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Олунньу 14 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуустааіы киин балыыЇа
кылаабынай бырааЇа Наталья Павлова эпи�
демиологическай балаЇыанньаны били�
Їиннэрдэ. БаскыЇыанньаіа ИХÀ тўмўгў�
нэн коронавируснай инфекциянан сутул�
лубут 23 киЇи булуллубут, барыта 618 киЇи
эмтэнэр. Ол иЇигэр Ньурбаіа � 613 киЇи,
Дьокуускайга � 4, Мирнэйгэ � 1 киЇи.
Улууска баар ыарыЇахтартан 582 киЇи �
тастан, стационарга 31 киЇи эмтэнэр. Вак�
цинацияіа улахан уларыйыы суох, ааспыт
нэдиэлэ устата 327 киЇи быЇыыны ылла.
Àаспыт нэдиэлэіэ поликлиника иЇинэн
тэйиччиттэн консультация кэбиниэтэ аЇы�
лынна, анаалыстар тўмўктэринэн дьон
больничнайын тэйиччиттэн саптарар. Бы�
рааска ыμырыы киирэрэ арыый аіыйаа�
быт. КамÀЗ базатыгар кєЇє сылдьар по�
ликлиника Хатыыга уонна Малдьаіарга
ўлэлээбит, бээтинсэіэ Àнтоновкаіа ОРВИ
сибикилээх дьону кєрбўттэр. 

Улуустааіы кииннэммит бибилэтиэкэ
ситимин дириэктэрэ Àнна Багмет єрєбўл�
лэр этэμμэ ааспыттарын, колл�центрга
бээтинсэіэ киэЇэтиттэн саіалаан барыта
91�дэ эрийбиттэрин иЇитиннэрдэ. 

Роспотребнадзор Ньурбатааіы терри!
ториальнай отделын салайааччыта Àндрей
Федоров ааспыт нэдиэлэ устата тымныйан
ыалдьан 448 киЇи кєрдєрўммўтўн эттэ, бу
иннинээіи нэдиэлэттэн 38% аіыйах.
ОРВИ�нан ыалдьыы эпидемиологическай
алын кирбиитэ 48% аЇарыллан турар, эрдэ
хас да тєгўл куоЇарара. 2�гэр диэри саас�
таах оіолор � 49, 3�ттэн 6�гар диэри саас�
таахтар � 58, 7�14 саастаахтар � 74 уонна 15�
тэн ўєЇэ саастаах оіолор уонна улахан дьон
� 267 киЇи ОРВИ�нан ыалдьыбыта бэлиэ�
тэннэ.

Улуус баЇылыгын олоіу!дьаЇаіы хааччы!
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев
10.02.22 с. Маалыкайга "Ситим" чааЇынай
маіаЇыын дьиэтэ умайбытын, 11.02.22 с.
Маарга "Àйаана" чайнойга баЇаар буолбу�
тун, ис эркинэ уонна ўрдэ 4 м2 иэнэ эмсэ�
іэлээбитин иЇитиннэрдэ. 

Улуус баЇылыгын 1!кы солбуйааччыта
Àртур Яковлев баскыЇыанньаіа СЄ ыксал�
лаах быЇыыга�майгыга хамыыЇыйатын сў�
бэ мунньаіа буолбутун эттэ. Сунтаарга 6
киЇи єлўўлээх баЇаар таіыста, бўтўн дьиэ
кэргэн хомолтолоохтук уокка былдьанна.
Дьиэлэригэр ÀДПИ ("автоматический ды�
мовой пожарный извещатель") суох буолан
утуйан хаалан єллўлэр. Àртур Яковлев
ÀДПИ удамыр сыаналааіын, билигин
дьиэлэргэ итинник сигнализацияны туруо�
рар булгуччулаах ирдэбил буоларын бэлиэ�
тээтэ. Ньурбаіа хас даіаны баЇаар тўбэл�
тэтигэр ÀДПИ баар буолан дьон быыЇанан
турарын ыйда уонна салайааччыларга
миэстэтигэр маннык сигнализацияны ту�
руорарга кўўскэ ўлэлииллэригэр сорудах�
таата. 

Улуус салалтата 2 тыЇ. устуука ÀДПИ�
ны аіалан нэЇилиэктэринэн тўμэппитэ.
Холобура, Ўєдэй нэЇилиэгэр ыалларын
дьиэтигэр 100% ÀДПИ туруоруллубут. Чуо�
лаан элбэх оіолоох, кыаммат дьонноох
дьиэ кэргэттэр дьиэлэригэр булгуччу ту�
руорарга этилиннэ. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде!
лын нач. солбуйааччыта Николай Рожин
иЇитиннэрбитинэн, ааспыт нэдиэлэіэ 53
сайабылыанньа�биллэрии киирбит. 8 бу�
руй оμоЇуллубут, 102 боротокуол, ол иЇи�
гэр ГÀИ хайысхатынан 68 боротокуол то�
лоруллубут, суоппар дастабырыанньата
суох � 2 киЇи, итирик туруктаах 3 суоппар
тутуллубут, ыстарааптыыр стоянкаіа 3
массыына туруоруллубут. СЄ Ил Дарханын
ыйааіынан саа бэрэбиэркэтэ ыытыллар.

Улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын
департаменын салайааччыта Иван Егоров
ааспыт нэдиэлэіэ ТХМ кыттыылаах киэμ
ыμырыылаах планерка буолбутун, тус
кємєлтє хаЇаайыстыбаларга ынах тєбєтў�
гэр бэриллэр 35 тыЇ. солк. субсидияны
биирдэ эрэ ыыталларын эппиттэрин иЇи�
тиннэрдэ. Àаспыт сылга єрєспўўбўлўкэ
ўрдўнэн 50�ча мєл. солк. тєннєрўллўбўт,
туμуйдарга кэлэр сылга биирдэ бэриллиэіэ
диэн быЇаарбыттар. Єрєспўўбўлўкэттэн

ўўт харчытын бўгўμμўттэн ыытан саіа�
лыахтарын биллэрбиттэр. "ВилМар" кэпэ�
рэтиип ўўккэ иэЇин реестрин бу нэдиэлэіэ
бўтэриэхтээх. "Влада" кэпэрэтиипкэ  харчы
ыытыллыбыт. Ити ўп улуустан иэс бэрил�
лэр. 

Улуустааіы култуура департаменын
салайааччыта Розалия Тихонова Туом ыйы�
гар уонна Тєрєєбўт тыл, сурук�бичик кўнў�
гэр анаан тєгўрўк остуол тэриллибитин,
єрєспўўбўлўкэіэ быйыл бастакынан Ньур�
баіа Тєрєєбўт тыл, сурук бичик кўнўгэр
аналлаах дэкээдэ аЇыллыбытын, тєгўрўк
остуолга наука 3 дуоктара уонна 2 фило�
логическай наука хандьыдаата кыттыылаах
кєдьўўстээх кэпсэтиилэр ыытыллыбытта�
рын, зуумунан киирэ�тахса 200�тэн тахса
киЇи, ол иЇигэр 80�тан тахса киЇи лигиччи
олорон кыттыбытын кэпсээтэ. Ити кўн�
нээіи кэпсэтиилэри барытын сурукка кил�
лэриэхтэрин, мунньах тўмўгўн барылын
оμоруохтарын иЇитиннэрдэ. Тєрєєбўт тыл
уонна сурук�бичик кўнўгэр Октябрьскай
нэЇилиэк кулуубун ўлэЇиттэрэ массыына�
нан сылдьан дьоμμо быЇаарар уонна єй�
дєтўўлээх ўлэни ыыппыттарыгар махталын
тиэртэ. 

Àртур Яковлев быйыл 2 сыл устата
ыЇыахтаабатах дьону�сэргэни сэргэхситэр
курдук улуус ыЇыаіын ўрдўк таЇымнаах�
тык тэрийэр наадатын, ыЇыах тэрээЇин
боппуруостарынан мустан кэпсэтэр наада�
тын бэлиэтээтэ.

Улуустааіы спорт управлениетын сала!
йааччыта Роберт Àлексеев Уус Àлдаμμа
СЄ норуоттарын 8�с Спортивнай оонньуу�
ларыгар барар бэлэмнэнии ўлэтин били�
Їиннэрдэ. 

Àртур Яковлев ааспыт нэдиэлэіэ улуус
баЇылыгын иЇинэн  спорт Сэбиэтин мун�
ньаіа ыытыллыбытын, спорду єйўўр со�
руктаах "Спортивнай Ньурба" коммерчес�
кайа суох тэрилтэ тэриллибитин, сала�
йааччынан спорт бэтэрээнэ Геннадий Се�
менович Гаврильев талыллыбытын иЇи�
тиннэрдэ. 2 кєрўμў � волейболу уонна дуо�
баты Бороіоμμо буолар оонньууга улуус
кыттар былааныттан таЇаарбыттар.

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала!
йааччыта Àлевтина Àргунова оіолорго
ОРВИ�нан ыалдьыы аіыйаан иЇэрин,
улуустааіы суЇал ыстаапка оіо уЇуйаан�
нарын ўлэлэтэргэ уонна оскуолаіа оіолору
ўєрэтиини тўЇўмэіинэн саіалыырга этии
киллэриэхтэрин эттэ. Кўн бўгўн СЄ Ўєрэ�
іин министиэристибэтиттэн биллэрбиттэ�
ринэн, Ньурбаіа  уонна єссє икки улууска
дьиэіэ олорон ўєрэнэллэр. Кыаммат дьиэ
кэргэттэргэ оіолоругар сухой паектара
тўμэтилиннэ. 

Маалыкай куустатыгар уонна Марха
єттўгэр улуустааіы ўєрэх салалтатын бэрэ�
биэркэтэ ыытылынна. ГИÀ�іа бэлэмнэ�
нии, РУО иЇинэн метотурнир буолар.
Чаппандаіа олохтоох ТХПК саμа тутул�
лубут Ўєрэх киинин кулун тутар ыйтан
саіалаан арендаіа ылан ўлэлэтэр туЇунан
ўєрэтэ сылдьаллар. Улуус оскуолаларыгар
анаан дьону ўрдўттэн хонноро сытан прак�
тическай хайысхалаах ўєрэххэ хабан ўєрэ�
тии тэриллиэхтээх. Манна 15 миэстэлээх
утуйар хостордоох гостиницалаах.

Àртур Яковлев кулун тутар 26 к. Сыл�
гыЇыт кўнўгэр Чаппандаіа Ўєрэх киинин
дьиэтэ аЇылларын, график быЇыытынан
ўєрэх, култуура уо.д.а. тэрилтэлэр манна
ўєрэхтэри ыытыахтарын бэлиэтээтэ. 

Ўп управлениетын салайааччыта Àлена
Семенова отчуотунаска сыЇыаннаах иЇи�
тиннэрии оμордо. Бары тэрилтэлэр от�
чуоттарын туттарбыттар, олунньу 1 кўнўт�
тэн киирбит казначейскай арыаллааЇын
ирдэбилэ саліана турар. Нормативнай�
правовой аакталарга ўлэ барар, сєбўлэЇин�
нэриигэ борокуратуураіа ыыппыттар. Би�
лигин ўлэлии турар бырагыраамаларга
саμа счеттар арылла тураллар. Бўддьўєтў

тэμнээЇиμμэ єрєспўўбўлўкэттэн дотация
кэлбит. 

Улуустааіы лесничество салайааччыта
Владимир Угапьев бу кўн Саха сиригэр
ойуур хаЇаайыстыба тэриллибитэ 83 сылын
туолбутун, 1939 с. Саха ÀССР Совнарко�
мун уурааіа тахсыбытын, 30.03.22 с. Ньур�
ба лесхоЇа тэриллибитэ 80 сылын туоларын
иЇитиннэрдэ. Ўлэ былааннаахтык ыытыл�
ла турар. Дьонтон 281 сайаапка киирбит, 8
ИП дуогабарынан ўлэлии сылдьаллар.
Ойуур баЇаардарыгар сэрэтии ўлэтин
ыытан нэЇилиэктэри кэрийэ сылдьаллар.
Номнуо 9 нэЇилиэккэ сылдьыбыттар. 

Умайбыт маЇы дьон оттук маска ыла�
рыгар сыЇыаннаах ыйытыка хоруйдаан,
Владимир Угапьев умайбыт сирдэргэ мас
билиэтэ босхо бэриллэрин, сўрўнэ � дуога�
бар тўЇэрсиллиэхтээіин тоЇоіолоото. 

Àртур Яковлев быйыл ойуур баЇаарда�
рын сэрэтии ўлэтин єрєспўўбўлўкэ кўўскэ
саіалаабытын, Ньурба улууЇа єрєспўўбў�
лўкэіэ "Àріаа" диэн 5�с бєлєххє киллэрил�
либитин, 18.02.22 с. Ньурба улууЇугар
ойуур баЇаарыгар бэлэмнэнии туЇунан
отчуоттуулларын, 01.04.22 с. МЧС кєЇє
сылдьар истиитэ буоларын иЇитиннэрдэ.
"Якутлесресурс" ГÀУ филиала билигин 8
ўлэЇиттээх эбит буоллаіына, 21�гэ тиэр�
диллиэхтээх. 10�ча киЇилээх Лесавиация
отделениета ўлэЇитин ахсаана 28�ка диэри
элбэтиллэр. 1 улахан бульдозер уонна ДТ�
75 кэлиэхтээх. НэЇилиэктэр тастарынааіы
дьиэлэртэн 30 м биир да ўўнэн турар мас�
талах суох буолуохтаах, итини таЇынан 10 м
кэтиттээх минерализованнай балаЇа оμо�
Їуллуохтаах. СыЇыылар, хонуулар кытыы�
ларынан булгуччу минполоса оμоЇуллуох�
таах, сыЇыыттан ойуурга уот тахсар тўбэл�
тэтигэр сирдээх хаЇаайын эппиэккэ тар�
дыллар. БаЇаары утары ўлэіэ улуустан 25
мєл. солк. кєрўллўбўт.

Улуус баЇылыгын социальнай боппуруос!
тарга солбуйааччыта Àнна Уларова Тє�
рєєбўт тыл уонна сурук�бичик кўнўгэр
анаммыт дэкээдэ ыытылла турарын, дэ�
кээдэ тўмўктўўр кўнэ � бээтинсэ сахалыы
таμныы кўнэ  буоларын эттэ, салайаач�
чылар бэйэлэриттэн саіалаан сахалыы
ыраастык саμарарга кыЇалла сатыыллары�
гар ыμырда. 

Ньурбатааіы техникуму сайыннарыы
боппуруоЇугар улууска Сэбиэт тэриллиэх�
тээх. Сунтаар, ЎєЇээ Бўлўў, Ньурба, Дьо�
куускай орто ўєрэіин тэрилтэлэрин кєр�
сўЇўўлэрэ буолуохтаах. Саха ÀССР 100
сылыгар Степан Васильевка аналлаах Бў�
тўн Àрассыыйатааіы научнай�практичес�
кай кэмпириэнсийэ ыытарга кэпсэтии
баран турар. Кулун тутар ый саіатыгар
Дьокуускайга дьахталлар 15�сийиэстэрэ
тэриллиэхтээх. Онно бэлэмнэнии ўлэтэ
ыытыллар. Олунньу 18�25 кк. улуустааіы
дьахталлар Форумнара тэриллиэхтээх. 

Àртур Яковлев Ньурбатааіы техникум
ўлэтин сэргэхситэр соруктаах ўлэ�хамнас
барыахтааіын бэлиэтээтэ. 9 кылаас кэн�
ниттэн ўєрэххэ барыы элбээн эрэрин,
суолу тутар тэрилтэ уонна ОДьКХ курдук
тэрилтэлэр каадыры бэлэмнииргэ сакаас
биэрэллэрэ наадатын ыйда. Àнна Уларова
салайааччылаах Ньурбатааіы техникум
сайдыытыгар Сэбиэт тэриллэр, онно сала�
йааччылар этиилэрин киллэриэх кэриμ�
нээхтэр. Єрєспўўбўлўкэттэн улахан суу�
малаах Граннарга тиксэргэ туЇуламмыт ўлэ
тэриллиэхтээх. 

ИСУ салайааччыта!улуус баЇылыгын
тутууга солбуйааччыта Макар Семенов
быйыл єрєспўўбўлўкэ бўддьўєтўттэн Ўтўє
дьыала хамсааЇынын чэрчитинэн Ўєдэйгэ
оскуола�саад, Хаμаласка оіо саадын уонна
Кўндээдэіэ спорт саалатын тутуута ўбў�
лэнэрин иЇитиннэрдэ. СЄ Инвестицион�
най бырагырааматынан Чаппанда оскуола�
саадын тутууга 69 мєл. солк. кєрўллўбўт.
Хатыыга ФÀП улууска "ÀЛРОСÀ" ÀК 1%�

наах аахсыйатын дивидениттэн киирэр
ўптэн суотугар тутуллан бу нэдиэлэіэ
бўтэр. 

Ньурба к. баЇылыгын солбуйааччыта
Мария Куличкина хаары ыраастааЇыμμа
тиэхиньикэ оμоЇуллан тахсан ўлэлии сыл�
дьарын иЇитиннэрдэ. Ыт боппуруоЇугар
салайааччылар кэлэктииптэригэр, ыалла�
рыгар, аймахтарыгар, билэр дьонноругар
хаЇаайыннаах ыт хайаан даіаны баайыыга
сытыахтааіын туЇунан уопсай ирдэбиллэ�
ри єссє санаталлара наадатын бэлиэтээтэ.
Убайааμμа ыттары тутарга приют тутул�
луохтаах, сири биэрэр туЇунан ИСУ�ну
кытта дуогабар илии баттаммыт, эбийиэк
кўЇўн ўлэіэ киириэхтээх. Àаспыт сылга 50
ÀДПИ кэлэн тўμэтиллибит, быйыл элбэх
кэллэ, элбэх кыбартыыралаах дьиэлэргэ
Салайар хампаанньалар туруора сылдьал�
лар.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин нэЇилиэккэ 78 киЇи хамсык
дьаμынан ыалдьарын эттэ. "Ньурба�Àгро"
МТС кыстыга этэμμэ. Горнай Бэс Кўє�
лўттэн атыылаЇар отторун чааЇынай ки�
Їиттэн атыылаЇан таЇан бўтэрдилэр.
Кулун тутар ыйга сылгыЇыттар идэлээх
бырааЇынньыктарыгар анаммыт кўрэххэ
бэлэмнэнии ыытыллар, ипподромμа та�
лахтары кэрдэн ыраастыыллар.

Улуус баЇылыгын олоххо!дьаЇахха солбу!
йааччыта Àлексей Àндреев Бўлўў улууста�
рын ыраас иЇэр уунан хааччыйыыга Ньур�
баіа 43 мєл. кєрўллэрин, СЄ Кэлэр кєлўє�
нэлэр фондаларыттан кэлиэхтээіин иЇи�
тиннэрдэ.

Улуус дьаЇалтатын тэрийэр ўлэіэ уонна
нэЇилиэктэри кытта ўлэіэ управлениетын
салайааччыта Наталия Петрова бу нэдиэ�
лэтээіи былааны билиЇиннэрдэ. Бэни�
диэнньиккэ улуус баЇылыгын иЇинэн
булчуттар уонна балыксыттар Сэбиэттэрин
мунньаіа, хамсык дьаμын таріаныытын
бохсорго улуустааіы суЇал ыстаап сўбэ
мунньаіа, улуус баЇылыга уустары кытта
кєрсўЇўўтэ буолуоіа. 15.02.22 с. � МТ ба�
Їылыктарын кыта улуус ааспыт сыллааіы
ўлэтин отчуотун тўмўгўнэн сўбэ мунньах,
"Снежный барс" куонкурус улуустааіы
тўЇўмэіэ. 17.02.22 с. � КДН сўбэ мунньаіа.
18�25.02.22 с. � улуустааіы дьахталлар Фо�
румнара, 18.02.22 с. � Ньурба уонна Сун�
таар улуустарын дьахталларын онлайн кєр�
сўЇўўлэрэ; географическай ааттары бэрээ�
дэктииргэ сўбэ мунньах. 19.02.22 с. � тулаа�
йах оіолору иитэ сылдьар дьиэ кэргэттэр
уопсай мунньахтара. 20.02.22 с. Хатыыга
ФÀП дьиэтин аЇыллыыта былааннанан
турар. 

Улуустааіы социальнай кємўскэл управ!
лениетын салайааччыта Ирина Находкина
ўлэ былааннаахтык барарын, ааспыт нэ�
диэлэіэ социальнай хантараакка сэми�
нээрдэр ыытыллыбыттарын, олох ыарахан
быЇыытыгар�майгытыгар тўбэспит дьоμ�
μо, бэйэ дьарыктаах буолуутугар ("само�
занятоска") уонна урбаанынан дьарык�
танарга, дьоμμо матырыйаалынай кємєіє
ўп кэлбитин эттэ. 

Планерка тўмўгўнэн салайааччыларга
туЇааннаах сорудахтар тиэрдилиннилэр. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара
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Коронавирус саμа сыстыганнаах ыа�
рыыта (COVID�19) таріаммытынан си�
бээстээн нэЇилиэнньэ санитарнай�эпиде�
миологическай єттўнэн этэμμэ буолуутун
хааччыйыы дьаЇаллара.

Коронавирус саμа сыстыганнаах ыа�
рыытынан (COVID�19) ыалдьыбыт 76 153
киЇиттэн 95,7 % (72 885 киЇи) эмтэнэн
ўтўєрдэ.

COVID�19 ылларбыт дьону эмтииргэ 1
099 куойка, ол иЇигэр 54 реанимациялыыр
тэриллээх куойка бэлэмнэннэ.

Нуорма быЇыытынан сууккаіа 100 ты�
Їыынча нэЇилиэнньэіэ 200 тест оμоЇул�
луохтаах эбит буоллаіына, 100 тыЇыынча
нэЇилиэнньэіэ 451,4 тест оμоЇулунна.

Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр Роспотреб�
надзор Территориятааіы Управлениетын
2022 с. тохсунньу 1 кўнўнээіи чахчылары�
нан COVID�19 хаптарыы 76 153 тўбэлтэтэ
бэлиэтэннэ. Саамай ўрдўк кєрдєрўў Дьо�
куускай к. бэлиэтэннэ � 41 048 тўбэлтэ, бу
COVID�19 ыарыытыгар хаптарыы уопсай
ахсаанын 53,9 % ылар.

2021 с. саамай аіыйаабыта 1 193 тўбэлтэ
(сыллааіы кєрдєрўў 1,5 %) кулун тутарга,
саамай элбээбитэ 28 933 тўбэлтэ (сыллааіы
кєрдєрўў 36,4 %) сэтинньигэ тахсыбыта
бэлиэтэннэ.

Ыалдьыбыт дьон уопсай ахсааныттан 13
982 киЇи ковидтан сылтаан сэбиргэхтэппи�
тэ быЇаарылынна.

2021 сылга 17�гэр диэри саастаах оіо�
лор ортолоругар коронавирус саμа сысты�
ганнаах ыарыытыгар хаптарыы 15 596
тўбэлтэтэ таіыста, бу коронавируска хап�
тарыы уопсай ахсааныттан 16,6 % буолар,
оттон 14�гэр диэри саастаах оіолор ортоло�
ругар 12 832 тўбэлтэ тахсыбыта билиннэ
(16,1 %). 1 саастарын туола илик оіолор ор�
толоругар 983 тўбэлтэ бэлиэтэннэ.

COVID�19 коронавирус саμа сысты�
ганнаах ыарыытыттан 1 790 киЇи єллє.

Демографическай
быЇыы�майгы

Саха Єрєспўўбўлўкэтэ Àрассыыйа эрэ�
гийиэннэрин ортотугар нэЇилиэнньэ
айыліа быЇыытынан эбиллиитин уонна
оіо тєрєєЇўнўн таЇымынан инники турар.

НэЇилиэнньэ кєЇєн кэлиитин кээмэйэ
нэЇилиэнньэ кєЇєн барыытын кээмэйин
эмиэ куоЇарда.

"Ийэ Àлбан аата I, II, III истиэпэннээх"
бэлиэнэн 49 ийэ наіараадаланна.

Оіолоох дьиэ кэргэттэри єйўўр саμа
дьаЇаллар киирдилэр.

Єрєспўўбўлўкэ УЇук Илин уонна РФ
эрэгийиэннэрин ортотугар демография
кєрдєрўўлэринэн инники кэккэіэ сыл�
дьар.

Єрєспўўбўлўкэіэ тєЇє да оіо тєрєєЇў�
нўн ахсаана аіыйаабытын уонна коронави�
рус кэнниттэн сыыстарыы тўмўгэр нэЇи�
лиэнньэ єлўўтўн таЇыма ўрдээбитин иЇин,
нэЇилиэнньэ айыліа быЇыытынан эбил�
лиитэ оннунан хаалла. Ол курдук, 2021 с.
тохсунньу�сэтинньи ыйдарыгар 1000 нэ�
Їилиэнньэіэ 1,7 тўбэлтэіэ тэμнэстэ.

Кэнники ўс сыл иЇигэр оіолоох дьиэ
кэргэттэри єйўўргэ кєрўллэр ўп кээмэйэ 4
тєгўл ўрдээтэ: 2018 с. � 3,5 млрд солкуобай,
оттон 2021 с. 14,5 млрд солкуобай
кєрўлўннэ.

Бастакы оіо тєрєєтєіўнэ (иитэ ылыы�
га) бэриллэр 37 118 солкуобай кээмэйдээх
тєлєбўрў 3 313 ыал ылла, уопсайа 121,3
мєл. солкуобай, ол иЇигэр СЄ судаарыс�
тыбаннай бўддьўєтўн ўбўттэн 1,2 мєл. сол�
куобай, тєлєннє; иккис оіо тєрєєтєіўнэ
(иитэ ылыыга) бэриллэр эрэгийиэннээіи
ийэ хапытаалын 1 455 дьиэ кэргэн туЇанна,
онно уопсайа 242,4 мєл. солкуобай, ол
иЇигэр СЄ судаарыстыбаннай бўддьўєтўн
ўбўттэн 2,4 мєл. солкуобай, кєрўлўннэ;
ўЇўс уонна онтон салгыы оіо тєрєєтєіўнэ
(иитэ ылыыга) оіо ўс сааЇын туолуор диэ�
ри ый ахсын бэриллэр 18 559 солкуобай
кээмэйдээх тєлєбўрў 11 916 ыал ылла, онно
уопсайа 2 416,1 мєл. солкуобай, ол иЇигэр
Саха Єрєспўўбўлўкэтин судаарыстыбаннай
бўддьўєтўн ўбўттэн 267,8 мєл. солкуобай,
кєрўлўннэ.

Бастакы оіо тєрєєбўтўнэн (иитэ ылыл�
лыбытынан) бэриллэр ыйдааіы тєлєбўр 12
193 дьиэ кэргэμμэ ыытылынна, онно 1
982,5 мєл. солкуобай федеральнай бўд�
дьўєттэн кєрўлўннэ.

"Дьоруой Ийэ" бэлиэнэн 10 уонна
онтон элбэх оіолоох ийэлэр наіараада�
ланнылар: ЎєЇээ Бўлўў оройуонун Хомус�
таах сэлиэнньэтиттэн Димитриева Мария,
Таатта оройуонун Кыйы сэлиэнньэтиттэн
Игнатьева Кристина уонна Нам оройуонун
Остуолба сэлиэнньэтиттэн Кутукова
Ирина;

"Ийэіэ албан аат I, II, III истиэпэнэ"
бэлиэнэн Оіону иитиигэ, дьиэ кэргэни бє�
ієргєтўўгэ, дьиэ кэргэн ўтўє ўгэстэрин чєл
хаалларыыга уонна сайыннарыыга ураты
ўтўєлэрин, єр сыллаах уопсастыбаннай
ўлэлэрин иЇин Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил
Дарханын ыйааіынан 49 ийэ наіараадал�
анна (ол иЇигэр I истиэпэннээх � 4, II ис�
тиэпэннээх � 9, III истиэпэннээх � 36);

Физическэй култуура
уонна успуорт

Спортсменнар 92 мэтээли ыллылар.
"Манчаары оонньуулара" успуорт на�

циональнай кєрўμнэрин ХХI Спартакиа�
датыгар 1568 спортсмен кыттыбыта.

Успуорт 9 эбийиэгэ тутуллан ўлэіэ
киирдэ.

Єрєспўўбўлўкэ успуордун 64 тэрилтэ�
тигэр 35,5 тыЇыынча оіо дьарыктанар (ол
эбэтэр ўєрэнээччилэр 24 %), олортон 3,5
тыЇыынча оіо Нам, Àлдан, Ньурба, Чурап�
чы, єрєспўўбўлўкэ онтон да атын оройуон�
нарыгар успуорт 11 оскуолатын баазатыгар
сайыμμы хомуурга дьарыгы барбыттара.

Покровскай к. тустуу саалатын уонна

Сунтаар улууЇун Илимниир нэЇ. култууру�
най�успуорт комплекс тутуута тўмўктэннэ,
2022 сылга эбийиэктэри ўлэіэ киллэрэргэ
бэлэмнииллэр.

Тырааныспары уонна суол
хаЇаайыстыбатын сайыннарыы

501 км уЇуннаах айан суола ўлэoэ
киирдэ.

Àмма, Горнай, Кэбээйи, Чурапчы уон�
на Усуйаана улуустарыгар 11 туоратар
муоста тутуллан ўлэіэ киирдэ.

Дьокуускай к., Єлўєхўмэ к. уонна Не�
рюнгри к. уонна Эдьигээн с. аэропортары
уларыта тутар ўлэ тўмўктэннэ.

Àйан суолугар тахсар быЇылаан ахсаана
653�тэн 633 диэри, эчэйбит дьон ахсаана
837�тэн 822 диэри, суорума суолламмыт
дьон ахсаана 87�тэн 65 диэри аіыйаата.
Суол саахалыгар киЇи єлўўтэ 100 000
нэЇилиэнньэіэ 6,6 киЇиэхэ тэμнэстэ (2020
с. � 8,1).

