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Ытыктабыллаах
Саха сирин олохтоохторо!

Саха Єрєспўўбўлўкэтин салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан
эЇигини Àіа дойдуну кємўскээччи кўнўнэн ис сўрэхпиттэн эіэрдэ�
лиибин!

Бу бырааЇынньык биЇиэхэ эр киЇи ўрдўк аналын � тєрєєбўт дойдуга
тапталын, кємўскўўргэ бэлэмин, норуотун уонна чугас дьонун туЇугар
эппиэтинэЇин, дойдуга бэриниилээх буолуутун уонна эр санаатын
бэлиэтэ буолар. БиЇиги Ийэ дойдуларын кємўскээбит дьоммутун умну�
баппыт уонна кинилэр сырдык кэриэстэригэр сўгўрўйэбит.

Бўгўн биЇиги дойдубутугар эйэлээх олоіу уонна куттал суох
буолуутун турууласпыт дьоммутун эіэрдэлиибит, ол туЇугар олох�
торун толук уурбут дьоммутун ахтан�санаан ааЇабыт. Àіа дойду
Улуу сэриитин бэтэрээннэригэр махталбытын тиэрдэбит. Сылтан
сыл эЇиги ахсааμμыт аіыйыыр, ол эрээри бу алдьархайдаах сэриини
ааспыт ытык дьоммут туЇунан єйдєбўл єйбўтўгэр�сўрэхпитигэр
мэлдьи тыыннаах буолуоіа.

Дьоіус байыаннай дьайыылар кыттыылаахтарыгар уонна бэтэ�
рээннэригэр, саппааска сылдьар байыаннай сулууспалаахтарга, кўн
бўгўн Ийэ дойдубут кємўскэллээх буоларын туЇугар ытык иэстэрин
толоро сылдьар дьоммутугар � барыгытыгар махтанабыт.

ЭЇиги баар буолаμμыт эйэлээх олоххо олоробут, айар�тутар
кыахтаахпыт, олоіу хамсатар бырайыактары ўлэіэ киллэрэбит.

ЭЇиги тєрєєбўт дойдуга ытык иэЇи толоруу холобура буолаіыт!
Àндаіары толоруу, модун санаа, хорсун быЇыы уонна дойдуга бэри�
ниилээх буолуу � бу эЇиги тускутунан этиллэр тыллар.

Кўндў доіоттор!
БиЇиги ыччаттарбыт, ўўнэр кєлўєнэ аіаларын, эЇэлэрин, хос эЇэ�

лэрин хорсун быЇыыларын билэллэригэр, єйдўў�саныы сылдьалларыгар,
дойдубут устуоруйатын билэллэригэр, сыаналыылларыгар уонна ха�
рыстыылларыгар кыЇамньыбытын ууруохпут.

Бўгўμμў кэрэ�бэлиэ кўнўнэн чэгиэн туругу, ситиЇиилэри, иллээх
дьиэ кэргэни, эйэлээх халлааны баіарабын! БырааЇынньыгынан!

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана
À.С. НИКОЛÀЕВ.

Олунньу 21 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуустааіы киин балыыЇа
кылаабынай бырааЇа Наталья Павлова єрє�
бўлгэ хамсык дьаμынан сутуллубут 13 киЇи
булуллубутун, барыта 613 киЇи ыалдьарын,
ол иЇигэр 582 киЇи � тастан, 31 киЇи
стационарга эмтэнэрин, нэдиэлэ устата 229
киЇи быЇыыны ылбытын иЇитиннэрдэ.
22.02.22 с. Хатыыга фельдшерскэй пуун са�
μа дьиэтэ аЇыллар, СЄ доруобуйа харыста�
былын миниистирин солбуйааччыта Лю�
бовь Бурнашева уо.д.а. кэлэн кыттыахтара.

Роспотребнадзор Ньурбатааіы терри�
ториальнай отделын салайааччыта Àндрей
Федоров улуус ўрдўнэн ОРВИ "эпидопоро�
гун" алын кирбиитэ 8% аЇарыллан тура�
рын, уруккуга холоотоххо лаппа кыччаа�
бытын эттэ. 

26 №�дээх ОГПС салайааччыта Вадим
Васильев ааспыт нэдиэлэіэ 2 баЇаар буол�
бутун, ол иЇигэр Маалыкайга чааЇынай
гараж, Дьиикимдэіэ массыына умайбытын
иЇитиннэрдэ. Ньурба к. Вертолетка микро�
оройуонугар "греющай кабель" септик тур�
батын бўрўєЇўнўн сиэтэ, уонна барыта
этэμμэ.

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇайы хааччы�
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев На�
кыыннары кытта кэпсэтии ыытыллан ба�
Їаарынай массыына улууска ылыллыахтаа�
іын, баЇаарынайдар баран аіалыахтарын
эттэ. 

РФ ИДьМ отделын бэрэстэбиитэлэ
Стас Уаров иЇитиннэрбитинэн, ааспыт
нэдиэлэіэ 65 сайабылыанньа�биллэрии
киирбит, хирургияіа 7 киЇи кєрдєрўммўт,
7 административнай буруй оμоЇуллубут, 2
�уоруу, буруй оμоруутун сибикитин булуу
туЇунан араапар � 10, ДТП � 1, баЇаар � 2,
криминала суох 2 єлўў. Барыта 132 боро�
токуол толоруллубут, ол иЇигэр ГÀИ ха�
йысхатынан � 81, суоппар дастабырыан�
ньата суох � 2, итирик туруктаах уруулга
олорбут 2 киЇи тутуллубуттар.  

Планеркаіа социальнай ситимнэринэн
Убайааннааіы БПК хочуолунайа "золо�
улавливателэ" суоіун, Ньурба к. сорох
дьиэлэрин тымныытын туЇунан таріам�
мыт иЇитиннэриилэр тула кэпсэтии таіыс�
та. "ОДьКХ" Ньурбатааіы филиалын дириэк�
тэрэ Àлексей Тихонов быЇаарбытынан,
хочуолунайы аны аіыйах буруону таЇаарар
Сангаар чоіунан оттуохтара. Àлексей Ин�
нокентьев Ньурба к. Салайар хампаанньа�
лары кытта элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр
иЇинээіи сылаас ситимнэрин регламеμμа

сєп тўбэЇиннэрэн сууйтаран ыраастыырга
ўлэлэЇэллэригэр, улуус баЇылыгын солбу�
йааччыта Àлексей Àндреевка сылааЇы
хааччыйар тэрилтэлэр дьиэлэргэ сєптєєх
сылааЇы биэрэллэрин хонтуруоллаЇарыгар
эттэ. 

Ньурба к. дьаЇалтата санитарнай туочу�
калары Кировтааіы чох разреЇыгар ўчўгэй
туруктаахтык туттарыахтааіын, эргэрбит
ааннарын уларытыахтаахтарын бэлиэтээтэ.
Куорат устун сылгылар мээнэ сылдьан бє�
іў хасыЇалларын тохтоторго Ньурба к. уон�
на Октябрьскай нэЇилиэк дьаЇалталара,
ветуправление бииргэ ўлэлэЇэллэригэр со�
рудахтаата. Кулун тутар 1 к. санитарнай
ыраастаныы 3 ыйа биллэриллэр. Билиμ�
μитэ Ньурба к. санитарнай туруга мєлтє�
іун бэлиэтээн туран, улуус баЇылыга куо�
рат дьаЇалтата, Кировтааіы чох разреЇа,
УК�лар, Роспотребнадзор отдела ўлэлэ�
Їиэхтээхтэрин, административнай хамыы�
Їыйа санитарнай туочукалары кэрийэн кє�
рўєхтээіин тоЇоіолоото. 

Ветуправление салайааччыта Матрена
Иванова Маалыкайга сылгылар барыллаан
сабаіалааЇынынан боруу оту сиэн сўЇўр�
бўттэрин, исписэлиистэр кєрє Маалыкай�
га тахсыбыттарын, чуолкайа анаалыс кэн�
ниттэн биллиэіин иЇитиннэрдэ. 4 сылгыт�
тан 1�рэ "нервнэй тиктээіин" єлєрбўттэр.
Биирдиилээн биэлэр кээЇиилэрэ тахсар, бу
сўрўннээн тўўнўктээх отунан аЇатыыттан.
Àлексей Иннокентьев от хаачыстыбатыгар
ветуправление миэстэтигэр олохтоох дьа�
Їалталары кытта ўлэлэЇиэхтээіин бэлиэ�
тээтэ. 

Социальнай кємўскэл управлениетын са�
лайааччыта Ирина Находкина дьону суруй�
тарыынан приемнааЇыны сєргўппўттэрин
иЇитиннэрдэ. Ўлэлэригэр саμа хайысха
быЇыытынан тулаайах уонна тєрєппўт
кєрўўтэ�истиитэ суох оіолор санаторнай�
курортнай эмтэниилэригэр путевка тєлє�
бўрэ бэрилиннэ. 5�тэн элбэх оіолоох ыал�
ларга дьиэ туттарга эбэтэр булунарга кємє
саμа реестрэ кэлбит. Улууска маннык 154
ыал уочаракка турар, кинилэртэн быйыл 14
ыал хапсар. 15 халандаарынай кўн иЇигэр
докумуоннарын туттарыахтаахтар. 

Улуус баЇылыгын социальнай боппуруос�
тарга солбуйааччыта Àнна Уларова кулун
тутар ыйын саμатыгар СЄ дьахталларын
15�с сийиэЇигэр улуустан 10 дэлэгээт та�
лыллыбытын, ол иЇигэр улуус дьахталла�
рын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ À.С.Ермо�
лаева тиийэн кыттарын, атыттар онлайн
кєрўμўнэн кытталларын эттэ. Сийиэскэ
бэлэмнэнии ўлэтэ барар, улуустааіы дьах�
таллар Форумнарын тэрээЇиннэрэ буола
турар. Ньурба улууЇун Уопсастыбаннай сэ�
биэтин саμа састааба талыллан бастакы
тэрээЇин мунньаіа ыытылынна. Сэбиэт 15
чилиэннээх, бэрэссэдээтэлинэн Улуустар
икки ардыларынааіы дьиэ кэргэμμэ уонна
оіоіо кэлим кємє киинин дириэктэрэ
Àлексеева Марианна Васильевна, солбу�
йааччытынан "Кыталык" оіо уЇуйаанын
салайааччыта Николаева Майя Олеговна
талылыннылар. 

Салгыы Улуустар икки ардыларынааіы
дьиэ кэргэμμэ уонна оіоіо кэлим кємє
киинин, ДИПИ, Ўлэлээх буолуу киинин,
пенсионнай управление, улуустааіы
"Ньурба" хаЇыат эрэдээксийэтин, ÀТП, т/х
департаменын, Ньурба к., Октябрьскай
нэЇилиэк, ИСУ, спорт управлениетын са�
лайааччылара уо.д.а. иЇитиннэрии оμор�
дулар. 

Улахан уйуктаах "БелÀЗ" массыына
суоппарыгар 10 киЇи тэйиччиттэн ўєрэнэ
сылдьаллар, кулун тутар ыйыгар Мирнэйгэ
быраактыкаларын барыахтаахтар. Ўєрэіи
ГОК бэйэтэ тєлўўр. "Колмар" хампаанньа�
іа стажировканы ааЇан 8 киЇи ўлэлии
барда. Сыл устата Ўлэлээх буолуу киинэ 7�
тэ ўлэ дьаарбаμкатын тэрийиэхтээх, ол
иЇигэр кулун тутар ыйга улуус тэрилтэлэрэ
кыттыылаах дьахталларга анаан ыытыл�
лыахтаах. 

Бу нэдиэлэ бўтэЇигэр ÀТП салгын
уйуктаах суудуната речной регистргэ
учуокка турар, лицензия ылылыннаіына
муус устар ыйын ортотугар диэри суудуна
коммерческай тєрўккэ олоіуран дьону
таЇан ўлэлииргэ бэлэм буолуохтаах. 

Ўўт соіуотуопкатыгар куонкурус
ыытыллан, быйыл "Влада" кэпэрэтиип
ўлэлэЇэр буолла, сыл устатыгар былаана �

3748 т. Ўўт харчытын аμара бу нэдиэлэіэ
кэлиэхтээх. Улуустан кэпэрэтииптэргэ иэс
бэриллэн, 2020 с. ўўккэ иэс харчыта тєлєн�
нє. 2019 с. ўўт харчытын иэЇэ тєлєнўєх�
тээх, "ВилМар" кэпэрэтиип реестр оμорон
киллэрэрэ кэтэЇиллэр. 

Кулун тутар 21 к. СЄ СылгыЇыт кўнў�
гэр анаммыт тэрээЇиннэр, ол иЇигэр ўбў�
лўєйдээх сылгыЇыт кўрэіэ, сылгы быыс�
тапката, тыа хаЇаайыстыбатын кэлим сай�
дыытын боппуруостарыгар сўбэ мунньах,
Чаппандаіа Ўєрэх киинин ўєрўўлээхтик
аЇыллыыта былааннанар. Єрєспўўбўлўкэ
араас улуустарыттан кэлэн кытталлара кўў�
тўллэр. ТХМ 2 мєл. солк. ўбўлўўр, бастакы
миэстэіэ "МТЗ" тыраахтыр бириис тутта�
рыллар. Улуус тэриллиилээх хаЇаайысты�
балары кытта эмиэ туспа бириистэри олох�
туур. 

Улуус ыЇыаіын кўннэрэ чуолкайданна
� бэс ыйын 18�19 кк. ЫЇыаіы кєрсє, Кы�
талыктаахха саμардыы ўлэлэр барыахтара. 