Доруобуйаларын туругунан айанныыр
кыахтара хааччахтаммыт гражданнар айан�
ныыр кыахтарын ўрдэтэр сыалтан Àлдан
оройуонугар автобус уонна Сунтаар оро�
йуонугар анаан светофордар 2 кэмпилиэк
атыылаЇылынна.

Энергия єттўнэн куттал суох
буолуутун хааччыйыы

Дьоіус энергетикэни уонна кииннэм�
мит энергоситимнэри сайыннарыы, энер�
гияны оμорор кыахтары саμардан биэрии.

Верхоянскай оройуонун Улахан Кўєл б.
(Табалаах) 1 125 кВт кыахтаах бастакы гиб�
риднэй энергокомплексы ўлэіэ киллэрии.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Àрктическай
зонатыгар углерода суох, атомынан ўлэ�
лиир бырайыагы олоххо киллэрии туЇунан
СєбўлэЇии тўЇэрсиллибитэ.

ЄрєспЇЇбўлўкэ Бырабыыталыстыбата
былаас федеральнай уорганнарын уонна
электрическэй ситим хампаанньаларын
кытта уот лииньийэлэрин тўЇўмэіинэн ту�
тууга уонна уларыта тутууга тустаах ўлэни
ыытар. "Сунтаар �Ньурба" 110 кВ биир сў�
Їўєхтээх ўрдўк кўўрўўлээх уот лииньийэ�
тин тутуу туЇунан "Русгидро" ПÀУо кытта
сєбўлэЇии ситиЇилиннэ, бырайыак�смета
докумуоннара ырытыллан оμоЇулунна.

2022 сыл сўрўн соруктара:
"Якутскэнерго" ПÀУо баазатыгар Саха

Єрєспўўбўлўкэтин энергоактивтарын тў�
мўў боппуруоЇун быЇаарыы; Дьокуускай к.
"Якутскэнерго" ПÀУо баазатыгар сылааЇы�
нан хааччыйар биир кэлим тэрилтэни тэ�
рийии;

"Суліаччы�Àмма" 110 кВ, "Сунтаар �
Ньурба" 110(220) кВ ўрдўк кўўрўўлээх уот
лииньийэлэрин � электричэскэй ситим

эбийиэктэрин тутууну ўбўлээЇин боппу�
руостарынан "Русгидро" ПÀУо кытта ўлэни
салгыы ыытыы.

Коммунальнай инфраструктура.
Газификация

126,4 МВт уопсай кыахтаах 18 хочуо�
лунай ўлэіэ киирдэ.

"Ыраас уу" эрэгийиэн бырайыагын чэр�
читинэн 2 эбийиэк ўлэіэ киирдэ.

1 207 дьиэ сылааЇынан кииннээн
хааччыйыыга холбонно.

"2019�2024 сылларга Бўлўў бєлєх улуус�
тарын уунан хааччыйыы ситимин сайын�
нарыы" бырагырааманан Ньурба улууЇун
Кўндээдэ н., Сунтаар улууЇун Кириэстээх
н., Элгээйи н. ууну баЇар тиэхиньикэ
атыылаЇылынна, ЎєЇээ Бўлўў улууЇун Хо�
ро н., Харыйалаах н., Хомустаах н., Сун�
таар улууЇун Элгээйи н. ууну хаЇаанар ту�
тууну тутуу хаачыйылынна, Ньурба улуу�
Їун Кўндээдэ н., Бўлўў улууЇун ТоЇу н.,
ЎєЇээ Бўлўў улууЇун Балаіаннаах н. сир
аннынааіы ууну кєрдўўр геологическай
чинчийэр ўлэ ыытыллыбыта, Бўлўў к. ууну
ыраастыыр ыстаансыйа уонна Сунтаар
улууЇун Элгээйи н. ууну хачайдыыр ыс�
таансыйалаах уунан хааччыйыы ситимин
бырайыак�симиэтэ докумуоннара ыры�
тыллан оμоЇулунна.

2021 с. ТКО харайыыга эрэгийиэн опе�
ратордарын ўлэтин СоіурууҐу уонна Àр�
іааμы зоналарга араарыллыбыта. Соіу�
рууμμу зона Àлдаμμа уонна Нерюнгрига
араарыллыбыта, Àріааμы зона 7 гына
араарыллыбыта (ЎєЇээ Бўлўў, Бўлўў, Лен�
скэй, Мииринэй, Ньурба, Єлўєхўмэ уонна
Сунтаар). Онон єрєспўўбўлўкэ сиригэр�уо�
тугар ТКО харайыыга эрэгийиэн оператор�
дарын ўлэтэ 12 зонаіа ыытыллар.

2022 сыл сўрўн соруктара:
ЎєЇээ Бўлўў с. уонна Жатай б. канали�

зацияны ыраастыыр 2 тутууну тутуу;
Уунан хааччыйыы 5 эбийиэгин ўлэіэ

киллэрии: Єлўєхўмэ к. 2 тўЇўмэх, ЎєЇээ
Бўлўў улууЇун ЎєЇээ Бўлўў н. уонна Àнд�
реевскай н., Сунтаар улууЇун Сунтаар н.
уонна Горнай улууЇун Бэрдьигэстээх н.;

Дьокуускай к. кытаанах коммунальнай
тобохтору харайар полигону тутууну саіа�
лааЇын;

Àгробырамыысыланнай комплекс уон�
на ас�ўєл єттўнэн куттал суох буолуутун
хааччыйыы 35 тыЇыынча солкуобай ыс�
таапканан кэтэх хаЇаайыстыбаіа хас биир�
дии ыанар ынах ахсаанынан ааіыллар су�
даарыстыба єйєбўлўн саμа механизмна�
рын олоххо киллэрии саіаланна.

Ўўт киилэтигэр субсидия ыстаапката 35
солкуобайтан 50 солкуобайга диэри улаат�
та.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана
тыа хаЇаайыстыбатын сайыннарыыга туЇу�
ланар стратегическай Ыйааіын 2021 сыл�
тан олоххо киллэрии чэрчитинэн судаа�
рыстыба єйєбўлўн саμа механизмнарын
олоххо киллэрии саіаланна, кэтэх хаЇаа�
йыстыбаіа хас биирдии ыанар ынах тєбє�

СÀХÀ ЄРЄСПЎЎБЎЛЎКЭТИН 
ТОЛОРОР УОРГÀННÀРЫН 2021 СЫЛЛÀÀІЫ 
Саха Єрєспўўбўлўкэтин Бырабыыта�

лыстыбатын ўлэтэ 2021 сылга, COVID�19
салгыы таріана турар кэмигэр, экэниэми�
кэни, нэЇилиэнньэ ўлэлээх буолуутун чє�
лўгэр тўЇэриигэ уонна нэЇилиэнньэ дохуо�
тун улаатыннарыыга тўмўлўннэ. Єрєспўў�
бўлўкэ экэниэмикэтэ тырааныспар, олох�
дьаЇах уонна туризм эйгэтигэр тєлєбўрдээх
єμє кэккэ кєрўμўттэн ураты чєлўгэр тўстэ.

Саха сирэ УЇук Илин эрэгийиэннээіи
баалабай бородууктатын уопсай кээмэйин
20 % хааччыйар итиэннэ эрэгийиэннээіи
баалабай бородуукта, инвестиция уонна
нолуок киириитин кээмэйинэн инники
кирбиигэ сылдьар. Єрєспўўбўлўкэ эрэги�
йиэннээіи баалабай бородууктатын кээмэ�
йэ 2020 с. кєрдєрўўнў 10,5 % куоЇаран 1
трлн 458,8 млрд солкуобайга тэμнэстэ, бу
пандемия иннинээіи 2019 с. кєрдєрўўтўт�
тэн 0,2 % ўрдўк.

СЄ бырамыысыланнай оμорон таЇаа�
рыыга дойдуга бастыμ кєрдєрўўлээхтэр ах�
сааннарыгар киирсэр (2021 сыл тохсунньу�
сэтинньи ыйдарыгар 5�с миэстэіэ турара)
итиэннэ УЇук Илиμμи федеральнай уоку�
рукка 2миэстэни ылар. Бырамыысыланнай
оμорон таЇаарыы индексэ кэнники 11
сылга муμутуур ўрдўк кєрдєрўўлэннэ
итиэннэ 2020 с. кытта тэμнээтэххэ 116,1 %
тэμнэстэ, оттон 2019 с. таЇымыгар тэμнээ�

тэххэ 110,6 % буолла. Урукку кэминээіи
ўрдўк кєрдєрўўлэр тупсарылыннылар: 25,8
мєл. туонна чох (2020 с. кээмэйиттэн 1,6
тєгўл ўрдўк), 17,3 мєл. туонна ньиэп (108,1
%), 14 млрд куб.м. гаас (2 тєгўл), 42 туонна
кыЇыл кємўс (103,3 %) уонна 130 туонна
ўрўμ кємўс (1,5 тєгўл) хостонно.

Экэниэмикэ сўрўн сиэктэрдэрин чєлў�
гэр тўЇўўтэ уонна туруктаах буолуулара
бўддьўєт дохуота бигэтийиитин хаач�
чыйаллар. 2021 с. єрєспўўбўлўкэ предприя�
тиеларын уонна тэрилтэлэрин дохуоттарын
уонна ороскуоттарын араастаЇыыта 265
млрд солкуобайга тэμнэстэ, бу 2020 сыл�
лааіар20 % элбэх (2019 сылтан 33,5 % ўр�
дўк). 2021 с. нолуок киириитэ уонна но�
луоктан атын дохуот киириитэ 47 %, босхо
кэлбит киирии 8,4 % ўрдээбитин суотугар
єрєспўўбўлўкэ судаарыстыбаннай бўддьўє�
тўн дохуота 320 миллиартан тахса солкуо�
байга тэμнэстэ, бу 2020 с. таЇымыттан 28,4
% ўрдўк(дьаμ туруон иннинээіи 2019 с.
45,6 % ўрдўк).

Национальнай бырайыактар олоххо си�
тиЇиилээхтик киллэриллэн, федеральнай
киини кытта кєдьўўстээх ўлэ ыытыллан,
ўбўлэниилэрин кээмэйэ сыл аайы улаатар,
онон тус сыаллаах соруктар туолан иЇэл�
лэр. 2021 с. национальнай бырайыактары
олоххо киллэриигэ 45,4 млрд солкуобай

кєрўлўннэ, бу 2020 с. таЇымыттан 37 %
элбэх, ол иЇигэр федеральнай бўддьўєттэн
32,0 млрд солкуобай (ааспыт сыллааіар 1,8
тєгўл элбэх) ыытылынна.

2021 с. Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дар�
хана À.С. Николаев кєіўлээЇининэн бил�
лэриллибит Чэбдигирии сылыгар єрєспўў�
бўлўкэ олохтоохторун доруобуйаларын ха�
рыстыыр уонна тупсарар соруктаах салаа�
лар икки ардыларынааіы кэлим сыЇыаны
олохтуур ўлэ � Чэбдигирии Уон сыла са�
іаланна.

Єрєспўўбўлўкэіэ ўлэ ырыынага бигэ�
тийдэ. 2021 сылга ўлэтэ суох буолуу уопсай
таЇымын кээмэйэ 6,9 % буолла, учуокка
турбут ўлэтэ суохтар ахсааннара 3,6 тєгўл
аіыйаан 1,6 % буолла (дьаμ туруон инни�
нээіи таЇымы кытта тэμнэстэ).

Дьоіус уонна орто урбаанынан дьарык�
танааччылар ахсааннара кэнники 2 сылга
муμутуурдук элбээтэ, ол курдук 2021 с.
бўтўўтўгэр 30 тыЇыынча киЇинэн, ол иЇи�
гэр бэйэлэрэ дьарыктаах 16,6 тыЇыынча
киЇини ааіан туран, 117 тыЇыынча киЇиэ�
хэ тэμнэстэ.

2021 с. бастакы аμаарыгар нэЇилиэнньэ
дохуотун таЇыма (101,1 %) дьаμ туруон ин�
нинээіи таЇымμа тиийэн, ўЇўс кыбаартал
тўмўгўнэн 2019 с. ситиЇиллибит дьиμ до�
хуот таЇыма куоЇарылынна. 2021 с. 3 кы�

баарталыгар нэЇилиэнньэ харчынан дууЇа�
іа тиксэр орто дохуота 7,5 % улаатан 46
085,5 солкуобайга тэμнэстэ, уу харчынан
дохуот ўўнўўтэ 102,8 % тэμнэстэ. Бырамыы�
сыланнаЇы киллэрбэккэ аахтахха, орто хам�
нас кээмэйэ 6,8 % ўрдээн, 75 429 солкуобай�
га тэμнэстэ, хамнас дьиμ ўўнўўтэ � 101,3 %.

Àрассыыйа Бэрэсидьиэнэ В.В. Путин
сорудаіынан Саха сиригэр ойуур баЇаарын
утары охсуЇууга урукку кэмμэ суох улахан
бєлєх тэриллибитэ. Онон баЇаары умулла�
рыыга дойду 19 эригийиэниттэн кэлбит
ойуур хаЇаайыстыбатын уонна Ыксаллаах
быЇыы�майгы министиэристибэтин ўлэ�
Їиттэрин, инженернэй сэриилэр байыан�
найдарын ааіан уопсайа 26 тыЇыынчаттан
тахса киЇи кытынна. Ыксаллаах быЇыы�
майгы министиэристибэтиттэн, Оборуона
министиэристибэтиттэн уонна Саха сирин
авиахампаанньаларыттан барыта 52 кєтєр
аал ўлэлэстэ.

2021 с. балаіан ыйын 19 кўнўгэр РФ
Федеральнай Мунньаіын ахсыс ыμырыы�
лаах Судаарыстыбаннай Дууматын дьоку�
тааттарын талар быыбар буолан ааста. Ол
тўмўгўнэн куолас маннык хайынна: КПРФ
� 35,2 %, Биир ньыгыл Àрассыыйа � 33,2 %,
Саμа дьон � 9,9 %, Сиэрдээх Àрассыыйа �
Патриоттар � Кырдьык иЇин � 8,2 %, ЛДПР
� 5,1 %.

СОЦИÀЛЬНÀЙ БЭЛИИТИКЭ
УОННÀ ПÀНДЕМИЯ КЭМИГЭР
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тўгэр 35 тыЇыынча солкуобай ыстаапканан
субсидия кєрўллэр, ўўт киилэтигэр субси�
дия ыстаапката 35�тэн 50 солкуобайга диэ�
ри улаатта. Ыанар ынах тєбєтўгэр кєрўллэр
субсидиянан 9 715 кэтэх хаЇаайыстыба
туЇанна.

2021 сылга тыа хаЇаайыстыбатын боро�
дууксуйатын оμорон таЇаарыы кээмэйэ
26,7 млрд солкуобайынан ааіылынна.
Ыанар ынах, хотугу дьиэ табатын ахсаана
элбээбитэ бэлиэтэннэ. Ынах сўєЇў ахсаана
178,5 тыЇ. тиийдэ, ол иЇигэр 74,5 тыЇ. �
ынах, 182,1 тыЇ. � сылгы, 162,1 тыЇ. � таба,
18,2 тыЇ. � сибиинньэ, 828,2 тыЇ. � кєтєр.

Ўўт баалабай ыама 158,2 тыЇ. туоннаіа
тэμнэстэ, ынах сўєЇў уонна кєтєр этин
оμорон таЇаарыы тыыннаах ыйааЇынынан
� 37,6 тыЇ. туоннаіа таіыста (2020 сыл та�
Їымыттан 1,5 % элбэх), сымыыты оμорон
таЇаарыы � 160,5 мєл. устуука (2020 сылтан
19,7 % элбэх).

НэЇилиэнньэ этинэн бэйэтин бэйэтэ
хааччынар таЇыма 26,5 бырыЇыаμμа, ўўтў�
нэн хааччыныыта 56,4 бырыЇыаμμа, сы�
мыытынан хааччыныы 5 бырыЇыан улаа�
тан 62 бырыЇыаμμа, хортуоппуйунан 52,1
бырыЇыаμμа, оіуруот аЇынан 37,4 быры�
Їыаμμа тиийдэ.

Саха сўєЇўтўн ахсаана 12,5 % элбээн, 2
357 тєбєіє тэμнэстэ, ол иЇигэр ынах ах�
саана 13,7 % тиийдэ уонна 973 тєбє буолла.
"Саха ынаіа" Саха Єрєспўўбўлўкэтин су�
даарыстыбаннай хааЇына тэрилтэтэ Ньур�
ба оройуонун Куртах учаастагар сайылыгы
тутуу, Ньурба оройуонун Àкана с. хотону
тутуу ўлэтин тўмўктээтэ. Мэμэ Хаμалас
улууЇун Сыымах с. 100 тєбєіє хотон ту�
туллан ўлэіэ киирэн, саха ынаіын иитэр
саμа салаа ўлэтин саіалаата.

Племенной ўлэни букатын ўрдўк та�
Їымμа таЇаарар сыалтан уонна племенной
сулууспа 70 сылыгар анаммыт дьаЇаллар
чэрчилэринэн Саха Єрєспўўбўлўкэтин
Бырабыыталыстыбатын єйєбўлўнэн "Саха�
агро�плем" СЄ судаарыстыбаннай бўддьўєт
тэрилтэтигэр хапытаалынай єрємўєн
ыытылынна уонна ўрдўк технологиялаах
оμорон таЇаарар тэрил атыылаЇылынна.

Тыа хаЇаайыстыбатын табаарын оμо�
рон таЇаарааччылар племенной хаЇаайыс�
тыбалартан 730 убаЇаны, 237 ынах сўєЇўнў,
25 сибиинньэни атыыластылар. Єрєспўў�
бўлўкэ таЇыттан 150 туμуй бургунас, ону
тэμэ Татарстан Єрєспўўбўлўкэтиттэн 400

саарба аіалылынна.
2021 с. саμа ўлэлээн эрэр 38 пиэрмэргэ

127,5 мєл. солкуобай суумалаах "Àгростарт�
ап" грана бэрилиннэ, 45 ўлэ миэстэтэ тэри�
линнэ.

Тыа хаЇаайыстыбатын 14 потребитель�
скай кэпэрэтиибигэр хотоннору тутууга
уонна саμардан биэриигэ 98,5 мєл. сол�
куобай суумалаах субсидия кєрўлўннэ,
ЎєЇээ Бўлўў, Нам, Таатта улуустарыгар 4
хотон (400 тєбєіє) тутуллан ўлэіэ киирдэ,
ону тэμэ 2020 сылга судаарыстыба кємєтўн
ылбыттар Мэμэ Хаμалас, Сунтаар, Нам
улуустарыгар 6 хотону (600 тєбєіє) тутан
ўлэіэ киллэрдилэр.

Дьиэ кэргэн пиэрмэтин єйєєЇўн сўн�
ньўнэн 19 тыа хаЇаайыстыбатын табаарын
оμорон таЇаарааччыга уопсайа 176,6 мєл.
солкуобай суумалаах граннар туттарылын�
нылар. Ону тэμэ 2020 сылга граны ылбыт
Нам улууЇуттан "Дайыына" Б(Ф)Х уонна
Àмма улууЇуттан "Àраз" Б(Ф)Х 2021 сылга
саμа тэрилинэн хааччыллыбыт хотоннору
тутан ўлэіэ киллэрдилэр.

2021 сылга ойуур баЇаарыгар охсууну
ылбыт хаЇаайыстыбаларга сылгы 10 бааза�
тын тутууга 30 мєл. солкуобай кєрўлўннэ.
Он тэμэ Булуμ, Томпо, Єлўєхўмэ, Єймє�
кєєн, Àллараа Халыма уонна Кэбээйи
улуустарын табаны иитэр 7 хаЇаайыстыба�
ларыгар туохтан да иμнибэккэ сылдьар
тиэхиньикэни атыылаЇарга 30 мєл. сол�
куобай бэрилиннэ.

Горнай улууЇун Бэс Кўєл с. олорор тыа
хаЇаайыстыбатын бэрэстэбиитэллэригэр
уокка былдьаммыт баайдарын чєлўгэр
тўЇэрэргэ Саха Єрєспўўбўлўкэтин Быра�
быыталыстыбатын хаЇаас пуондатын суо�
тугар 61,0 мєл. солкуобай ыытылынна.

Єрєспўўбўлўкэіэ 385,6 тыЇыынча
туонна от оттонно, ол иЇигэр мобильнай
биригээдэлэр 37,5 тыЇыынча туонна сўєЇў
аЇылыгын бэлэмнээтилэр. СўєЇў аЇылы�
гын соіотуопкатын былаана 8 оройуоμμа
уонна куорат уокуругар куоЇарылынна.
Ынах сўєЇўнў уонна сылгыны энчирэппэ�
кэ кыстатар сыалтан, кыайан оттооботох
улуустарга сўєЇў аЇылыгын хаЇаас пуонда�
тыттан тиийбэт кээмэйдэрин тиэйии хаач�
чылынна. Россия Федерациятын Быра�
быыталыстыбатын хаЇаас пуондатын суо�
тугар 129 мєл. солкуобай бэрилиннэ.

Сылын ахсын сўєЇў аЇылыгын оμорон

таЇаарыыны бэлэмнээЇиμμэ судаарысты�
баннай бўддьўєт уонна олохтоох бўддьўєт�
тэр суоттарыгар 200 мєл. солкуобай
ыытыллар. Бырагыраамаіа кыттар муни�
ципальнай тэриллиилэр ахсааннара элбээ�
тэ (2017 сылга 9 МТ кыттыбыт буоллаіына,
2021 сылга � 16 МТ). Судаарыстыба кємє�
тўн суотугар 2000 туоннаны харайар кыах�
таах сиилэс 6 траншеята, 9 кыбыы, 259 км
уЇуннаах кўрўє�хаЇаа тутулунна, 533 га бы�
раіыллыбыт бааЇына чєлгє тўЇэрилиннэ,
70 тахса единицэ тиэхиньикэ уонна обо�
рудование атыылаЇылынна.

Ўўнээйини ўўннэрии бородууксуйатын
улаатыннарар сыалга 1,439 тыЇ. га быра�
іыллыбыт сир эргииргэ киирдэ, 9,9 тыЇ. га
иэннээх тыа хаЇаайыстыбатын сирэ ууну
халытан нўєлсўтўлўннэ, 5,1 тыЇ. га иэннээх
сиргэ халаан уутун кэнниттэн куурдуу дьа�
Їаллара ыытылынна. Ньурба оройуонугар
Чаппандатааіы "Суптуріан" халытан нўєл�
сўтўў ситимин шлюз�регуляторын хапы�
таалынай єрємўєнўн 1 тўЇўмэіэ, Єлўєнэ�
Туора Кўєл к. уу магистральнай турбатын
хапытаалынай єрємўєнўн 1 тўЇўмэіэ тў�
мўктэннэ. Хорообуттааіы халытан нўєлсў�
тўў ситимин шлюз�регулятора уларыта ту�
тулунна.

2021 сылга Саха Єрєспўўбўлўкэтин аг�
робырамыысыланнай комплексын єйўўр
пуонда суотугар оμорон таЇаарар эбийиэк�
тэри уларытан тутарга, сўєЇўнў, сўєЇў уон�
на кєтєр аЇылыгын, туорахтаах култуура�
лар сиэмэлэрин, балыгы атыылаЇарга тыа
хаЇаайыстыбатын бородууксуйатын оμо�
рон таЇаарааччыларга 275 мєлўйўєнтэн
тахса солкуобай суумалаах сойуом бэри�
линнэ.

2022 сылга "2020�2024 сылларга тыа ха�
Їаайыстыбатын сайыннарыы уонна тыа ха�
Їаайыстыбатын бородууксуйатын, сырье�
тун уонна аЇын�ўєлўн ырыынагын сўрўн�
нээЇин" судаарыстыбаннай бырагыраама
дьаЇалларын олоххо киллэрэргэ 12,5 млрд
солкуобай, ол иЇигэр єрєспўўбўлўкэ бўд�
дьўєтўттэн 11,9 млрд солкуобай, федераль�
най бўддьўєттэн 645,9 мєл. солкуобай кє�
рўлўннэ.

Олохтоох бэйэни салайыныы уорганна�
ра тыа хаЇаайыстыбатын оμорон таЇаа�
рыыны єйўўргэ бэриллибит боломуочуйа�
лары толороллоругар 6,6 млрд солкуобай
кєрўлўннэ, бу 2021 с. ўбўлээЇинтэн 14 %

элбэх.
СўєЇўнў иитэр комплекстары тутууну

єйўўргэ, ÀПК оμорон таЇаарар эбийиэк�
тэрин тутарга уонна саμардан биэрэргэ,
Àгробырамыысыланнай комплексы єйўўр
пуонда эргииргэ сылдьар ўбўн толорорго
барыта 1 миллиартан тахса солкуобай, тыа
хаЇаайыстыбатын оμорон таЇаарааччылар
быстах ороскуоттарын толуйарга 1,2 млрд
солкуобай ўп кєрўлўннэ. Маны тэμэ РФ
УЇук Илиμμи уонна Àрктиканы сайынна�
рыыга министиэристибэтин нєμўє табаны
иитиини матырыйаалынай�техническэй
хааччыйыыга судаарыстыба єйєбўлэ кєрў�
лўннэ.

2021 с. тыа сирин кэлим сайыннарыы
судаарыстыбаннай бырагырааматын ўбў�
лўўргэ 1,7 млрд солкуобай, ол иЇигэр феде�
ральнай бўддьўєттэн 1,7 млрд солкуобай,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин судаарыстыбаннай
бўддьўєтўттэн 96 мєл. солкуобай кєрўлўн�
нэ.

"Меркурий" электроннай бэтэринээри�
нэй сертификациялааЇын тиЇигэ олохто�
нон, аЇы�ўєлў оμорон таЇаарыы бары тў�
Їўмэіин, бородууктаны атыылыыр сиргэ
тиэрдиигэ тиийэ кэтээн кєрєр, нэЇилиэн�
ньэіэ мєлтєх хаачыстыбалаах уонна кут�
таллаах бородууксуйа таріаныытын бохсор
кыахтанныбыт.

2021 сылга хаЇаайына суох кыылы�сўє�
лў кєрєр�истэр дьаЇаллары тэрийэр уонна
олоххо киллэрэр судаарыстыба боломуочу�
йаларын толорорго муниципальнай тэрил�
лиилэргэ 60 мєл. солкуобай кєрўлўннэ.
Єрєспўўбўлўкэіэ 10 приют: Àлдаμμа (1
чааЇынай), Àллайыахаіа (1 муниципаль�
най), Àммаіа (1 муниципальнай), Эдьи�
гээμμэ (1 муниципальнай), Ленскэйгэ (1
муниципальнай), Намμа (1 муниципаль�
най), Мииринэйгэ (1 муниципальнай, 2
чааЇынай), Тааттаіа (1 муниципальнай)
уонна хаЇаайына суох кыылы�сўєлў быстах
кэмμэ тутар 11 пуун (Àнаабыр, Булуμ, Бў�
лўў, Нерюнгри, Ньурба, Єлўєхўмэ, Сун�
таар, Уус Àлдан, Хаμалас, Чурапчы уонна
Дьокуускай куорат) ўлэлиир.

2021 с. хаЇаайына суох 5713 кыыл�сўєл
тутулунна, олортон 1904 ууЇаабат оμоЇу�
лунна, 1847 кыыл аттанна, 5337 кыылга бэ�
лиэ туруорулунна, 4380 быЇыы оμоЇулун�
на, 2945 кыыл�сўєл тєттєрў ыытылынна,
215 хаЇаайынын булла, 1644 саμа хаЇаа�
йыннанна.

2021 сылга Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр
устуоруйа сўμкэн суолталаах бэлиэ тўгэ�
нин � Саха ÀССР тєрўттэммитэ 100 сылын
бэлиэтиибит.

Саха ÀССР тєрўттэммитэ 100 сылын
бэлиэтээЇин сўрўн сыалынан Саха єрєс�
пўўбўлўкэтин социальнай�экэнэмиичэс�
кэй уонна уопсастыбаннай�бэлитиичэскэй
сайдыытыгар єрєспўўбўлўкэ хас биирдии
олохтооіун кытыннарыы буолар.

2022 сылга 100 сылы бэлиэтээЇин бары
тус сыаллаах соруктарын толоруу былаан�
нанар:

1) экэниэмикэ сырьеттан атын салааты�
гар 10 тыЇыынча саμа ўлэ миэстэтин тэри�
йии (2019�2021 сылларга 15 тыЇыынча ўлэ
миэстэтэ тэрилиннэ, 2022 сылга эбии 8 ты�
Їыынчаттан тахса ўлэ миэстэтэ тэриллэрэ
былааннанар);

2) экэниэмикэ ўўнўўтўн тэтиминэн аан
дойду орто кєрдєрўўтўн куоЇарыы (2021
сылга эрэгийиэннээіи баалабай бородуук�
та ўўнўўтэ 10,5% сыаналанар, бу аан дойду
экэниэмикэтин ўўнўўтўн тэтимиттэн 2 тє�
гўл ўрдўк (5,5%), 2022 сылга эрэгийиэннээ�
іи баалабай бородуукта ўўнўўтэ 6,8% саба�
іаланар (аан дойдутааіы эрэгийиэннээіи
баалабай бородуукта 4,1% ўўнэрэ сабаіала�
нар));

3) Саха сирин 100 талаанын аан дойду
бастыμ ўєрэх тэрилтэлэригэр ўєрэтии
(2019�2021 сылларга ўєрэххэ 227 киЇи
киирбитэ);

4) Саха Єрєспўўбўлўкэтин, муници�
пальнай оройуоннар уонна куорат уокурук�
тарын, тўєлбэлэр, ўлэ коллективтарын та�
Їымыгар 100 уопсастыбаннай кєіўлээЇини
олоххо киллэрии (2016�2021 сылларга 100
кєіўлээЇин олоххо киирдэ);

5) 100 социальнай суолталаах эбийиэги
тутуу (2021 сыл бўтэЇигэр 80 эбийиэк ўлэіэ
киирдэ, 2022 сылга 20 эбийиэк ўлэіэ кии�
риэіэ).

2022 сылга Саха ÀССР тєрўттэммитэ
100 сылын бэлиэтиир сўрўн тэрээЇиннэр
былааннарыгар 50 тахса тэрээЇин киирэр.

Àан дойдуга, тулалыыр эйгэіэ, социум�

μа уонна оμорон таЇаарыыга буола турар
тэтимнээх уларыйыы усулуобуйатыгар сў�
рўн сыалбыт єрєспўўбўлўкэ бигэ социаль�
най�экэнэмиичэскэй сайдыытын хааччы�
йыы, норуоту, тулалыыр эйгэни чєл хаал�
ларыы, киЇи кыаіын сайыннарыы уонна
элбэтии буолар.

2022 сылтан єрєспўўбўлўкэ сайдыытын
бары эйгэтигэр бигэ сайдыы бириинсибин
кўўскэ туттуу былааннанар. Єрєспўўбўлўкэ
сиригэр�уотугар ESG�бириинсибин киллэ�
рии концепциятын ырытан оμоруу бы�
лааннанар, килиимэт уларыйыытыгар сєп
тўбэЇии эрэгийиэннээіи былаанын ылы�
ныахпыт.

2022 сылга єрєспўўбўлўкэ экэниэмикэ�
тэ чєлгє тўЇэн, бигэтик сайдыы тэтимигэр
тахсыахтаах: эрэгийиэннээіи баалабай бо�
родуукта дьиμ ўўнўўтэ 6,8%, бырамыысы�
ланнай оμорон таЇаарыы ўўнўўтэ 10%, нэ�
Їилиэнньэ дьиμ дохуотун ўўнўўтэ 1,4%
кыра буолуо суохтаах, ўлэтэ суох буолуу
уопсай таЇыма 6,7% куоЇарыа суохтаах.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин судаарысты�
баннай былааЇын толорор уорганнарын
ўлэтэ 2030 сылга диэри кэмμэ Россия
Федерациятын сайдыытын национальнай
соруктарын ситиЇэргэ туЇуланыаіа. Саха
Єрєспўўбўлўкэтин уонна Саха Єрєспўўбў�
лўкэтин муниципальнай тэриллиилэрин
таЇымыгар сайдыы стратегическай сорук�
тарын ситиЇии Биир кэлим былаанын
ырытан оμоруу былааннанар.

2022 сылга "Доруобуйаны чєлгє тўЇэ�
рэргэ табыгастаах медицинскэй реабилита�
ция", "Бизнес�спринт (Я выбираю спорт)",
"Россияіа толкуйдаммыт", "Киэμ кэскил�
лээх куораттар уонна кєЇєрўў дьоіус
кєрўμўн сєргўтўў", "Генеральнай хомуйуу",
"НамыЇах углероду сайыннарыы бэлиити�

кэтэ", "Гражданин сыыппараіа киэбэ",
"Клиентоцентричность", "ТаЇаіаЇы тастан
кємєтє суох салгынынан тиэрдии" уо.д.а.
социальнай�экэнэмиичэскэй сайдыы фе�
деральнай стратегическай кєіўлээЇиннэрэ
олоххо киириэхтэрэ.

Тумус тутуллар хайысханан УЇук Или�
ни сайыннарыы Национальнай бырагы�
рааматыгар киирбит инфраструктура быра�
йыактарын хааччыйыы буолуоіа: Дьокуус�
кай куорат аттыгар Єлўєнэ муостатын
тутуу II тўЇўмэіин олоххо киллэриини са�
іалааЇын, 6 аэропуорду саμардан биэрии
(Нерюнгрига, Хаандыгаіа, Сангаарга,
Депутатскайга, Ўрўμ Хайаіа, Бўлўўгэ).

Элгээтээіи таас чохтоох сиргэ сылга 7,4
мєл. туонна концентраты таЇаарар 3 саμа
байытар фабриканы ўлэіэ киллэрии, Неж�
данинскайдааіы кємўс баайдаах сири сыл�
га 4,8 туонна кємўЇў хостуур бырайыак�
таммыт кыаіар тиэрдии, сылга 2 туонна
таас чоіу хостуур кыахтаах Сыллахтааіы
таас чохтоох сири туЇаіа таЇаарыы уонна
"Талума угольная" уопсай туЇаныыга тут�
туллубат тимир суол ыстаансыйатын ўлэ�
лэтии, Сиваглинскайдааіы тимир рудаа�
лаах карьертан рудааны тиэйиини саіа�
лааЇын курдук экэниэмикэ сайдыытын
тэтимигэр дьайар тутаах инвестиционнай
бырайыактар олоххо киириэхтэрэ.

Судаарыстыба єйєбўлўн саμа меха�
низмнарын иккис тўЇўмэіин олоххо кил�
лэрии: эти, оіуруот аЇын, хортуоппуйу
уонна туорах бурдугу бэлэмнээЇин тиЇи�
гин, тыа хаЇаайыстыбатын сўєЇўтўн ахсаа�
нын элбэтиини хааччыйыы, ол иЇигэр
арктикатааіы уонна бырамыысыланнай
оройуоннарга; СЄ судаарыстыбаннай бўд�
дьўєтўн суотугар атыылаЇыллыбыт тыа ха�
Їаайыстыбатын бородууксуйатын таμас�

тыыр бары технологическай комплекстары
(оборудованиены) инвентаризациялааЇын;
гааЇы ситэ киллэрии социальнай бырагы�
рааматын сўрўн кээмэйэ олоххо киириэіэ.
Саха сирин киин єттўн гааЇынан хааччы�
йыы бигэ туруктаах буоларын ўрдэтэр ин�
ниттэн КыЇыл Сыыр � 84 км. учаастакка
магистральнай гаас турбатын ўЇўс утаіын
тутуу ўлэтэ ыытыллыаіа.

Энергосервис дуогабардарын чэрчити�
нэн энергия чєлўгэр тўЇэр источниктарын
туЇанан дизель генерациятын эбийиэктэ�
рин тупсарыы бырайыактарын олоххо кил�
лэрэр туЇунан Саха Єрєспўўбўлўкэтин
уонна "РусГидро" ПÀУо СєбўлэЇиилэри�
гэр олоіуран 73 нэЇилиэнньэлээх пууμμа
эбийиэктэр тутуллуохтара. Ол иЇигэр 6
пилотнай бырайыак.

2022 сылга бары источниктартан соци�
альнай эйгэ 85 эбийиэгэ, ол иЇигэр 4 745
миэстэлээх 18 оскуола, 545 миэстэлээх 7
оіо уЇуйаана, 470 миэстэлээх 1 профес�
сиональнай ўєрэх эбийиэгэ, култуура 15,
доруобуйа харыстабылын 27 (ол иЇигэр 1
балыыЇа комплекса, 1 диспансер, 19 бы�
раас амбулаторията, 6 биэлсэр�акушер пуу�
на), физическэй култуура уонна успуорт 11,
социальнай хааччыйыы 2 эбийиэгэ ўлэіэ
киириэіэ.

2022 сыл Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр Ийэ
сылынан биллэрилиннэ.

Дьокуускай куоракка Дьиэ кэргэμμэ
уонна оіоіо социальнай кємє киинин тэ�
рийии, дьахтар доруобуйатын бырагыраа�
малара, 5 уонна онтон элбэх оіолоох ыалга
олорор дьиэіэ тєлєбўр эбии механизмнара,
оіону иитэ ылбыт ыалга тєлєбўр кээмэйин
улаатыннарыы курдук саμа бырайыактар
уонна бырагыраамалар торумнаннылар.
Єрєспўўбўлўкэ 100 сылыгар тєрєєбўт оіо�
лорго 100 тыЇыынча солкуобайдаах "Сўўс
сыл оіолоро" тус сыаллаах хапытаал бигэр�
гэннэ.

Отчуот толору тиэкиЇин
“Ньурба” хаЇыат огнинюрбы.рф

сайтыгар киирэн ааіыμ.

СУДÀÀРЫСТЫБÀННÀЙ БЫЛÀÀїЫН 
ЎЛЭЛЭРИН ТЎМЎГЎН ОТЧУОТÀ

2022 СЫЛГÀ СÀХÀ ЄРЄСПЎЎБЎЛЎКЭТИН
БЫРÀБЫЫТÀЛЫСТЫБÀТЫН ЎЛЭТИН

СЎРЎН ХÀЙЫСХÀЛÀРÀ
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Василий Семенович Григорьев
ахсынньы 14 кўнўгэр 1907 сыллаах�
ха Ньурба улууЇун Чаппанда Улуу
СыЇыытын Саалтааны диэки єттў�
гэр дьадаμы бааЇынай кэргэнигэр
тєрєєбўт, манна 50�ча ыал баара
ўЇў. Оччугуйкаанаптар, Дьєрєкєй�
дєр, кинилэр оіолоро Семен, Егор,
Григорий, манна аатырбыт Àлтан
ууЇа олорбут. Ньурба сэттэ кылаас�
таах оскуолатын ўєрэнэн бўтэрбитэ
уонна Иркутскайдааіы эргиэн тех�
никумун бўтэрэн экономист идэ�
тин баЇылаабыта. Василий Семе�
нович бэйэтин ўлэтин тєрєєбўт
улууЇугар 1924 сыллаахха Марха
улууЇун исполкомун бэрэссэдээтэ�
линэн саіалаабыта. Эдэр эрчим�
нээх исписэлиис 1927 с. Бўлўў, он�
тон 1931 с. Єлўєхўмэ уокуруктары�
гар исполком бэрэссэдээтэлин ма�
териальнай хааччыйыыга солбу�
йааччынан ананан ўлэлээбитэ.
1932�1940 сылларга Саха ÀССР эр�
гиэμμэ наркомугар сектор сэбиэ�
диссэйинэн уонна ревизионнай уп�
равление начальнигынан єрє та�
Їаарыллыбыта.

Сэрии сылларыгар Саха сири�
нээіи соіотуопка треЇин, Саха
ÀССР Совнаркомун уонна Нар�
комфин отделларын начальнигы�
нан эμкилэ суох ўлэлээбитэ. 1945�
1959 сыллар усталарыгар єрєспўў�
бўлўкэ тыатын хаЇаайыстыбатын
министерствотын былаанныыр
уонна финансовай управлениетын
начальнигынан, Ньурба улууЇун
маслопромун управляющайынан
ўлэлээн тыа хаЇаайыстыбата єрєс�
пўўбўлўкэіэ сайдарыгар бэйэтин
кылаатын киллэрбитэ.

1947�1948 сылларга Саха ÀССР
Верховнай Сэбиэтин Президиумун
дьыалаларын дьаЇайааччынан ўлэ�
лээбитэ. 1959�1969 сылларга, бо�
чуоттаах сынньалаμμа тахсыар
диэри Саха ÀССР Миниистирдэ�
рин Сэбиэтин Бэрэссэдээтэлин эр�
гиэн боппуруостарыгар кємєлє�
Їєєччўтўнэн уонна сўбэЇитинэн
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбитэ.

1969�1974 сылларга "Холбос"
респотребсойууЇун бэрэссэдээтэ�
лин кємєлєЇєєччўтўнэн, атыы�эр�
гиэн базатын дириэктэрин солбу�
йааччынан ўлэлээн, єрєспўўбўлўкэ
эргиэнин сайдыытыгар бэйэтин
суолун�ииЇин, ўтўє єйдєбўлўн
хаалларбыта.

Василий Семенович олоіун ус�
талаах туоратыгар уопсастыбаннай
ўлэлэргэ актыыбынайдык кытты�
быта. Ол курдук уопсастыбаннай
кэрэспэдьиэн быЇыытынан олох
бары салааларын сырдаппыта уон�
на Бўлўў бєлєх улуустарыгар "Со�
циалистическая Якутия" хаЇыат
кэрэспэдьиэнин быЇыытынан бу
улуустар олохторун�дьаЇахтарын
єрєспўўбўлўкэ нэЇилиэнньэтин
киэμ араμатыгар бэчээт кємєтўнэн
тириэрдибитэ.

Василий Семенович тєрєппўт
кыыЇа Декабрина Васильевна Гри�
горьева биологическай наука кан�
дидата. Василий Семенович єр
сыллаах ўтўє суобастаах ўлэтин
иЇин элбэх мэтээллэринэн, Саха
ÀССР Верховнай Советын Прези�
диумун Бочуотунай грамоталары�
нан, ўлэ бэлиэлэринэн наіараада�
ламмыта. 2000 сыл балаіан ыйын
30 кўнўгэр 93 сааЇыгар єлбўтэ.

Сэбиэттэр Бўтўн Саха сиринээ�
іи IY cийиэстэрин делегата Васи�
лий Семенович 1987 сыллаахха
суруйан хаалларбыт ахтыытыттан: 

"Сэбиэттэр Бўтўн Саха сири�
нээіи IV cъезтэрэ буолбута 61 сыл
ааста. Онно сылдьыбыт 101 деле�
гаттартан кўн бўгўн арай мин баар�
бын. Ол иЇин ўйэм уЇаабыт дьолугар,
бу 80 сааспын туолаары аргынньах�
таан олорон, ахтыы суруйарга са�
нанным. Àхтыыбын уокурукпуттан,
тєрєєбўт�ўєскээбит улууспуттан
саіалыыбын.

Урукку Бўлўў уокуруга сатала
суох киэμ сирдээх�уоттаах уокурук
этэ: Иркутскай уобалаЇын уонна
Красноярскай кыраайы, онтон бэйэ�
битигэр Булуμ, Єлўєхўмэ, Дьокуус�
кай уокуруктарын кытары быысаЇа�
ра. Кини 1912 сылга диэри сэттэ
улуустааіа � Хочо, Сунтаар, Марха,
Ўєдўгэй, ЎєЇээ Бўлўў, Мастаах уон�
на Орто Бўлўў. Ити дьыл "улахана
бэрт, дьаЇайарга олус кўчўмэіэй"
диэннэр Марха улууЇун икки аμы
хайыппыттара. Мин "Омолдоон"
диэн улуус саамай улахан нэЇилиэгин

дьаамсыгын, кэлин сельревком чилиэ�
нин уонна бэрэссэдээтэлин уола,
итинник уустук усулуобуйалаах, ха�
раμа нэЇилиэнньэлээх Марха улууЇу�
гар 1925 сыллаахха улуус исполкомун
бэрэссэдээтэлинэн уонна Сэбиэттэр
Бўлўў уокуругунааіы сийиэстэригэр
делегатынан быыбардаммытым.
Урут улууЇум чэрчититтэн ханна да
сир єппєтєх, Ньурбаттан атын бє�
дєμ сэлиэнньэни кєрбєтєх уолчаан
ити курдук уокурукпут киинин � Бў�
лўў куоратын кєрєр киЇи буолбутум.
Кєрєр эрэ диэн буолуо дуо, уокурук
саамай улахан мунньаіар делегаты�
нан, тєрєєбўт Сахам сирин биир
саамай уЇук уокуругун олоіун ту�
таах боппуруоЇун быЇаарса барбы�
тым.

Оччотооіу Бўлўў, тєЇє да кыра�
тын уонна нэЇилиэнньэтин ахсаана
аіыйаіын иЇин, бєіє�таіа тутуу�
лаах, электрическэй уоттаах, дьиэ�
тэ�уота, маіаЇыыннара, баЇаара
миигин, тыа киЇитин, сєхтєрбўт�
тэрэ. Куорат оччотооіу эйэіэс дьо�
но�сэргэтэ кўн аныаха диэри кўндў�
тўк санаталлар.

Сэбиэттэр Бўлўў уокуругунааіы
сийиэстэрэ хас да хонугу быЇа бар�
быта. Кэпсэтиигэ тыл эппит ўгўс
ахсааннаах делегаттар гражданс�
кай сэрии айгыраппыт олоіун чєлў�
гэр тўЇэриигэ улуустарга, нэЇилиэк�
тэргэ ыытыллар ўлэни кэпсээбиттэ�
рэ, ыраас олоіу сўЇўєіэр туруорар,
ўєрэіэ суохтары ўєрэхтиир, оскуо�
лалары арыйар, кооператив эргиэнин
сайыннарарга кєμўл саіалааЇыннар
кўєдьўйэн эрэллэрин, маасса актыы�
бынаЇа кўўЇўрўўтўн а.э. саμа сэбиэс�
кэй олох бастакы сэмэй хардыы�
ларын тустарынан кэпсээбиттэрэ.

Сийиэс бэрт дьыалабыайдык ўлэ�
лээбитэ. Бўлўў уокуругун исполкома
уонна Сэбиэттэр Бўтўн Саха сири�
нээіи IV сийиэстэригэр делегаттар
быыбардаммыттара. Мин уокурук
исполкомун чилиэнинэн итиэннэ ити
ўєЇэ этиллибит сийиэскэ быЇаарар
куоластаах делегатынан талыллы�
бытым. Онон аны тєрєєбўт єрєспўў�
бўлўкэм столицата долгуйар Дьо�
куускай куоракка барсар буолбутум.

1926 с. тохсунньу эргэтэ. Бўлўў
уокуругун 14 делегата 8 атынан
Дьокуускайга аттанныбыт. Икки
дьаамсыктаахпыт. Делегацияны
партия Бўлўў уокуругунааіы кэми�
тиэтин сэкиритээрэ, уруккута
Ньурбаны оборуоналаабыт КыЇыл
этэрээти баЇылаабыттартан биир�
дэстэрэ Николай Ксенофонтович
Миронов, уокурук исполкомун бэрэс�
сэдээтэлэ Прокопий Михайлович
Àлексеев, хомсомуол окружкомун сэ�
киритээрэ Георгий Àфанасьевич Ми�
халев салайан Дьокуускайга илдьэ
кэлбиттэрэ. Сэттэ хонон Дьокуус�
кай куораты булбуппут.

Сэбиэттэр Бўтўн Саха сиринээ�
іи IV сийиэстэрэ, биллэрин курдук,
1926 cыл олунньу 2 кўнўттэн 13 кў�
нўгэр диэри саліанан барбыта. Кини
бэбиэскэтигэр турбут боппуруос�
тартан барыларыттан правитель�
ство отчуотун туЇунан Саха ÀССР
Совнаркомун бэрэссэдээтэлэ Максим
Кирович Àммосов оμорбут чаіылхай
дириμ ис хоЇоонноох дакылаата де�
легаттар ураты боліомтолорун
тарпыта.

Оччотооіуга синхроннай тыл�
баас диэн суоіа. Оннооіор стено�
грамма суох этэ.

Оччотооіу биЇиги уопсай та�
Їыммыт, сайдыыбыт олус намыЇа�
іа. Ол туЇунан "101 быЇаарар куо�
ластаах делегат кэлбититтэн 58
киЇи кыра ўєрэхтээхтэр, сэттэ ки�
Їи ўєрэіэ суохтар" диэн мандатнай
хамыыЇыйа дакылаатыгар этилли�
битэ туоЇулуур.

Дьэ ол иЇин буоллаіа, Àммосов
бэйэтин дакылаатын аан бастаан
нууччалыы, онтон туох да тохтобу�
ла суох сахалыы тылынан тылбаас�
таан дакылааттаабыта. Дакылаат
икки тылынан уопсайа 5�6 чаас кур�
дук барбыта. Дакылааттаан бўппў�
тўгэр дьэ "Їук" гыммыппыт. Бириэ�
мэ барбытын ким даіаны адьас бил�
бэккэ хаалбыта. Кэрэ куолаЇа, дик�
цията киЇи эрэ сєіўєх курдук. Бэйэ�
тэ, быЇатын эттэххэ, ырыа курдук
ыраас, таптал курдук минньигэс кє�
рўμнээх киЇи этэ. 

Нуучча да, саха да тылынан са�
μарара ырааЇа, быЇата, хайалара да
тєрєєбўт тєрўт тылын курдукта�
ра. Нууччалыы да, сахалыы да дакы�
лааттыырыгар биир да тылы мўччў�

хаччы саμарбатаіа, биир да тылы
хат�хат эппэтэіэ. Биир тылынан
эттэххэ, ўлэЇит норуоттан ўўнэн
тахсыбыт дириμ єйдєєх, дэгиттэр
киэμ билиилээх улахан буукубаттан
суруллар чаіылхай киЇи, Ленинскэй
типтээх деятель, дьиμнээх трибун
буолара оччоттон єтє кєстєрє.

Ити кинини мин аан бастакы
уонна бўтэЇик кєрўўм, этэр тылын
аан бастаан уонна бўтэЇик истиим
этэ. Дьыліа оннук кытаанахтык
дьаЇайбыта. Сыччах биирдэ кєрбўп�
пўн, дакылаатын истибиппин улахан
дьолум курдук санаабыт санаабын
ўйэм тухары бу кырдьар сааспар
тиийэ илдьэ кэллим.

Сэбиэттэр Бўтўн Саха сиринээ�
іи IV сийиэстэрэ оччотооіу Саха
Киин Ситэриилээх Кэмитиэтин
дьиэтигэр буолбута. Кини куорат
баар�суох ўчўгэй дьиэтэ этэ. Манна
Сэбиэттэр бары сийиэстэрэ ыытыл�
лыбыттара. Àрай суЇал ыμырыылаах
IХ сийиэс эрэ Саха Национальнай
тыйаатырыгар буолбута. Ол да
иЇин кини "Сэбиэскэй былаас дьиэ�
тэ" диэн ааттаннаіа. Мин бу буол�
бут дьиэіэ биэс сийиэскэ, СКСК уон�
на Саха ÀССР Верховнай Сэбиэтин
сессияларыгар сэкиритээр, тылбаас�
чыт, ыалдьыт быЇыытынан сылдьы�
бытым. Єссє уонтан тахса сыл бу
дьиэіэ олорон Саха сирин наркомсна�
быгар, онтон Саха ÀССР Верховнай
Сэбиэтин Президиумун аппараты�
гар ўлэлээбитим.

М.К. Àммосов дакылаатын ис хо�
Їоонун чааЇынан кылгастык эттэх�
хэ маннык: Кини, биллэн турар, кўн�
нээіи ўлэни�хамнаЇы, чугастааіы
хаЇаайыстыбаннай�политическай
соруктары сырдаппыта, олору тула
делегаттары, олохтоох Сэбиэттэри
тўмэргэ кыЇамньытын уурбута. Би�
Їиэхэ олорор норуоттар уонна но�
руодунастар бэйэлэрин икки ардыла�
рыгар итиэннэ Саха атын норуот�
тарын кытта дьиμ чахчы быраат�
тыы сыЇыаннаЇыы наадалааіын ки�
чэйэн бэлиэтээбитэ. Бу норуоттары
култуура уонна хаЇаайыстыба єт�
тўнэн єрє тардыыга сийиэс боліом�
тотун туЇаайбыта. Сийиэс баЇыт�
тан атаіар диэри саха норуотун
оччотооіу балаЇыанньатыгар уонна
инники тєлкєтўгэр анаммыта.

"БиЇиги Сахабыт сирэ � диэбитэ
салгыы кини, � Менделеев элэмиэннэ�
рин периодическай таблицатыгар
киирэр бары баайы�дуолу олорчутун
саЇыаран сытар". Ол баріа баай Рос�
сийскай Федерация, Сойуус бўттўў�
нўн кўўЇўнэн сиЇилии чинчиллиэіин,
бырааттыы норуоттар кємєлєрўнэн
туЇаіа таЇаарыллыаіын, хаалыы�
лаах экономикалаах уонна хараμа
нэЇилиэнньэлээх Саха єрєспўўбўлўкэ�
тэ сайдыылаах, индустриальнай�аг�
рарнай єрєспўўбўлўкэ буолуоіун єтє
кєрєн баріалаабыта.

Дакылаат сўрўн идеята итинник
этэ. Итинник дириμ ис хоЇоонноох
уонна чугастааіы даіаны, хойутун
даіаны тиийиллиэхтээх кэрэ кэски�
ли ойуулаан кєрдєрєр, кўн аныаха
диэри актуальнай дакылааты оту�
тун туола�туолумуна сылдьар эдэр
киЇи, тыа сахатын уола, оμорбута.
Оμорбута, хойуут�хойут биллиби�
тинэн, киэμ Сибиири биир гына кэри�
йэн Сэбиэскэй былааЇы олохтоспут,
партийнай уонна комсомольскай тэ�

рилтэлэри тэрийтэлээбит, Колчак
фронун туораан Москваіа Сибиир
балаЇыанньатын дакылааттаабыт
саха биир баар суох килбиэннээх ки�
Їитэ. Итини биЇиги, оччотооіу IV
сийиэс делегаттара, ўксўбўт билбэ�
тэ. Билбиппит кэмниэ�кэнэіэс,
ССКП ХХ сийиэЇин кэннинээіи сыл�
ларга.

Дакылааты олус астыммыппыт.
Мин астыныыбын ўйэм тухары, кўн
аныаха диэри тойон буолуох сўрэхпэр
иμэринэ илдьэ кэллим. Бэл, хара
балыыр кыЇаліалаах сылларыгар,
тєлєннєєх Максим албан аата�суо�
ла буорга�сыыска тэпсиллибит кэ�
мигэр даіаны дириμ ытыктабылбын
ыЇыктыбатаіым.

Правительство отчуотун дьўўл�
лэЇии олус кєхтєєхтўк барбыта. Де�
легаттар миэстэіэ саμа олоіу ту�
ругурдар ўлэ�хамнас туругун кэпсээ�
биттэрэ, олохтоох сир проблемала�
рын кєтєхпўттэрэ. Мин кэпсэтиигэ
кыттан икки проблемнай боппуруос�
ка: Дьокуускай�Кэмпэндээйи суолун
оμоЇуутун саіалыыр уонна улууста�
ры бєдєμсўтэр тустарынан � прави�
тельство боліомтотун тардыбы�
тым. 

Дакылаатчыт Максим Кирович
Àммосов тўмўк тылыгар кэпсэтии�
лэри сааЇылаан, ырытан, єрєспўўбў�
лўкэ иннигэр уонна олохтоох сирдэргэ
олох�дьаЇах оннун булан, эйэлээх
олох туругуран, Сэбиэттэр ўлэлэрэ
сўЇўєіэр туран эрэрин бэлиэтээби�
тэ. Кэккэ делегат: "Табаарыс Григо�
рьев саамай сєптєєх боппуруоЇу ту�
руорар. БиЇиги Кэмпэндээйигэ тии�
йэр суолу оμосторбут хайаан да
наадалаах. Улуус, уокурук проблема�
та � тыын проблема. Салалтаны су�
дургутутар, чэпчэтэр, маассаіа чу�
гаЇатар хайаан да наада. Эдэр ўлэ�
Їиттэр � биЇиги кэскилбит буолал�
лар. Кинилэр куоластарын чуордук
истиэх, этиилэрин суЇаллык олоххо
киллэриэх тустаахпыт", � диэн эп�
питтэрэ.

Сийиэс бўтэн, делегаттар дой�
дуларыгар таріаЇан эрэллэрэ. Àрай,
уулуссаіа биир билэр киЇибитин
кєрсєбўт. "Максим тєЇє эттэ�
тыынна? Мин кини тыл этэрин
Дьокуускайга, єссє Олунньутааіы
революция саіана батыЇа сылдьан
истэрим. Этэр�тыынар да буолара.
Барахсан, норуот дьолугар тєрєєбўт
киЇи".

Àтын тўбэлтэ бу баар. 1942 сыл
кыЇына, Дьокуускайга биир єрєбўл
кўн аанньа хараіа�кєЇє кєрбєт буо�
лан эрэр оіонньор дьиэбэр киирэн
кэллэ. Саμарбытыгар билбитим
уруккута Емельян Ярославскай ку�
руЇуогун чилиэнэ, Ньурба бастакы
волревкомун бэрэссэдээтэлэ аіа та�
баарыЇым Тимофей Егорович Очуров
эбит. КиЇим чэйдии олорон туой
уруккуну�хойуккуну тўєЇэр: � "Мак�
сим, Платон, Степан Àржаков,
Степа Васильев, Степа Гоголев, Са�
ня Габышев, Саша Попов норуот єс�
тєєіє буолбут ўЇўлэр. Барыларын
ааіа билэбин, ўксўлэрин кытта
бииргэ ўєрэммитим. Єстєєх буола�
буола, ким итэіэйиэх дьыалатай?
Хара балыыр, онон бўтэр… Сэбиэс�
кэй былааЇы олохтообуттар хайаан
да тиллиэхтэрэ. Тилиннэрдэхтэринэ
сатанар!" � диир. 

Єссє эбэн эттэххэ, Дьокуускай
уулуссаларыгар, баЇаарыгар, єрєс�
пўўбўлўкэ оройуоннарыгар, кини тас
єттўгэр даіаны командировкаіа
сылдьан бэрт элбэх киЇи аЇынар,
аЇыйар, суохтуур, хотугу норуодунас
киЇитин истибэтэіим да, кєрсўбэ�
тэіим даіаны.

Маасса, норуот кыраіы хараіа,
мындыр єйє барыны бары эндэппэт,
єтє кєрєр, билэр эбит этэ. Максим
Кирович уонна кини бойобуой доіот�
торо хайаан да дагдайыа диэн но�
руот кўўтэрэ. Сўўрбэччэ сыл кўў�
тўллўбўт ол ўрдўк кўўрўўлээх кўн
партия историческай ХХ сийиэЇин
кэнниттэн сандаарбыта. Максим
Кирович уонна кини олоіо суох, сы�
мыйанан киртитиллибит доіотто�
рун ўтўє ааттара чєллєрўгэр тўЇэ�
риллибиттэрэ. Кинилэр, тєЇє да
биЇиги ортобутугар билигин суохта�
рын иЇин, билигин да баар курдук�
тар, єлбєт ўйэлэммит саха бастакы
большевиктара.