Улууска Норуот кєіўлээЇинин сылын
официальнай эмблематыгар куонкуруска
ўлэлэр киирбиттэр эрээри, быЇаарыыта
эμин суох буолан ситэрэн оμорууга
ыытыллыбыттар. 22.02.22 с. экспертнэй
хамыыЇыйа чилиэннэрэ нэЇилиэктэри кэ�
рийэн ўлэлиэхтэрэ, дьонтон киирэр этии�
лэрин кєрўєхтэрэ. 

Планерканы тўмўктўўрўгэр Àлексей
Иннокентьев бу ўўммўт нэдиэлэ элбэх
тўмўктээх буоларын, 22.02.22 с. � Хатыыга
фельдшерскэй пуун аЇыллыыта, 23.02.22 с.
� Àіа дойдуну кємўскээччилэр кўннэрэ,
кэлэр нэдиэлэіэ, 28.02.22 с., СЄ Тыраа�
ныспарын министиэристибэтин кєЇє сыл�
дьар Коллегиятын мунньаіа, кулун тутар 1
к. СЄ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэ�
дээтэлин солбуйааччыта М.В.Никифоров
салайааччылаах бєлєх онлайн кєрўμўнэн
СЄ ситэриилээх былааЇын 2021 с. ўлэтин
отчуота буоларын иЇитиннэрдэ. 

Эр дьону, ордук чуолаан аармыйаіа су�
лууспалаабыт дьону кэлэн иЇэр бырааЇын�
ньыгынан эіэрдэлээтэ, мунньах кыттыы�
лаахтарыгар барыларыгар таЇаарыылаах
ўлэ нэдиэлэтин баіарда. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

"Ньурба улууЇа" муниципальнай оройуон салал�
татын уонна тус бэйэм ааппыттан эЇигини Àіа
дойдуну кємўскээччи Кўнўнэн итиитик�истиμник
эіэрдэлиибин! Бу кўн биЇиги сааЇыттан тутула
суох бары эр дьону, уолаттары � биЇиги киэμ�нэлэ�
мэн дойдубут кыраныыссатын манаан турааччы�
лары, Сэбилэниилээх Кўўстэр кэккэлэригэр сулуус�
палаабыт дьону, сулууспалыы сылдьааччылары уон�
на бэйэлэрин буойун быЇыытынан иэЇин толорорго
бэлэмнэнээччилэри эіэрдэлиибит. 

Эр киЇи айыліаттан аналын быЇыытынан дьиэ
кэргэн эрэллээх эркинэ, дьиэ кэргэни, дьиэни�уоту
уонна Ийэ дойдутун кємўскээччи буолар. Бу кўн
биЇиги бэйэтин олоіун байыаннай сулууспаны кыт�

та ситимнээбит дьону чиэстиибит. Àрассыыйа 

аармыйата элбэх кєлўєнэлэр тухары Àіа дойдуга
бэриниилээхтик уонна чиэстээхтик сулууспалаа�
быт полководецтар уонна буойуттар хорсун бы�
Їыыларынан уонна сэриигэ килбиэннэринэн албан
аатырар. Бўгўн Àрассыыйа Сэбилэниилээх кўўстэ�
рин кэккэтигэр кинилэр сиэннэрэ уонна хос сиэннэрэ
дьоЇуннук сулууспалаан, аіа кєлўєнэ килбиэннээх
дьыалатын салгыыллар. 

Ньурба улууЇун эр дьоно! ЭЇиэхэ дьиэ кэргэμμит
уонна чугас дьоμμут истиμ�иЇирэх таптала
арыаллаатын, эЇиэхэ мэлдьитин дьол�соргу, та�
быллыы уонна ситиЇиилээх буолуу тосхойдун, чэ�
гиэн�чэбдик уонна доруобай буолуμ.

"Ньурба улууЇа" МО баЇылыга
À.М.ИННОКЕНТЬЕВ.

Сердечно поздравляю Вас с Днем защитника
Отечества! Этот праздник � праздник с глубоким
патриотическим смыслом, объединяет нас общими
ценностями � любовью к Родине и заботой о буду�
щем! 

Особых слов благодарности заслуживают наши
ветераны. Их вклад в обеспечение безопасности
страны, ее свободы и независимости заслуживает
самого глубокого уважения. Наш священный долг
хранить память о героизме дедов и отцов, забо�
титься о ныне здравствующих ветеранах. 

2022 год в Нюрбе � Год Патриота Нюрбы, и он
должен стать еще одной основой духовной силы,

патриотизма нюрбинцев в деле воспитания моло�
дёжи.  

В этот день мы говорим слова благодарности не
только профессионалам военного дела, но и насто�
ящим мужчинам, для которых любовь к Родине на�
чинается с семьи — ведь нет ничего более важного,
чем мир и добро в наших домах.  

Желаю всем мужчинам, всем защитникам
Отечества добра, семейного благополучия, крепко�
го здоровья, счастья и  уверенности в завтрашнем
дне!

Глава МО «Город Нюрба»
À.И.ИВÀНОВ.

Àіа дойдуну кємўскээччи Кўнўнэн!
Ытыктабыллаах Ньурба улууЇун эр дьоно!

Уважаемые жители города Нюрба, ветераны, военнослужащие!

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара
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––  ТТыыаа  ххааЇЇааааййыыссттыыббааттаа  ––

1917 с. Улуу Октябрьскай со�
циалистическакй революция
урукку сэбилэниилээх кўўстэр
оннугар "КыЇыл гвардия" диэн
оробуочайдар сэбилэниилээх этэ�
рээттэрэ тэриллибитэ. Сэбиэскэй
Бырабыыталыстыба 1918 с. тох�
сунньу 29 кўнўгэр Рабочай�
крестьянскай КыЇыл Àармыйаны
(РККÀ) тэрийэр туЇунан декрети
ылыммыта. Ол кэмμэ 1918 с. тох�
сунньу 29 кўнўгэр Рабочай Крес�
тьянскай Флот тэриллибитэ. Кы�
Їыл Àармыйа Àіа дойдуну кємўс�
кўўргэ эрдээхтик турунан кыа�
йыыны ситиспиптэ. Ийэ дойдуга
бэриниилээх буолуу холобуругар
олунньу 23 кўнўгэр 1918 сылтан
Сэбиэскэй Àармыйа кўнўнэн бэ�
лиэтэнэр буолбута.

Б.Н. Ельцин УкааЇынан 1992
сылтан Àіа дойду кємўскээччи
кўнэ дэммитэ. 1925 сыллаахха
булгуччулаах байыаннай сулууспа
туЇунан Сокуон ылыллыбыта,
1939 сыллаахтан бары бўттўўн ба�
йыаннай эбээЇинэс Сокуона
олоххо киирбитэ. 

Ханнык баіарар историческай

кэрдиис кэмнэргэ туох эмэ сылта�
іынан сэрии буолар кутала ку�
руук баар буолар. Бары судаарыс�
тыбалар сирдэрин, баайдарын кє�
мўскээри, сорохтор халабырдаах
сэриини ыытар сыалтан байыан�
най сэбилэниилээх кўўстэри ту�
таллар. 1937 с. муора флота Кы�
Їыл Àармыйаттан араарыллан бэ�
йэтэ туЇунан дьаЇанар Сэбиэскэй
Сойуус сэбилэниилээх кўўстэрин
кєрўμўнэн буолбута. 

Онон олунньу 23 кўнэ Сэбиэс�
кэй Àармыйа уонна Муоратааіы
Флот кўнўнэн бырааЇынньыкта�
нар буолбута. Дойдуга бэринии�
лээх буолуу, чиэс, иэс диэн єйдє�
бўллэр баар буолтара. Байыаннай
сулууспалаахтарга духуобунай,
моральнай, єй�санаа єттўнэн
иитии кўўскэ ыытыллар буолбута.

Àіа дойду кємўскэлигэр тєЇє
бэлэмнэрин, тулуурдарын 1941�
1945 с. Àармыйа кыаіа немецкэй�
фашисткай халабырдьыттары ута�

ры сэриигэ итэіэтиилээхтик кєр�
дєрбўтэ.

Олунньу 23 кўнэ � саха норуо�
тугар ураты хомолтолоох кўн буо�
лар. 1943 с. саха ньургун буойут�
тара Ильмень кўєл алдьархайдаах
кыргыЇыытыгар ўгўстэрэ суорума
суолламмыттара. Устуоруйаіа су�
руллубутунан "Якутские стрелки"
диэн ааттанар 19�с хайыЇар туспа
биригээдэтигэр 597 саха баара.
Олунньу 23 кўнўгэр кимэн кии�
рии саіаламмыта, Ильмень кўєлў
туоруурга туруммуттара. Ити кўн
бўтўўтўгэр 19 биригээдэ 30 %
киЇитин сўтўктэммитэ. 

Ньурбаттан бу Ильмеμμэ 47
киЇи кыргыЇыыга кыттыбытыт�
тан 10 эрэ киЇи тыыннаах хаалбы�
та, 7 киЇи дьыліата кўн бўгўμμэ
диэри биллибэт. Кинилэр ўтўє
ааттара єлбєєдўйбэт. Єссє кўн бў�
гўμμэ диэри киЇи ахсаана булул�
ла турар. Ол курдук сыл ахсын
Àрассыыйа Сэбилэниилээх кўўс�

тэрин кэккэтигэр биЇиги оіолор�
бут, сиэннэрбит дьоЇуннук су�
лууспалыыллар, кєлўєнэ кил�
биэннээх дьыалатын салгыыллар.
Кєлўєнэлэр сибээстэЇиилэрэ,
араас таЇымнаах ахтыылар, єйдє�
бўл бэлиэлэрэ, суруйуулар, дьа�
Їаллар о.д.а. кєрсўЇўўлэр буола
тураллар. 

Новгородскай уобалас Старай
Русса оройуонун Ретле дэриэби�
нэтин таЇыгар саха саллааттара
туруора сылдьыбыт сэргэлэрин
оннугар, (ол сэргэ охтон сўтэн
хаалбыт), Ньурбаттан Васильев
Ксенофонт Васильевич, Михай�
лов Àвгуст Виссарионович иккиэ�
йэіин 2020 сыллаахха саμа сэргэ�
ни бэйэлэрэ оμорон туруорбутта�
ра. Бу "Саллаат сэргэтэ" офици�
альнай делегация маршрутугар
киирбитэ. 

Онон бу 23 чыыЇылаіа Иль�
мень кўєлгэ кыргыЇыы 79�с сы�
лыгар анаан Новгородскай уоба�

лас дьаЇалларыгар кыттан, саха�
буойуттарын суолларынан 50�ча
киЇилээх делегация Санкт�Пе�
тербурга хомуллан пааматын�
ньыктарга сибэкки дьєрбєтўн
уурталыахтара, миитиμμэ кыт�
тыахтара. 

БиЇиги Ньурбабытыттан сэттэ
киЇи À.Е. Степанова салайан он�
но кыттыыны ыллылар. 

Ити курдук сыл�хонук ааста�
іын аайы Àіа дойду сэриитигэр
олохторун толук уурбут, олох
ўєЇўгэр чиэстээхтик ўлэлээбит
бэтэрээннэр ааттара сўтэн�симэ�
лийэн хаалыа суоіа. Ўўнэр кєлўє�
нэ ыччаттарга билиннэрэ, єйдєтє
туруох кэриμнээхпит. Россий�
скай Сэбилэниилээх кўўстэргэ
урут сулууспалаабыт уонна били�
гин Ытык иэстэрин толоро сыл�
дьар биир дойдулаахтарбытын
Àіа дойдуну кємўскээччилэр
кўннэринэн истиμник эіэрдэ�
лиибит!

Этэμμэ, доруобай буолуμ!

Бэтэрээннэр сэбиэттэрэ
ОЛЕСОВÀ Т.П.

"Чаппанда" ТХПК сылгы
иитиитигэр улууска биир бєдєμ
племенной хаЇаайыстыба быЇыы�
тынан биллэр. Онон Мэμэдьэк бо�
руодатын хаанын уларыппакка,
аμардастыы кинини эрэ ууЇатарга
ўлэлиир. Быйыл 406 сылгыны кыс�
татан туруораллар, ол иЇигэр 293
биэни. Былырыыμμы тєрўєхтэн 30
убаЇаны кыстата хаалларбыттар.
Сылгыларын 2 биригээдэнэн 3 ба�
заіа туруораллар.

"Чаппанда" ТХПК бэрэссэдээ�
тэлэ Николай Семенов иЇитиннэ�
рэринэн, билиμμитэ сылгы кысты�
га уустук соіус.

"Àаспыт сайын оттуур сирдэр�
битигэр уу киирбэккэ, итиэннэ 2
сыл курааннаан аанньа ўўммэтэх�
тэрэ, � диир Николай Николае�
вич. � Онон кыстыыр оппутун бу�
лумаары ыксаан, мэччирэμнэри
кэрийэн лаμха сирдэри оттообуп�
пут. Онтубут сабыдыала быЇыы�
лаах, биэлэр кээЇиилэрэ тахса сы�
рытта, кэлин тохтоото. Сылгыбыт
кыстыга саас хайдах кэлэриттэн
тутулуктаах. Эдэр сылгылары аЇа�
тарга анаан, 10�ча туонна бурдук
ылбыппыт. Сааскыга диэри тый�
дарга уонна убаЇаіа сиэтэбит. Биэ
тєбєтўгэр федеральнай субсидия
кэлин наЇаа хойутаан кэлэр буол�
ла.

БиЇиги сылгынан эрэ олорор
хаЇаайыстыба буоллахпыт, хар�
чыбыт кэлиэр диэри элбэх иэскэ
киирэбит. Оттон тэрилтэіэ хаЇаа�
йыстыбаннай наадабыт элбэх
буоллаіа. ИдэЇэ єлєрўллўєн ин�
нинэ эрдэ сылгыларбытыттан
саамай саастаахтарын уонна эдэр
сылгылары туттубуппут. Оппут
кырыымчык буолан, сылгыбыт
ахсаанын былырыыμμыттан 67
тєбєнєн кєіўрэттибит. Сўрўн�
нээн эдэр сылгылар кєіўрээти�
лэр, иэс сабыытыгар атыыга бар�
дылар. Итиэннэ 13 кырдьаіас биэ
єлєрўлўннэ. 