Максим Кирович Àммосов кэлин
сырдык аата тиллибитин кэннэ бил�
лэххэ, тєрєєбўт норуотугар кыЇам�
мыт, ўтўмэн ўгўс ўтўєнў оμорбут,
баіарбыт да киЇи эбит. Манна

Дьокуускайга эрдэіинэ ўлэ, олох бары
салааларын киэμник ылан, кэскилин
санаан ўлэлээбитэ, салайбыта бил�
лэр. Мин, быстахтык ыллахха, кини
потребительскай кооперация туру�
гуруутугар, ас�ўєл дэлэйиитин бы�
Їаарыыга, куорат уонна дэриэбинэ
сибээстэрин бєієргєтўўгэ, тыа си�
рин нэЇилиэнньэтин хааччыйыыны
тупсарыыга хайдах курдук ылсыбы�
тын чорботон бэлиэтиибин. М.К.
Àммосов "Холбос" бырабылыанньа�
тын уонна Сэбиэтин мунньахтары�
гар, сийиэстэригэр кыттан кўннээіи
ўлэни, проблемалары быЇаарсар этэ.
Оннооіор биир бириэмэіэ "Холбос"
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ буола сыл�
дьыбыттаах.

Казахстаμμа, Киргизияіа ўлэ�
лиир кэмигэр даіаны тєрєєбўт єрєс�
пўўбўлўкэтин экономикатын сайын�
нарыыга ўтўє сўбэтин холбуура.
Єрєспўўбўлўкэ бўттўўн бэйэтин єс�
сє кэμэтэрэ, салайааччылара єссє
эрчимнээхтик ылсаллара, ўлэлээн
иитиллээччилэрэ єссє ўчўгэйдик ўлэ�
лииллэрэ наадалааіын ыйара.

Сийиэс ўлэтигэр тєннєн биир
тўгэни бэлиэтээн ааЇыаіы баіарыл�
лар. СКСК чилиэннэрин уонна кан�
дидаттарын быыбардааЇын тирээн
кэлбитэ. Кандидаттары туруорарга
партиялаахтар итиэннэ партията
суох фракциялара тус�туспа мун�
ньахтаабыттара. Мин сылдьыбыт
партията суохтар фракцияларыгар
саха интеллигеннэрэ В.Н. Леонтьев,
В.Г. Николаев, À.Д.Широких, И.Ф.
Àфанасьев ордук дьоріойон тыл эп�
питтэрэ. "Билигин коммунист ах�
саана аіыйах. Онон Саха Киин Си�
тэриилээх Кэмитиэтин састаабы�
гар Саха Правительствотын уонна
Наркоматтарын салалталарыгар
партията суохтар, национальнай
интеллигенция бэрэстэбиитэллэрэ
ордук хото киириэхтээхтэр" диэн
модьуйбуттара. 

Ону фракция ўгўс кыттыылаах�
тара утарбыттара. Ордук Ньурба
улууЇун исполкомун бэрэссэдээтэлэ
Николай Климович Михайлов саха
ўєрэхтээхтэрин модьуйуулара омсо�
лооіун, партия салайар оруолун би�
лиммэтин бэрт ылыннарыылаахтык
дакаастаабыта. Кинини уруккута
Бодойбо оробуочайа, Главсуд чилиэнэ
Семен Федорович Ксенофонтов єйєє�
бўтэ. Михайлов уонна Ксенофонтов
эппиттэрин делегаттар Николай
Спиридонович Григорьев (ЎєЇээ Бў�
лўў), Àлексей Егорович Егоров (Ньур�
ба) уо.д.а. єйєєбўттэрэ.

Сийиэс тўмўк пленарнай мунньа�
іар бэрт аЇаіас, демократичнай
дьўўллэЇии, санааны холкутук хар�
сыЇыннарыы буолбута. Сийиэс пар�
тийнай фракция киллэрбит испииЇэ�
гин ылыммыта. Хоммуньуустартан
уонна партията суохтартан сас�
тааптаах СКСК саμа састааба
быыбардаммыта. Боппуруос парти�
ята суохтары Коммунистическай
партияіа утары туруорардыы буол�
бакка, тєттєрўтўн кини тула тў�
мэр, сомоіолуур курдук ўчўгэйдик
быЇаарыллыбыта. Онуоха партия
Саха уобаластааіы Кэмитиэтин,
Саха Правительствотын салалта�
та М.К. Àммосов уо.д.а. саха боль�
шевиктара сўдў оруолллаахтара.

М.К. Àммосов тєрєєбўт єрєс�
пўўбўлўкэбит сайдыылаах социалис�
тическай єрєспўўбўлўкэ буоларыгар
баіарара. Кини сырдык ырата олоххо
киирбитин, инникитин єссє дириμ�
ник киириэіин кўн бўгўн чуолкайдык
кєрєбўт. Кўн бўгўн Саха ÀССР дойду
ўўнэн иЇэр улахан, баай регионна�
рыттан биирдэстэрэ буолла. Ма�
ныаха ўтўє киЇи М.К. Àммосов єтє
кєрўўтэ, практическай ўлэтэ�хам�
наЇа, ўтўє сўбэтэ�соргута эмиэ
кыттыбытын ўбўлўєйўн сылыгар
амарах тылынан ахтан ааЇабыт.
Кини бу кўннэргэ 90 сааЇын туолуу�
та ўєрўўлээхтик бэлиэтэнэр. Кини
албан аата�суола чиэстэнэриттэн
єрєспўўбўлўкэ бары ўлэЇиттэрэ ис�
тиμник ўєрэллэр".

Ити курдук биЇиги биир дойду�
лаахпыт саμа олох олохтонуутугар
кыттыыны ылбытынан биЇиги кє�
лўєнэ киэн тутта ыччаттарбытыгар
кэпсиибит.

Татьяна Дмитриевна
СИДОРОВÀ,

Н.Т.Степанов аатынан
фольклорнай�литературнай

тўмэл салайааччыта.

Советтар Бўтўн Саха сиринээіи IV сийиэстэрин делегата
––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллыынн  ккєєррссєє  ––



5 стр.2022 сыл, олунньу 17 кўнэ, 6 №

РФ ИДьМ Ньурба оройуону�
нааіы отдела єрєспўўбўлўкэіэ
биир бастыμ ўлэлээх кэлэктиип
быЇыытынан биллэр. Àаспыт сыл�
лааіы ўлэтин тўмўгўнэн РФ ИДьМ
СЄ оройуоннааіы отделларын ор�
тотугар 1�кы миэстэіэ таіыста.
Бўгўн РФ ИДьМ Ньурба оройуо�
нунааіы отделын салайааччыта,
полиция полковнига Григорий Ива�
нович Павловы кєрсєн сэЇэргэЇии�
битин ааіааччыларга тиэрдэбин.

! Григорий Иванович, Ньурба
оройуонугар криминогеннай бала!
Їыанньа хайдаіый? Буруй сўрўн
кєрўμнэринэн сорох сыыппаралар
тустарынан кэпсэтиэххэ эрэ.

� Àаспыт сыллааіы ўлэбит
тўмўгўнэн єрєспўўбўлўкэіэ РФ
ИДьМ отделларын ортотугар
эмиэ бастаатыбыт. Бу иннинээіи
сылларга эргиллэн кєрдєххє, 6
тєгўл � бастакы, иккитэ � 2�с
миэстэ уонна биирдэ 3�с миэстэ
буолбуппут. Бу барыта полиция
отделын уонна оройуон биир
ситимнээх ўлэтин тўмўгэ буолар.
Оройуоμμа кэнники сылларга
уопсастыбаннай бэрээдэк лаппа
тубуста диэххэ сєп. Ордук улахан
боліомтобутун буруйу оμорууну
сэрэтэр (превентивнэй) ўлэіэ
уонна каадырга туЇаайабыт.

Холобура, атын оройуоннарга
патрульнай�постовой сулууспа
(ППС) диэн суох. Àлдан, Нерюн�
гри, Мирнэй, Ленскэй уонна Мэ�
μэ Хаμалас курдук улахан оро�
йуоннарга уонна биЇиги отделбы�
тыгар Ньурбаіа эрэ баар. СЄ
ИДьМ�тыгар элбэхтэ кэпсэтии�
туруорсуу тўмўгэр биЇиэхэ ППС
дуоЇунастарын эбии штат бы�
Їыытынан биэрбиттэрэ. Ол бы�
Їыытынан 9 ўлэЇит кєрўллэн,
номнуо 3�с сылын ўлэлииллэр.
Уулуссаіа итирик дьон кєстєрє
быдан аіыйаабыта � быЇаччы
ППС ўлэтин тўмўгэ. Бу буруй
оμоруутун сэрэтии биир кєрўμэ
буолар, манна кинилэр сєптєєх
ўлэни ыыта сылдьаллар.

2021 с. буруй ахсаана кыранан
да буоллар аіыйаата � 311 (2020 с.
� 313 этэ). 2020 с. буруй арыйыы
87,3% этэ, 2021 с. тўмўгўнэн
88,4%�μа тиэртибит. Эрдэ суут�
таммыт дьон буруйу оμоруулара
кыччаата: 2020 с. � 96, 2021 с. � 70.

Хомойуох иЇин, ыар уонна
ураты ыар буруй ахсаана эбилин�
нэ � 51 (2020 с. � 41), єлєрўў � 3
(2020 с. � 1 этэ), киЇи ыараханнык
эчэтиллэн баран балыыЇаіа кии�
рэн єлўўтэ (РФ ХК 111 ыст. 4 ч.)

2021 с. � 3 (2020 с. � 1).
Итирик туруктаах сылдьан

буруйу оμоруу аіыйаата: 2020 с. �
205, 2021 с. � 170. Оттон уопсас�
тыбаннай миэстэіэ буруйу оμо�
руу эбилиннэ: 2020 с. � 57, 2021 с.
� 59. Уулуссаіа буруйу оμоруу:
2020 с. � 33 уонна 2021 с. � 36. 2020
с. сааны сокуоннайа суохтук  ха�
райыыга сыЇыаннаах (РФ ХК 222
ыст.) � 9 буруй, 2021 с. � 26 буруй
оμоЇулунна. Сааттан эчэйии 2020
с. � 1, 2021 с. � 3 буолла. 

Экэнэмиичэскэй хайысхалаах
уонна хоруупсуйаіа сыЇыаннаах
буруй ахсаана элбээтэ: 2020 с. � 9,
2021 с. 16 дьыала суукка ыыты�
лынна. 

Àтын оройуоннары кытта
тэμнээтэххэ, биЇиэхэ буруй ах�
саана элбэіэ отдел ўлэЇиттэрэ
превентивнай буруйу утары ўлэни
кўўскэ ыыталларын кытта ситим�
нээх. Ол курдук 164 кыра содул�
лаах буруйдарга дьыала тэрийэн
суукка ыыттыбыт.

! Ордук ханнык тўгэн дьиксин!
нэрэрий?

� ТўєкўннээЇин ахсаана эл�
бээтэ. Былырыын Àйти�техноло�
гияны туЇанан 45 буруй оμоЇу�
лунна, 2020 с. � 37 этэ. Банков�
скай каартаттан харчыны устан
уоруу 2021 с. � 14, 2020 с. � 4 этэ.
Масыанньыктар угаайыларыгар
киирэн биэрэн, дьон 10 мєл. 779
тыЇ. солк. харчытын албыннатта.
Ити буруй биир ыарахан кєрўμэ.
Урут биир тылынан саба быраіан
масыанньыктааЇын дэнэрэ, би�
лигин араараллар: Àйти�техноло�
гияны туЇанан албыннааЇын;
банковскай каартаттан харчыны
устан уоруу. 

Отдел єттўттэн дьоμμо єйдє�
тєр�сэрэтэр ўлэни ыытабыт. Бук�
леттары, видероликтары таЇаара�
быт, сонуннары киэμник таріа�
тар сириэстибэлэринэн иЇитин�
нэриилэри таріатабыт. НэЇи�
лиэктэринэн эмиэ кэрийэн дьоμ�
μо єйдєтєбўт�билиЇиннэрэбит.

! Ўксўн буруй оμоЇуллуутун тє!
рўєтўнэн туох буоларый?

� Буруй оμоЇуллуутун анаа�
лыстаан кєрдєххє, барыта арыгы�
ны кытта сибээстээх. Àрыгы иЇэн
баран дьон бэйэтин кыайан хон�
туруолламмат буолар, быстах са�
нааіа баЇыйтарар. Этэргэ дылы,
халлаан хабаріатынан, муора то�
бугунан буолар. Холобура, ааспыт
сылга буолбут єлєрўўлэри уонна
єлўўгэ тиэрдибит ыарахан эч�
этиилэри да ылан кєрдєххє, ба�
рыта арыгы содула.

Àрыгы атыытын быраабыла�
тын кэЇиитин утары ўлэни ыыта�
быт. 2021 с. сокуоннайа суохтук
арыгы атыылаабыт 14 киЇини тут�
тубут, 2020 с. � 10 этэ. Ол иЇигэр 4
киЇи хаттаан маннык буруй
оμорбута тутуллан, кинилэргэ 171
ыст. 4 ч. холуобунай дьыала тэри�
линнэ. 

! Итирик туруктаах уруулга
олорор суоппардарга администра!
тивнай накаастабыл кытаатыа!
іыттан, бу буруй аччаата дуо?

� Оннук, аіыйаата. Итирик
туруктаах уруулга олорон 2020 с.
180 киЇи тўбэспит буоллаіына,

2021 с. 168 киЇи тутулунна. Хат�
таан итирик уруулга олорон тўбэ�
Їии (РФ ХК 264 ыст. 1 ч.) 2020 с. �
29, 2021 с. � 26. КиЇи єлўўлээх
суол�массыына быЇылаана эмиэ
аіыйаата. 2021 с. ДТП�га 1 киЇи
єллє (2020 с. � 2 киЇи). Оттон ки�
Їи эчэйиилээх учуотунай ДТП ах�
саана элбии турар: 2021 с. � 15
(манна 7 оіо эчэйдэ), 2020 с. � 12.

ГÀИ сулууспатын ўлэтин кўў�
Їўртўбўт. Бастатан туран, ГÀИ
єрєспўўбўлўкэтээіи салалтатыгар
туруорсан, Ньурбатааіы ГÀИ
отделын штатын эптэрдибит. 14
буоллулар, ол иЇигэр ГÀИ 13 ўлэ�
Їитэ уонна 1 � гражданскай. 2021
с. 4 саμа массыына ыллыбыт,
аіыйах хонуктааіыта 1 массыына
кэллэ. Онон ГÀИ отделын каадыр
єттўнэн уонна матырыйаалынай�
тэхиниичэскэй базатын балачча
бєієргєттўбўт. Пропаганда уонна
суолга кэтэбил ўлэтэ кўўскэ
ыытыллар.

Биир улахан ситиЇиибит � тех�
осмотру ыытар пууммут лицензи�
ятын ылла, Ньурбаіа техосмотру
ыытан саіалаата. Урут атын оро�
йуоннарга оμоЇуллар этэ, дьоμ�
μо улахан эрэйдээіэ. Быйылгыт�
тан суолга профилактическай
ўлэни сєптєєхтўк тэрийэн, уопса�
йынан ГÀИ ўлэтин кўўЇўрдэргэ
былаанныыбыт. 

! Сокуоннай саастарын туола
илик оіолор ортолоругар буруй
тахсыытын сэрэтиигэ ўлэ
ыытыллара хайдах тўмўктээіий?
Сокуоннай саастарын ситэ илик
оіолорго буруй  намтыыр дуо?

� Бу хайысхаіа уопсай сэрэтэр
ўлэлэри ыытабыт. Оройуон дьа�
Їалтата ўбўлээн, 7 улахан оскуо�
лаіа "школьнай инспектордар"
ўлэлииллэр. Бу анаммыт дьону
сєпкє туЇанан ўлэ барар, кини�
лэрдиин бииргэ ўлэлэЇэбит.

Ол эрээри, хомойуох иЇин,
сокуоннай саастарын туола илик
оіолор буруйу оμоруулара элбээ�
тэ. 2020 с. � 4, 2021 с. 6 оіо буруйу
оμордо. 37 оіо ПДН учуотугар ту�
рар. Àаспыт сыл устата 54 оіо
бэйэлэрин кєннєрўнэн учуоттан
уЇулуннулар. 

Итини таЇынан арыгылаан,
тєрєппўт эбээЇинэЇин толорбок�
ко, 64 тєрєппўт учуокка турар. Ол
иЇигэр 2021 с. 35 тєрєппўт учуок�
ка туруоруллубута. Тэμниир эбит
буоллахха, 2020 с. 6 тєрєппўт
учуокка туруоруллубута. Онон
ити єттўгэр ўлэбитин лаппа кўў�
Їўртўбўт.

! Бєрўкўтэ суох олохтоох,
учуокка турар дьону хайдах хон!
туруоллуугутуй?

� БиЇиэхэ учуокка "надзор�
никтар" тураллар. Полиция боло�
муочуйалаах участковайдарын
отделын ўлэЇиттэринэн буруйу
сэрэтии быЇыытынан 2021 с. ус�
тата  5576 киЇи, 2801 кыбартыыра,
2561 чааЇынай дьиэ, 204 уопсай,
оройуон таЇыттан ўлэлии кэлбит
дьон олорор 10 миэстэтэ бэрэ�
биэркэлэннэ (ити хаста сылдьыл�
лыбытынан уопсай ааіыллар).
Ону таЇынан эмиэ сыл устата
1259 учуокка турар дьону бэрэ�
биэркэлээтибит, ол иЇигэр сууту�

нан уураахтаммыт, администра�
тивнай кэтэбилгэ сылдьар 23 ки�
Їи бэрэбиэркэлэннэ. Ыар уонна
ураты ыар буруйдары оμорбут 9
киЇини, дьиэлэригэр элбэхтэ
арыгылыыр, дьону мунньар 33
киЇини, 49 иЇээччини учуокка
ыллыбыт. ЎлэЇиттэрбит маннык
дьону кэрийэн кєрєллєр, хонту�
руоллууллар.

! Участковай инспектордар
быЇаччы дьону кытта ўлэлиир по!
лиция ўлэЇиттэринэн буолаллар.
Эйигиттэн бу сулууспа туЇунан
санааіын истиэіи баіарыллар.

� Участковайдар уонна ПДН
отделын салайааччытынан Стас
Уаров ўлэлиир. НэЇилиэнньэлээх
пууннарга участковайдар кєх�
тєєхтўк ўлэлии сылдьаллар. Оро�
йуон ўрдўнэн 14 участковайдаах�
пыт, дьоіус нэЇилиэктэргэ 2�3
нэЇилиэккэ 1 участковай кєрўл�
лэр, оттон Ньурба к. 6 участковай
баар. ДНД єттўнэн эмиэ ўлэ ба�
рар, участковайдарга кємє�ньыма
буолаллар. Ол курдук, Ньурба к.
уонна Хорулаіа ДНД баар.

РФ ис дьыалаіа миниистирэ
В.À.Колокольцев бирикээЇинэн
бары саалаах дьону бэрэбиэркэ�
лиибит. Казаμμа оскуолаіа элбэх
дьону єлєрўўлээх быЇылаан кэн�
ниттэн саалаах дьону барытын
хонтуруолга ылабыт. Дьоμμо
єйдєтўўлээх уонна быЇаарыылаах
ўлэ барар. Ити участковайдарга
эрэ сыЇыаннаах буолбакка, бўтўн
отдел уопсай ўлэтинэн буолар.

НэЇилиэктэри таарыйбычча,
манна тохтоон ааЇыахпын баіа�
рабын. 2020 с. кытта тэμнээтэххэ,
былырыын буруй ахсаана Маалы�
кайга 8�тан 13�кэ диэри, Дьии�
кимдэіэ � 0�тан 2 диэри, Дьаар�
хаμμа 7�тэн 9�ка диэри, Хаμалас�
ка 4�тэн 5�кэ диэри, Кўндээдэіэ
3�тэн 4�кэ диэри, Àнтоновкаіа �
30�тан 35�ка диэри, Хатыμ Сы�
Їыыга � 4�тэн 6�іа диэри, Хорула�
іа 5�тэн 6�іа диэри, Чаппандаіа
9�тан 15�кэ диэри эбилиннэ. Бы�
раактыка кєрдєрєрўнэн, ханна
арыгы атыыланар � онно ыар бу�
руй оμоЇуллар, чугастааіы нэЇи�
лиэккэ эмиэ. Ол иЇин арыгыны
утары ўлэбитин кўўЇўрдэбит. Би�
лигин арыгы атыыланар нэЇи�
лиэктэринэн Ньурба к., Àнтонов�
ка уонна Чаппанда буолаллар.

! Каадырга балаЇыанньа хайда!
іый? Бары подразделениелар ўлэ!
Їиттэринэн толору сўўмэрдэнни!
лэр дуо?

� Улахан кэлэктиип буолан
каадырга хамсааЇын син�биир
баар. Билигин рядовой састаапка
3 вакансиялаахпыт. Àармыйаіа
сулууспалаабыт, доруобуйа єттў�
нэн ўчўгэй туруктаах, куЇаіан
дьаллыга суох эдэр ыччаттар наа�
далар. Онон полицияіа ўлэлии
киирэр баіалаах дьону кэлэн бил�
сэргитигэр ыμырабын.

Тўмўк оннугар
Григорий Иванович кэпсээнэ

элбэх буолан биэрдэ. Кинилиин
маннык кєрсєн кэпсэппэтэх да
ырааппыт. Отдел матырыйаалы�
най�тэхиниичэскэй базатын бє�
ієргєтўўгэ улахан боліомто уура�

рын, ааспыт сылга 25 миэстэлээх
саμа гараж туттаран киллэрбиттэ�
рин, докумуоннара ситтэіинэ
эЇиилгиттэн 25 миэстэлээх саμа
изолятор дьиэтэ тутуллуохтааіын
иЇитиннэрдэ. Гаражтара манна
буолан, тахсан кєрє сырыттым.
Киэμ�куоμ, тупсаіай оμоЇуу�
лаах, сылаас, ўлэЇиттэр астынал�
ларын этэллэр. Бу иннинэ поли�
ция отдела гараЇа суох буолан
мэлдьи онно�манна арендалаЇан
массыыналарын туруоран кэл�
биттэр эбит. Онон ўлэлэригэр
усулуобуйалара тупсубут. Тутул�
луохтаах изолятор дьиэтин сыбаа�
йата тўЇэн турар, эЇиил тутулла�
рыгар эрэнэллэр. 

ССРС ўтўєлээх участковайа
Р.À.Иванов тєрўттээбит, Саха си�
ригэр соіотох Милииссийэ музе�
йа ўлэлии турар. Билигин хамсык
дьаμын пандемиятын кэмигэр
экскурсия тохтоон турар да буол�
лар, баіалаах дьон музейы кэлэн
кєрєллєр эбит. Манна эппиэти�
нэстээіинэн отдел начаалынньы�
гын каадырга солбуйааччыта Àр�
тем Àтаманович Герасимов сы�
Їыарыллан ўлэлиир. Музейдарын
саμа матырыйаалларынан байы�
таллар. 

"Соторутааіыта Ньурбаттан
тєрўттээх генераллар тустарынан
стендэ оμортордубут, онтубут со�
циальнай ситимнэринэн таріа�
нан дьоμμо улахан сэμээриини
ўєскэппитэ, � диэн бэлиэтиир
Григорий Саввинов. � Уруккута СЄ
военкома генерал�майор Михаил
Федотович Филиппов, уруккута
СЄ ис дьыалаіа миниистирин
солбуйааччыта, РФ ИДьМ Саха
сиринээіи тэрээЇиннээх буруйу
оμорууну утары охсуЇар управле�
ние бастакы салайааччыта мили�
ция генера�майора Виталий
Константинович Измеров, РФ
федеральнай нолуок полициятын
сулууспатын кылаабынай силиэс�
тийэлиир управлениетын сала�
йааччытынан, РФ ИДьМ иЇинэн
Силиэстийэлиир кэмитиэтин са�
лайааччытын солбуйааччынан
ўлэлээбит юстиция генерал�ма�
йора Геннадий Àндреевич Кор�
нилов уонна полиция генерал�
майора, уруккута РФ наркотик
эргиирин хонтуруолугар СЄ,
Камчатскай кыраай управление�
тын начаалынньыга, билигин СЄ
Ил Дарханын иЇинэн хоруупсуйа
уо.д.а. кэЇиилэри сэрэтэр управ�
ление салайааччыта Степан Ни�
колаевич Давыдов Ньурба дьо�
нун�сэргэтин киэн туттуутунан
буолаллар. Àтын оройуоннардаа�
іы ис дьыала отделларыгар ман�
нык стендэ оμоЇулла илик, би�
Їиэнин кєрєн улаханнык сєхтў�
лэр. Инникитин ўєрэтэн�чинчи�
йэн баран полковник званиелаах
дьоммут тустарынан эмиэ стендэ
оμорторуохпутун баіарабыт". 

Кўннэтэ дьон холку уонна
нус�бааччы олоіун, сокуоннаЇы
уонна бэрээдэги хааччыйар поли�
ция ўлэЇиттэрин эппиэттээх уон�
на ўгўс тўбўктээх ўлэлэригэр си�
тиЇиини баіарабын.

Геннадий ÀНТОНОВ. 

Єрєспўўбўлўкэ Ил Дархана Àйсен Нико�
лаев быйыл Саха ÀССР тэриллибитэ 100 сы�
лын туолар ўбўлўєйдээх сылын биллэрбитэ.
Онон Саха сирин ўрдўнэн араас хайысхалаах
тэрээЇиннэр быыстала суох ыытылла ту�
раллар. Маннык тэрээЇиннэр нэЇилиэнньэни
кєіўлўўллэр, урут олорон ааспыт дьоммут
олохторун билэргэ, ааттарын ўйэтитэргэ
эбээЇинэстииллэр.

Ньурба улууЇугар Култуура департаме�
нын кєіўлээЇининэн хас биирдии нэЇи�
лиэк кыбытык тигии ньыматынан Саха
ÀССР 100 сылыгар анаммыт паннону тигэ
сылдьаллар.

Бу бырайыак саха тєрўт ўгэстэрин кє�
лўєнэттэн кєлўєнэіэ саμалыы тыыннаан

тиэрдэргэ ананар. Панноіа хас биирдии
иистэнньэμнэр тєрєєбўт нэЇилиэктэрин
устуоруйатын кєрдєрєргє кыЇаллыахтаах�
тар.

Àан бастакынан маннык паннону
Ўєдэй нэЇилиэгин дьахталлара � "Àйылгы"
кулууп дириэктэрэ Надежда Àммосова,
"Сайылык" НКО бэрэссэдээтэлэ Àнаста�
сия Нестерович, эдэр ыччат исписэлииЇэ
Диана Федорова, эбээлэр тўмсўўлэрин саа�
май кєхтєєх кыттааччыта Марина Корни�
лова, тарбаіар талааннаах бибилэтиэкэр
Наталия Крылова кичэйэн тиктилэр. Ба�
Їылык Мария Николаева панно идеятын
биэрэн кумааіыга Диана Федорова уруЇуй�
даан тўЇэрдэ.

Ўєдэйдэр ханнык баіарар тэрээЇин�

нэргэ єрўў инники кўєμμэ сылдьаллар,
ўлэни�хамнаЇы ўмўрўтэн, уЇаппакка�кэ�
μэппэккэ бириэмэтигэр бўтэрэн иЇэр идэ�
лээхтэр, ол да быЇыытынан ўлэлэрин
олунньу 9 кўнўгэр Култуура департаме�
ныгар туттардылар. НэЇилиэктэр тикпит
паннолара холбонон биир улахан панно
буолан, ньурбалар тўмсўўлэрин, нэЇилиэк�
тэр сайдыыларын кєрдєрєр киэμ ис хо�
Їооннох ўлэ буолуо дии саныыбыт.

Манна "Àйылгы" кулууп дириэктэрэ
Надежда Àммосова соіотох ўлэЇиппин
диэбэккэ ўлэтин сєпкє былааннаан, дьону
кєіўлээн, нэЇилиэгин дьонун сырдыкка�
кэрэіэ сирдиир. Былааннаммыт ўлэ киэμ,
аны билигин салгыы атын ўлэ кўўтэр.

Кўўрээннээх, дирбиэн�дарбаан арыал�

лаах єрєспўўбўлўкэбит дьоЇуннаах бэлиэ
кўнўн ўрдўк таЇымμа кєрсєргє бэлэммит.

Диана ФЕДОРОВÀ,
ыччат исписэлииЇэ.

Редакцияттан: СиЇилии хаЇыат огни�
нюрбы.рф сайтыгар эбэтэр телеграм�ка�
налыгар https://t.me/gazetanyurba киирэн бу
туЇунан видео кєрўєххўтўн сєп.

––  ÀÀііаа  ддооййддуу  ккєєммўўссккээээччччии  ккўўннўўнн  ккєєррссєє  ––

Буруйу сэрэтиигэ ўлэ кўўскэ ыытыллар

– Àвтономия 100 сылын кєрсє –

Ўєдэйдэр панно тиктилэр
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––  ТТєєррєєєєббўўтт  ттыылл,,  ссуурруукк""ббииччиикк  ддееккааддааттаа  ––

Тымтык кўўгўнэй
2�3 мм халыμнаах, 20�чэ мм кэтиттээх,

70�80 мм уЇуннаах тымтыгы ортотунан туо�
ра икки кытыытын курдаттыы ўўттўўллэр.
Ўўттэринэн сєбўгэр суон, 50�чэ см уЇун�

наах сабы угаллар, сап быатын холбуу баа�
йаллар.

Хайдах оонньоноро. Быа аμар тєбєтўн
хаμас илии эрбэіэр иилэн, иккис тєбєтўн
уμа илии ортоку тарбаіар кэтэрдэн баран,
быаны мєлтєтє�мєлтєтє ууннары тардыа�
лыыллар. Оччоіо сап тєптєрў�таары ха�
тыллан тымтыгы эргитэр, араас доріоон�
ноох тыастар тахсаллар. Кўўгўнэйи дэбигис
эргиппит уонна киЇи сэргиир араас дор�
іооннору таЇаарар оіо кыайар.

Уоттаах кўўгўнэй
Муостаіа эбэтэр кытаанах кырыстаах

сиргэ оонньонор. Кўўгўнэй иЇигэр кыЇыл

чоіу угаллар уонна эргитэллэр. Ол иЇин,
"уоттаах" кўўгўнэй дииллэр.

Кўўгўнэйдэри куоталаЇыннарыыга
уЇуннук, охтубакка эргийбит кўўгўнэйдээх
киЇи кыайар.

Уоттаах кўўгўнэйи оμоруу уустук. 10�ча
см уЇуннаах, 4�5 см диаметрдаах хатыμы
чулбуччу кыЇаллар. Àллараа чулбугур єттўн
"атах" дэнэр. Àтаіы шаригы аμардаабыт
курдук кылааккайдыыллар. Ити атаіар ти�
рэнэн эргийиэхтээх. Кўўгўнэй быЇаіаЇыт�
тан ўєЇээ єттўн эркинэ чарааЇыар диэри
хаЇаллар. Эркинигэр ўс сиринэн сєбўгэр
гына дьєлє ўўттўўллэр. Кўўгўнэй иЇигэр
уоттаах чоіу угаллар. Оччоіуна кўўгўнэй 

эргийдэіинэ чох кытаран, уот солко кур
буолан кєстєр.

Илии халыμнаах хаптаЇыны аμар єттўн
тутарга сєп гына кыЇаллар. Àμар єттўгэр
кўўгўнэй 3/5 батары киирэр гына ўўттўў�
лэр. Ўўт єрўт єттє кэμэс буолар. Бу кўўгў�
нэй олоіо. Àрсыаны кыайбат уЇуннаах ти�
рии быаны булуллар. Ити быанан кўўгўнэй
атаіын алларааттан ўєЇээ диэки хамса
быатын курдук эрийэллэр уонна кўўгўнэй
олоіун ўўтўгэр угаллар. Быа тєбєтє кўўгў�
нэй олоіун ўрдўнэн тўЇэр. Кўўгўнэйи
ыытарга олоіун угуттан хаμас илиинэн
умсары харбыалыыллар, уμа илиинэн быа
намылыйа сылдьар тєбєтўттэн ўчўгэйдик
туталлар уонна сыыйа кўўскэ тардаллар.
Быа кўўгўнэйи олоіун ўўтўттэн уЇулу тар�
дар. Кўўгўнэй сиргэ тўЇэн уотунан сандаа�
рар. Уоттан сэрэхтээх сиргэ оонньуур буол�
лахха чоіу угуллубат.

Єбўгэ оонньууларын сєргўтўєххэ, ўўнэр
ыччакка таріатыахха!

Тўмэл пресс�сулууспата.

Сахабыт тыла кэрэтин, баа�
йын, иччилээіин, хомуЇуннаа�
іын, аптааіын, ураты кўўстээіин,
атын тыллартан уратытын туЇу�
нан тыл ўєрэхтээхтэрэ, учуутал�
лар ўєрэтэллэр, поэттар, суру�
йааччылар хоЇуйаллар, учуонай�
дар чинчийэллэр, кырдьыгын да�
каастыыллар. Улуу дьоннорбут
этиилэрин, тылларын єйдєєн�
дьўўллээн ааіыаіыμ.

"Тыл диэн норуот бастыμ баа�
йа, сўрўн киэн туттуута. Тыл диэн
норуот ўрўμ тыына. Тєрєєбўт ты�
лы ахсарбат буолуу � бу норуоту
ахсарбат буолуу".(Иван Гоголев�
Кындыл).

Саха тылын ўєрэтэргэ ыара�

хан, кини тўμ былыргы кырдьа�
іас тыл диэн билинэллэр. БиЇиги
тылбыт � ох тыл, мындыр єй тыла,
єлбєт�сўппэт єбўгэ тыла. "Ийэ
тылга тыыннаах хаалар быыЇанар
суолбут, ўйэттэн ўйэіэ бэриллэр
єбўгэ тыына баар. Ийэ тылга ин�
чэіэй эттээіи итии кўўстўўр ха�
рысхал, кємўскэл ўєрэіэ баар.
Ийэ тылга кўнўм дьоно кўємчў�
лэммэккэ улуу ситиминэн ўєс�
кээннэр уостубат уйгулаах уЇун
олохторо баар. Ийэ тылга кэнчээ�
ри ыччаппытын арчылыыр, ара�
μаччылыыр Àлгыс тыллаах айыы
тыына баар" (В.À. Кондаков). Дьэ,
бу, норуоту быыЇыахтаах Ийэ
тылбыт диэн этэр.

Саха тылын кистэлэμин би�
лээри тылы ўєрэтээччи, чинчи�
йээччи омуктартан элбээн иЇэр.
"Саха кэпсээбэт кистэлэμэ" диэн
À.À. Николаев кинигэтин булан
ааіыμ. Улуу эмчит Ньыыкаμμа
соіурууттан кэлэн, баЇылыыр
кистэлэμ тылларын билэ, ыйыта
сатаабыттара эмиэ баар ахтыытын
кинигэтигэр. Эппэтэіим диэбит.
Тыл кўўЇэ, тыл аба саамай кыр�
дьаіас тылга баара биллэр.

"Кини миэнэ � баріа баайым,
єлбєт мэμэм � мин дьолум. Кэм�
ниин тэμμэ, дьоммун кытта кэх�
тибэккэ сайдыахтын кустук єμ�
нєєх, кымыс сыттаах сахам аптаах
тыла" (Семён Данилов). 

БиЇиги тылбыт � алгыстаах
тыл, сахалыы тылынан сўдў Ытык
сирдэри арчылыыллар. "Былыргы
тыл, итэіэл атын омук былыр
былдьаспат сиригэр, тымныы по�
люЇугар эрэ хаалар" (Сырдык).

БиЇиги тылбыт аан дойдуну
кытта сибээстиир аптаах�хому�
Їуннаах улуу кўўспўт буолар. "В
эпоху Водолея Россия станет ду�
ховным лидером мира. На Землю
вернётся древнейшее учение"
(Ванга). 

"Индийскую восточную фило�
софию в Россию принесут якуты"
� диэн нуучча аатырбыт кєрбўєч�
чўтэ Е. Марченко эппит эбит. Бы�
лыргы итэіэлбитин, норуоппут

ўтўє ўгэстэрин билэ, ўєрэтэ са�
тыаіыμ.

БиЇиги улуу П.Ойуунускайбыт:
"Кэхтиэхпин � кэтэіим кэн�

нигэр єбўгэм кўлўгэ.
Охтуохпун � олоіум иннигэр

омугум кэскилэ"
� хайдахтаах дириμ ис хоЇоон�

ноох этиини этэн хаалларбытый!
Онон саха тыллаахтар бары

тєрєєбўт тєрўт тылбыт ўтўєтўн�
кэрэтин эппитигэр�хааммытыгар
иμэриниэіиμ, тылбытынан киэн
туттуоіуμ!

Капитолина Николаевна
ВÀСИЛЬЕВÀ, 

РСФСР ўєрэіириитин туйгуна,
оройуон Бочуоттаах олохтооіо.

Кўндў доіоттор, бўгўμμў кэп�
сэтиигэ эЇиги боліомтоіутун биЇи�
ги кэммит биир ураты кєстўўтўгэр
тардыахпын баіарабын. Ол � би�
лиμμи оіолор, ыччат эрэ буолба�
тах, бары да уус�уран литэрэтии�
рэни аахпат, ааіыынан ўлўЇўйбэт
буоллубут. Этэргэ дылы, оіоіун,
ыччаккын киЇилии эйгэіэ иитиэх�
хин баіарар буоллаххына, баста�
тан туран, бэйэμ эйгэіин, кыра�
чаан дьон улаатар, киЇи буолар
тускулларын уурар дьиэμ�уотуμ
туругун тупсарарга ылсыаххын
наада курдук. КиЇини киЇи ииппэт,
эйгэ иитэр диэн тўμ былыргыттан
киЇи�аймах устуоруйатыгар биллэр
єркєн єйдєєхтєр Àристотель, Л.Н.
Толстой, К.Д. Ушинскай, М. Мон�
тессори бэлиэтээЇиннэрэ � олох
кырдьыга, олохтоох, кэскиллээх
санаа. Дьиэ иЇигэр туох быЇыы�
майгы баЇылыыра, ханнык сыЇыан
бастыыра, туох дьарык єрє тутул�
лара � барыта оіо сарсыμμытын
уЇансар, кэскилин кэнчиэрдиир.

Биллэн турар, киЇи олоіор
атын дьон, иитээччилэр, учуутал�
лар, атын ўгўстўк алтыЇар дьоно
эмиэ сўдў, дьыліаларын тосту
уларытар да дьайыыларын оμо�
роллорун олохтон билэбит. Ол
гынан баран дьиэ кэргэн эйгэтэ
тєрўт кўўс. Дьиэіэ уус�уран литэ�
рэтиирэіэ, ускуустубаіа сыЇыан
кэрэгэй буоллаіына, оіо эмиэ ол
суолу тутуЇар. Àаіар, ааіыыны
єрє тутар, уус�уран айымньы ту�
Їунан сэЇэргэЇэр, ырытыЇар эй�
гэіэ ўєскээбит киЇи, биллэн ту�
рар, ону илдьэ улаатар, тус олоіор
� тас кєстўўгэ харахха быраіыл�
лыбатаіын да иЇин � кини ис кўў�
Їэ, майгыта�сигилитэ, уйуліата,
иэйиилэрэ ураты дириμ, далаа�
Їыннаах кэриμнээх буолаллар.
Ол кўўЇў, уйуліа кўўЇўн, киЇилии
буолуу эниэргийэтин кини хантан
иμэринэрий? Манна эппиэтэ
биир � норуот тылынан уус�уран
айымньыттан, уус�уран литэрэ�
тиирэттэн.

Мээнэіэ бэлиэтээбэттэр �
À.С. Пушкины ньээнньэтэ Àрина
Родионовна ииппэтэіэ буоллар,
уЇулуччу, нуучча норуотун улуу
тылын тилиннэрбит бэйээт Пуш�
кин суох буолуо этэ диэн. Бу ча�
іылхай холобур! БиЇиги бастааμ�
μы айар тыл аіалара буолбут су�
руйааччыларбыт � бары норуот
тылынан уус�уран айымньыты�

нан иитийэхтэнэн, онон кўўЇў�
рэн, этэр тылларынан бар дьон�
норун уЇугуннарбыт, кўн бўгўнў�
гэр диэри єйбўтўн�санаабытын,
майгыбытын�сигилибитин куоЇу,
чэбдигирдэ турар улуу кўўстээх�
тэр. 

Билиμμи кэммит ааіыыны
эмчирэтэр дохсун балысхана им�
пэримээссийэ туох да тутулгутута
суох саμа хааман эрэр оіотуттан
аман саастаахпытыгар диэри єтєн
киирдэ. Этэргэ дылы кинигэни
ааіа олорор тўгэн да кєстўбэт.
Дьиэ кэргэн бўўс�бўтўннўў, ким
тєлєпўєμμэ, ким кємпўўтэргэ
бокулуон быраіан кўнў�дьылы
барыыбыт. Бу балысхан туЇатын
да, туоратын да бары истэ�кєрє
сылдьаіыт. ТуЇата элбэх. 

Онтон киЇини иитиигэ, са�
йыннарыыга итинэн олус ўлўЇў�
йэр турукка киирии � киЇи єй�
санаа єттўнэн буомуруутугар, ки�
Їи мэйиитэ бэйэтин кыаіынан
буолбакка, бэлэм алгоритмынан
эрэ муμурданар эйгэтигэр тиэр�
дэрин, киЇи оруобаттыμы буолар
куттала суоЇаабыта дьэμкэ. Туох
тохтотуой?! Оіолорбут барыны
барытын билэр, барыны барытын
сатыыр курдуктар эрээри � барыта
виртуально, дьиμ олох кыЇаліа�
лара тирээтэіинэ � барар�кэлэр
сирдэрин быЇаарбат, акаарыты�

μы ис кииллэнэн хаалаллар.
КиЇи бэйэтэ тутан�хабан, ўлэ�

лээн билиини�кєрўўнў ылыыта,
бэйэтэ эт мэйиитинэн илдьири�
тэн, тыгылас тымырынан иэйэн
иμэриниитэ � киЇини киЇи оμо�
рор. Бу кэпсэтиигэ ўлэлээн, ту�
тан�хабан сайдыы туЇунан эри�
дьиэстэспэккэ, киЇи уйуліатын
иитиигэ ааіыы суолтатын ыры�
тыЇабыт.

Àахпат буолбут уопсастыба �
кэскилэ кэрэгэй диэн этии олох�
тоох. Àаіыы култууратын таЇыма
тўЇўўтэ � ўтўмэн ўгўс ўйэлэргэ
Àан дойду єркєн єйдєєхтєрє ай�
быт, чочуйбут киЇи, олох туЇунан
билиилэрэ � дьон олоіор дьайар,
ырааЇырдар, чэбдигирдэр, сыр�
дыкка, киЇилиигэ киллэрэр кўўс�
тэрэ сўтўўтўгэр тиэрдэр. Бэдэ�
гиэктэр, уйуліа ўєрэхтээхтэрэ
бэлиэтииллэринэн, ааіыы кул�
туурата сўтўўтэ � киЇи айылгыта
(экологията) ыЇыллыытыгар,
атомнай буомбатааіар алдьатыы�
лаах буомурууга тиэрдиэн сєп�
тєєх.

Àаіыыны єрє кєтєіўў, киЇи
олоіун арахсыспат аргыЇа оμос�
туу, ўєЇээ бэлиэтээбиппин кур�
дук, бастатан туран, дьиэ кэргэн�
тэн тутулуктаах, иккиЇинэн, бил�
лэн турар, литэрэтиирэ учуута�
лыттан. Àаіыыны кєіўлўўр, оіо�

лор барахсаттар уйуліаларыгар
кыым саіыы аптаах кўлўўЇэ учуу�
талга баар. ТєЇє да уустук кэмμэ
олордорбут, биир єттўттэн аахпат
дьиэ кэргэн, иккис єттўттэн
сыыппара балысхана кўєнтээтэр �
литэрэтиирэ учуутала ўтўє, чэб�
дик суолу, тускуну оіолор дууЇа�
ларыгар арыйар, сиэрдээх, киЇи�
лии киЇи кўўЇўн кинилэр уйул�
іаларыгар олоіурдар, иμэрэр то�
лору кыахтаах. СыралаЇыахха,
кўнтэн кўн оіолорбут барахсаттар
єйдєрўн�санааларын, уйуліала�
рын ис кўўстўўр, эн�мин дэЇэр
"кырыктаах" киирсиигэ ўгўс хот�
торуулары туораан, туох эмит ўтўє
тўмўккэ кэлиэхпитин сєп.

БиЇиги аптаах кўлўўспўт � тыл
уйуліатын, этэр дириμ ис номо�
іун таба тутуу, онон оіолор єйдє�
рўн, иэйиилэрин уЇугуннарыы,
толкуйдатыы, бэйэлэрин тус ис
кўўстэрин онно сыЇыарыы. Тыл
тыына (уйуліата) боліомтоіо
ылыллыбат буолан, оіо тыл, уус�
уран айымньы ис киэлитигэр
кыайан киирбэт, таЇыттан чин�
чиллэр эбийиэк эрэ быЇыытынан
кєрєр. Ол эбийиэк тас кєстўўтўн
ырытыы � оіо тус бэйэтин ис са�
наатын, уйуліатын таарыйбат
буолан, тута симэлийэн, умуллан,
умнуллан хаалар. Ол иЇин оіо
тылыгар, биЇиги учууталлар да

тылбытыгар "Ойуунускайы бар�
дыбыт", "Барыахпыт" � хайдах эрэ
таарыйан эрэ ааЇыахпыт диэн єй�
дєбўлгэ тиэрдэр. Дьиμэр, хас
биирдии уус�уран айымньыны
ўєрэтии, хас биирдии суруйаач�
чыны кытта кєрсўЇўў � ураты дол�
гутуулаах, олох эргииригэр сўтэн�
симэлийэн хаалбат, єрўў, киЇи
тыыннааіын тухары илгэлээх
тыынынан сайар, єй�санаа угар,
ураты, хатыламмат тўгэн быЇыы�
тынан кєрўллўєхтээх, онно дьулу�
Їуллуохтаах.

Дьиμэр, уус�уран литэрэтии�
рэ сўрўнэ, кўўЇэ � киЇи, эргиччи
киЇи (суруйааччы, учуутал, уус�
уран уобарас, ўєрэнээччи), кини
єйє�санаата, иэйиитэ, уйуліата,
олоіун мєккўєрэ.

Ол кўўс айааччы (суруйааччы)
санаата, дьулуЇар дьулуЇуута,
иэйиитэ олохтооіуттан, кыр�
дьыктааіыттан тутулуктаах. Ўєрэ�
нээччи эмиэ суруйааччы курдук
єй�сўрэх мєккўєрўнэн ыалдьан,
сўрэіинэн ылынан ўлэлиир кыа�
іын ўєскэтэр сорук турар. Оччо�
іуна эрэ уус�уран айымньыны
ылыныыны дириμэтиэххэ,
ааіыыга умсуліаны ўєскэтиэххэ
сєп.

Уран тыл этэр дириμ ис номо�
іун, кўлўўЇўн арыйан бэйэтигэр
чугаЇаппыт уран тыл умсуліанын
амсайбыт оіо киЇи быЇыытынан
бэйэтин "мин атын дьонтон туох
да итэіэЇэ суох киЇибин" диэн
сыаналанар ис туруктанар. Бу
кєстўў ўєрэх�билии, уус�уран ли�
тэрэтиирэни ааіыы ўлэтэ сити�
Їиилээх буоларын хааччыйарын
таЇынан, норуот єйє�санаата ыч�
чакка тиийиитин, єй кўўЇэ, кыа�
іа, айар, чинчийэр умсуліан
уЇуктуутун тускулуур кыахтаах.

Уус�уран айымньыны ааіыы �
уустук єй�сўрэх ўлэтэ. Бу тєрўт
кєрўў уус�уран литэрэтиирэни
ўєрэтии киЇи ис киилин, уйул�
іатын дьайымалларыгар олоіура�
рын тоЇоіолуур, ол эбэтэр айым�
ньыны ааіыы � киЇи толкуйдуур,
иэйэр, анаарар уустук ис дьайыы�
ларын тиЇигинэн ситиЇиллэрин,
учуутал, ўєрэнээччи, суруйааччы,
уус�уран уобарас уустук єй�сўрэх,
уйуліа алтыЇыытыгар киирэллэ�
рин туоЇулуур.

ПОЛИКÀРПОВÀ Е.М.,
педагогическай наука дуоктара,

ХИФУ профессора.

Ийэ тыл, сурук�бичик кўнўнэн, саха тыллаахтар!

Àаіааччыны иитии – киЇини иитии

Саха тєрўт оонньууларын туЇунан
Саха тєрўт оонньууларыттан билиμμи кэмμэ киэμник таріаммыт "хаамыска", "ха�

былык", "тырыыμка" туЇунан дьон�сэргэ бары билэр. Маны таЇынан, сыакайынан оонньуу,
тырыыμка, мас ынах, тыксаан о.д.а. оонньуулар бааллар. Бўгўн эЇиэхэ єбўгэлэрбит мастан
оμоЇуллар оонньуурдарын туЇунан билиЇиннэриэхпит.
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––  ÀÀііаа  ддооййддууннуу  ккєєммўўссккээээччччииллээрр  ккўўннннээррииггээрр  ––

Кўндээдэ ыччата Николай Фи�
липпов уол оіо буолан орто дойдуга
оройунан тўспўт иэЇин толорон
2012 сыл оскуоланы бўтэрбит кўЇў�
нўгэр Российскай Федерация аар�
мыйатыгар сулууспалыы ыμырыл�
лыбыта.

Бастаан Кўндээдэтиттэн соіо�
тох, Ньурбаттан биэс буолан су�
лууспалыы барар уолаттары мун�
ньар пууμμа "Маяка" барбыттара.
Манна ўс уол доруобуйаларынан
сыыйыллан хаалбыттар.

Николка Владивосток куорак�
ка 63835 №�дээх байыаннай чаас�
ка тўбэспитэ. Байыаннай сулуус�
па биир сыллаах буолбут буолан
тута "Àдмирал Невельской" диэн
ааттаах улахан десантнай хараа�

былга киллэрбиттэрэ. Дьэ бу ку�
йаар ситимиттэн булан аахпып�
пынан, Польшаіа оμоЇуллубут
112 аμаар миэтэрэ уЇуннаах, уон
биэс миэтэрэ кэтиттээх, 98 киЇи
экипажтаах, 500 туонна уйуктаах
байыаннай хараабылга сэттэ саха
уола киэμ Àрассыыйа араас мун�
нуктарыттан бары мустубут сал�
лааттары кытта моряк быЇыыты�
нан биир тєгўрўк сыл устубуттар.

2011 сыл сааЇыгар гражданс�
кай утары туруу быЇыытынан Си�
рияіа саіаламмыт сэрии аан дой�
дутааіы араас холбоЇуктары, ба�
йыаннай�политическай бєлєхтє�

рў, араас дойдулары эмиэ таарый�
быта. Àрассыыйа уонна Иран Си�
рия правительствотын байыаннай
кўўЇўгэр кємє оμорорго сєбўлэс�
питтэрэ. Дьэ бу дьалхааннаах
кэмμэ Àіа дойдутун иннигэр
иэЇин тєлўў сылдьар Николай
Филиппов байыаннай хамсааЇын
буола турар сиригэр тўбэЇэр.

"2013 сыл кулун тутар ыйыгар
Сирияіа барбыппыт уонна ах�
сынньы ый бўтэЇигэр биирдэ
тєннєн кэлбиппит. 3 хараабылы�
нан боеприпас таЇар этибит.
"Порка тўўн хараμаіа киирэн ба�
ран халлаан сырдыан иннинэ тах�

сыахтааххыт" диэн бирикээстээх
этибит", � диэн ахтар сулууспа�
тын.

Оо, ити сыл аіалаах ийэтэ,
убайа тєЇєлєєх долгуйууну, оіо
туЇугар сўрэх ыарыытын уйбутта�
ра, аЇарыммыттара буолуой?! Ха�
та мурун бўєтэ кыра оіолоро
этэμμэ сулууспалаан кэлэн кўн
бўгўн ыал аіата, ўлэЇит бэрдэ.

Сыл аайы Àіа дойдуну кємўс�
кээччилэр кўннэринэн кыра да,
эмэн да эр дьоммутун эіэрдэлээн
тугу бэлэхтээбит киЇи диэн са�
нааіа тўЇэбит. Ол ис дьиμэ Одун�
тан оμоЇуулаах, Чыμыстан дьыл�
іалаах, Мєіўрўўр Мєієттєн тєл�
кєлєєх уол оіо барахсан халлаана
ыраас, кўнэ чаіылхай, олоіун
суола кєнє, сырдык эрэ буоллар
диэн баіабыт бастыμа буоллаіа.

Венера СТЕПÀНОВÀ.

Н.Т. Степанов аатынан фоль�
клор уонна литература тўмэлигэр
саха суругунан уус�уран литэрэ�
тиирэтэ маμнай ўєскўєіўттэн ыла
кэмтэн саіалаан бўгўμμў кўннээіи
кэмμэ диэри киэμник кєрдєрўллэр.

Фольклорист, кыраайы ўєрэ�
тээччи Николай Тарасович тэри�
йэн хаалларбыт тўмэлин кинигэ�
тин фондугар саха суруйааччыла�
рын араас кэмμэ тахсыбыт кини�
гэлэрин ўксўн кэриэтэ мунньу�
бута.

Олор истэригэр саха литэрэ�
тиирэтин тєрўттэспит эрдэтээμ�
μи суруйааччылар 20�с уонна 30�с
сылларга таЇаартарбыт кинигэлэ�
рэ бааллар. Холобурун ыллахха,
1912 с. тахсыбыт "Саха саμата"
диэн сурунаал 4�с нўємэрэ, саха
литэрэтиирэтин саіалаабыт À.Е.
Кулаковскай 1927 сылга тахсыбыт
"Ырыа�хоЇоон", À.И. Софронов
1924 сылга тахсыбыт "Дьадаμы
Дьаакып", "Оонньуулар" (1926 с.),
"Таптал" (1926 с.) кинигэлэрэ кєс�
тўўлээх сиргэ ууруллан тураллар.
Манна саха тылын чинчийээччи,
талааннаах суруйааччы À. Ива�
нов�Кўндэ, лингвист�учуонай С.
Новгородов уо.д.а. дэμμэ кєстєр
кинигэлэрин, кинилэр тустары�
нан матырыйааллары кытары
билсэіин.

Ол курдук С. Новгородов 1923
сыллаахха Москваіа бэчээттэп�
пит "Àаіар кинигэтэ" (бу иннинэ
сахалыы тылынан литэрэтиирэіэ
ааіар кинигэ оμоЇулла илигэ), À.
Кўндэ "БиЇиги тылбыт" (Новго�
родов алфавитынан) диэн 1926 с.
тахсыбыт кинигэтэ, кини оμорбут
"Грамматиката" (1934 с.) улахан
сэдэх экспонатынан буолаллар.

Саха советскай литэрэтиирэ�
тин тєрўттээбит П.À. Ойуунускай
1925 сыллаахха бэчээттэппит
"КыЇыл ойуунун" Чаппанда тўмэ�
лигэр эмиэ кєрўєххэ сєп. Итинэн
тўмэлгэ саха сэбиэскэй литэрэ�

тиирэтин тєрўттэспит кырдьаіас
кєлўєнэ суруйааччылар тєрєєбўт
тылларынан тахсыбыт кинигэлэ�
рэ барытын кэриэтэ баар. Олор
истэригэр Эллэй "Кўєгэйэр кўн�
нэрбэр" (1929 с.), "Саμа ырыалар"
(1931 с.), Àмма Àччыгыйа "БыЇах
угун кыстыммат" (1934 с.), "Хо�
Їооннор" (1936 с.), Суорун Омол�
лоон "Кўєх сирэмμэ" (1933 с.),
Кўннўк Уурастыырап "УЇуктубут
кыраайга" (1932 с.), "Кўєх унаар
кыраайга" (1934 с.), Кўндэ "Кыы�
Їар туμат" (1926 с.), "Оонньуулар"
(1927 с.), Бэс ДьарааЇын "Ырыа�
хоЇоон" (1928 с.), "Таμха" (1932
с.) диэн, маны таЇынан Степан
Ефремов, Сергей Васильев урут
тахсыбыт кинигэлэрэ.

Литэрэтиирэіэ саμа ўктэнэн,
биллэн иЇэн, эрдэ суох буолбут
суруйааччылар єрдєєіўтэ таЇаар�
тарбыт кинигэлэрэ тўмэлгэ  ха�

рыстабыллаахтык уурулла сытал�
лар. Холобур, Федор Даадар
"Маμнайгы хардыы" (1934 с.),
Гаврил Билин "ОхсуЇуубут уотта�
ра" (1933 с.) уонна Сунтаартан
Прокопий Тимофеев "Ырыа�хо�
Їоон" (1923 с.) бэчээттэппит ки�
нигэлэрин билигин бу тўмэлгэ
кэлэн кєрўєххэ сєп.

Тўмэл витринатыгар Казан�
нааіы университет иЇинэн право�
славнай миссионерскай уопсас�
тыба бэлэмнээЇининэн 1927 сыл�
лаахха тахсыбыт "Первоначаль�
ный учебник русского языка для
якутов" диэн дьоіус кинигэ кими
баіарар дьиктиргэтиэн эрэ сєп.
Оттон 1916 сыллаахха Петроград�
ка Эдуард Пекарскай "Краткий
русско�якутский словарь", Н.Н.
Поппе "Учебная грамматика
якутского языка" диэн Москваіа
1926 сыллаахха, С.В. Ястремскай

"Грамматика якутского языка"
диэн 1938 сыллаахха Москваіа
тахсыбыт кинигэлэрэ энтузиаст�
фольклорист Николай Тарасович
Степанов сыаналаах булумньула�
ра буолаллар.

Николай Тарасович тўмэлигэр
сахалыы тахсыбыт дэμμэ кєстєр
кинигэлэри сэргэ, ол иЇигэр
"Чолбон" сурунаал барыта 20 №�
нэн тахсыбытыттан 13 кинигэтэ
Чаппандаіа баар. Оттон "КыЇыл
ыллык" бары кэриэтэ нўємэрдэ�
рин манна кэлэн кєрєіўн.

Тўмэлгэ сахалыы туспа кини�
гэнэн аан маμнай бэчээттэммит
олоμхо � 495 страницалаах Д.М.
Говоров оіонньор "Мўлдьў Бєіє"
диэн олоμхото � тўмэл биир сыа�
налаах экспоната, "Сааскы кэм"
роман араас сылларга нууччалыы
бэчээттэммит кинигэлэрэ бары�
лара суруйааччыга аналлаах пол�

каіа уурулла сыталлар. Маны сэр�
гэ сахалыыттан нууччалыы тылга
тылбаастаммыт уус�уран айым�
ньылар барыларын кэриэтэ баал�
лар. Ол иЇигэр: À. Пушкин, Àн�
дерсен, À. Чехов, М. Горькай, В.
Àрсеньев, Н. Островскай сахалыы
тылынан маμнай бэчээттэммит
кинигэлэрэ.

Ити курдук Саха ÀССР ўтўє�
лээх учуутала Николай Тарасович
Степанов дэμμэ кєстєр эμин
араас кинигэлэри булаттаан, бэ�
йэтэ тэрийбит тўмэлин араас экс�
понаттарынан хаμатан инники
кєлўєнэіэ тугунан да сыаналам�
мат сўдў бэлэіи хаалларбыта.

Татьяна Дмитриевна
СИДОРОВÀ,

Н.Т. Степанов аатынан
тўмэл салайааччыта.

Чаппанда.

Тўмэл сэдэх кинигэлэрдээхТўмэл сэдэх кинигэлэрдээх

Уол оіо буолан...
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ьурбабыт тєЇє да Киэμ
Ньурбанан аатырдар,
олохтоохтор бэйэ�бэйэ�

битин ыкса билсибэтэрбит да, кєрє
ўєрэнэн син билэр курдукпут. Ол
курдук, Сардаананы мин харахпы�
нан бэлиэтии кєрбўтўм сўўрбэччэ
сыл буолла. Ис киирбэх хара ба�
раан сэбэрэлээх, дьылыгырас кєнє
уμуохтаах, мэлдьи ўлэ�хамнас
ўєЇўгэр сылдьар диэн кинини маіа�
Їыыннарга олохтоох кєтєр фабри�
катын бородууксуйатын туттара�
рыгар, докумуону тўргэнник, чуол�
кайдык толорорун, барытын миэс�
тэтигэр сиЇилии быЇаарсарын хай�
гыы кєрєрўм. 