Тэрилтэіэ 8 бастайааннай
ўлэЇиттээхпит, кыЇыμμы кэмμэ
сылгы аЇатарга уонна сайын окко
дуогабардаЇан 4 эбии ўлэЇити

ылабыт.
Племенной атыы туЇунан этэр

буоллахха, былырыыμμыттан
атыылааЇын куонкурус нєμўє
барар буолбута. Былырыын саас
эрдэ 43 сылгыны атыылаЇар баіа�
лаах дьону дуогабардаспыппыт.
Бу иннинэ племенной атыы хар�
чытын 40%�на дьоμμо кэлин то�
луйуу быЇыытынан кэлэн тўЇэр
этэ. Былырыыμμыттан атыылас�
пыт харчыларын 98% толуйуллан
кэлэр, ол оннугар ирдэбилэ кўў�
Їўрэн биэрдэ.

Финансовай дьиссипилиинэ�
ни олуЇун кєрєллєр, атыылаЇар
дьон нолуокка эμин букатын
иэЇэ суох буолуохтаахтар. Бэрт
кыра, дуона да суох иэстээх буол�
лахтарына кинилэри куонкуруска
аЇардыбаттар. Àаспыт сылга
атыылаЇыахтаах дьоммут бары
оннук иэстээх буолан хаалан,
куонкуруЇу кыайан ааспатахтара.
Инньэ гынан биЇиги племенной
атыыбыт былаана ыЇыллыбыта.

Онон кєннєрў субсидията суох
атыылааЇын буолла.

Тэрилтэбит тиэхиньикэлэрэ
эргэрэн элбэхтэ алдьанар�кээЇэ�
нэр, сайын от ўлэтигэр, сапчааска
элбэх ороскуот тахсар. Онон тиэ�
хиньикэни саμардыыга ўлэлэ�
Їиэхпитин баіарабыт да, сылгы�
быт ахсаанын аіыйатыахпытын
баіарбаппыт, ол иЇин туттуна�
быт. Биэбит ахсаана 13�нэн кє�
іўрээн турар.

Иллэрээ сыллааіыта улуустан
ўп кєрўллэн, нэЇилиэккэ эти ас�
тыыр сыах уонна модульнай буо�
йуна ўлэіэ киирбиттэрэ. Буойу�
наны ÀГÀТУ биригээдэтэ кэлэн
туппуттара. Àстыыр сыахха эти
ыыЇаан, эрийэн фарш оμорорбут.
Саμа дьыл иннинэ аспытын�ўєл�
бўтўн Дьокуускайга илдьэн атыы�
лаабыппыт. Буойуна идэЇэ єлє�
рўўтўн кэмигэр олохтоохтору эрэ
буолбакка, чугастааіы нэЇилиэк�
тэри эмиэ хааччыйар.

Кэлэр ыйга єрєспўўбўлўкэіэ

СылгыЇыт кўнўн кєрсє, Ньурба
улууЇугар єрєспўўбўлўкэтээіи
быыстапка�атыы тэриллиэхтээх.
Ол чэрчитинэн Чаппандаіа СЄ
Тыатын хаЇаайыстыбатын ми�
нистиэристибэтин ўбўлээЇини�
нэн тутуллубут ўєрэх киинин
дьиэтэ ўєрўўлээхтик аЇыллара
былааннанар. Билиμμитэ дьиэ
тоμ турар, кулун тутар 1 кўнўттэн
сылытыахпыт. Миэбэлэ кэлэн
сытар, ол таμыллыахтаах. Дьиэ
иэнэ � 400 м2 кэриμэ, 15 миэстэ�
лээх гостиницалаах. Остолобуой
оборудованиета, иЇитэ�хомуоЇа
ылылла илик, улуус биэриэх буол�
бут ўбэ кэллэіинэ атыылаЇан
аіалтарыахпыт.

Эбийиэги салгыы хайдах ўлэ�
лэтэр туЇунан улууЇу кытта кэп�
сэтэн, ўєрэх салаатыгар арендаіа
биэриэхтээхпит. Чаппанда орто
оскуолата арендаіа ылан, улуус�
тааіы ўєрэх салалтатыттан ўбў�
лээЇин кєрўлўннэіинэ, улууска
буолар араас тэрээЇиннэр, ўєрэх�
тэр манна ыытыллыахтаахтар.

Дьиμэр, бастаан сылгыЇыт�
тарга улуустар икки ардылары�
нааіы ўєрэх киинин курдук ўлэ�
лэтэргэ былааннаммыта. Эрдэ
єрєспўўбўлўкэіэ 2 сиргэ � Єймє�
кєєμμє уонна Хаμалас улууЇун
"Бєртє" хаЇаайыстыбатыгар ман�
нык ўєрэх кииннэрэ тутуллан
киирбиттэрэ. Тыа хаЇаайыстыба�
тын министиэристибэтэ ўбўлээн
тутан олорбута.

Ону борокуратуура тыа хаЇаа�
йыстыбатыгар кєрўллэр ўбў
ўєрэххэ тутта олорор эбиккит
диэн утаран, ТХМ�тан ўбўлээЇин
кэлэрэ тохтообута. Онон бу эби�
йиэкпит инникитин ўлэіэ киир�
дэіинэ, ити эппитим курдук,
ўєрэхтээЇин эйгэтигэр сыЇыа�
рыллан ўлэлиэхтээх".

Геннадий Àнтонов

Редакцияттан: Элбэх хаар�
тыскалардаах суруйууну хаЇыат
огнинюрбы.рф сайтыгар киирэн
кєрўєххўтўн сєп.

Саха ынахтара Àкана нэЇилиэ�
гин Чкалов учаастагар иккис сыл�
ларын этэμμэ тєрєєн�ууЇаан,
дьиэтийэн бэркэ табыллан турал�
лар. Маμнай кинилэр 60�нар этэ,
онтон ўрдўкў салалта ынахтары
кєрўў�истии ўчўгэйин билэн баран
эбии 40 тєбєнў аіалта. 

Кыстык ортолоото, учаастак 4
туруу ўлэЇиттэрэ 100 тєбє сўєЇўнў
єссє кыЇаллан�мўЇэллэн бўєбэй�
дииллэр. Онон ынахтар уойаллар,
аны халлаан арыый сымнаан ки�
нилэр хотоμμо ыкса хойут кии�
рэллэр, тулуурдара сўрдээх. Бў
кўннэргэ 10 ынах тєрєєтє, уулаах�
тар элбэхтэр, бэтэринээрдэр кє�
рўўлэрэ ўрдўк таЇымнаах. От уон�
на комбикорм саппааЇа кўєххэ
ўктэниэххэ дэлэйдик тиийэр.

Сайын кинилэргэ анаан мэч�
чирэμнээх сиргэ кўрўє�хаЇаа ту�
туллубута. Кўн бўгўн ынахтар

ыамматтар, ыанньык бу сайынтан
саіаланыаіа. Ўўтў астыыр тэрил
сороіо кэлтэ, атыттара соторунан

Чкаловы булуохтара. 
Даіатан эттэххэ, ўлэЇиттэргэ

киэμ�куоμ сынньанар дьиэ ту�

туллан сўєЇў кєрєєччўлэргэ табы�
гастаах усулуобуйа єссє былы�
рыын тэриллибитэ.

"Саха сўєЇўтэ" чааЇынай тэ�
рилтэ Чкаловтары боліомто кии�
нигэр илдьэ сылдьар, кэмиттэн
кэмигэр кэлэн билсиЇэр, боппу�
руостары тута быЇаарар, онон би�
лиμμитэ туох да кыЇаліа суох.
СўєЇўлэр этэμμэ туралларыттан,
кєрўў�истии ўчўгэйиттэн "Саха
сўєЇўтэ" тэрилтэ мантан саас
эбии 40 тєбє ынаіы аіалыахтаах.
Оччотугар кыра учаастакка эбии
ўлэ миэстэтэ тахсыаіа. 

Бу кўннэргэ Ньурба МО биэр�
бит "Скаут" диэн тыраахтыра кэл�
лэ, хотон ис�тас ўлэтигэр улахан
кємє буолуоіа. ЎлэЇиттэр наста�
рыанньалара ўчўгэй, кинилэр
олохтоох уонна киин салалта кы�
Їамныларын ураты бэлиэтииллэр.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Племенной сылгы иитиитин хаЇаайыстыбатыгар

Àіа дойдуну кємўскээччи кўнўнэн!

Чкаловка 100 саха ынахтара кыстаан тураллар

Быйылгы тєрўєх
бастакы ньирэй.
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Àраіастыйбыт
докумуоннар 

Бэйэтин норуотугар ўгўс ўтўє�
нў оμорбут революционерка, Са�
ха сиригэр Сэбиэскэй былааЇы
олохтооЇуμμа уонна бєієргєтўў�
гэ актыыбынайдык кыттыбыт,
халбаμнаабат большевичка Дора
Самуиловна Жиркова олоіун суо�
ла, ўлэтэ норуокка бэриниилээх�
тик сулууспалааЇын ўтўє холобу�
рунан буолар. "Былыр саха хам�
наччыттара ыар батталга олорбут�
тара, билигин тєрєєбўт оройуо�
нум киЇи билбэтин курдук сайды�
бытыттан сўргэм кєтєіўллэр" �
диэбитэ Д.С. Жиркова 1967 сыл�
лаахха оройуон ўбўлўєйўнэй
ыЇыаіар кэлэ сылдьан.

Дойдута чэчирииригэр, эко�
номиката, култуурата уонна до�
руобуйа харыстабыла сайдарын
иЇин ўлэлээбит уЇулуччу бэри�
ниилээх байыас, бастакы дьахтар�
революционерка, ССРС доруобу�
йатын харыстабылын туйгуна,
Ўлэ КыЇыл Знамята уонна Но�
руоттар ДоіордоЇууларын уор�
дьаннарын кавалера Дора Саму�
иловна Жиркова ўрдўк аата 2016
сыл ыам ыйын 10 кўнўгэр Ньур�
батааіы оіо туберкулезнай сана�
торийыгар, 2018 сыл тохсунньу 31
кўнўнээіи Ньурба оройуонун
Дьаархан нэЇилиэгин дьокутаат�
тарын сэбиэтин №02�02 уурааіы�
нан Дьаархан нэЇилиэгин норуот
айымньытын киинигэр иμэрил�
либитэ. Итини таЇынан Ньурба
куоратын биир уулуссата кини
аатын сўгэр.

Мантан аллараа 1967 сыл ку=
лун тутар 14 кўнўнээіи "Комму=
низм суола" хаЇыакка тахсыбыт
В. Петров суруйуутун ааіыμ.

БиЇиги биир дойдулаахпыт
Дора Самуиловна Жиркова 1902
сыл ахсынньы 22 кўнўгэр Ньурба
сэлиэнньэтигэр улуус суруксуту�
нан ўлэлиир нуучча казага Саму�
ил Ильич Жирков кэргэнигэр тє�

рєєбўтэ. Кини ыал саамай кыра
оіото этэ. 1912 с. Ньурбаіа цер�
ковно�приходской оскуолаіа
уонна Бўлўў куоратыгар тўєрт кы�
лаастаах начаалынай училищеіа
ўєрэммитэ.

Ньурбаіа олордохторуна
итиннэ олохсутуллубут полити�
ческай сыылынайдар Ярчук, Куз�
нецов, Блюменфельд, Станислав�
скай Жирковтарга куруутун сыл�
дьаллара, уЇуннук кэпсэтэллэрэ.
Дора учуутала Яков Àркадьевич
Попов эмиэ демократичнайдыы
єйдєєх�санаалаах киЇи этэ. Бў�
лўўгэ ўєрэнэр кэмигэр Балашов,
Àрхаров, Кухаренко уонна да
атын политическай сыылынайдар
олороллоро. Кинилэр Доралааіы
кытары араас пьесалары, концер�
тары туруортууллара.

ЎєЇээ ааттанар дьон сабы�
дыаллара Дора Самуиловна кыра
сааЇыттан баайдары, батталы�
ўктэли сєбўлээбэт буоларыгар,
кэлин ўлэЇит дьон�норуот туЇу�
гар охсуЇар большевик, револю�
ционерка буола иитиллэн тахса�
рыгар кємєлєспўтэ.

Д.С. Жиркова 1915 сыллаахха
Дьокуускайга кыргыттар ўєрэнэр
гимназияларыгар киирбитэ. Ман�
на кэлээт Емельян Ярославскай,
Кл.Кирсанова дьиэлэригэр мэл�
дьи сылдьар, кэпсэтэр буолбута.
Кинилэр ыμырыыларынан 1916
сыл саμатыгар "Бастакы хардыы�
лар" диэн революционнай ыччат
кистэлэμ куруЇуогар, онтон ити
дьыл бўтўўтўгэр "Эдэр социал�
демократ" куруЇуокка киирэн ре�
волюционнай ўлэіэ актыыбы�
найдык кыттан барбыта. Куру�
Їуок мунньахтарыгар Е. Ярослав�
скай, С. Орджоникидзе, Г.Пет�
ровскай дакылаат оμортууллара,
Кинилэр салалталарынан саха
эдэр революционердара М. Àм�
мосов, И. Барахов, П. Ойуунус�
кай, С. Àржаков, М. Мегежекскэй
большевистскай єйгє�санааіа
иитиллибиттэрэ.