Сэмээр хаЇыакка суруйары�
нан, Сабардахова диэн эриэккэс
араспаанньалааіын иЇин, кэлии
кыыс быЇыылаах дии саныырым.
Кэлин билсибитим, кини отой да
тєрўт Ньурба эбит, буолаары буо�
лан Сардаана ийэтэ Àкулина Ива�
новна Токусарова уонна мин аіам
Герасим Васильевич Семенов єр
сылларга иккиэн бииргэ Убайаан
оскуолатыгар ўлэлээбит эбиттэр.

Сардаана Токусарова�Сабар�
дахова аатын�араспаанньатын
доріоонноро дьиктитик дьўєрэ�
лэспит курдуктар: киЇи кулгааіар
"сар�сар" диэн хоЇулаЇан иЇил�
лэллэр. БиЇиги, Улуу Ленин
сиэннэрэ сэбиэскэй оіолор, оч�
чолорго ордук нуучча тыла єрє
тутуллар кэмигэр улааппыт�ўєс�
кээбит буоламмыт, тєрўт тылбы�
тын, ўгэспитин соччо суолталаа�
бат, сорохпут билбэт да этибит.
Билигин, кэм�кэрдии уларыйан,
саха буоларбытынан киэн туттар
єйбўт�санаабыт уЇуктан, олоіу
анааран кєрєрбўт кэμээтэ, сас�
пыт кўн чаіылыччы тыкпыты�
ныы тулабыт ўєрбўттўў кустук
араас єμўнэн оонньоото. Саха
тыла, култуурата, ускуустубата,
ўгэЇэ, араас оμоЇуктара, литера�
турнай�художественнай айым�
ньылара, аЇа�ўєлэ онноіор кыра�
ныысса таЇынааіы омук дьонун
умсугутар, уйуліаларын хамсатар
буоллулар. Àμардас модельер Àв�
густина Филиппова, кємўс илии�
лээх, киэμ кєрўўлээх саха саары�
на Борис Неустроев�Мандар Уус,
норуот маастара Àнна Зверева
уо.д.а. оμоЇуктарын, омугуттан
тутулуга суох, кєрбўт эрэ киЇи
сэргээн�соЇуйан ах барар, онтон
ис философиятыгар киирдэххэ,
кыраайа�муμура суох дириμ, кэ�
рэхсэбиллээх буолара эмиэ туЇу�
нан кэпсээн. Саха олоμхото, саха
киинэтэ, саха ойуута�мандара, су�
руга�бичигэ, саха тылын доріоо�
но куйаар устун таріанан, аан
дойдуну тилийэ кєтєн, элбэх тўў�
лээх холбукуга иμэн єйдєрўн�
санааларын аймаата. Бу кєстўў
биир быстыспат соріотунан саха
киЇитигэр сахалыы аат суолтата,
кистэлэμэ таайыллыахтаах таа�
бырын кэриэтэ элбэх киЇини
умсугутар буолла. Бу кистэлэμ
эппиэтин тобулар туЇуттан, бэрт
кыра да тоорохойу кєрдєєн, Сар�
даананы кытта кэпсэтиибин суру�
йуом.

Максим Данилович уонна
Àкулина Ивановна Токусаровтар
дьиэ кэргэттэригэр Сардаана 1964
с. бэс ыйын 17 кўнўгэр, айыліа
тыллан�хабыллан кўєіўнэн суу�
гунуу турдаіына, бастакы кўўтўў�
лээх оіонон тєрєєбўт. Тєрєппўт�
тэрэ Бўлўў эбэ кытылларыгар
сардаана сибэкки ўўнэрин сэр�
гии�сєбўлўў кєрєр буоланнар,
Ўрўμ тунах ыЇыах саіана кўн си�
рин кєрбўт кырачааннарын кэрэ
сибэкки аатынан сўрэхтээбиттэр.
Сардаана кэнниттэн тєрєєбўт
балтыларын оччотооіу ўгэЇинэн
Зоя, Таня диэн ааттаабыттар. Ол
курдук, бу эдэр дьиэ кэргэμμэ
Иэйиэхсит мўчўк гыммытынан
сахалыы ааттаах Сардаана баста�
кы уонна соіотох хараμаччы
буолбут. Кыысчаан оіо уЇуйаа�
ныгар иитиллэр, Убайаан оскуо�
латыгар ўєрэнэр кэмнэригэр оч�
чотооіу сиэринэн ўксўн нуучча
тылынан угуттанан, тыыннанан
улааппыт.

Àхсыс кылаас кэнниттэн Сар�
даана Дьокуускайдааіы коопера�
тивнай техникуму ўєрэнэн бўтэ�
рэн, ўлэіэ аныылларыгар, хайа�
лаах сири сєбўлўўр, табаЇыттар
олохторун романтика тэμэ са�
ныыр буолан, ыраах Єлєєн улуу�
Їун талан, онно ўєрўў кєтєллєнєн

ўлэлии барбыт. Сирин�дойдутун
кэрэхсээн, дьонун�сэргэтин сєбў�
лээн Сардаана Ээйиккэ таЇаа�
рыылаахтык ўлэлии сылдьан
олохтоох уолу кытта билсэн, икки
таптыыр эдэр сўрэхтэр бэйэ�бэ�
йэлэригэр тардыЇан алаЇа уот от�
тунан уол дойдутугар 14 сыл уста�
та олохсуйан ньир�бааччы олор�
буттар. Кэргэнэ Вася аіата ЎєЇээ
Бўлўўттэн, ийэтэ Ньурба Маалы�
кайыттан тардыылаах биЇиги ум�
нас дьоно эрээри, Ээйиккэ олох�
суйан таба иитиитинэн, булдунан
дьарыгыран олорор ыал эбиттэр. 

Икки оіолоох эдэр ыал Сар�
даана, Василий Сабардаховтар
кыыстара Жанна начаалынай кы�
лааЇы туйгуннук ўєрэнэн бўтэ�
риэр диэри харыс халбарыйбакка
Ээйиккэ олохсуйан олорон, уол�
лара, ўЇўс кылааЇы бўтэрбит
Максим ыарытыйар буолан, Сар�
даана ийэтигэр Ньурбаіа кєЇєргє
быЇаарыммыттар.

2000 с. Ньурбаіа кєЇєн кэлэн,
Сардаана кєтєр фабрикатыгар
бородууксуйаны батарыыга испи�
сэлииЇинэн ўлэіэ киирбит уонна
ити дуоЇунаска 14 сыл устата эμ�
килэ суох ўлэлээбит. Сардаананы
истэ олорон, єссє биир дьиктини
бэлиэтээтим: Ээйиккэ уонна
Ньурба кєтєр фабрикатыгар ўлэ�
лээбит кэмнэрэ 14�тўў сыл эбит!
Бу туЇугар эмиэ эриэккэс. КиЇи
дьыліатыгар хатыланар сыыппа�
ра, кэрчиктэр усталара эмиэ суол�
талаахтар диэччилэр. Билигин
Сардаана "Светлячок" оіо уЇуйаа�
ныгар ўлэлиир. Оіолоро улаатан,
ўєрэхтэнэн, ўлэЇит буолан, дьиэ�
уот тэринэн Ньурбаіа тєрєппўт�
тэриттэн туЇунан олороллор. Ва�
силийдаах Сардаана билигин
дьоллоох эЇээ�эбээ аатын сўгэн�
нэр, бигэ туруктаах дьоЇун, ула�
хан ыал аатын ылаллар.

Сардаана бэйэтин аатын туЇу�
нан урут толкуйдуу да барбат
эбит, бииргэ ўєрэммит, ўлэлээбит
атын омуктарга биЇиэхэ маннык
ааттаах сибэкки ўўнэр, борос�
туойдук, Лилия диэбит курдук
диэн хоруйдуур эбит. Àрай кэн�
ники, национальнай концепция
олоххо киирбитин кэннэ аатым�
араспаанньам мээнэіэ буолбата�
іын єйдєєбўтўм, диэн ўєрэр.
Кырдьык даіаны, тєЇє да снаряд

биир боруоμкаіа иккистээн тўс�
пэт диэбиттэрин иЇин, Сардаана
туЇугар арыый атын диэххэ сєп:
кыыс эрдэіинээіи � Токусарова,
кэргэнинэн Сабардахова диэн
аатыгар дьўєрэлээн сахалыы
араспаанньаламмыта дьикти таа�
бырын.

Сардаана кўннээіи олоіугар
дьаЇалталаах тапталлаах ийэ,
кэргэн, эбээ, дьиэтин�уотун, та�
μаЇын�сабын чэнчистик бэри�
нэр, остуол хотойорунан минньи�
гэс астаах хаЇаайка бэрдэ, оіуруот
аЇын, сибэккини Ыраах Уба�
йааμμа олорор уЇаайбатыгар єл�
гємнўк ўўннэрэр, иистэнэр�быы�
Їабайдыыр, кинигэни сєбўлээн
ааіар киэμ интэриэстээх Далбар
хотун. Дьиэ кэргэн аіалаатар аіа�
та Василий Христофорович, тєрўт
хотугу кыраай оіото буолан, бул�
туурун�балыктыырын ордорор
эбит. Ньурбаіа кєЇєн кэлэр кэм�
нэригэр тигинэччи ўлэлии турбут
элбэх тэрилтэ ыЇыллан, ўлэ миэс�
тэтэ кєстўбэтинэн Василий быс�
тах ўлэлэргэ сылдьыбыт. Илиити�
нэн уус буолан, сайынын ўксўн
дьиэ тутуутунан дьарыктанан, ол
идэтигэр уолун Максимы уЇуйан,
ўбў�харчыны булар, дьиэ кэргэ�
нин уйгутун бигэтик оμорор киЇи
эбит. Сардаана кэргэнэ Василий
єйє�санаата, тыла�єЇє уу саха�
лыы, умнуллубут, мээнэ туттулу�
бат урукку сахалыы тыллары эн�
дэппэккэ билэр, быЇаарар, элбэх
сахалыы кинигэни ааіар, киэμ
кругозордаах киЇи диэн бэлиэ�
тиир.

Сардаана, Василий Сабарда�
ховтар саха киЇитин сиэринэн
айыліаіа сылдьалларын, сир ас�
тыылларын, бултуулларын�ба�
лыктыылларын, бырааЇынньык�
тарга, кўннээіи олохторугар саха
тєрўт аЇын�ўєлўн астыылларын
сєбўлўўллэр. Бу ыал єссє биир
сэдэх ўгэстээхтэрин эмиэ бэлиэ�
тии иЇиттим: кинилэр тєгўрўк
сыл устата кўнў�дьылы кэтээн,
бэлиэтээн, сурунан халлаан туру�
га хайдах буолуоіун бэйэлэригэр
быЇаараллар эбит. Бу эмиэ сэдэх
кєстўў, дьикти дьарык!

Сабардаховтар кыыстарын,
оччотооіу ўгэЇинэн, кўўстээх
санаалаах буоллун диэн, Жанна
диэн ааттаабыттар. Ол эрээри

дьиэтигэр таптал аатынан Хотуу�
на диэн ыμыраллар эбит. Àрай
кэнники сахалыы ааттар туЇунан
кинигэни булан аахпыттара,
кыыстарыгар тєрєєбўт кўнўнэн
Хотууна диэн аат тўбэЇэриттэн
соЇуйбуттар, олус ўєрбўттэр. Ити
тўгэн олох таайыллыбатах таабы�
рына диэн буолара буолуо.

Дьоруойум уобараЇа кини
уопсастыбаннай уонна тэрилтэ
ўлэтигэр кыттыытын аіыйах ты�
лынан да буоллар ахтан ааспатах�
пына, сымсах, тутах буолсу дии
санааммын бэрт кылгастык ол
туЇунан этиим. Сардаана олоххо
тардыЇыылааіа, интэриэстээіэ
тас кєрўμўгэр кєстєр. Àтаіын
чиμник ўктээн, эрчимнээхтик,
соруктаахтык хааман�сиимэн
иЇэрэ, дьоЇуннаах тыла�єЇє, бы�
Їыыта�таЇаата, сиэрдээхтик тут�
та�хапта сылдьара, сытыытык кє�
рєрє�истэрэ таЇымнаах киЇи буо�
ларын туоЇулуур. Ўлэтин, дьиэ
кэргэнин кўннээіи тўбўгўн таЇы�
нан, быыс булан, Сардаана араас
тэрээЇиннэргэ кєхтєєхтўк кыт�
тарын элбэх Махтал, Дьаралык
суруктар, грамоталар бигэргэтэл�
лэр. 

Ол курдук, Сардаана 2017 с.
ыам ыйыгар "Тыгын Дархан" кии�
нэ уЇуллуутун чэрчитинэн Ньур�
баіа ыытыллыбыт "WAVIC" III
оройуоннааіы ватсап�виктори�
наіа 35 ўрдўкў саастаахтар орто�
лоругар 1 миэстэни ылбытын туо�
Їулаан киинэ режиссера Никита
Àржаков уонна оройуон култуу�
раіа департаменын оччотооіу
начаалынньыга Лена Степанова
Грамотаіа илии баттаабыттар. Бу
киинэ Ньурбаіа уЇулларыгар
Сардаана эмиэ кєхтєєхтўк кытты�
быт. 2019 с. ыам ыйыгар Ньурба�
тааіы Кииннэммит бибилэтиэкэ
кўрэіин тўмўгўнэн Сабардахов�
тар "Àаіар дьиэ кэргэн" номина�
ция кыайыылаахтара буолбуттар. 

2021 с. балаіан ыйыгар РФ
Госдуматын быыбарыгар бэлэм�
нэнии�ыытыы ўлэтигэр кыттыы�
тын иЇин Сардаанаіа улуус баЇы�
лыга À.М. Иннокентьев Махтал
суругун туттарбыттар. 2019 с.
олунньутугар "Таптыыр сахам
тылынан" єрєспўўбўлўкэтээіи
акция чэрчитинэн оройуон биби�
лэтиэкэтэ тєрєєбўт тєрўт тыл

уонна сурук�бичик декадатыгар
анаан ыыппыт истэн суруйууга
кыттыбыта эмиэ ТуоЇу суруктаах.
Чэ, ити курдук араас кыттыбыт
тэрээЇиннэрин салгыы ааттыы
туруохха сєп.

Àхсыс кылааЇы саμардыы бў�
тэрбит улаатан эрэр кыысчаан,
ўєрэх�ўлэ аартыктарын батыЇан,
ыраах хоту дойдуга тиксэн дьол
кўндў тааЇын булан, биир бэйэтэ
тўєрт буолан дойдутугар тєннєн
ўлэтин�хамнаЇын Ньурбатааіы
кєтєр фабрикатыгар саліаабытын
ўєЇэ эппитим. Ол кэмμэ кєтєр
фабрикатыгар Евсеев Сергей
Иванович дириэктэрдиир этэ,
манна олуЇун табыллан ўлэлээби�
тим диэн урукку кэллиэгэлэрин
истиμник ахтар. Ону 2006 с. улуус
баЇылыгын Махтал суруга эмиэ
туоЇулуур. 

Олоіун орто омуріана "Сата"
маіаЇыыμμа ўлэлиир кэмигэр
тўбэЇэн, бу тэрилтэ салайааччы�
лара Наталья Никифоровна уон�
на Виктор Ильич Михайловтар
малааЇынын тэрийэн, ўбўлўєйў�
нэн кўндў бэлэх утары ууммутта�
рын Сардаана ис дууЇатыттан
ўєрэ�махтана ахтар.

Ити курдук аттыбытыгар сыл�
дьар кэрэ ааттаах Сардаана Са�
бардахова тус олоіун быыЇын кы�
ратык сэгэттэіим буоллун. 

Суруйуу ааптарын быЇыыты�
нан тўмўктээн эттэхпинэ, хас
биирдии киЇиэхэ аата туох эрэ
суолталаах эбит. Ону сороіор
бэйэбит да билбэппит. Сэбиэскэй
оіо, бэйэтин кэмигэр Бўтўн Со�
йуус ўрдўнэн аата доріоонноох�
тук иЇиллибит, хас биирдии  пио�
нер туолар�туолбат ыра санаата
буолбут аатырбыт "Àртек" лаа�
іырга сынньанар ўрдўк чиэскэ,
олоіун тухары умнуллубат, суу�
раллыбат дьоллоох тўгэμμэ тик�
сибит саха кыыЇа Сардаана, эн
сахалыы аатыμ�араспаанньаμ
ыйар сулус тэμэ тыган, олоіуμ
суолун сырдатан ўтўєіэ�кэрэіэ
ыμыра, угуйа турдун, халыμ хах�
ха, тулхадыйбат тєЇўў�тирэх,
эрэллээх эркин буола сырыттын�
нар!

Наталья СЕМЕНОВÀ, 
суруналыыс.

– Тєрўт тыл декадата –

Сардаана, сарсыμμыμ саргылаах буолуохтун!
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бўгэлэрбит "алаас ааттаах, дойду
сурахтаах" диэн мээнэіэ эппэ�
тэхтэрэ. Ийэм барахсан киинэ

тўспўт сиригэр Єμєлдьєіє тиийдим да
сааЇыран нуктаан ылар дууЇам уЇуктар, ол
хас биир кєрсўбўт�кэпсэппит киЇим кўμ�
μэ тэμнээіиттэн буоллаіа. Àны туран
олохтоох дьон киэн чулуулара былыргыт�
тан быйылгыга диэри мунньуллубут ах�
тыылара�хаартыскалара ааспыт уонна бў�
гўμμў историяны кэрэЇэлээн сэЇэргэЇии�
лэриттэн сардаμаіа куустарабын. Ыччаты
иитиигэ чаіылхай холобур буолар хоЇуун�
нар�хорсуннар, айыліаттан айдарыылаах�
тар, єркєн єйдєєхтєр харыстыыр кўўс,
суолдьут сулус буолалларынан киэн тутту�
нуум дууЇам кылын таарыйан сўрэхпэр
кутааны кўєдьўтэр. Оттон єрєспўўбўлўкэ
киэμ киэлитигэр "єμєлдьєлєр ээ" диэн
хайіабылы�сэргэбили иЇиттэххинэ мэк�
тиэтигэр, кўўспэр кўўс эбиллэр, тулабар
сырдык тыын сатыылыыр. Мантан тайанан
нэЇилиэги доріоонноохтук ўтўє аатынан
ааттатар бэрт сэдэх дьарыктаах, талба та�
лааннаах, сэмэй сиэрдээх�майгылаах икки
дьоЇун киЇини эЇиэхэ билиЇиннэриэм.

Àвгуст Михайлов сэргэтэ,
скульптурата

Маарга олорор ўлэ бэтэрээнэ, тєрєєбўт
кыраай историятын иμэн�тоμон ўєрэтэн
кэлэр кєлўєнэіэ нэЇилиэстибэ хааллараач�
чы, "Ильмень кўєлгэ" кинигэ ааптара,
дьиμ�чахчы патриот киЇи Ксенофонт Ва�
сильевич Васильевтыын кэпсэттэххэ кини
тус бэйэтин туЇунан буолбакка атын дьон
ўтўєтўн�єμєтўн сєіє�махтайа сэЇэргиир
идэлээх. Ол курдук Кыайыы 75 сылыгар
Ильмень кўєлгэ сырдык тыыннара бысты�
быт саха буойуннарыгар Ретле сэлиэнньэіэ
тиийэннэр єйдєбўнньўк сэргэни туруор�
буттарын ахтарыгар Єμєлдьє Àвгуст Вис�
сарионовиЇын киэμ санаатын ситимиттэн
чыпчылыйыах да тўгэнэ быЇан ылбатаіа. 

Кини: "Бэйэбит харчыбытынан барар
буолан сєбўлэЇэр киЇи дэбигис кєстўбэккэ
куттана сырыттахпына Эверстов Єμєлдьє
Михайловын кытта билиЇиннэрбитэ.
Ўєрўєм быатыгар Àвгуст аккаастыы барба�
таіа, ўєрўўнэн сєбўлэспитэ, кырдьыга мин
кини хаЇаайыстыбатынан эрэ олорорун
билэр буолан "суох" диэни истэргэ бэлэм
этим. Онтум баара "харчы аата харчы, ўчў�
гэйи оμоруу ўйэлээх буоллаіа" диэтэ, ай�
мах�билэ дьоно ўбўлээннэр Ретлеіа 4,5 м.
ўрдўктээх саха сэргэтин туруорбуппут,
онон сыалбытын�сорукпутун ситтэхпит.
Маннык ўтўє дьоннордоох буолан кўн бў�
гўμμэ диэри этэμμэ истэхпит, киниэхэ єс�
сє тєгўл махтал улахана буоллун" диэтэ.

Эбиитин кэпсээн иЇиэм, Àвгуст Висса�
рионович кэргэнэ Любовь Марковналыын
7 оіолоохтор, 6 сиэннээхтэр. Тыаіа ўлэ кє�
Їўннэіинэ "да будет вам счастье" диэххэ
айылаах, онон ўгўстэр кэтэх хаЇаайысты�
баларынан дьарыктаналлар, кыЇаліа кы�
Їаріанын билбэттэр. Àвгуст урут МЧС�ка
ўлэлээбитэ, Накыыμμа вахтаіа да сылдьы�
быта, кэлин дьиэ тутуутугар кєспўтэ. Кини
аіата ыμырыкка сылдьар уус�болуотун�
ньук этэ. Инньэ гынан ону удьуордаан ту�
тааччы буоллаіа, Ильмеμμэ тиийдэіэ, са�
халар ааттарыттан єйдєбўнньўк мэμэни
туруордахтара.

"Баардаах�баппат" диэччилэр. Àрай
Єμєлдьє ўбўлўєйўгэр биллэіин кытта Ге�
расимныын муус оμоЇук оμороллор, онту�
лара кєрўєхтэн кэрэ буолан киэЇээμμи
кэпсээн, сарсыардааμμы сахсаан буолар.
Оччолорго муус скульптура саμа араскы
анньан эрэр кэмэ этэ, Дьокуускайга муус
оμоЇук бэстибээлэ ыытыллар, онно кыт�
тыμ диэн этии киирэр. СуЇаллык хомунан
тиийэллэр, онтулара єрєспўўбўлўкэ таЇы�
мыгар буолбакка норуоттар икки ардыла�
рынааіы эбит, соЇуйан да тєЇєнў соЇу�
йуохтарай, космос тиэмэтигэр ўлэлииллэр.
"Первый блин комом" буолан хаалар �
миэстэіэ тиксибэттэр, хата эр бэртэрэ он�
тон хомойуохтара дуо, маастардар хайдах
ўлэлииллэрин кєрєннєр�ўєрэнэннэр ки�
нилэрдээіэр кыайыылаах суоіун тэμэ са�
наналлар. Ити 20 сыл анараатыгар этэ
уонна бу кэмтэн кинилэр муус оμоЇуктар
кўрэхтэрин кєтўппэттэр. Саμа дьыл инни�
гэр 202 мкр. ыытыллыбыт кўрэххэ Гера�
симныын оμоЇуктара номинация кыа�
йыылааіынан ааттаммыта.

Єμєлдьєіє сырыыбар хайаан да Кыа�
йыы тўЇўлгэтигэр бетонтан оμоЇуллубут
бэрт тупсаіай оμЇуулаах сэриигэ дьонун
атаарар�сэрииттэн кєрсєр Ийэ оіотун
кытта турар бетон пааматынньыгар тох�
тоон иЇийэн ылабын. Àаспыты санаан ха�
раіым ууланар, сўрэіим нўєлўйэ кэйиэ�
лиир… 

Бу чугас эргин суох пааматынньыгы Àв�
густ биллэіинээн Герасимныын оμорторо.
Монументальнай оμоЇуктарга сыЇыана
суохпунан, искусствовед буолбатахпынан
"супер" дииртэн туттунуом. Ити да буоллар,
бэл киин сиртэн сылдьар ыалдьыттар
уобарас толору бэриллибитин, тиэмэ уонна
идея арыллыбыттарын, кўўстээх энергети�
ка бэриллэрин хайіаан эппиттэрин сурук�

ка киллэриэм.
Санаам кылаанын таарыйан Àвгуст:

"Àіам оскуолатыгар уЇуйуллан син уЇана�
бын�тутабын, ити єбўгэ ўгэстийбит ўєрэіэ
диэн буолуо. Бўлўўгэ олорор полицияіа
ўлэлиир уолбут тэрилтэтин тиэргэнигэр
хаар оμоЇуктары оμорон бэркэ сэргэнэр�
биЇирэнэр. Сыыйа баіар, муус оμоЇуктар�
га да ылсыЇыан сєбє дуу, бэйэтэ билиэіэ.
Оттон мин муус  скульптураларынан "ыал�
дьарбар" биллэіим "буруйдаах". Кини
маастар, оттон мин кини ўєрэнээччитэбин.
Ильмеμμэ сэргэ туруорбуппутунан киэн
туттабын, кини ўйэлэри уμуордаабыт мас
оμоЇугу кєрдєрўў эрэ буолбатах. Санаабар,
биЇиги духуобунай сыаннаспыт, култуура�
быт уонна тєрўт философиябыт нєμўє но�
руоттар сомоіолоЇууларын єссє чиμэтэргэ
эбии эркин таЇаардахпыт буолуо" � диэн
кэпсэтиини тўмўктээтэ.

Герасим Максимов
аан дойду аартыктарынан

Àрдыгар, "уруу ырааіа", уу чугаЇа ор�
дук" диэччилэр. Оттон бу суруйар дьоммор
уруу чугаЇа сыччах ўчўгэйи эрэ ўрўлўппўт,
ону Àвгуст  эппититтэн аахтыгыт. Герасим
Егорович Максимов Бўлўў 1 Кўўлэтиттэн
тардыылаах, алмаас огранщига идэлээх,
урут нэЇилиэк баЇылыгын солбуйааччыты�
нан ўлэлээбитэ, Прасковья Марковна�
лыын биир уоллаахтар, икки сиэннээхтэр,
онон олох сиэдэрэйдик хатыллан иЇэр. 

Герасим элбэх оіолоох  дьиэ кэргэнтэн
ўўнэн тахсыбыт буолан ким эрэ кэлэн тугу
эрэ оμорон биэрэрин ончу  кэтэспэккэ
улааппыта, инньэ гынан бэйэтигэр эрэлэ
оччоттон баччаіа диэри аЇара кўўстээх.
Àіата маЇы хаамтарар�ыллатар уус киэнэ
улахана этэ, ол да быЇыытынан кини бы�
рааттара эмиэ тарбахтарыгар талааннаахта�
рынан киэμник биллэллэр. Мин киниттэн
хайдах муус оμоЇуктарга ылсыбытын  ток�
коолостум. Онтум Григорий диэн Намнаа�
іы педколледжка преподтыыр быраата
Єμєлдьєіє кэлэ сылдьан Герасимы, Àвгу�
Їу кытыннаран ааттаах ўчўгэй скульптура�
ны оμорон  олохтоохторго бэлэх ууммут.
Били, илиμμи омуктар "хас да кєс усталаах
айан маμнайгы кыра хардыыттан саіала�
нар" диэбиттэринии муус оμоЇуктар абы�
лаμнарыгар ылларыы тєрдє�тєбєтє манна
сытар эбит. Санаттахха, Григорий Егоро�

вич Àрассыыйа киэлитинэн ыытыллар
муус скульптуралар бэстибээллэрин кыа�
йыылааіа, кєхтєєх кыттааччыта. 

Àны Егор Егорович диэн орто уол Дьо�
куускайга искусство оскуолатын тутаах
ўлэЇитэ, тєЇєлєєх элбэх оіону мамонт,
тайах, таба муоЇуттан оμоЇуктарга ўєрэтэн
быыстапкаларга кытыннарбытын ааіан
ситиллибэт. Оттон муус оμоЇуктар кўрэх�
тэригэр Канаданан, Финляндиянан, Фран�
циянан, Àмериканан о.д.а. судаарыстыба�
ларынан сырыылара хайаан да кыайыы
кєтєллєєх буолаллар. Мэктиэтигэр, ити
дойдуларга кини суола номнуо чигдигэ ку�
булуйтара.

Герасим бырааттарыттан уЇуйуллан ки�
нилэртэн харыс да хаалбата, 14 сыл устата
мууЇу кэпсэтэр тыллаан сири сиксигинэн
сырытта. Киниэхэ Германияіа "КÀРЛИС"
компания ыμырыытынан биир ыйдаах "все
включено" бырыгыраамалаах муус оμоЇук�
тар бэстибээллэрэ билиμμэ диэри умнул�
лубат. Онно кинилэр бырааттыы Гримм�
нэр остуоруйаларын сюжетынан оμорбут
скульптуралара боліомто ўєЇўгэр тўспўтэ,
аны туран замок эрэ буолбатах, муус ко�
фейня таЇыгар СЄ былааіа тэлээрбитэ.
Кытайдар аЇара сэргээн аны Чаньчунь куо�

ракка кўрэххэ ыμыраллар, Германияттан
Кытайга кєттєхтєрє ол. Оннооіу оμоЇук
кытайдары сєхтєрєр, сибээс билиμμэ диэ�
ри быстыбат. Ити быыЇыгар Магадан,
Томскай, Москва о.д.а. куораттарга Гера�
симнаах оμоЇуктара хайіалтан тўспэттэр.

"Талааннаах киЇи барытыгар талаан�
наах" дииллэрэ оруннаах. Ол курдук аны
Дьааμы оройуонуттан Баатаіайга киирэр
аартыкка скульптурнай оμоЇугу сакаас�
тыыллар. Герасим быраата Григорийдыын,
Германияіа ўлэлэспит Àлексей Àндреев�
тыын 6 м. ўрдўктээх аЇара сиэдэрэй кєс�
тўўлээх бетонтан оμоЇугу бэрт уЇуннук
мєхсўнэн силигин ситэрэллэр. Дьааμылар
дойду дьоннорун ўлэтин туйгуннук сыана�
лаан билиμμэ диэри махталлара уіараабат.
Чугастыы, Ньурба пааркатыгар оμоЇуллу�
бут муус скульптура кэрэтинэн эмиэ биЇи�
рэнэр.