1917 сыллааіы олунньутааіы

революция кэнниттэн Дора Жир�
кова 1917 сыл кулун тутар 4 кўнў�
гэр РСДРП Дьокуускайдааіы
холбоЇуктаах тэрилтэтин больше�
вистскай бєлєієр киирбитэ. Ол
кэмμэ сыылынай большевиктар
салалталарынан кини революция
ўєскэппит араас демократическай
тэрилтэлэригэр ўлэлээбитэ.
Ярославскайдаах Дьокуускайтан
барбыттарын кэннэ, контррево�
люционнай сыдьааннар былаас
уорганнарын былдьаабыттара,
ўлэЇиттэр Сэбиэттэрэ ўрэллиби�
тэ. Ити кэмμэ Дора уобаластааіы
Сэбиэт диэн ааттанааччы контр�
революционнай тэрилтэни утары
актыыбынайдык охсуспута.

1918 сыл от ыйын 1 кўнэ буо�
лар тўўнўгэр Сэбиэскэй былаас
Дьокуускайга аан бастаан олох�
томмута. Сибиир Сэбиэттэрин
Киин Ситэриилээх Кэмитиэтэ
ыыппыт À.С. Рыдзинскай коман�
дирдаах кыЇыл гвардия этэрээтэ
Дьокуускайы сэриилээн ылбыта,
ол сэриигэ Дора Жиркова эмиэ
кыттыбыта.

Дора Жиркова сэбиэскэй бы�
лааЇы олохтуур соруктаах À. По�
повтуун, И. Бараховтыын уонна
кыракый кыЇыл этэрээти кытары
Бўлўўнэн Ньурбаіа барсыбыта.
Кини устунан Сунтаарга эмиэ
тиийиэхтээіэ. Кинилэр Ньурбаіа

тиийэллэрин саіана Сибииргэ
Сэбиэскэй былаас быстах бириэ�
мэіэ хотторбутун туЇунан сурах
кэлбитэ. Онон сорохтор борокуо�
тунан бэттэх иЇэр большевиктары
кєрсє тєннєр буолбуттара. 

Улахан эрэйдээхтик оμочо�
нон Бўлўў єрўЇўнэн таμнары ус�
тан иЇэн, єрўс тєрдўгэр ўрўμнэр
тоЇуурдарыгар тўбэЇэн, ытыала�
Їан баран, кыах суох буолан этэ�
рээт бэриммитэ. Билиэннэйдэри
Дьокуускайга илдьэн тўрмэіэ
симмиттэрэ, араастаан муμнаа�
быттара. Балаіан ыйыгар ўс сўўс�
чэ хаайыылаах кыЇыллары, кут�
таллаах сылдьааннарынан аат�
таан, Саха сирин тас єттўгэр
кєскє, хаайыыга борокуотунан
илдьитэлээбиттэрэ.

Дора Жиркованы, Ниса Шер�
гинаны, Николай Сниткону Ир�
кутскай уобаласка, Тулунскай
оройуоннааіы Братскай сэлиэн�
ньэіэ полиция кэтэбилигэр олор�
дубуттара. Сэтинньигэ Иркутскай
куоракка кўрээн киирбиттэрэ.
Онно Ниса Шергиналыын кистэ�
лэμ большевистскай тэрилтэлэр�
гэ ўлэлээбиттэрэ. Кини бурят
учууталабын диирэ уонна аатын
Минадора Àлександровна Жаво�
ронкова диэн уларытан албын
паспоры сурунан, саЇа сылдьан
КыЇыл Кириэс кистэлэμ бєлєіўн
итиэннэ пааспары булар, сэрии
сэбин мунньар бюро ўлэтигэр ак�
тыыбынайдык кыттыбыта. Ир�
кутскай тўрмэтигэр сытар боль�
шевиктары кытары сибээстэЇэрэ,
улахан наадалаах партийнай сору�
дахтары толороро.

1919 с. от ыйыгар Пасютин
диэн таμнарыахсыт тыллабыры�
нан 3000 кэриμэ большевиктар,
ол иЇигэр Дора Жиркова, хаайыл�
лыбыттара. Кинилэри колчако�
вецтар илиилэриттэн бастаанньа�
лаабыт оробуочайдар, тўрмэни
алдьатан дэлби тэптэрэн, єрўЇўй�
бўттэрэ. Дора Самуиловна босхо�
лонон тахсан баран партия Ир�
кутскайдааіы горкомун сэкири�
тээринэн ўлэлээбитэ.

1920 с. Иркутскай губкомугар
партия Саха сиринээіи тэрийэр
бюрота тэриллибитэ. Онно бэрэс�

сэдээтэлинэн Исидор Барахов,
сэкиритээринэн Дора Жиркова,
чилиэннэринэн С. Àржаков, À.
Попов талыллыбыттара.

1920 с. бэс ыйыгар Дора Са�
муиловна Сибревком боломуо�
чунайа Максим Àммосовтааіы
кытары Дьокуускайга кэлэн саμа
олоіу тутууга эппиэттээх араас
ўлэлэри актыыбынайдык толор�
сон барбыта.

Дора Самуиловна араас сыл�
ларга РК(б)П Саха сиринээіи
губбюротын сэкиритээринэн
уонна чилиэнинэн, дьахталлар
ортолоругар ўлэлиир отдел сэбиэ�
диссэйинэн, уобаластааіы хонту�
руол хамыыЇыйатын чилиэни�
нэн, Дьокуускайдааіы медицинс�
кэй техникум дириэктэринэн,
сэллиги чинчийэр научнай инс�
титут Саха сиринээіи филиалын
бырааЇынан ўлэлээн Саха сирин
бары ўлэЇиттэрин ўрдўк итэіэл�
лэрин уонна тапталларын ылбы�
та. 

Москваіа медицинскэй инс�
титукка ўєрэнэ сылдьан партий�
най чистканы ыытар хамыыЇыйа
чилиэнинэн, Хамовническай
райсовет исполкомун чилиэни�
нэн ўлэлээбитэ. 1934�1937 сыл�
ларга Казахстаμμа доруобуйа
харыстабылын уорганнарыгар
салайар ўлэіэ сылдьыбыта. Онно
Казахстан Киин Ситэриилээх Кэ�
митиэтин чилиэнинэн, БСК(б)П
Петропавловскай горкомун бю�
ротун чилиэнинэн быыбарданан
ўлэлэтэлээбитэ.

БиЇиги биир дойдулаахпыт
Дора Самуиловна Жиркова ханна
да ўлэлээбитин иЇин ўрдўк апта�
рытыатынан туЇанара, норуот ту�
Їугар ўтўє суобастаахтык ўлэлээ�
Їин чаіылхай холобурун кєрдє�
рєрє. Кини героическай олоіун
холобура ўлэЇиттэри, ордук ычча�
ты иитиигэ, ўтўєіэ угуйар улахан
суолталаах.

Тєрўтэ: 40�с пуонда, 125 дьыа�
ла.

Бэлэмнээтэ муниципальнай
архыып сэбиэдиссэйэ 

Н.К. ГЕРÀСИМОВÀ.

Выставка "Клинок на Неве" завершилась
для нюрбинских кузнецов хорошими резуль�
татами.

Надо отметить, что нюрбинские кузне�
цы впервые одержали победу в клинковых
испытаниях разделочных и кухонных
ножей, соперниками в которых были луч�
шие производители России!

Итак, с радостью сообщаем итоги:
1) Конкурсные испытания клинковых

изделий "Лучший нож России":
1.1. Номинация "Нож разделочный" (с

фиксированным клинком длиной до
120мм) � Якутский нож "Саха�1", автор
Саввинов Иван Иванович, Нюрбинский
улус, 2 место.

1.2. Номинация "Нож разделочный"
(длина клинка 120�150мм) � нож "Охот�

ник", автор Васильев Àлександр Владими�
рович�Байдам Уус, Нюрбинский улус � 1
место;

1.2. Номинация "Нож разделочный"
(длина клинка 120�150мм) � нож "Тайга",
автор Васильев Àлександр Владимирович,
Нюрбинский улус, 3 место.

1.3. Номинация "Национальный нож" �
Нож "Булчут", автор Тимофеев Иван Про�
копьевич, Нюрбинский улус, с.Хаты � 1
место;

1.4. Нож Саха "Охотник", автор Сав�
винов Иван Иванович, Нюрбинский улус �
2 место;

1.5. Нож якутский "Удьуор", автор
Тимофеев Иван Прокопьевич � 3 место.

2) Конкурс кухонных ножей:
2.1. Номинация "Средний кухонный

нож" � Нож "Саха", автор Саввинов Иван

Иванович, Нюрбинский улус � 1 место.
2.2. Номинация "Национальный нож":

1 место � Васильев Àлександр Владимиро�
вич�Байдам Уус; 2 место � Тимофеев Иван
Прокопьевич; 3 место � Саввинов Иван
Иванович.

3) Конкурс художественных изделий:
3.1. Номинация "Средний клинок" �

Якутская пальма "Батыйа" � автор Àфана�
сьев Àриан Васильевич�Àрыйаан Уус,
Нюрбинский улус, Кангаласский наслег, 3
место;

3.2. Номинация "Композиция" � Ком�
позиция "Эра мамонтов", автор Васильев
Àлександр Владимирович�Байдам Уус, 2
место; Композиция "Сата Уус", автор Àфа�
насьев Àриан Васильевич�Àрыйаан Уус, 3
место.

Поздравляем наших мастеров с успе�

хом!

Нюргуяна Михайлова.

Подробнее о выставке можете узнать
на нашем сайте огнинюрбы.рф

Дора – революция саллаата

––  ГГоодд  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ––

Нюрбинские кузнецы успешно
выступили на выставке "Клинок на Неве"
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Олунньу 17 кўнўгэр билиμμи
ирдэбил сиэринэн куйаар ситимин
нєμўє Ньурба оройуонун эпиэкэіэ
уонна попечительствоіа отделын
сыллааіы отчуоттуур мунньаіа
буолла. Урукку єттўгэр тєгўрўк ос�
туолга атах тэпсэн олорон кэпсэтэр
эбит буоллахпытына, билигин бил�
лэр биричиинэнэн зуум платформа�
нан эрэ кєрсўЇэргэ кўЇэллэбит. Со�
рох нэЇилиэктэргэ сибээс мєлтєх
да буоллар, ким сибээЇэ ўчўгэй ба�
ры киирэн кыттыстыбыт. 

Быйыл эпиэкэіэ барыта 112
оіо учуокка турар, 9 иитэр дьиэ
кэргэн баар.

Мунньаіы улуус баЇылыгын
социальнай боппуруостарга сол�
буйааччыта À.М. Уларова саіа�
лаата. Єрўў буоларыныы, эпиэкэ�
іэ уонна иитэр дьиэ кэргэттэргэ
сылдьар оіолорго сыЇыаннаах со�
куоннарга уларыйыылары, кы�
Їаліалары кытары билиЇиннэ�
рээри туЇааннаах исписэлиистэ�
ри ыμырбыттар. Ол курдук,
Ньурбатааіы пенсионнай фонд
управлениетын салайааччыта
В.С. Моисеев федеральнай биир�
дэ тєлєнєр пособиеіа уларыйыы�
лар тустарынан билиЇиннэрдэ.

Салгыы Социальнай харалта
управлениетын салайааччыта
И.À. Находкина СЄ Правитель�
ствотын 15.09.2021 сыллаахха тах�
сыбыт 336 №�дээх уурааіын би�
лиЇиннэрдэ. Манна ыйыллары�
нан, тулаайах уонна тєрєппўт кє�

рўўтэ�истиитэ суох хаалбыт оіо�
лор, санаторнай�курортнай тэ�
рилтэлэргэ медицинскэй кєрдє�
рўў быЇыытынан, доруобуйала�
рын тупсарына путевканан барар
оіолор путевкаларын уонна бы�
райыастарын компенсациялыыр�
га диэн. Тєлєбўр оμоЇулларын
туЇугар оіо эмтэммитин туЇунан
докумуоннары, путевканы, бар�
быт�кэлбит билиэттэри кэлэн ба�
ран ўс ый иЇигэр туттарыахха
наадатын тоЇоіолоон бэлиэтээтэ.
Бу саμа сўўрээни олус сэргии
иЇиттибит. Тутатына ўєскээбит
ыйытыктарга толору хоруй ыллы�
быт.

Бу кэннэ Ньурбатааіы ПДН
старшай инспектора Л.С. Савви�
нова тєрєппўт, опекун оіоіо ха�
іыстык сыЇыаннаЇар тўгэннэрэ
баарын уонна ону таЇаарбат ту�
Їуттан хайдах�туох профилакти�
ческай ўлэлэри, кємєлєрў оμо�
руохха сєбўн кэпсээтэ.

Итини ситэрэн, дьиэ кэргэни
уонна ыччаты єйўўр психологи�
ческай киин психолога Н.В. Пе�
тарчук олус ыарахан, мэлдьи ки�
ми баіарар толкуйдатар, долгутар
улаатан эрэр оіо бэйэтигэр тии�
йиниитин туЇунан кэпсээтэ.

Манна ханнык профилактичес�
кай ўлэлэри, бэсиэдэлэри оμорор
наадалааіын ыйда. Буолбут хо�
молтолоох тўгэннэртэн холобур�
дары аіалан мунньахтааччылар
мунаарар боппуруостарын ыйыт�
тылар, кэпсэттилэр.

Онтон ОГПС�26 иниспиэктэ�
рэ Р.Р. Егорова дьиэіэ�уокка ба�
Їаартан сэрэхтээх буолуу уонна
оіону сэрэхтээх буоларга ўєрэтии
туЇунан сиЇилии кэпсээтэ. Эмис�
кэ уот саіыллыыта тахсар тўгэни�
гэр туох дьайыылары оμоруохха
сєбўн ыйда. Олорор дьиэіэ авто�
номнай баЇаар туЇунан сэрэтэр
датчик туруортарар олус наада�
лааіын уонна ону хантан ылыахха
сєбўн сўбэлээтэ.