Дьокуускайга "Ўрдэл" муус оμоЇуктар
пааркаларыгар турар "Сээркээн сэЇэн"
скульптурнай композиция сахабын  дэнэр
хас биир киЇи сўрэіин сайа охсор ураты
позитивнай эниэргийэлээіин этиэм. Оμо�
Їук чочуллубут алмааЇы санатарын таЇы�
нан Àмма Àччыгыйын "Сааскы кэмигэр"
сиэтэн илдьиэх айылаах. Сиэн уол эбээтин
сэппэн сэЇэнин эрэ истибэт, кини эбэтит�
тэн норуот муудараЇын, философиятын
уонна менталитетын иμэринэр, кєлўєнэ�
лэр ситмимнэрэ сириэдийэр. Ўс кўннээх
кўрэх тўмўгўнэн "Сээркээн сэЇэн" бастакы
миэстэни ылар.

ЎлэЇит сўрэхтээх уонна кэрэни таба кє�
рєн мууЇу ураннык чочуйан бараммат сэ�
Їэни�сэппэни тардар Герасим Егорович
билигин да былаана элбэх, Àвгуст Виссари�
оновичтыын араас толкуйдарын торолута
сылдьаллар. Сахалыы сиэринэн ону ыЇа�
тоіо кэпсээбэппит, арай билэбит кинилэр
иэйиилэрин кўєдьўтэн олоххо тапталы
уунуохтара, киниэхэ кєμўллўк, дохсуннук
айанныырга олугу ууран иЇиэхтэрэ.

Àфанасий ИВÀНОВ.

– Кэрэ эйгэтэ –

Єμєлдьє маастардараЄμєлдьє маастардара
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Дополнительный список аварийных
домов, квартир, подлежащих

переселению этапа 2022�2023 гг.
Застройщик ООО "Виком"

Саас кэлэн эрэрэ биллэн, кўн уЇаа�
быта киЇи сўргэтин кєтєієр. Бу кэмμэ
оіуруотунан дьарыктанааччылар ўлэ�
лэрэ саіаланар. Сорох оіуруотунан
дьарыктанааччылар номнуо тохсунньу
ыйтан саіалаан кыралаан ўўнээйилэ�
рин олордон барбыттара.

Биллиилээх оіуруотчут Тарасова
Àгафья Àфанасьевна сўбэлэрин ааіаач�
чыларга тиэрдэбин:

� Саμа саіалыыр оіуруотчуттарга
киЇи ылбычча билбэт тыллара сиэмэ�
лээх пакет кэннигэр суруллубут буо�
лаллар. Оіуруот аЇын олордуунан
дьарыктанааччыларга мин  тиийим�
тиэтик быЇааран биэриэм.

Партенокарпическай � бу гибрид
оіурсу сиэмэлэрэ буолаллар. Сиэмэтэ
кураанах буолан, киниттэн сиэмэ
ылыллыбат. Бу маннык гибрид куоп�
паЇарыыга (опылениеіа) наадыйбат,
тахсар сибэккитэ барыта женскай
буолар уонна аЇын кээмэйэ барыта
биир буолар.

Детерминантнай � бу помидор тє�
Їє уЇаан ўўнэр кээмэйэ буолар. Ман�
нык ўўнээйи аЇара уЇаабат, саамай
уЇуна 70�80 см тиийэ эрэ  ўўнэр. Ки�
нини ўрдўнэн быспакка, хоннох ла�
баалары ыытан ўўннэриэххэ сєп.

Супердетерминантнай � бу кылгас
уктаах помидордар, 30�40 см ўрдўк
эрэ уктаах буолаллар, балары хоннох
лабаалары ылбакка барытын ыытан
баран, аЇын биэрдэіинэ улааталла�
рын диэки сэбирдэхтэрин аіыйатан
биэриллэр.

Индетерминантнай � помидор уга
олох тохтобула суох ўєЇээ ўўнэн бара
турар, тэпилииссэ иЇигэр  2 м. тии�
йэр, сороіор єссє  уЇаан бара туруон
сєп. Маны  тєЇєнєн уЇаабытын кєрєн
ўўнэр туочукатын, ол аата тєбєтўн
быЇан тохтотуохха сєп. Маннык

ўўнээйини биир эрэ умнаЇы ыытан
ўўннэриллэр, эбэтэр 1�2 хоннох ла�
баалары хаалларан ыытыллар.

Стратификация � бу ойуурга  мас�
тар, ўўнээйилэр сиэмэлэрин тўЇэрэн,
кыЇын хаар анныгар хаалан айыліа
бэйэтэ оμорон таЇаарар, ол аата хаар
анныгар хаалбыт сиэмэлэр тымныыга
хайа баран, халлаан сылыйдаіына си�
лиЇэ тахсан сиргэ тимирэ ўўнэрэ буо�
лар. Онтон  биЇиги  бэйэбит мастар�
быт, отоннорбут, сибэккилэрин ха�
лыμ хахтаах сиэмэлэри хомуйан бэйэ�
бит искусственнай  стратификацияны
морозильникка уган, кўЇўн таЇырдьа
суулаан хаалларан, эбэтэр холодиль�
ника сииктээх кумахха сиэмэлэри
уган 3�4 ый сытыаран таЇаарааЇын
стратификация диэн ааттанар.

Скарификация � бу таЇырдьаттан
киллэрбит стратификация ааспыт
сиэмэлэри наждактаах кумааіынан,
биитэр игиинэн кыратык аалан хаіын
алдьата тўЇэн кємєлєЇўннэрэн биэ�
риллэр, эбэтэр тєЇє халыμыттан кє�
рєн итии ууга  5�15 мўнўўтэ уган
ылыахха сєп.

Обеззараживание (сиэмэни эмтээ�
Їин) � кэлии, эбэтэр бэйэ хомуйуу
сиэмэлэрэ хахтарыгар  араас ыарыы�
ны сыЇыарбыт буолуохтарын сєп. Ол
иЇин сиэмэлэри итии соіус марган�
калаах ууга 10�ча мўнўўтэ уган сай�
іаан ылыллар.

Дьэдьэни, клубниканы олордуу
Дьэдьэни олордорбор доширак

иЇитин тўгэіин дьєлєбўн, ол кэннэ
чараас соіустук муох тэлгиибин. Тэл�
гээн баран сылаас уу кутан муохпун

илитэбин. Ўрдўгэр сиидэлэммит буор
кутабын, буорбун убаіас итии мар�
ганцовкалаах уунан эмтиибин. 

Ол кэннэ сылаас буорбар  дьэдьэн,
эбэтэр клубника сиэмэлэрин таріата
ыЇабын уонна кураанах буору  чараас�
тык быылы таммалатар курдук ўрдў�
гэр таммалатабын. Оччоіо сиэмэтэ
ўллэн тахсарыгар силиЇэ аЇаіас сып�
пат, буордаах буолан тимирэ ўўнэр,
синньии�синньии уЇаан тахсыбат. 

Ол кэннэ тугунан да саппаппын,
аЇаіас туруоран дьиэ салгыныгар
биир кыраадыска тахсыбыт буолан,
ыалдьыбат. Бастаан сылаас сиргэ
уурабын, ол кэннэ ўчўгэйдик быкпыт�
тарын кэннэ, сырдык буолан баран
сєрўўн соіус тўннўк сэμийэтигэр (по�
доконникка) кєЇєрєбўн, иккис иЇити
уулаан баран дьєлєієстєєх муохтаах,
буордаах сиэмэлээх иЇиппин ол ўрдў�
гэр кэтэрдэ уурабын. Àллараа муоіа
сииги оборо сытар буолан, улаханнык
буора куурбат, хаппат. 

Бастакы эрэ кўннэргэ аллараа
поддоннаах уу туттуллар, онтон
ылыллар уонна бэйэтинэн туруорул�
лар. Àллараа дьєлєієЇўнэн  муох кур�
дары тыынан буоргут аЇыйбат, тўўнў�
гўрбэт, “чёрнай ножканан” ыалдьы�
бат, доруобай буолар.

Уу кутар да буоллахха,  тарбахтар�
бын сылаас ууга уган ыла�ыла ўрдўнэн
таммалатан кутабын. Пульворезато�
рынан олох ыстарымаμ. Ыстардаххы�
тына уу давлениетыттан саμа тахсан
иЇэр ўўнээйи охтор, оіутта да єнўй�
бэт.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– БаЇаары утары –

Àвтономнай "биллэрээччи"
кємєлєЇўєіэ

БаЇаартан киЇи мала�сала, дьиэтэ�уота эрэ буолбакка,
бастатан туран доруобуйата эмсэіэлиир. Ордук тўўμμў
кэмμэ тахсар баЇаар кутталы ўєскэтэр. Эргэ электричес�
кэй проводкаттан, оЇоіу сэрэіэ суох туЇаныыттан, табах�
тан, онтон да атын биричиинэттэн уот барыан син. БаЇаар�
тан хайдах харыстанар туЇунан Саха сиринээіи ЫБМ
кылаабынай салалтатын пресс�сулууспата иЇитиннэрдэ
диэн, СИÀ кэпсиир.

Оперативнай дааннайынан, быйыл Саха сиригэр
дьиэіэ буолбут баЇаартан сылтаан 14 киЇи єллє, ол быы�
Їыгар 4 оіо. Статистика кєрдєрєрўнэн, киЇи єлўўлээх
баЇаар сўнньўнэн тўўн, эбэтэр сарсыарда эрдэ буолар.
КиЇи утуйар уутугар сылдьан баЇаар тахсыбытын бил�
бэккэ хаалар. Ол курдук сыл саіаланыаіыттан дьон
єлўўлээх баЇаар Дьааμы, Àнаабыр, Таатта, Мииринэй
уонна Сунтаар оройуоннарыгар буоллулар.

БаЇаар саіаламмытын тута биллэрэргэ саамай кє�
дьўўстээх тэрилинэн автономнай биллэрээччи (кылга�
тан ÀДПИ) буолар. Бу тэрил буруо саμардыы тахсан эр�
дэіинэ, киЇи бэйэтин кўўЇўнэн уот умулларар кыахтаах
эрдэіинэ, уЇуутаан биллэрэр.

Àвтономнай "биллэрээччилэр" баЇаарынай сигнали�
зацияіа анал линия оμоЇулларын уонна эбии тэрили ту�
Їанылларын ирдээбэттэр. Бу тэрил "пальчиковай" бата�
рейка кємєтўнэн ўлэлиир. Буруо тахсыбытын биллэрэр
тэрил сыаната "кыра" баЇаар хоромньутуттан быдан уда�
мыр. Хайа баіарар чааЇынай дьиэ эбэтэр кыбартыыра
хаЇаайына маннык тэрили дьиэтигэр туЇанар кыахтаах.

Àны билигин пиростикеры диэн аатырда. Бу баЇаары
кыра эрдэіинэ чуолаан умулларар тэрил. ЧааЇынай
дьиэлэргэ уонна кыбартаалларга автономнай баЇаары�
най "биллэрээччилэр", пиростикердар уонна баЇаартан
сэрэхтээх буолууга бастакынан наадалаах тэриллэр баар
буоллахтарына киЇи быдан эрэх�турах сананар.

Мария ГОРОХОВÀ.
СИÀ.

В 2022 году на территории При�
морского края в г. Владивосток прой�
дут VII Международные спортивные
игры "Дети Àзии". Волонтером Игр
может стать молодой человек в воз�
расте от 16 лет. Волонтеры будут за�
действованы на основных функцио�
нальных блоках Игр, в том числе: ат�
таше (сопровождение команд/деле�
гаций); информация (работа на ин�
формационных стойках); аккредита�
ция (выдача аккредитационных бед�

жей спортсменам); встречи�проводы
(приветствие и помощь участникам в
ориентировании на площадке); рабо�
та со СМИ (помощь представителям
СМИ) и другие. 

Предварительные даты работы
волонтеров � с 23 июля по 10 августа
2022 года, проведение Игр запланиро�
вано в период с 27 июля по 8 августа
2022 года. волонтеров, задействован�
ных на Играх, будет предусмотрено
проживание в студенческих общежит�

иях г. Владивостока, специализиро�
ванное обучение, современная и
стильная форма, питание (с момента
выхода на работу), трансфер до уда�
ленных объектов работы, а также наг�
раждение благодарственными пись�
мами по итогам работы. 

Регистрация добровольцев (волон�
теров) доступна на сайте https://vladi�
vostok2022.com/ до 1 марта 2022 года.
Спешите подать заявку! 

Олунньу 12 кўнўгэр Àрассыыйа Фе�
дерациятын Росгвардиятын састаабы�
гар киирэр саа�саадах эргиирин хонту�
руоллуур салаа ўлэЇиттэрэ идэлээх бы�
рааЇынньыктарын бэлиэтээтилэр. Бу
бырааЇынньык 1969 сыллаахха Ис
дьыала министиэристибэтин иЇинэн
лицензияны, кєμўлў биэриигэ отдел тэ�
риллибит кўнўгэр олоіуран олохтом�
мут. Онон быйыл дойдуга быраабы кє�
μўллўўр систиэмэіэ бу салаа тэрилли�
битэ 53 сылын туолла.

2016 сыллаахха Àрассыыйаіа на�
циональнай гвардия тэриллиэіиттэн
саа�саадах эргиирин хонтуруола Ис
дьыала министиэристибэтиттэн Àрас�
сыыйа национальнай гвардиятыгар
бэриллибитэ. Росгвардия Управлени�
етын Саха сиринээіи Управлениетын
Ньурба уонна Сунтаар оройуоннары�
гар лицензияны, кєμўлў биэриигэ са�
лаата Ньурба куоракка кииннэнэн
ўлэлиир. Отделениены полиция ма�
йора Габышев Федор Михайлович са�
лайар.

� Тэрилтэ 6 ўлэЇиттээх, олортон 2

сотрудник уонна фонда иниспиэктэрэ
Сунтаар бєЇўєлэгэр ўлэлииллэр.
Ньурба куоракка 2 ўлэЇиттээх: ыс�
таарсай иниспиэктэринэн полиция
ыстаарсай лейтенана Илистярова Àй�
на Àндреевна, иниспиэктэринэн по�
лиция ыстаарсай лейтенана Степанов
Николай Николаевич.

БиЇиги Ис дьыала министиэрис�
тибэтин Ньурба отделын ГÀИ дьиэ�
тигэр дьиэлэнэн�уоттанан ўлэлиибит.
Ўлэбит сўрўн хайысхаларынан саа�
саадах эргиирин, биэдэмистибэ хара�
быллааЇынын ўлэтин�хамнаЇын хон�
туруола, чааЇынай харабыллааЇыны�
нан, кэтээн кєрўўнэн дьарыктанаач�
чыларга лицензияны биэрии буолал�
лар. 

Àныгы ўйэіэ хас биирдии киЇи
интэриниэт ситиминэн www.gosulu�
gi.ru сайтка регистрацияны ааЇан, су�
даарыстыба ўгўс єμєлєрўн, ол иЇигэр
биЇиги отделениебытынан бэриллэр
кєμўллўўр докумуоннары бириэмэ�
тин сўтэрбэкэ суЇаллык уонна хаа�
чыстыбалаахтык оμорторуон сєп, �

диэн кэпсиир  отделение начаалынньыга
Федор Михайлович.

Кини салгыы РФ Бэрэсидьиэнэ
Владимир Путин 2021 сыллаахха бэс
ыйын 28 кўнўгэр 231 №�дээх "Саа�
саадах туЇунан" федеральнай сокуоμ�
μа уларытыылары киллэрии туЇунан"
сокуоμμа илии баттаабытынан, бы�
йыл от ыйын 29 кўнўттэн сокуоμμа
кэккэ уларыйыылар киллэриллэллэ�
рин туЇунан иЇитиннэрдэ. Оттон
туох�ханнык уларыйыы киирэрин
саалаах�саадахтаах дьон интэриниэт�
тэн сиЇилии билсиэххитин сєп.

Федор Габышев улууспут олох�
тоохторугар туЇаайан сааны�саадаіы
туЇаныыга лицензияны, кєμўл
ылыыга сокуон ирдэбиллэрин булгуч�
чу тутуЇар наадатын тоЇоіолоон бэ�
лиэтээтэ. 

Оттон биЇиги отделение ўлэЇиттэ�
ригэр, араас сылларга ўлэлээбит бэтэ�
рээннэргэ идэлээх бырааЇынньыкта�
рынан истиμ эіэрдэбитин тиэрдэбит.

Бэйэбит инф.

ППооззддррааввлляяеемм!!ППооззддррааввлляяеемм!!
От имени всего личного состава Отделения лицензион�

но�разрешительной работы (по Нюрбинскому и Сунтарс�
кому районам) Управления Росгвардии по Республике Саха
(Якутия) поздравляем уважаемых ветеранов, пенсионеров
и действующих сотрудников разрешительной работы с
профессиональным праздником, с 53 годовщиной создания
подразделений государственного контроля и лицензионно�
разрешительной работы. Примите искренние пожелания
доброго здоровья, большого счастья, тепла, семейного оча�

га и благополучия, долголетия, внимания и заботы близ�

ких!
Также информируем владельцев и будущих владельцев

оружия о том, что Президент РФ 28 июня 2021 года под�
писал закон № 231�ФЗ� "О внесении изменений в Феде�
ральный закон "Об оружий" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации", который вступит в силу 29
июня 2022 г. 

В связи с этим просим ознакомиться с данными изме�
нениями. Закон опубликован на официальном интернет�
портале правовой информации pravo.gov.ru

Начальник ОЛРР г.Нюрба,
майор полиции Ф.М.ГÀБЫШЕВ.

– КиЇи уонна быраап –

Сокуон ирдэбиллэрин булгуччу тутуЇар наада

– Оіуруотчут сўбэтэ –

Сааскы ыЇыыга бэлэмнэнии

– VII Международные спортивные игры "Дети Àзии" –

Дан старт регистрации волонтеров
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7 февраля в полицию обратится
мужчина которого обманули "продав�
цы" техники. На сайте "Дром.ру" муж�
чина нашел объявление о продаже
снегохода "BRP SKIDO SKANDIK
V800" за 400 000 рублей в г. Тольятти
(https://moto.drom.ru/98411108). 

Позвонив на указанный в объявле�
нии № 89608484601, попросил отпра�
вить видео снегохода. Получив видео
снегохода и удостоверившись, он ре�
шил его купить. Для достоверности
"продавец" отправил фотографию, где
снегоход был упакован для передачи в
транспортную компанию, кроме того
приложил транспортную накладную. 

Договорившись, мужчина отпра�

вил задаток в размере 150 000 рублей.
Далее заняв у друга и родных перечис�
лил оставшуюся сумму. После перево�
да денег "продавец" перестал выходить
на связь. Мужчина позвонил в транс�
портную компанию, где ему сообщи�
ли, что заказ был осуществлён онлайн
и спустя некоторое время был отме�
нен. 

Уважаемые граждане! Совершайте
покупки на популярных сайтах бес�

платных объявлений, таких как "Àви�
то", "Дром", "Àвто.ру", с осторож�
ностью. Не переходите по сомнитель�
ным ссылкам и не переводите деньги,
не получив товара. Не позволяйте мо�
шенникам обмануть себя, при малей�
ших подозрениях откажитесь от сдел�
ки.

ОМВД России
по Нюрбинскому району.

– Прокуратура сообщает –

Поддержано государственное
обвинение по уголовному делу

о причинении легкого вреда
здоровью

Прокуратура Нюрбинского района поддержала государ�
ственное обвинение по уголовным делам в отношении двух
местных жителей, обвиняемых в совершении преступления
в отношении друг друга, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 115
УК РФ.

В суде установлено, что 30.11.2021 между двумя жите�
лями Нюрбинского района, которые разделывали голову
крупного рогатого скота и при этом распивали спиртные
напитки, произошла ссора. В результате чего гр. В. на
почве личных неприязненных отношений, используя в
качестве оружия фрагмент правой нижней челюсти
животного, нанес один удар в область головы гр. Л.. В
этот момент последний, с целью отомстить гр. В. взял в
правую руку левую нижнюю челюсть животного и нанес
один в удар в область головы гр. В.. В результате оба
получили легкий вред здоровью.

В судебном заседании свою вину оба подсудимых
признали в полном объеме, в содеянном раскаялись,
принесли извинения друг другу. При изучении характе�
ризующего материала установлено, что гр. Л. ранее су�
дим, характеризуется отрицательно, гр. В. к уголовной
ответственности не привлекался, имеет положительные
характеристики.

С учетом мнения государственного обвинителя, суд
признал виновным гр. Л. в инкриминируемом преступ�
лении и назначил наказание в виде условного осуждения
с назначением испытательного срока. В отношении гр. В.
уголовное дело прекращено за примирением сторон. Ре�
шения суда вступили в законную силу.

Прокурор района À.В. СЛЕПЦОВ.

Подледный лов рыбы � прекрасный
вид активного отдыха. Но не стоит за�
бывать, сколько опасностей таит под
собой лед.

Во избежание несчастных случаев
Государственная инспекция по мало�
мерным судам напоминает об основных
правилах безопасного поведения:

� отправляясь на рыбалку, не за�
будьте взять с собой пешню или палку.
Передвигаясь по льду и постукивая ею
перед собой, можно заранее обнару�
жить слабый лед. Полынью или тон�
кий лед не всегда можно увидеть, осо�
бенно под снегом. Ни в коем случае не
проверяйте прочность льда ударом
ноги! В большинстве случаев это при�
водит к провалу под лед!

� еще не помешает надо иметь с
собой длинную прочную веревку (10�
15 метров). В экстренной ситуации
она может оказать помощь Вам или
кому�то другому;

� не забывайте, что самыми опас�
ными участками льда являются места с
торчащей растительностью, у свай,
опор, деревьев, а также береговой зо�
ны. Еще представляет опасность тем�
ный и водянистый лед. Он более под�
вержен к разрушению;

� помните, что передвигаться по
льду лучше в светлое время суток и
возвращаться обратно тем же маршру�
том, которым вы пришли к месту ры�
балки. Опасно ездить на рыбалку од�
ному. Передвигаться по льду жела�
тельно на расстоянии 3�4 метра друг от
друга. Выезд на автотранспорте кате�
горически запрещен!

� нельзя бурить много лунок на
ограниченном пространстве. Это мо�
жет сделать его очень слабым. Также
нельзя бурить лунки на темном или
водянистом льду;

� находясь на рыбалке, откажитесь
от спиртного! Употребление "горячи�
тельных" напитков на морозе приво�
дит к несчастным случаям. Появляет�
ся больше шансов замерзнуть или про�
валиться под лед. Мнение, что спирт�
ное согревает � ошибочное;

� обязательно возьмите с собой мо�
бильный телефон. При несчастном
случае можно будет вызвать помощь. À
залог успешного спасения заключает�
ся в своевременном вызове и оказании
помощи.

Если случилась беда – Вы
провалились. Что делать?
Не паникуйте! Не делайте резких

движений, дышите как можно глубже
и медленнее!

Раскиньте руки в стороны и пост�
арайтесь зацепиться за кромку льда,
предав телу горизонтальное положе�
ние по направлению течения, попы�
тайтесь осторожно налечь грудью на
край льда и забросить одну, а потом и
другую ноги на лед. Выбравшись из
полыньи, откатывайтесь, а затем пол�
зите в ту сторону, откуда шли: ведь лед
здесь уже проверен на прочность.

Если нужна ваша помощь, сооб�
щите пострадавшему криком, что иде�
те на помощь � это придаст ему силы,
уверенность и надежду. Помните! К
пострадавшему надо приближаться ле�

жа с раскинутыми в стороны руками и
ногами, нельзя подходить к нему стоя
из�за опасности самому попасть в
беду.

Если беда произошла недалеко от
берега, и пострадавший способен к ак�
тивным действиям, ему нужно бросить
веревку, шарф, доску. Крикните пост�
радавшему, чтобы он постарался лечь
горизонтально и отталкивался ногами,
держась одной рукой за веревку или
палку, а другой разбивал перед собой
лед. Начинайте осторожно подтяги�
вать его к себе.

Если у вас нет никаких подручных
средств, и лед достаточно крепок, под�
ползите к краю полыньи и попытай�
тесь вытащить пострадавшего за одеж�
ду.

Если вы не один, то, взяв друг дру�
га за ноги, ложитесь на лед цепочкой и
двигайтесь к пролому. Действовать
нужно решительно, смело, быстро,
поскольку пострадавший теряет силы,
замерзает, может погрузиться в воду.

Доставьте пострадавшего в теплое
место: снимите с него мокрую одежду,
энергично разотрите тело смоченным
в спирте или водке суконным материа�
лом или руками, напоите пострадав�
шего горячим чаем.

Берегите свою жизнь! Выполнение
элементарных мер осторожности !
залог вашей безопасности!

Госинспектор
Вилюйского отделения

Центра ГИМС ГУ
МЧС России по РС (Я)

ИВÀНОВ Àнатолий Васильевич.

Кадастровым инженером Федоро�
вым Àльбертом Иннокентьевичем,
членом À СРО "Кадастровые инже�
неры" реестр №0375 (г. Нюрба, ул. Ку�
закова, 1À, kifai141178@yandex.ru, тел.
89142559700) выполняются кадастро�
вые работы по земельному участку с
кадастровым номером
14:21:180002:209 по адресу: с.Чаппан�
да, ул.Скобелева, 5. Заказчиком явля�

ется Àлексеев Юрий Валерьевич (с.
Чаппанда ул.Н.Степанова, 3). Возра�
жения и требования по согласованию
местоположения границы земельного
участка принимаются в течение одно�
го месяца со дня опубликования изве�
щения в районной газете по адресу:
г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À, пом. №15.
Смежные земельные участки с право�
обладатслями, которых требуется

согласовать местоположение границы:
1. Кадастровый номер

14:21:180002:211.
При проведении согласования

местоположения границ необходимо
иметь документы удостоверяющие
личность и права на земельный учас�
ток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 ФЗ от 24.07.2007 года №221 �ФЗ "О
кадастровой деятельности).

О случаях заболеваемости
новой коронавирусной инфекцией

в Нюрбинском районе по состоянию
на утро 16.02.2022 г.

За весь период в районе зарегистрировано 4710 под�
твержденных случаев новой коронавирусной инфекции
(взрослые � 3667, дети � 1043).

За 15 февраля:  выздоровели � 49 человек; госпитали�
зировано � 4; выявлено � 86 положительных ПЦР и ИХÀ,
из них 38 детей: Нюрба 54 (29 детей), Àнтоновка 6 (2
ребенка), Малыкай � 3 (1 ребенок), Сюля � 3, Дикимдя �
1 ребенок, Сайылык � 1, Нюрбачан � 9 (3 ребенка), Чап�
панда � 1, Бысыттаах � 5 (1 ребенок),  Хаты � 1, Жархан �
1.

В настоящее время продолжают лечение (активные)  �
573 больных: в Нюрбинском районе 568 пациентов с
НКИ: из них на амбулаторном лечении 536 (141 детей),
на стационарном лечении 32 пациент (1 ребенок); ЯРКБ,
в г. Якутск � 5;

В 2022 году летальных исходов в стационарах
инфекционных � 0. 

Всего выздоровели с лабораторно подтвержденной
НКИ � 3933 пациентов. Из них после стационарного ле�
чения � 947 (в т.ч. взрослых � 905, детей � 42), после ам�
булаторного лечения � 2986 (в т.ч. взрослых � 2155, детей
� 831).

План вакцинации взрослого населения составляет
12677 человек (80% взрослого населения). Получили
первый компонент и однокомпонентую вакцину всего по
району � 14016 человек (88,45% от взрослого населения).  

Прошли полный курс вакцинации 12783 человек
(80,67% взрослого населения).

Прошли ревакцинацию � 3455.
Вакцинированы за 15 февраля  � 47 человек.

НЦРБ.

С 14 февраля по 6 марта Яндекс проведет
занятия в рамках всероссийского образова�
тельного проекта «Урок цифры». Тема урока
этого года — «Цифровое искусство: музыка и
IT». Новый урок, подготовленный эксперта�
ми компании, объяснит, как с помощью тех�
нологий можно узнать больше о музыке и как
ее создавать с помощью искусственного ин�
теллекта. Организаторы «Урока цифры» —
ÀНО «Цифровая экономика» в партнерстве с
компаниями � лидерами цифровой трансфор�
мации при поддержке Министерства просве�
щения Российской Федерации, Министер�
ство цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

«На пересечении IT и других дисцип�
лин, иногда неожиданных, происходит
много интересного — новые технологии
становятся привычными и меняют пов�
седневный образ жизни. Это же касается и
музыки: например, рекомендации Ян�
декс.Музыки умеют подбирать треки под
ситуацию, в которой находится слушатель,

и под его настроение. Àлгоритмы сервиса
учитывают больше тысячи факторов, что�
бы идеально подбирать как любимую, так и
незнакомую для пользователя музыку, —
комментирует Елена Бунина, генеральный
директор Яндекса в России. — В новом
Уроке цифры мы расскажем, что происхо�
дит сейчас на стыке музыки и IT: какие тех�
нологии нужны для распознавания и
оцифровки, какую музыку может создавать
искусственный интеллект вместе с челове�
ком. Мы надеемся, что материалы урока
позволят узнать больше об устройстве при�
вычных вещей. Возможно, кто�то увидит
интересную для себя нишу, в которой за�
хочет развиваться».

«По мере развития искусственного ин�
теллекта растет и его потенциал в креатив�
ных областях, одной из которых является
музыкальная индустрия. Искусственный
интеллект, сегодня может создавать мело�
дию, ритм и тембры для самых разных
инструментов, а также стили и голоса пев�
цов, которые будут звучать вместе с музы�
кой. Более того технология на данный мо�
мент позволяет осуществлять рекоменда�
ции определенных треков под разные си�
туации и настроения. С этим механизмом

ребята могут ознакомиться на новом уро�
ке» — отметила Татьяна Трубникова, ди�
ректор Департамента координации прог�
рамм и проектов Минцифры России.