Ити кэннэ эпиэкэ кылаабы�
най исписэлииЇэ О.В. Àндреева
эпиэкэіэ сылдьар оіолорго тєлє�
нєр пособие быраабылатыгар ула�
рыйыылар баалларын кэпсээтэ.
Опекуннар сыллааіы ороскуотта�
рын отчуотун анаалыстаан туохха
аліаЇыылларын, тугу ситэ єйдєє�
бєттєрўн анааран биэрдэ.

Эпиэкэ уонна попечительство
сўрўннўўр исписэлииЇэ В.В.
Àлексеева тулаайах уонна тєрєп�
пўт кєрўўтэ�истиитэ суох хаалбыт

оіолор 14 саастарын туоллулар да
хайаан да туЇааннаах докумуон�
нар хомуллан дьиэ ылыытыгар
уочаракка туруохтаахтарын эттэ
уонна дьиэ ылыытыгар сокуоμμа
уларыйыылар киирбиттэрин бэ�
лиэтээтэ. Быйылгыттан оіоіо ту�
та дьиэ биэрбэттэр, ол оннугар
дьиэ ылыытыгар диэн анал сэр�
типикээт бэриллэр. Манна даіа�
тан эттэхэ бу боппуруос анал бас�
саап бєлєххє мэлдьи быЇаарыл�
лар, санатыллар уонна улары�
йыылар киирбиттэрэ тута тиэр�
диллэр.

Тўмўккэ опека уонна попе�
чительство отделын начальнига
В.С. Халанникова 2021 сылга
ыытыллыбыт ўлэлэри кэпсээтэ.
Сыл аайы сайын оіолор муораіа
баран лааіырга сынньаналларын,
бу дойду ўрдўнэн бўрўўкээбит
сыстыганнаах дьаμ хааччахтаатар
да былырыын 34 оіо сынньанан
кэлбиттэрэ. Быйыл эмиэ былаан�
нанар, кытаанах бобуу буолбата�
іына. 

Сыл аайы ыытыллар диспан�
серизацияіа график быЇыытынан
ыйыллыбыт оіолор бары 100 бы�
рыЇыан хабыллан, кыЇаліалаах�
тар тустаах кємєнў ыллылар. Àас�

пыт сылга икки тєрєппўт быраа�
быттан быЇыллыбыттар кєнєр
суолга туран тєрєппўт буолар бы�
рааптарын тєннєрєн оіолорун
бэйэлэригэр ыллылар, бу эпиэкэ
ўлэЇиттэрин дьаныардаах ўлэлэ�
рин ситиЇиитэ. 

Саамай ўєрўўлээх ситиЇиибит
Дети Àзии Саха Àан дойдутааіы
оіо фондатын дириэктэрэ О.М.
Àндросова кэлэн биЇиги тўєрт
иитэр дьиэ кэргэммит туЇунан
киинэіэ устубуттара буолар диэн
бэлиэтиир, Валентина Семенов�
на. Єссє биир олох уЇулуччу
ўєрўўлээх сонун: улууспут баЇы�
лыга Àлексей Михайлович Инно�
кентьев 2022 сылтан элбэх оіо�
лоох иитэр дьиэ кэргэμμэ биир
кэмнээх пособие, кємє харчы
анаабыта буолар.  Маннык уураах
Ньурба оройуонугар эрэ баарын
тоЇоіолоон бэлиэтиир наадалаах.

Мантан салгыы быйылгы сыл�
га былааннар торумнарын ыры�
тыстыбыт. Мунньахха киирбит�
тэр элбэх интэриэЇинэй инфор�
мацияны билбиттэрин этинни�
лэр, махтаннылар.

Надежда КÀЗÀКОВÀ, 
Чуукаар.

Ньурба  улууЇунааіы Култуура
департамена, тўмэл, "Итэіэл Сў�
бэ" уопсастыбаннай тўмсўў тэри�
йиилэринэн "Саха Итэіэлэ  билиμ�
μи кэм�кэрдии  туЇаайыытаыгар"
диэн сўбэ�мунньаіы куйаар ситим
нєμўє тэрийэн ыыттылар.

Мунньахха улуус баЇылыгын
социальнай боппуруостарга  сол�
буйааччы Àнна Михайловна Ула�
рова, Ил Тўмэн дьокутаата  Павел
Валерьевич Ксенофонтов�Ойуур
Байбал, итэіэлгэ ўлэлэЇээччи
Àлгыстаан Друзьянов,  айанньыт
Àман Одун уонна Ньурба улууЇун
ўєрэіириитин, култууратын ўлэ�
Їиттэрэ, нэЇилиэктэр, куорат
уопсастыбанньыктара кыттыыны
ыллылар. 

Мунньаіы тўмэл салайааччы�
та Àнна Àндреевна Туманова са�
лайан ыытта.

À.М.Уларова  Ньурба улууЇу�
гар Тєрєєбўт тыл уонна сурук�
бичик кўнўгэр аналлаах декада
тўмўктэнэн эрэрин билиЇиннэр�
дэ. Сыллата тєрєєбўт тыл уонна
сурук�бичик кўнэ ўрдўк таЇым�
наахтык барарын бэлиэтээтэ. 

Саха итэіэлигэр барылы
ылыыга сыЇыаннаан: "Хас биир�
дии улуус, чуолаан Ньурба улууЇа
туспа устуоруйалаах, єйдєєх�са�
наалаах, таЇымнаах буоларынан
онно сєп тўбэЇиннэрэн сєптєєх
торуму ылыныаіа," � диэтэ.

Ил Тўмэн дьокутаата П.В.Ксе�
нофонтов�Ойуур Байбал:

� 2020 сыл ахсынньы ыйыгар
СЄ Ил Дархана Àйсен Николаев
саха омук духуобунаЇын, култуу�
ратын, ўгэЇин ситимниир киин
баар буолуохтаах диэн Ил Тўмэμ�
μэ туЇаайан этиитигэр олоіуран,
2021 сылга "Центр духовности и
традиций народов РС(Я)"  уопсас�
тыбаннай тэрилтэ бигэргэнэн
ўлэтин саіалаабыта. Биир санаа�
лаах итэіэллээх, тыллаах�єстєєх
дьон бары бииргэ ўлэлэЇиэхтээх�
пит диэн санааттан тэрээЇиμμэ
кыттыЇаммын балаіан ыйыгар
"Саха Итэіэлин Сўбэтэ" тўмсўў
тэрийбиппит. Бу сўбэіэ саха итэ�
іэллээхтэр бары киирэллэр, саха
итэіэлин хайысхаларынан ўлэ
ыыталлар, � диэн киирии тылыгар
эттэ.

� БиЇиги сўрўн сорукпутунан
дьону�сэргэни итэіэл  хайысхала�
рыгар сыЇыаран, бэйэ икки арды�
гар сиэрдээх сыЇыаны олохтоон
сорук ылынан ўлэлиибит.

Хамсык ыарыы кэмигэр  саха
дьоно�сэргэтэ, ыччата "БиЇиги
омук быЇыытынан ханна баран
иЇэбитий, XXI ўйэіэ тылбыт�єс�
пўт хайдах�туох буолар?" диэн

улахан толкуйга тўстэ. БиЇиги
тылбытын�єспўтўн чєл хаалларан
сайыннарыахпытын баіарар
буоллахпытына, итэіэлбитин
эмиэ сааЇылыахтаахпыт, саха
итэіэлэ кўннээіи олохпутугар
баар буоларын ситиЇиэхтээхпит. 

Кистэлэμ буолбатах,  итэіэл�
тэн кыбыстыы, толлуу, буккул�
луу�тэккиллии баар суол. Ол
сыалтан бэйэ�бэйэни истэн ўтўє�
нў тўстўўр дьону тўмўў биЇиги
ўлэбит сыала�соруга буолар. Итэ�
іэлбит дьиэ кэргэммитигэр, ыч�
чаттарбытыгар тиийэр курдук ўлэ
барыахтаах. ТєЇєнєн итэіэлби�
тин єйўўбўт, дьоммут�сэргэбит
сэргэх, бэйэ икки ыккардыгар
харыстабыллаахтык сыЇыаннаЇар
буолуохтара.

Хамсык кэмигэр "Саха Итэ�
іэлин Сўбэтэ" тўмсўў ўлэтин тох�
топпокко Сахабыт сирин хабан
ўлэлээтибит. Ньурба олохтоохто�
ро туора турбаккалар, бэйэлэрин
санааларын этэннэр Àммос Про�
копьевич Давыдовтаах кєіўлээ�
Їиннэринэн Итэіэл Сўбэтэ тэ�
риллэн ўлэтин саіалаабыта хай�
іабыллаах. Тўмсўўгэ  хас биирдии
хайысханы сайыннарар дьоннор
баар буолуохтаахтар Бэйэ итэіэ�
лин єрє тутар кэм кэллэ, кыбыс�
тыбакка, толлубакка ўлэлиэххэ�
йиμ. Ньурба улууЇун дьоно�сэр�
гэтэ Итэіэл Сўбэіэ ўтўєнў тўс�
тўўр дьону тўмэн, эппит  санаала�
рын кумааіыга тиЇэн, сыллааіы
былаан оμостон ўлэлииргитигэр
ыμырабын. Инникитин тоіоос�
тоох, ўчўгэй ситиЇиилээх барылы
ылыныаххыт диэн эрэнэбит, �
диэн тўмўктээтэ.

Тєрўт ўгэЇи, итэіэли нэЇи�
лиэктэргэ тэрийэн ўлэлэтии туЇу�
нан Àлгыстан Друзьянов билиЇин�
нэрдэ, уопсастыбаннай тўмсўў
ўлэтигэр, боппуруостарыгар тох�
тоон ааста. Сахалыы итэіэли ди�
риμник ўєрэтэр туЇугар  уопсас�
тыбаннай тўмсўўлэри, биирдии�
лээн дьону тўмэн, куйаар сити�
мин нєμўє араас куурустарга кыт�
талларыгар ыμырда. Àтын улуус�
тар хайдах ўлэлииллэрин холо�
бурдаан аіалла. Сахабыт сирэ
ўтўє�мааны дьонноох�сэргэлээх
буоларын туЇугар бииргэ туруула�
Їан ўлэлиэххэйиμ диэн ыμырда.

Àйанньыт Àман Одун 2019 сыл
саμатыттан Соіуруу�Илиμμи
Àзия дойдуларынан балатараа
сыл кэриμэ кэтээн кэрийбит.
Àаспыт сыл Саха Єрєспўўбўлўкэ�

тин кўнўгэр анаан "Тропа Тенгри"
велосипедынан айан толкуйдаан
айаннаабытын билиЇиннэрдэ. Бу
маннык айан киЇиэхэ тулууру,
дьулууру, спорт єттўнэн сайдыы�
ны уонна атын култуураны  ўєрэ�
тии барыта холбоон киЇи єйўн�
санаатын сайыннарарыгар туЇа�
лааіын эттэ. Мунньах кыттыы�
лаахтара эдэр киЇиэхэ тус бэйэти�
гэр, итэіэлгэ, айаμμа сыЇыан�
наах боппуруостары биэрдилэр.
Àман Одун киирбит боппуруос�
тарга эппиэттээтэ, домраіа оон�
ньоон дьон сэμээриитин ылла. 

Соторутааіыта тэриллибит
“Итэіэл Сўбэ” уопсастыбаннай
тўмсўў салайааччынан анаммыт
Àммос Прокопьевич Давыдов:

� БиЇиги  сахабыт итэіэлэ тўμ
былыргы итэіэл буолар. Бу орто
дойду сайдан саіаланыаіыттан,
дьон ўєскээн айыліалыын алты�
Їыытыттан саіаламмыт итэіэл
буолар. Дьон сайдан ол биир итэ�
іэллэрин ис кєрўўтўн бэйэлэрин
кэмнэригэр сєп тўбэЇиннэрэн
уларытан�тэлэритэн араас итэ�
іэллэр ўєскээбиттэрэ. Онтон би�
Їиги, сахалар, итэіэлбитин бач�
чаіа диэри тутан кэллибит. Хан�
нык итэіэли тутан кэллибит? Хас
биирдии саха киЇитэ тєрўєіўттэн
хааныгар илдьэ сылдьар кєлўєнэ�
бит хаанынан бэриллэн кэлэр.
Онно тєрдўлэрбит, єбўгэлэрбит
итэіэллэрэ бэриллэр. Орто дойду
олоіор сир�дойду иччилэригэр
уонна аллараа дойду  баарыгар
итэіэйэр, ол аата чараас эйгэіэ �

ол буолар былыргыттан  єбўгэ�
лэрбит биЇиэхэ хаалларбыт итэ�
іэллэрэ. Àйыліаны кытары биир
сибээстээхпитин этэр.

Саха итэіэлэ сайдарыгар, бигэ
тирэхтээх буоларыгар улууспут
салалтатын єттўттэн улуус баЇы�
лыгын социальнай боппуруостар�
га солбуйааччы À.М.Уларова,
улуустааіы култуура Департамена
(Р.М.Тихонова), "Норуоттар до�
іордоЇуулара" тўмэл (À.À.Тума�
нова) дьону тўмэн биир санаанан
сахабыт итэіэлигэр анаан улахан
тэрээЇин ыыппыттарыгар уопсас�
тыбаннай тўмсўўбут уонна тус бэ�
йэм ааппыттан махталбын биллэ�
рэбин. Саμа саіалыырга єйєбўл
баара ўчўгэй. 