Урок состоит из видео, комиксов с тео�
рией, инфографики и интерактивного тре�
нажера для закрепления знаний. Все мате�
риалы будут доступны на сайте урок�
цифры.рф. Приступить к занятию можно в
любое время: в школе с учителем или дома,
самостоятельно либо с родителями.

Материалы адаптированы для школь�
ников от 1 до 11 классов — задания отлича�
ются по объему и уровню сложности. В на�
чале урока участникам расскажут, что та�
кое звук и какие у него есть важные ха�
рактеристики. Ученики научатся оцифро�
вывать музыку, узнают, как работают алго�
ритмы рекомендаций в музыкальных сер�
висах, а еще попробуют с помощью техно�
логий написать музыку самостоятельно.

«Урок цифры» проводится в России с
2018 года. В рамках проекта ведущие IT�
компании разрабатывают уроки, доступ�
ные как школам, так и родителям с детьми
для самостоятельного изучения. Занятия
помогают школьникам сориентироваться в
мире профессий, связанных с технология�

ми и программированием.

Справка:
«Урок цифры» — это всероссийский обра�

зовательный проект, позволяющий учащимся
получить знания от ведущих технологичес�
ких компаний и развить навыки и компетен�
ции цифровой экономики. Проект реализу�
ется в поддержку федерального проекта
«Кадры для цифровой экономики».

Партнерами «Урока цифры» в 2021/22
учебном году выступают «Лаборатория Кас�
перского», благотворительный фонд Сбер�
банка «Вклад в будущее», компании Яндекс,
«1С», VK, «Росатом». Технологические
партнеры — международная школа програм�
мирования «Àлгоритмика».

В прошлом учебном году «Урок цифры»
охватил больше половины российских школь�
ников. За 3,5 года дети, родители и учителя
обратились к урокам, доступным на сайте
проекта, более 45 млн раз. Проект охватил
все 85 регионов России, а в 2019/2020 учебном
году расширил свою географию — при под�
держке Россотрудничества учащиеся русс�
коязычных школ из 100+ стран прошли тре�
нажеры от ведущих российских компаний
цифровой экономики.

– Цифровая экономика –

Как технологии распознают и рекомендуют нам музыку

Извещение о проведении собрания
по согласованию местоположения границы земельного участка

– Осторожно: мошенники –

Ещё один житель г. Нюрба
попался на уловки лжепродавцов

– ГИМС информирует –

Правила безопасности зимней рыбалки
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Бу кўннэргэ Ньурба улууЇун олох�
тоохторо уонна уопсастыбаннаЇа ыар
сўтўктэннилэр. Ыарахан ыарыыттан
улуус ытыктанар кырдьаіастарыттан
биирдэстэрэ, єр кэмμэ салайар ўлэіэ
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит, СЄ
норуотун хаЇаайыстыбатын ўтўєлээх
ўлэЇитэ, Ньурба улууЇун, Бордоμ нэ�
Їилиэгин бочуоттаах олохтооіо ЛЫТ�
КИН Николай Николаевич биЇиги
кэккэбититтэн туораата. 

Н.Н.Лыткин 1931 с. Ньурба оро�
йуонун I Бордоμ нэЇилиэгэр  тєрєє�
бўтэ. Маалыкай 7 кылаастаах оскуола�
тын кэнниттэн холкуоска ўлэлээбитэ.
1945 с. бўтэЇигэр Кукаакы нэЇилиэ�
гин дьокутааттарын сельсоветын сэ�
кирэтээринэн анаммыта. 1951 с.
Ньурба орто оскуолатын бўтэрэн ба�
ран, Дьокуускайдааіы педучилищеіа
киирэн ўєрэммитэ. 1953�1954 ўєрэх
сылларыгар Хатыы 7 кылаастаах ос�
куолатыгар нуучча тылын уонна лите�
ратуратын учууталынан ўлэлээбитэ.
Институту бўтэрэн баран, 1956 с. Ни�
колай Николаевич Єμєлдьє 7 кылаас�
таах оскуолатын дириэктэринэн
анаммыта. Манна кини тэрийэр�са�
лайар ўлэіэ талаанын таба кєрєн, 1959
с. кулун тутар ыйыгар РОНО сэбиэ�
диссэйинэн анаабыттара. Онтон ити
сыл ахсынньы ыйыгар Н.Н.Лыткин
райсовет исполкомун бэрэссэдээтэ�
лин солбуйааччытынан талыллыбыта.
1960 с. хаалыылаах Ленин аатынан
холкуоска партком сэкирэтээринэн
ананан барбыта. 1962 с. баартыйа об�
комун бюротун быЇаарыытынан Ни�
колай Николаевич Новосибирскай�
дааіы Ўрдўкў партийнай оскуолаіа
ыытыллыбыта. Итини кини 1964 с. бў�
тэрэн кэлэн, ССКП Ленинскэйдээіи

тыа сирин производственнай партко�
мун инструкторынан, онтон партий�
най�судаарыстыбаннай хонтуруол
оройуоннааіы кэмитиэтин бэрэссэ�
дээтэлинэн анаммыта. Ўўнэн иЇэр
кэскиллээх салайааччы 1965 с. баар�
тыйа райкомун 2�с сэкирэтээринэн
талыллыбыта. Оройуоμμа идеологи�
ческай ўлэни, норуот ўєрэіириитин,
доруобуйа харыстабылын уонна кул�
туура боппуруостарын сўрўннээн ўлэ�
лээбитэ. 

Николай Николаевич 1968 с. рай�
совет исполкомун бэрэссэдээтэлинэн
талыллыбыта. Бу дуоЇунаска кини 14
сыл кэриμэ эмиэ бэрт ситиЇииээхтик
ўлэлээбитэ. 1982 с. каадыры бєієргє�
тўў бэрээдэгинэн Саха ÀССР Ўрдўкў
Сэбиэтин Президиумун инструкторы�
нан бигэргэтиллибитэ. ЭЇиилигэр
баартыйа обкомугар партийнай ха�
мыыЇыйа инструкторынан кєЇєрўл�
лўбўтэ. Николай Николаевич 1989 с.
бочуоттаах сынньалаμμа тахсан баран
тэЇийэн олорботоіо, 1992�1993 сс.
"Кыым" хаЇыат тылбаасчытынан ўлэ�
лээбитэ. Ўлэттэн уурайан да баран,
кини уопсастыбаннай олоххо кєх�
тєєхтўк кыттара, дойдутун олоіун
мэлдьи интэриэЇиргиирэ, ўтўє сўбэ�
ама биэрэрэ. 

Николай Николаевич оройуон
уонна єрєспўўбўлўкэ социальнай�
экэнэмиичэскэй сайдыытыгар  бэйэ�
тин дьоЇун кылаатын киллэрбитэ.
Кини дьыаланы дириμник билэри�
нэн, дьоμμо ўтўє сыЇыанынан, бо�
ростуойунан уонна сэмэйинэн, ўлэ�
Їит киЇи туЇугар аіалыы кыЇамньы�
тынан уратыланара. 

Н.Н.Лыткин єр сыллаах уонна
ўтўє суобастаах ўлэтэ  Ўлэ КыЇыл Зна�
мята уонна "Бочуот знага" уордьан�
нарынан, "В.И.Ленин тєрєєбўтэ 100
сылыгар килбиэннээх ўлэтин иЇин",
"1941�1945 сс. Àіа дойду Улуу сэрии�
тигэр килбиэннээх ўлэтин иЇин"
мэтээллэринэн, СÀССР Ўрдўк Сэбиэ�
тин Президиумун Бочуотунай грамо�
татынан, "Ньурба улууЇун бочуоттаах
олохтооіо" бочуоттаах званиенан бэ�
лиэтэммитэ. Баартыйа райкомун уон�
на райком бюротун чилиэнинэн, рай�
совет дьокутаатынан, Саха ÀССР IX
уонна X ыμырыылаах Ўрдўкў Сэбиэ�
тин дьокутаатынан талыллан ўлэлээ�
битэ. 

Ытыктыыр аіа табаарыспыт, кўн�
дў Николай Николаевич Лыткин ту�
Їунан сырдык єйдєбўл єйбўтўгэр�сў�
рэхпитигэр єрўў тыыннаах буолуоіа.

"Ньурба улууЇа" МО баЇылыга
À.М.Иннокентьев, МО дьаЇалтата

уонна профкома, улуус Сўбэтэ,
улуустааіы Ытык Сўбэ, улуустааіы

бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Тапталлаах кэргэним, аіабыт,
Ньурба улууЇун ўлэ бэтэрээнэ, Саха
єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіириитин туй�
гуна, "Знание" общество чилиэнэ
ЕГОРОВ Вячеслав Иванович ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабыта бу сыл
олунньу 20 кўнўгэр 40 хонугун туолар.
Кўн сирин балаіан ыйын 5 кўнўгэр
1946 с., Маар нэЇилиэгэр, холкуостаах
дьиэ кэргэнигэр кыра оіонон кєрбў�
тэ.

Àіата Егоров Иван Дмитриевич
Àіа дойдуу Улуу сэриитин кыттыы�
лааіа, Берлиμμэ тиийэ охсуспута,
холкуос бэрэссэдээтэлинэн ўлэлээ�
битэ, биллэр уус этэ.

Ийэтэ Егорова (Григорьева) Еле�

на Федотовна 50�60 с.с. чемпионка�
ыанньыксыт.

1969�74 с.с. Саха государственнай
университетыгар историко�филоло�
гическай факультеты ситиЇиилээхтик
ўєрэнэн бўтэрбитэ уонна ЎєЇээ Бўлўў
Оμхой 8 кылаастаах оскуолатыгар
ўєрэх чааЇын сэбиэдиссэйинэн, исто�
рия учууталынан ўлэтин саіалаабыта.

1978�1984 с.с. Ньурбатааіы Но�
руоттар доіордоЇуулара музейга науч�
най сотруднигынан К.Д. Уткинныын
ўлэлээбитэ.

1984 с. Ст.Васильев аатынан 1 №�
дээх Ньурба оскуолатыгар єр сылларга
история учууталынан ўлэлээн кэлби�
тэ. Ўлэлиир кэмигэр ўєрэппит оіоло�
ро научнай�практическай конферен�
цияларга кытталлара. 2000 с. ўєрэ�
нээччилэрэ Àан дойдутааіы научнай�
практическай конференцияіа сити�
Їиилээхтик кыттан "Дети Саха�Àзия"
дипломнарынан наіараадаламмыт�
тара. Биэнсийэіэ тахсан да баран оіо�
лорго билии биэрэрин тохтоппотоіо.

Кўндў кэргэммин, аіабытын ахта�
быт�суохтуубут. Быдан дьылларга бы�
раЇаай. Эн кўўстээх санааμ, олоххо
дьулууруμ, иитииμ�ўєрэтииμ биЇиги
єйбўтўгэр�сўрэхпитигэр єрўў баар
уонна хаЇан да умнуллуо суоіа.

Кэргэнэ, кыыЇа, уола.

Єйбўтўгэр"сўрэхпитигэр
єрўў тыыннаах буолуоіа

Мэлдьи ахтыахпыт

"Ньурба улууЇа" МО ДьаЇалтата уонна проф�
кома, улуус дьокутааттарын Сўбэтэ, улуус�
тааіы Ытык Сўбэ уонна бэтэрээннэр Сэбиэт�
тэрэ улаханнык ытыктанар оройуоммут са�
лайааччыта, тыыл�ўлэ бэтэрээнэ, Ўлэ Кы�
Їыл Знамята уонна "Бочуот знага" уордьан�
нар кавалердара, Ньурба улууЇун бочуоттаах
олохтооіо, єр сылларга ўтўє суобастаахтык
райком 2�с cэкирэтээринэн, райсовет ис�
полкомун бэрэссэдээтэлинэн, Саха ÀССР
Ўрдўкў Сэбиэтин Президимун инструкторы�
нан, баартыйа обкомун партийнай хамыы�
Їыйатын инструкторынан, "Кыым" хаЇыат
тылбаасчытынан ўлэлээн Ньурба оройуона
уонна єрєспўўбўлўкэ социальнай�экэнэмии�
чэскэй сайдыытыгар улахан кылаатын кил�
лэрбит ўтўєкэн киЇибит, Саха ÀССР IX
уонна X ыμырыылаах Ўрдўкў Сэбиэтин
дьокутаата

ЛЫТКИН Николай Николаевич 
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
кини дьиэ кэргэнигэр, чугас дьонугар, ай�
махтарыгар дириμ кутуріаннарын тиэрдэл�
лэр. 

Бордоμ нэЇилиэгиттэн тєрўттээх убаастыыр
бэтэрээммит, Бордоμ нэЇилиэгин бочуот�
таах гражданина, Ўлэ КыЇыл Знамята уонна
"Бочуот знага" орденнар кавалердара, "Бор�
доμ нэЇилиэгэ" кинигэ ааптара, єр сылларга
райсовет председателинэн ситиЇиилээхтик
ўлэлээбит  салайааччы 

ЛЫТКИН Николай Николаевич
ыарахан ыарыыттан 92 сааЇыгар олохтон
туораабытынан кини кэргэнигэр Àнастасия
Àфанасьевнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Бэтэрээммит туЇунан ўтўє єйдєбўл єрўў
тыыннаах буолуоіа.

Дьокуускайтан "Бордоμ сўбэтэ" тўмсўў,
Маалыкай землячествота.

"Чуукаар" сопхуоска ЖХК єр сылларга суоп�
парынан ўлэлээбит 11 пятилетка Эдэр гвар�
дееЇа, СЄ автомобильнай тырааныспарын
Бочуоттаах ўлэЇитэ

ИВÀНОВ Àнатолий Самуилович
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн бииргэ ўєрэммит, ўлэлээбит та�
баарыстарыгар, билэр дьонугар дириμник
курутуйан туран биллэрэбит.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ, бииргэ тєрєєбўттэрин
оіолоро уонна дьиэ кэргэттэрэ.

Кўндўтўк саныыр бииргэ ўєрэммит табаа�
рыспыт, єр кэмнэргэ "Чуукаар" сопхуоска
водовоз массыынаіа суоппарынан ўлэлээбит

ИВÀНОВ Àнатолий Самуилович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан бииргэ тєрєєбўттэригэр уонна кини�
лэр дьиэ кэргэттэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит

Бииргэ ўєрэммит оіолоро, Чуукаар орто
оскуолатын 1977 с. выпускниктара.

Кўндў таптыыр аіабыт,
эЇэбит, хос эЇэбит, Ок�
тябрьскай нэЇилиэк Бо�
чуотаах олохтооіо, ўлэ,
тыыл бэтэрээнэ

ГРИГОРЬЕВ
Иннокентий

Иннокентьевич
олунньу 12 кўнўгэр 93
сааЇыгар уЇун ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн
туораабытын чугас ай�
махтарбытыгар, билэр

дьонугар дириμник курутуйан туран биллэ�
рэбит.

Оіолоро, кўтўєттэрэ, кийииттэрэ,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

БиЇиги бары: оіолор, сиэннэр, хос сиэннэр
эЇэнэн, хос эЇэнэн билинэр кўтўєбўт

Иннокентий Иннокентьевич ГРИГОРЬЕВ
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн бар�
бытынан дириμник курутуйан туран кутур�
іаммытын биллэрэбит.

Àнтоновкаттан, Ньурбаттан Харламовтар,
Ивановтар, Мохначевскайдар.

Тапталлаах аіаіыт, эЇэіит, хос эЇэіит
ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич

уЇун ыарыыттан олохтон туораабытынан ди�
риμ кутуріаμμытыгар холбоЇобут. Таайбыт
туруу, кыайыгас ўлэЇит, биллэр мас ууЇа, ба�
йанайдаах булчут, ўєрўнньэμ майгылаах, ки�
миэхэ баіарар ўчўгэйи эрэ баіарар, сырдык
санаалаах, ытык аймахпытын умнуохпут
суоіа. УЇун уутугар сымнаіастык утуйдун,
ийэ буора сылаас тэллэх, ичигэс суоріан
буоллун. Ытыктыыр, чугас киЇибит, таайбыт
Эгиэнтэй быдан дьылларга быраЇаай, сым�
наіастык утуй.

Тууктар.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт Валентина
Иннокентьевнаіа, кэргэнэ Михаил Давыдо�
вичка, оіолоругар, сиэннэригэр, хос сиэни�
гэр кинилэр тапталлаах аіалара, эЇэлэрэ, хос
эЇэлэрэ, ўлэ, тыыл бэтэрээнэ, Октябрьскай
нэЇилиэк Бочуоттаах олохтооіо

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич
уЇун ыарахан ыарыыттан бу Орто дойдуттан
барбытынан дириμ кутуріаммытын биллэ�
рэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Àнтоновка орто оскуолатын
1973 с. выпуЇун оіолоро.

Àнтоновка олохтооіо, ытык киЇибит, убай�
быт, кўтўєппўт

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич
93 сааЇыгар олохтон туораабытынан оіоло�
ругар, сиэннэригэр кутуріаммытын тириэр�
дэбит.
Михаил уонна Валентина аіаіыт кыаммат�
тўгэммэт сылларыгар оіо курдук бўєбэй�
дээн, уЇун айаныгар атаарбыккытыгар кєрє
хайгыыбыт, махтанабыт.

Федоровтар, Герасимовтар, Захаровтар.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, Àнтоновка нэ�
Їилиэгин олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туо�
раабытынан оіолоругар Владимирга, Вален�
тинаіа, Ольгаіа, сиэннэригэр, чугас аймах�
тарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан Ивановтар.

Ыкса ыаллаЇан олорбут ыалбыт, Октябрь�
скай нэЇилиэк Бочуоттаах олохтооіо, тыыл,
ўлэ бэтэрээнэ

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич 
(эЇээ Эμиэнтэй)

93 сааЇыгар уЇун ыарахан ыарыыттан олох�
тон туораабытынан оіолоругар Владимир,
Валентина, Ольга Иннокентьевналарга,
сиэннэригэр, хос сиэннэригэр дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит. 
Ыалбыт Эμиэнтэй ўлэЇит ўтўєтэ, хоЇууна,
тугу сатаабатаіа баарай? Уус ааттааіа, байа�
найдаах булчут, оіуруотчут бэрдэ, отчут
ўтўєтэ, илии хотуурунан от охсуутугар чєм�
пўйўєн, хотон муμунан хороіор муостааіы,
сыЇыы муμунан сыспай сиэллээіи иитэн�
аЇатан холобур буолбут Ытык кырдьаіас.
Эμиэнтэй уЇун�дьоллоох олоіу олорон оіо�
лорун, сиэннэрин сылаас сыЇыаннарыгар,
тапталларыгар кєрўллэн олохтоох сиригэр
айаннаатаіа… Тєрєєбўт буора сылаастык,
сымнаіастык туттун.

Маартан, Àнтоновкаттан, Ньурбачаантан,
Турцияттан ыкса ыаллара 

Иннокентьев БаЇылай оіолоро.

Улаханнык убаастыыр, саамай кырдьаіас
убайбыт

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич 
(Эμиэнтэй)

ыарахан ыарыыттан 93 сааЇыгар кўн сирит�
тэн барбытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр кутуріаммытын холбуубут.
Тєрєєбўт ийэ буоруμ тўў суоріан курдук
сымнаіас, сылаас буоллун.

Ньурбаттан Захаров Николай,
Иванов Мирон, Павел дьиэ кэргэттэрэ,

Мииринэйтэн Ефимовтар, Хатыыттан
Макаровтар дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр кэллиэгэбитигэр Àфанасьева Ва�
лентина Иннокентьевна уонна кини дьиэ
кэргэнигэр, чугас дьонугар тапталлаах аіа�
лара, эЇээлэрэ, хос эЇээлэрэ

ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокентьевич,
Октябрьскай нэЇилиэк Бочуоттаах гражда�
нина, тыыл уонна ўлэ бэтэрээнэ, 93 сааЇыгар
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон барбыты�
нан оіолоругар, сиэннэригэр, хос сиэннэри�
гэр, чугас аймахтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин
ўлэ министиэристибэтин

ФКУ ГБ МСЭ кэлэктиибэ.

Єр сылларга бииргэ олорбут кўндўтўк са�
ныыр киЇибит

СТЕПÀНОВ БаЇылай Михайлович
бу дойдуттан эмискэ барбытынан кыргытта�
рыгар, сиэннэригэр, аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Ульяна, оіолор.

Убаастыыр убайбыт
Василий Михайлович

82 сааЇыгар соЇумардык олохтон туораабы�
тынан оіолоругар, сиэннэригэр дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

Степановтар, Борисовтар, Самсоновтар.

Коллектив Нюрбинской детской школы ис�
кусств глубоко скорбят по случаю безвремен�
ной кончины

СТЕПÀНОВÀ Василия Михайловича.
и выражают глубокое соболезнование род�
ным и близким покойного.

Кўндў тапталлаах эдьиийбит, эбэбит
ИППÀТЬЕВÀ Любовь Петровна

2022 с. олунньу 13 кўнўгэр ыарахан ыарыыт�
тан кўн сириттэн кўрэммитин туЇунан билэр
дьонугар, аймахтарбытыгар дириμник куру�
туйан туран биллэрэбит.

Иппатьевтар, Степановтар, Романовтар,
Дзингалевскайдар, Лавровтар, Николаевтар.

Улаханнык убаастыыр, кўндўтўк саныыр
дьўєгэбит, Бўлўў педучилищетыгар бииргэ
ўєрэммит однокурсницабыт, Кўндээдэ олох�
тооіо

ИППÀТЬЕВÀ Любовь Петровна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэмми�
тинэн кыраларыттан ийэлэрин тэμэ иитэ�
лээбит, олох суолун буллартаабыт бары бы�
рааттарыгар, балтыларыгар, чугас аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын биллэрэбит. 
Любабыт сырдык мєссўєнэ, эйэіэс�элэккэй
майгыта, ўтўє санаата, доіордуу уйан сы�
Їыана єйбўтўгэр�санаабытыгар сырдык су�
лус курдук куруук сандаара сылдьыа диэн
эрэнэбит. Быдан дьылларга быраЇаай, кўндў
киЇибит!

Ньурбаттан Наталья Гаврильевна
Ефремова, Ньурбачаантан Елизавета

Семеновна Тихонова.

Кўндў балтыбытыгар Кэскилээнэіэ, балты�
ларыгар, бырааттарыгар, сиэннэргэ ийэлэрэ,
эбэлэрэ, Ўєрэіирии бэтэрээнэ, єр сылларга
"Кэнчээри" оіо уЇуйааныгар ўтўє суобас�
таахтык ўлэлээбит

ИППÀТЬЕВÀ Любовь Петровна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
дириμ кутутіаммытын тиэрдэбит.

Кўндээдэттэн Дмитриев À.À.
дьиэ кэргэнэ, оіолор.

Кўндў кылааспыт оіотугар Àлинаіа, тєрєп�
пўттэригэр, оіолорго, аймахтарыгар тап�
тыыр эбээтэ, ўєрэіирии бэтэрээнэ, єр сыл�
ларга иитээччинэн ўлэлээбит

ИППÀТЬЕВÀ Любовь Петровна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
кутуріаммытын тиэрдэбит.

11 кылаас кэлэктиибэ, тєрєппўттэрэ,
кылаас салайааччылара.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэлэрбитигэр Генна�
дий Петрович, Людмила Дмитриевна Иппа�
тьевтарга, Наталия Петровна Степановаіа
ийэлэрин тэμэ киЇилэрэ, эдьиийдэрэ, ытык�
тыыр�убаастыыр бэтэрээммит

Любовь Петровна ИППÀТЬЕВÀ
ыалдьан олунньу 13 кўнўгэр кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит. Ийэ буора сылаас, сымнаіас буоллун.

Кўндээдэтээіи "Кэнчээри"
оіо саадын кэлэктиибэ.

Кўндў балтыбыт, эдьиийбит, Кўндээдэ олох�
тооіо

ИППÀТЬЕВÀ Любовь Петровна
бу дьыл олунньу 13 кўнўгэр соЇуччу олохтон
туораабытынан сиэннэригэр, бииргэ тєрєє�
бўттэригэр, чугас дьонугар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан Àфанасьевтар,
Дьокуускайтан Чеботарь.

После долгой продолжительной болезни 5
февраля ушел из жизни

ГРИГОРЬЕВ Петр Кириллович,
учитель географии, физкультуры, прорабо�
тавший в Кюндядинской средней школе с
1967 по 2007 года. Отличник народного
просвещения РСФСР. Ветеран педагогичес�
кого труда, ветеран тыла. Почетный гражда�
нин Кюндядинского наслега. Призер многих
районных, республиканских соревнований,
спартакиад по техническим видам спорта
(пулевая стрельба, гранатометание). Участ�
ник VI фестиваля молодежи и студентов в г.
Москве 1957 года, призер первенства Сиби�
ри и Дальнего Востока, тренер по стрельбе из
лука, неоднократный призер соревнований
по стрельбе из лука республики, член сбор�
ной ЯÀССР по стрельбе из лука, призер пер�
венства ЦС ДСО "Урожай", соревнований по
стрельбе из лука в г.Улан�Удэ 1970�1972 гг.,
первенства Московской области по спор�
тивной гимнастике. 
От имени коллектива администрации МО
"Кюндядинский наслег" выражаем искренние
соболезнования в связи со смертью талант�
ливого Учителя в самом высоком смысле,
уникального увлеченного человека.

Кўндўтўк саныыр тапталлаах кэргэним, ийэ�
бит, эбээбит, балтым, эдьиийбит

ФЕДОРОВÀ Раиса Дмитриевна
бу дьыл олунньу 13 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммитин туЇу�
нан дириμник курутуйан туран биллэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ, кийиитэ,
кўтўєттэрэ, чугас аймахтара.

Таркаайы нэЇилиэгин олохтооіо
ФЕДОРОВÀ Раиса Дмитриевна

кўн сириттэн букатыннаахтык барбытынан
Ньурбатааіы техническэй лицей ўлэЇиттэ�
ригэр Федорова Àйина Ксенофонтовнаіа
уонна Степанов Семен Васильевич, Мариан�
на Ксенофонтовна дьиэ кэргэнигэр хомол�
тотун биллэрэр. 
Кўндў ийэіит, амарах эбээіит быдан дьыл�
ларга барбытынан дириμ кутуріаммытын
холбуубут.

Кўндў тапталлаах ийэм, эйэіэс эбээбит,
Ньурба Малдьаіарыттан тєрўттээх Дьокуус�
кай куорат олохтооіо

ДÀНИЛОВÀ Àнастасия Васильевна
олунньу 11 кўнўгэр ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн барбытын дириμ кутуріанынан
билэр дьонугар, аймахтарбытыгар иЇитиннэ�
рэбит.

КыыЇа, сиэннэрэ.

Ньурба Малдьаіарыттан тєрўттээх Дьокуус�
кай олохтооіо

Àнастасия Васильевна ДÀНИЛОВÀ
олунньу 11 кўнўгэр ыарахан ыарыы кэннит�
тэн олохтон туораабытынан оіотугар Àнна�
іа, сиэннэригэр, эдьиийигэр, чугас дьонно�
ругар кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгы�
тын ўллэстэбит.

Наставнига Мария Трофимовна,
дьўєгэлэрэ Àлександра, Наталья,

Надежда, Валентина, Марта, Вера.

Убаастыыр эдьиийбит, Хорулаттан тєрўттээх
Убайаан олохтооіо

НИКОЛÀЕВÀ Матрена Семеновна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан
оіолоругар, сиэннэригэр, чугас дьонугар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Хорулаттан Терентьевтар,
Ньурбаттан Тобоновтар.

С прискорбием сообщаем, что 14 февраля
2022 г. в возрасте 92 года жизни, после про�
должительной болезни скончалась наша лю�
бимая мама, бабушка, прабабушка

КУРБÀТОВÀ Àнна Ивановна,
ветеран тыла и труда, почетный гражданин
Октябрьского наслега, почетный работник
Центральной районной больницы, активная
участница клуба "Àлгыс". Светлая память о
нашем родном человеке сохранится в наших
сердцах навсегда.

Дети, внуки.

Улаханнык убаастыыр, ытыктыыр Àнтонов�
ка ытык кырдьаіаЇа, тыыл, ўлэ бэтэрээнэ

Àнна Ивановна КУРБÀТОВÀ
орто дойдуттан ыарахан ыарыыттан туораа�
бытынан дьиэ кэргэнигэр, сиэннэригэр, хос
сиэннэригэр кутуріаммытын холбуубут.
Àнна Ивановна хас да кєлўєнэ Àнтоновка
олохтоохторун кўн�тўўн, сырдык�хараμа,
итии�тымныы, хаар�самыыр диэбэккэ тєЇє�
лєєх, туохха да тэμнэммэт кємєнў оμорбута
буолуой? Чахчы ўлэтигэр бэриниилээх, тап�
таллаах кэргэнин кытта иккис дойду оμос�
тон дьиэ�уот, оіо�уруу тэринэн, сиэннэр
минньигэстэрин билэн, “Àлгыс” эбээлэр
кулууптарын чилиэнэ, ырыаЇыт�частушка�
Їыт бэрдэ, аламаіайа, ўєрўнньэμэ биЇиги
єйбўтўгэр�санаабытыгар хааллаіа... 
Быдан дьылларга быраЇаай.

“Àлгыс” эбээлэр кулууптара.

Выражаем глубокое соболезнование семье,
родным и близким по поводу ухода из жизни 

КУРБÀТОВОЙ Àнны Ивановны.
Примите наши искренние соболезнования.

Валентина Гуляева, Сентизовы.

Кўндў тапталлаах аіабыт
БÀДМÀЖÀПОВ Булат Доржиевич

бу дьыл олунньу 16 кўнўгэр соЇумардык
ыалдьан кўн сириттэн туораабытынан чугас
дьоммутугар, аймахтарбытыгар, доіоттору�
гар дириμник курутуйан туран иЇитиннэрэ�
бит.

Оіолоро, сиэннэрэ, аймахтара. 