Ньурбаіа "Итэіэл Сўбэтэ"
тўмсўў тэриллибитэ иккис ыйы�
гар барда. БиЇиги  Àар Àйыы Итэ�
іэлин таріатааччы Владимир
Àлексеевич Кондаков, Àйыы
ўєрэіэр Лазарь Àндреевич Àфа�
насьев�Тэрис уонна Клавдия
Ильинична Максимова�Сайыына
этиилэрин,  Àлександр Àртемьев �
Кулан Хаан, биир дойдулаахпыт,
Иван Васильев�Àлгыс Уйбаан са�
ха дьонун тўмэ тардан  этиилэрин
истэн биир дойдулаахтарбытыгар
таріатан, саха итэіэлигэр чугаЇа�
тарга, тўмэргэ дьулуЇабыт. Биир
улахан сорукпутунан  тєрєєбўт
Ньурбабытыгар Итэіэл дьиэтин
тутуутун былаанныыбыт. Итэіэл
дьиэтин ис барыла бэйэм эскии�
Їим, бырайыагым буолар, � диэн
кэпсээтэ.

Кэнники кэмμэ, ордук хам�
сык ыарыы туруоіуттан оіолор
гаджекка, интэриниэккэ, ютуб
ханаалга киирэн нууччалыы тиэ�
кистээх мультфильмнары, киинэ�
лэри кєрєллєр, араас оонньуулар�
га оонньуулларыттан саха оіото
тєрєєбўт тылын умна быЇыытый�
бытын туЇунан "Ростелеком"
Ньурбатааіы салаатын  салайаач�
чыта Василий Саввич Муксунов
билиμμи кэмμэ сєптєєх боппу�
руоЇу кєтєхтє. Кини цифровой
эйгэіэ сахалыы "контент" баар
буолуохтааіар тохтоото. Ютуб ха�
наалга сахалыы "контены" киллэ�
рэр сыралаах ўлэ буоларын бы�
Їыытынан, култуура уонна ўєрэ�
іирии єттўттэн єйєбўл баар буо�
ларыгар  ыμырда.

Мунньахха Ньурба улууЇун
нэЇилиэктэриттэн, куорат олох�
тоохторо куйаар ситимин нєμўє
кыттаннар, дуоспуруннаах этии�
лэри оμордулар. Ол курдук оіону
кыра сааЇыттан сахалыы тыыμμа
иитиигэ, тыа хаЇаайыстыбатыгар
сыЇыарыыга, маннык хабааннаах
мунньахтар, саха итэіэллээх ин�
тэриэЇинэй дьону кытары кєрсў�
Їўўлэр тэриллэн ыытыллаллары�
гар баіа санааларын тиэртилэр.

Тўмўккэ "Саха итэіэлэ � би�
лиμμи кэм�кэрдии туЇаайыыты�
гар" сўбэ мунньах  дьон этиити�
нэн, туруорсуутунан тэрийэр бє�
лєх быЇаарыныы ылынна:

1. Ньурба улууЇугар баар ўєрэх
уонна култуура тэрилтэлэригэр:

� Ўўнэр кєлўєнэіэ саха итэ�
іэлин туЇунан билиини таріа�
тыыны кўўЇўрдўў;

� Саха итэіэлин кытта ситим�
нээх кєстўўлэри уонна єйдєбўл�
лэри сырдатар уонна таріатар
ўлэни кўўЇўрдўў;

� УЇуйаан оіолоругар саха
итэіэлин, тєрўт култууратын тос�
холунан ўлэни ситимнээЇин;

2. Олохтоох салалтаіа:
� Улуус, куорат, нэЇилиэктэр

салалталара, дьокутааттар бўттўўн
саха итэіэлин тула тўмсэллэрин
ситиЇии;

� Саха саμа сылын кєрсє �
ыам ыйын 22 кўнўгэр итэіэлгэ
аналлаах тэрээЇини, сиэри�туому
ыытары ўгэскэ кубулутуу;

� Ыаллыы  улуустары, нэЇи�
лиэктэри кытта саха итэіэлигэр
аналлаах кєрсўЇўўлэри тэрийии,
бииргэ  ўбўлээЇини кєіўлээЇин;

� Ньурба улууЇун нэЇилиэктэ�
ригэр Итэіэл тўмсўўлэрин тэри�
йии. Итэіэл балаіаннарын тутуу�
тугар ўлэни ыытыы;

� Улууспут  киинигэр Итэіэл
уораіайын туттарыыны ситиЇии.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– Сонун –

Оіону иитэр дьиэ кэргэннэргэ кємє элбиир

––  ÀÀрраассыыыыййааііаа  ККууллттуууурраа  ннээЇЇииллииээссттииббээттиинн  ссыыллаа  ––

Ўўнэр кєлўєнэіэ саха итэіэлин  туЇунан
билиини таріатыыны кўўЇўрдўєххэ
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Васильева Àлександра Пет�
ровна � СЄ Муниципальнай су�
лууспа туйгуна, ўлэ бэтэрээнэ,
Хаμалас нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо.

1986 сылга Хаμаласка кийиит
буолуоіуттан оскуолаіа 7 сыл,
онтон Хаμалас олохтоох дьаЇал�
татыгар исписэлииЇинэн уонна

дьаЇалта баЇылыгын солбуйаач�
чынан барыта 22 сыл устата ўлэ�
лээбитэ, билигин бочуоттаах
сынньалаμμа олорор.

Кэнники сылларга Àлексан�
дра Петровна араас социальнай
бырайыактарга ааптар быЇыыты�
нан элбэхтик ўлэлиир. Ол курдук
Хаμалас нэЇилиэгэр Улуу Кыа�
йыы 70 сылыгар анаммыт єйдє�
бўнньўк сквера кини социальнай
бырайыакка кыттан, "Сквер па�
мяти" диэн ааттанан Граμμа тик�
сибит ўбўнэн тутуллубута. НэЇи�
лиэккэ баар сэрии, тыыл бэтэ�
рээннэрин сырдык ааттарын ўйэ�
титиигэ уЇун кэмμэ ўлэлэЇэн,
Кыайыы 70 сылын кєрсє "Кыа�
йыы сырдык суЇума" диэн кини�
гэни хомуйан оμорбута.

2016 сыллаахха  "Уус кыЇата"
бырыйыагынан улуус баЇылыгын
Гранын ылан, В.À. Петрова ааты�
нан кыраайы ўєрэтэр тўмэл иЇи�
нэн ўлэлиир уус балаіана тутул�
лубута, салгыы 2018 сыллаахха
"Духовно�творческая мастер�
ская" диэн ааттаммыт бырайыак�
ка дьаЇалта (Васильева À.П.),
оскуола (Третьякова À.À.), музей
(Àнисимова З.В.) бииргэ ўлэлээн
улуус баЇылыгын Граныгар тик�
сэн, єбўгэлэрбит Сата уустарын
тєрўт дьарыктарын сайыннарыы�
га толору кыах баар буолбута.
Билигин оскуола саастаах оіоло�
ру саха быЇаіын уонна хомуЇун
оμорууга норуот маастара Àфа�
насьев À.В.�Àрыйаан Уус ўєрэ�
тэр, онон бырайыак сыалын�со�

ругун ситэн ўлэлии турар.
2018 сыллаахха "Ньурба улуу�

Їун Хаμалас нэЇилиэгин ытык
сирдэрэ" диэн топонимикаіа
сыЇыаннаах альбом� кинигэ,
2020 с. Улуу Кыайыы 75 сылыгар
"Сэрии сылларын оіолорун
дьыліата" кинигэлэр кўн сирин
кєрбўттэрэ.

2021 с. "Хаμалас нэЇилиэгэ
Ньурба оройуона", 2021 с. В.À.
Петрова тєрєєбўтэ 85 сылын
кєрсє "Норуотум � кєтєр кына�
тым, ўлэм � ўμэр таμарам" диэн
кинигэлэри иилээн�саіалаан бэ�
чээккэ бэлэмнээн бу кинигэлэр
ааіааччы киэμ эйгэтигэр ананан
бэчээттэннилэр.

Саха єрєспўўбўлўкэтин 15�с
дьахталлар сийиэстэригэр этии�

лэрэ:
� Тыа сиригэр олорор дьон

социальнай харалта єттўттэн со�
куонунан ыйыллыбыт чэпчэтии�
нэн барытын туЇанан олороллор,
ол гынан баран сэбиэскэй кэм
ыЇыллан, сопхуостар суох буо�
ланнар, ўлэтэ�хамнаЇа суох хаал�
быт араμа эмиэ баар. Ол дьоммут
билигин ўлэ ыстааЇа тиийбэккэ
"Ўлэ бэтэрээнэ" статуЇу ылбакка
сылдьаллар. 

Онон бу буолаары турар Саха
єрєспўўбўлўкэтин 15�с дьахтал�
лар сийиэстэригэр мин маннык
этиилээхпин: Сокуоμμа улары�
тыыны киллэрэн "Ўлэ бэтэрээнэ"
бочуоттаах ааты дьахталларга � 30
сыл, эр дьоμμо 35 сыл ўлэ ыс�
таастаах буоллаіына аныырга.

� Тыа сиригэр ўлэлии олорор
врачебнай амбулаторияларга, сы�
тан эрэн эмтэнэр стационарнай
2�3 куойканы аЇан ўлэлэтэр ту�
Їунан туруорсуу.

Àльбина ЕРМОЛÀЕВÀ,
оройуон дьахталларын

сўбэтин салайааччы.

Кўндээдэ нэЇилиэгин олох�
тоохторо Василий Иванович, Ека�
терина Егоровна Кононовтар олун�
ньу 22 кўнўгэр ыал буолан олор�
буттара 50 сылларын � кыЇыл кє�
мўс сыбаайбаларын бэлиэтииллэр.

Биэс уон сыл анараа єттўгэр
эдэр дьон Василийдаах  Екатери�
на хайдах билсибиттэрин туЇунан
ыал аіата Василий Иванович кэп�
сиир: "Мин Àмма Наахаратын,
Єнньўєс сэлиэнньэтиттэн тєрўт�
тээхпин. Єнньўєстэн 5 км сиргэ
Ефремовка диэн кыра дэриэби�
нэіэ оіо сааЇым ааспыта. Єн�
ньўєс аіыс кылаастаах оскуола�
тын бўтэрэн, салгыы Майаіа
аймахтарбар олорон уон  кылааЇы
бўтэрбитим.

1966 сыллаахха Àармыйаіа
ытык иэспин тєлўў барбытым.
Àармыйаттан кэлэн саЇыл пиэр�
мэтигэр араас ўлэіэ оробуочайы�
нан ўлэбин саіалаабытым. Ол са�
іана пиэрмэіэ зверовод идэтигэр
ўєрэммит уолаттар, кыргыттар
ўлэлии кэлбиттэрэ. Мин онно
Екатерина Дормидонтованы сє�
бўлўў кєрбўтўм", � диэн оччотооіу
кэми ахтар.

Эдэр дьон бэйэ�бэйэлэрин
кытары билсиЇэн, сўрэхтэринэн
сєбўлэЇэн, харахтарынан  хайіа�
Їан 1972 сыллаахха ыал буолан,
Єнньўєскэ саахсаланаллар, Ньур�
баіа уруу киэЇэтин тэрийэллэр.
Àан бастаан ыал буолаат кэргэн�
ниилэр Василий дойдутугар олох�
суйаллар. Ыал аіата  педагогичес�
кай училищеіа физкултуура учуу�
талын идэтигэр ўс сыл ўєрэнэр.
Екатерина Егоровна тєрєппўттэ�
рэ кырдьаіас, ыарытыйар  буо�
ланнар, 1975 сыллаахха Ньурбаіа
кєЇєн кэлэн, Кўндээдэіэ Екате�
рина Егоровна дойдутугар олох�
суйаллар.

Салгыы Василий Иванович
кэпсиир:

� Кўндээдэіэ ўєрэхпинэн ўлэ
суох буолан оробуочайынан ўлэ�
лээбитим. Кўндээдэ сиригэр�
уотугар, дьонугар�сэргэтигэр
ўєрэнэн, иккис дойду оμостон
сєбўлээн, олохсуйан олоробун.
1976 сыллаахха Кўндээдэ оскуо�
латыгар физкултуура учууталынан
ўлэлии киирбитим. Ол кэмтэн
ыла кўн бўгўнўгэр диэри ўлэлии�
бин.

Кэтэхтэн Дьокуускайдааіы
ХИФУ геолого�географическай
салаатыгар алта сыл ўєрэнэн бў�
тэрбитим. Бу идэбинэн сынньа�
лаμμа тахсыахпар диэри оскуола�
іа учууталлаабытым, маны сэргэ
история, обществознание  пред�
меттэрин солбук быЇыытынан
ўєрэтэн кэлбитим. Уонча сылтан
бэттэх кылаас таЇынан дуобат,
саахымат кєрўμнэригэр оіолору
дьарыктыыбын. Билигин начаа�
лынай кылаас оіолорун хабылык,
хаамыска албастарыгар ўєрэтэ�
бин. НэЇилиэк уопсастыбаннай
олоіор, сўрўннээн спорт єттўгэр
кєхтєєхтўк кыттан, оіолору араас
кўрэхтэЇиилэргэ кытыннартаан,
бэйэм эмиэ тустууттан саіалаан
кўрэхтэЇиилэргэ кыттан кэллим.
Кэнники кэмμэ пандемиянан си�

бээстээн кўрэхтэЇиилэр буолбат�
тара хомолтолоох, � диэн ыал аіа�
та тус олоіуттан кэпсээтэ. Васи�
лий Иванович Кононов тўбўктээх
ўлэтэ ўтўє тўмўктэнэн 2010 сыл�
лаахха улууска физическэй кул�
туура туйгуна аат иμэриллибит.
НэЇилиэккэ икки тєгўл дьокутаа�
тынан талыллан ўлэлээн кэлбит
Кўндээдэ нэЇилиэгин бочуоттаах
гражданина.

= Василий Иванович, эЇиги дьиэ
кэргэμμэ оіону иитиигэ ийэ=аіа
оруола туохханый?

� Ыал буолан, олох олорон бэ�
йэ�бэйэни кытары єйдєЇєн, єйє�
Їєн олордоххо бириэмэ тўргэн�
ник ааЇар. Иккиэн биир єйўнэн�
санаанан оіону иитиигэ, ўєрэх�
тээх, ўчўгэй дьон буолалларын
туЇугар ўлэіэ ўєрэтэн кэллибит.
Ыал ийэтэ Екатерина Егоровна
1971 сыллаахха Тєμўлўтээіи
СПТУ�га кыыл иитээччи, ўєскэ�
тээччи (зверовод) идэтигэр ўєрэ�
нэн бўтэрэн, бастаан Àммаіа, кэ�
лин "Кўндээдэ" сопхуоска саЇыл

пиэрмэтигэр идэтинэн ўлэиир.
Ўлэлээбит кэлэктиибигэр олус
иллээхтик ўлэлээн, ыарахан ўлэ�
ни ўмўрў тутан кэлбиттэрин туЇу�
нан иЇирэхтик ахтан�санаан
ааЇар. СаЇыл пиэрмэтигэр уопса�
йа 25 сыл ўлэлиир. Бастыμ ўлэти�
нэн 1977�1979 сылларга  Социа�
листическай ўлэ куоталаЇыыла�
рын  кыайыылааіа, 1981�1985 сс.
Х�ХI бэтилиэккэ ударнига буол�
бута. 1982 сыллаахха Москуба
куоракка РСФСР агропромыш�
леннай комплексын ўлэЇиттэрин
профсойууЇун кэмпириэнсийэ�
тигэр кыттыыны ылар.

Икки тєгўл оройуон Сэбиэтин
дьокутаатынан, бэтилиэккэ  аайы
олохтоох Сэбиэт дьокутаатынан
талыллар. 1987 сыллаахха алтын�
ньы ыйга Ньурба улууЇуттан та�
лыллан, Дьокуускай куоракка
профсойуус ўлэЇиттэрин кэмпи�
риэнсийэтигэр дэлэгээт быЇыы�
тынан кыттар.

= Екатерина Егоровна, кылгас=
тык дьиэ кэргэμμин билиЇиннэр эрэ

баЇаалыста. 
� БиЇиги дьиэ кэргэн ўс оіо�

лоохпут, биэс сиэннээхпит. Оіо�
лорбут идэ ылан  ўлэЇиттэр. Ула�
хан кыыс Туяра Васильевна  Пав�
лова 1994�2001 сс. Дьокуускай
куорат суутугар холуобунай дьыа�
ланы арыйыы отделыгар ўлэлээ�
битэ. 2001�2005 сс. СЄ Ўрдўкў
суут судопроизводство отделыгар
сэкэрэтээринэн, 2012�2013 сс.
"Гранд ЛК" ХЭО юрисконсульта�
нынан; 2014 с. ИП; 2020�2021 сс.
КГБ УЗ Пограничнай ЦРР хаЇаа�
йыстыбаннай чаас салайааччыты�
нан, билигин Приморскай кы�
раайга Пограничнай оройуоμμа
олохсуйан ўлэлиир.

Иккис кыыспыт Нюргуяна
Васильевна юриспруденция
ўєрэіин бўтэрэн, Москубаіа
Àрассыыйа Федеральнай  сулуус�
па суут бириистэбин управление�
тыгар (УФССП) ўлэлээбитэ. Саха
сириттэн УФССП юриспруден�
циятын бастакы бэтэрээнэ буо�
лар, Москубаіа олорор. Уолбут

Степан Васильевич "Àлмазы Àна�
бара" ХЭТ бульдозериЇынан ўлэ�
лиир. 

Сиэммит Павел юрист идэ�
лээх, "Кўндээдэ" МТ дьаЇалтаты�
гар исписэлииЇинэн ўлэлиир.
Уоннааіылар оскуолаіа ўєрэнэл�
лэр.

= ЭЇиги дьиэ кэргэμμэ оіону
иитиигэ ийэ=аіа оруола туохха=
ный? � диэн ыйытыыга  ыал аіата
Василий Иванович :

� Єр кэмμэ оскуолаіа ўлэ�
лээбит буоламмын оіону иитиигэ
сўрўн туЇаайыынан оіону сыр�
дыкка�кэрэіэ угуйуу, ўлэіэ бэйэ
холобурунан иитии буолар. Оіо
актыыбынай позициялаах буола�
рыгар, ол аата уопсастыбаннай
ўлэ, спорт да єттўгэр кыаіа баа�
рынан, талаанын сайыннарарга
дьулуЇуохтаах. Ханнык баіарар
киЇи талааннаах буолар, ол талаа�
нын арыйыыга, сайыннарыыга
уопсастыбаіа туЇалаах киЇи буо�
ларыгар  иитии оскуолатын барар.

= Эдэр дьиэ кэргэннэргэ тугу
баіарыа этигитий?

� БиЇиги биэс уон сыл эйэ
дэмнээхтик олорон кэллибит. Са�
μа ыал буолар эдэр дьоμμо  саа�
май кылаабынайа бэйэ�бэйэни
кытары єйдєЇўў, єйдєспєт тўгэн�
нэригэр эн�мин дэЇиспэккэ тўр�
гэнник аЇарынан єйєЇєн олорол�
лоругар баіарабыт. Кылаабынайа
доруобай  буолан олох олоруохха
наада. 

= Тўмўккэ биЇиги ааіааччылар=
бытыгар  тугу баіарыа этигитий?

� КиЇиэхэ саамай кўндўтэ до�
руобуйа буоларынан бар дьоμμо
доруобуйаны, чєл олоіу, ўчўгэй
тўптээх ўлэни, или�эйэни баіара�
быт!

Кырдьаіас киЇи сўбэтэ дьолго
тиэрдэр диэн єс хоЇоонунан ыс�
татыйабын тўмўктээри туран, бў�
гўμμў дьоруойдарбын кыЇыл кє�
мўс сыбаайбаіытынан истиμник
эіэрдэлиибин. Чэгиэн доруобу�
йаны, нус�хас олоіу баіарабын.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– Дьахталлар сийиэстэригэр делегат –

Ўлэ ыстааЇа тиийбэт дьоммут
интэриэстэрин туруулаЇыам

– Олох тўЇэ –

Оіону бэйэ холобурунан иитии…
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Ньурба улууЇа ўєрэхтээЇин,
наука эйгэтигэр єрўў инники кэккэ�
іэ ахтыллар ўтўє ўгэЇин тэтим�
нээхтик салгыыр. Кўн бўгўн улуус
25 оскуолатын, 26 оіо саадын тэ�
рилтэлэрэ ўєрэхтээЇин 4 уокуругар
(Ньурба куоратын, Ньурбатааіы,
Маалыкайдааіы уонна Мархатаа�
іы) аттарыллан киирэллэр. Эбии
ўєрэхтээЇин 7 тэрилтэтиттэн
Ньурба куоратын уонна Маалы�
кайдааіы Оіону ускуустубаіа уЇу�
йар оскуолалара Култуура департа�
менын итиэннэ Ньурбатааіы оіо
спортивнай оскуолата уонна Àнто�
новкатааіы боксаіа спортивнай
интэринээт�оскуолата спорт уонна
физическэй култуура управление�
тын дьаЇайыыларыгар бааллар.

Ньурба улууЇугар ЎєрэхтээЇин
сылынан биллэриллибит 2021 сыл
ўєрэх тэрилтэлэрин ўлэтигэр саμа,
сонун сўўрээннэри киллэрэн, ўгўс
хайысхаіа ситиЇии бэлиэтэнэр.
Оіону ўєрэтиигэ�иитиигэ ылыллы�
быт соруктары олоххо киллэриини
иилиир�саіалыыр улуус ўєрэіин
салаатын РФ иитиигэ уонна ўєрэх�
тээЇиμμэ бочуоттаах ўлэЇитэ, СЄ
профессиональнай ўєрэхтээЇинин
уонна наукатын туйгуна Àлевтина
Петровна Àргунова салайар.

= Àлевтина Петровна, улуус ўр=
дўнэн биллэриллибит ЎєрэхтээЇин
сылын ситиЇиилээхтик тўмўктээ=
биккитинэн эіэрдэлиибин. Сыл ус=
татыгар анаан=минээн ыытыл=
лыбыт ўлэлэр ўєрэтии, иитии эй=
гэтигэр туох ситиЇиилэри аіаллы=
лар, ханнык саμа хайысхаларынан
ўлэлэр саіаланнылар?

� Àаспыт сыл улууспутугар
ЎєрэхтээЇин сылынан биллэрил�
лиитин кєдьўўЇэ элбэх. Бастатан
туран, былаас уорганнарын, ўєрэх
эйгэтин бары ўлэЇиттэрин, тє�
рєппўттэри уонна ўєрэнээччилэ�
ри биир сыалга�сорукка тўмтэ.
Биир сомоіо буолан ўлэлээЇин
тўмўгэр, тєЇє да сыстыганнаах
дьаμ мэЇэйдээн турдар, улууска
ўєрэх эйгэтигэр национальнай
бырайыактары олоххо киллэрии,
саμа уЇуйааннары ўлэіэ киллэ�
рии, оскуолаларга хапытаалынай
єрємўєннэри ыытыы, оскуола
оіолорун босхо итии аЇынан
хааччыйыы, цифровой, IT�техно�
логиялары киллэрии, оіолору
программирование тєрўттэригэр
ўєрэтии курдук, онтон да атын эл�
бэх хайысхаларга ылыммыт со�
руктарбытын ситистибит. Улуус�
пут култууратыгар, устуоруйаты�
гар, социальнай, экономическай
сайдыытын сўрўн куурсугар табы�
гастаахтык сєп тўбэЇэр уонна ти�
рэх буолар ўєрэхтээЇин хаачыс�
тыбатыгар ыытыллар бары ўлэ
"2019�2024 с.с. Ньурба улууЇун
ўєрэхтээЇинин ситимин сайын�
нарыы" муниципальнай тус сыал�
лаах бырагырааманан олоххо кии�
рэр.

"ЎєрэхтээЇиμμэ, саха саарын
педагогтара, эЇиги илиигитигэр �
кэнчээри ыччаппыт кэскилэ"
диэн эр дьон учууталлар III Реги�
ональнай Форумнара судаарыс�
тыбаннай уонна политическай
диэйэтэл, Саха сирин автономия�
тын тєрўттээччилэртэн биирдэс�
тэрэ, сир баайын хостооЇуμμа
уонна єμнєєх металлартан, кє�
мўстэн оμорон таЇаарыыга ўлэ�
лээччилэр Сойуустарын Киин
Кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ,
Бордоμ нэЇилиэгиттэн тєрўттээх
Степан Васильевич Васильев тє�
рєєбўтэ 125 сылыгар ананан, ўр�
дўк тэрээЇиннээхтик ыытыллыы�
та социальнай эйгэіэ уонна кул�
туураіа улахан суолталаах тўгэни�
нэн буолбута. Форумμа педагоги�
ческай мастарыскыайдар, аЇаіас
уруоктар, маастар�кылаастар,
лекциялар кыттааччылар боліом�

толорун тарпыттара.
= Àныгы технологиялар кимэн

киирэ турар кэмнэригэр оіолор он=
но сєптєєх бэлэмнээх буолуулары=
гар туох ўлэлэри ыытаіытый?

� Ньурба улууЇа � дойдуга
ўєрэхтээЇин эйгэтэ кўрэстэЇэр
кыахтаах буоларын хааччыйыыга,
ўєрэх хаачыстыбатынан Россий�
скай Федерация аан дойду 10 бас�
тыμ дойдуларын ахсааныгар кии�
рэригэр туЇуламмыт "Ўєрэхтээ�
Їин", "Демография", "Цифровой
экономика" национальнай быра�
йыактары олоххо киллэриигэ
кєхтєєхтўк ўлэлиир былаЇаакка.
Ол курдук � 12 ўєрэх тэрилтэтигэр
"Точка роста", 10 оскуолаіа
"Цифровой ўєрэхтээЇин эйгэтэ",
єрєспўўбўлўкэіэ маннык киэп�
тээх бастакы "IT�КУБ. НЮРБÀ"
оіолору цифровой ўєрэхтээЇин
Федеральнай киинэ арыллыбыт�
тара. Ити тўмўгэр 7�18 саастаах
400 оіо программирование тєрўт�
тэригэр, Интернет�технология�
ларга босхо ўєрэнэллэр, програм�
мирование саамай туЇаныллар
тылларын баЇылыыллар, мобиль�
най тэриллэр сыЇыарыыларын
оμорорго ўєрэнэллэр, киэμ ха�
бааннаах билии эйгэтиттэн наа�
далааіы булан туЇанарга, вирту�
альнай эйгэни айан оμорорго, ро�
боттары таμан оμорон, салайарга
ўєрэнэллэр.

Саμардыы сайдан эрэр быра�
йыак диэтэххэ, ўлэ тўмўгэ ўрдўк.
"Àлгоритмика уонна логика тє�
рўттэрэ" хайысха иитиллээччилэ�
рэ Бўтўн Àрассыыйатааіы ўгўс
кўєн кўрэстэргэ уонна олимпиа�
даларга ситиЇиилээхтик кыттал�
лар. "Цифровые каникулы с "IT�
КУБ. Нюрба" каникуллааіы куу�
рустары ыытыы бастакы уопута
ўчўгэй тўмўктэрдээх, мантан сал�
гыы Яндекс, Самсунг бєдєμ ком�
паниялары кытта бииргэ ўлэлээн,
"IT � Лицейи" аЇар былаан баар.

= Улуус каадырдары бэлэмнээ=
Їиμμэ уонна олохсутууга аналлаах
бырайыактары олоххо ситиЇии=
лээхтик киллэрэр, ол туЇунан
ааіааччыларбытыгар кэпсии тў=
Їўєххэ...

� Улуус баЇылыгар ўєрэхтээ�
Їин хаачыстыбатын кєрєр�истэр
Сэбиэт сўрўннээЇининэн каа�
дырдарынан хааччыллыыга, эдэр
исписэлиистэри тардыыга, олох�
сутууга былааннаах ўлэ ыытыл�
лар. Ол курдук "Ньурба учуутала"
диэн каадырдары бэлэмнээЇиμ�
μэ, олохсутууга анал бырайыак
олоххо киирэр. Манна даіатан
эттэххэ, "Бўлўўтээіи I образова�
тельнай Форум�2019" кэмигэр
ыраах нэЇилиэктэргэ эдэр испи�
сэлиистэргэ усулуобуйа тэрийэн,
олохсутан ўлэлэтии боппуруоЇун
быЇаарыыга тахсыбыт кэпсэтии�
лэргэ Ньурба улууЇун баЇылыга
Àлексей Михайлович Иннокен�
тьев кыЇаліаны быЇаарыыга тус
санаатын ўллэстэн, этии киллэр�
битэ. Ол этиитэ "Тыа учуутала"
бырайыак буолан улууска кє�
дьўўстээхтик ўлэлиир. Билиμμи�
тэ маннык бырайыак єрєспўўбў�
лўкэіэ соіотох диэххэ сєп. 

2020 сылтан Малдьаіар нэЇи�
лиэгэр, биллэр�кєстєр судаарыс�

тыбаннай уонна уопсастыбаннай
диэйэтэл, Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин ўєрэхтээЇинин бастакы нар�
комун, биллиилээх биир дойду�
лаахпыт С.Н. Донской � II тєрєє�
бўт сиригэр пилотнай бырайыак
ўлэтэ саіаламмыта. Бырайыагы
олоххо киллэриигэ олохтоох бўд�
дьўєттэн 2 мєл. солкуобай бэрил�
либитэ, бырайыак хас биирдии
кыттааччытыгар 500 тыЇ. солкуо�
бай тиксибитэ. Оттон Ньурба
куоратыгар олорор дьиэни улар�
сыкка тўўлэЇэр эдэр исписэлиис�
тэр ороскуоттарын соріотун
олохтоох бўддьўєт уйунар. 

"Земскэй учуутал" федераль�
най бырагырааманан английскай
тыл учуутала Тысова Власта Ми�
хайловна Сўлэ нэЇилиэгэр Àлтай�
тан кэлэн иккис сылын ўлэлии
сылдьар. Ити курдук тыа нэЇи�
лиэктэригэр учууталлары тар�
дыыга, олохсутан ўлэлэтиигэ,
учуутал идэтин ўрдўктўк тутууга
улуус дьаЇалтатын уонна ўєрэх
управлениетын кўўстэринэн
утумнаах ўлэ бара турар.

"Ньурба учуутала" диэн каа�
дырдары бэлэмнээЇиμμэ, олох�
сутууга анал бырайыагынан ди�
риэктэрдэр уонна сэбиэдиссэй�
дэр хамаандалара Москваіа уон�
на Казань куоракка стажировка�
ланан, бастыμ ўлэ уопутугар
ўєрэнэн кэлэн, ўлэлии�хамсыы
сылдьаллар.

= Àлевтина Петровна, улуус
ўєрэхтээЇиμμэ кэлиμμи ситиЇии=
лэриттэн тугу чорботон бэлиэ=
тиэμ этэй?

� КєЇє сылдьар Чороон, улуус
учууталларын методическай ўлэіэ
кўўстээх хамаандата, ўєрэхтээ�
Їиμμэ олохторун анаабыт учуу�
таллары ўйэтитии уо.д.а. курдук,
араас єрўттээх ўлэлэр улуус
ўєрэхтээЇиμμэ управлениетын
кєіўлээЇининэн ыытыллан кэл�
лилэр. Олортон сорохторо ўтўє
ўгэс буолан, сылтан сыл байы�
тыллар, салгыы сайдар.

БиЇиги учууталларбыт ха�
маандата 2021 с. ыытыллыбыт
Саха Єрєспўўбўлўкэтин учуутал�
ларын хамаандаларын VI Мето�
дическай турнирыгар абсолютнай
кыайыылаах ааты ылбытынан
киэн туттабыт. Ньурба улууЇун
педагогтарын "NyurbaMax" сбор�

най хамаандатын састаабыгар:
Иевлева Наталия Валентиновна,
химия учуутала (М.В. Мегежек�
скэй аатынан Маалыкай орто ос�
куолата), Портнягина Лена Иго�
ревна, география учуутала (Н.Н.
Чусовской аатынан Àнтоновка
орто оскуолата), Менкярова
Àйыына Àнатольевна, нуучча ты�
лын уонна литературатын учуу�
тала (Н.И. Прокопьев аатынан
Хатыы орто оскуолата), Кузьмина
Кристина Сунтариевна, нуучча
тылын уонна литературатын учуу�
тала (Н.Н. Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолата). Этэр�
гэ дылы, бу килбиэннээх "чет�
верка" Ульяновскай куоракка
ыытыллыбыт регионнар учуутал�
ларын хамаандаларын Бўтўн
Àрассыыйатааіы чємпўйэнээт�
тэригэр ("ЧЕРУК") Сахабыт
Єрєспўўбўлўкэтин чиэЇин сити�
Їиилээхтик кємўскээбитэ.

Ўєрэх сылын аЇыллыытыгар
улуус баЇылыгын À.М. Иннокен�
тьев аатыттан "Ньурба бастакы
кылааЇын ўєрэнээччитигэр" но�
буору туттарыы ўтўє ўгэскэ кубу�
луйда. Манна улуус методист
учууталлара кичэйэн оμорбут
кўннэтэ илдьэ сылдьан ўлэлииргэ
аналлаах "Мин тєрєєбўт дойдум �
Ньурба" тэтэрээт, уруучука кур�
дук туЇалаах тэриллэр бааллар.
Ўлэлиир тэтэрээт эрэ буолбакка,
кєрдєрєн ўєрэтэр пособие да
буолар тэтэрээт оіолорго оройуон
гиэрбэтин, былааіын, каартатын
кєрдєрєрўн таЇынан Ньурба
улууЇа єрєспўўбўлўкэ каартаты�
гар хайдах баар буолбут устуору�
йатын кэпсиир єμнєєх, чаіыл�
хай, кэрэхсэбиллээх альбомугар
кырачааннар кырааскалаан, туох
ойууламмытын кєрєн, єйдєрўн�
санааларын, тарбахтарын сатабы�
лын сайыннараллар.

Улууспут оскуолаларыгар би�
лии�кєрўў бигэ акылаатын ууран
хаалларбыт ытык учууталлар аат�
тарын ўйэтитэр сыаллаах аллея�
лар, сквердар уонна кабинеттар
аЇыллыылара биир туспа ўтўє
ўгэскэ кубулуйда. Холобура,
Ньурбачаан оскуолатыгар РФ но�
руотун ўєрэхтээЇинин туйгунун,
СЄ Учууталларын Учууталын,
Ньурбачаан нэЇилиэгин бочуот�
таах киЇитин Прокопьева Варва�

ра Григорьевна аатынан саха ты�
лын уонна литературатын каби�
нета аЇыллыбыта. 

Марха оскуолатын тиэргэни�
гэр киирдэххинэ, оскуола сай�
дыытын, бастакы салайааччыла�
рын уонна буойун учууталларын
тустарынан кэрэЇилиир истиэн�
дэлэрдээх сквер кєрсєр. Àкана
оскуолатыгар СÀССР, РСФСР
ўтўєлээх учууталын Егоров Петр
Софронович бюЇа туруоруллубу�
та, оскуола кини аатын чиэстээх�
тик сўгэр. СÀССР ўтўєлээх учуу�
талын, СÀССР култууратын ўтўє�
лээх ўлэЇитин, норуот ўєрэіи�
риитин туйгунун, Àіа дойду
уоттаах сэриитин кыттыылааіын,
Ньурба оройуонугар техническэй
каадырдары бэлэмнээЇини кєіў�
лээччи Чусовской Àлександр Ни�
колаевич кємўс бюЇа Ньурбатаа�
іы техническэй лицей олбуорун
иЇин киэргэтэр.

"ЎєрэхтээЇин � сайдыыны
хамсатааччы" ("Образование �
драйвер развития") Бўлўў макро�
регионун ўєрэхтээЇиμμэ анал�
лаах II форума ЎєЇээ Бўлўўгэ
ыытыллан, 2032 сылга диэри Бў�
лўў макрорегионугар ўєрэхтээЇин
тиЇигин сайыннарыы Концеп�
циятын оμорууга туЇуланан бу
эйгэіэ улахан хамсааЇыны та�
Їаарбыта. Манна Ньурба улууЇа
"Формирование распределенной
методической системы" уонна
"Цифровая трансформация сис�
темы образования" диэн икки
былаЇааккаларга ыытыллыбыт
дьўўллэЇиилэргэ модератор бы�
Їыытынан кєхтєєхтўк кыттыбы�
та. Кэпсэтии сўрўннээн методи�
ческай ўлэни ўєрэх кыЇаларын,
улуус уонна улуустар икки арды�
ларынааіы таЇымнарыгар тупса�
рыы тула барбыта. Бўлўў макро�
регионун ўєрэхтээЇиμμэ анал�
лаах III форума эЇиил 2023 сылга
Ньурба сиригэр буолара кўўтўл�
лэр. Бу улахан форуму улуус бары
оскуолалара, учууталлара ўлэ
уопутун мунньунан, ситиЇиилээх
ўлэлэринэн ўєрэ�кєтє кєрсўєх�
тэрэ диэн эрэнэбин.

Дьэ, бу курдук Ньурба сирэ
ўўннэрэн�сайыннаран, буЇаран�
хатаран таЇаарбыт ўгўс кєлўєнэ
учууталларын баіарбыт баіала�
рын, кўўппўт кэрэ кэскиллээх
ўлэлэрин тўмўктэрэ сылтан сыл
тупсарыллан, чочуйуллан, баай
уопут буола мунньуллан, ўўнэр
ыччаты билии�кєрўў чыпчаалла�
рыгар таЇаарыыга туЇанылла ту�
раллара ўєрдэр. 

Ньурбаіа олохтоох былаас,
уопсастыба, учууталлар, тєрєп�
пўттэр уонна ўєрэнээччилэр биир
сомоіо тўмсўўлээх, утумнаах ўлэ�
лэринэн ўєрэх, билии хаачысты�
бата сылтан сыл тупсарыллар.
Ханна хаачыстыба баар � онно
ўтўє єттўгэр социальнай,  эконо�
мическэй уларыйыылар хайаан да
киирэллэр. Ньурба уруккуттан
ўєрэххэ, билиигэ, сайдыыга кўўс�
тээх тардыЇыылаах улуус быЇыы�
тынан ўрдўк аатын ўгэс курдук
чиэстээхтик сўгэр.

Елена ИВÀНОВÀ.

––  ““ЎЎєєррээііииррииии””  ннааццииооннааллььннаайй  ббыыррааййыыаакк  ––

ЎєрэхтээЇин сылын ўтўє тўмўктэрэ
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Быйыл Ньурба
улууЇугар култуура

тэриллибитэ 100 сылыгар
анаан урут ўлэлээн

ааспыт дьон туЇунан
ахтан=санаан

ааЇарбыт наадалаах.

Ньурба улууЇун Маалыкай сэ�
лиэнньэтигэр култуура сайдыыта
урут�уруккаттан атын нэЇилиэк�
тэртэн хаалсыбакка тэμμэ хар�
дыылаан тиийэн кэллэ. Онуоха
Маалыкайдааіы олохтоох библи�
отекаіа уЇуннук ўгўс сыратын
биэрбит киЇинэн Иванова Ека�
терина Федотовна буолар. Кини
тєрєєбўт оройуонугар култууру�
най эйгэ сайдыытыгар сўμкэн
оруоллааіын туЇунан ахтыылар�
га, суруйууларга ааіыаххыт.

Иванова (Àлексеева) Екате�
рина Федотовна от ыйын 12 кў�
нўгэр 1939 сыллаахха Ленинскэй
оройуон Чуукаар нэЇилиэгэр
Матрена уонна Федот Àлексеев�
тар диэн боростуой холкуостаах
дьиэ кэргэμμэ ўЇўс оіонон кўн
сирин кєрбўтэ. Чуукаар, онтон
Маалыкай орто оскуолатын бўтэ�
рэн баран баіа санаатын толорон
Дьокуускайдааіы култуурунай�
сырдатар училище библиотечнай
салаатыгар ўєрэнэ киирбитэ. 1963
сыллаахха ўєрэіин ситиЇиилээх�
тик бўтэрэн Маалыкайдааіы
сельскэй бибилэтиэкэ сэбиэдис�
сэйинэн ананан ўлэтин саіалаа�
быта. 1963 сыл атырдьах ыйын 22
кўнўгэр Степанов И.Е. уонна
Максимов Н.П. саμа ўєрэіи бў�
тэрэн кэлбит Екатерина Федотов�
наіа бибилэтиэкэ фондатын 2636
экземпляры туттарбыттар. Кини
ўлэлиир кэмигэр кинигэтин фон�
дата 6462 экземплярга тиийбит.
1970 сыллаахха Екатерина ўлэ�
лиирин саіана бибилэтиэкэіэ
иккис штат кєрўллўбўт, онон оіо
бибилэтиэкэрэ диэн баар буолбут.
Осипова Татьяна Герасимовна
1970 сылтан 1973 сылга диэри оіо
бибилэтиэкэринэн ўлэлээбит.

Катя манна ўлэлии сылдьан
олохтоох уоллуун Владимир Се�
менович Ивановтуун 1964 сыл�
лаахха тапталларын холбоон ыал
буолбуттара. 1977 сыллаахха Сте�
пан Васильев аатынан сопхуоска
кадр отделын салайааччытынан
кєспўтэ. 1994 сыллаахха бочуот�
таах сынньалаμμа тахсыбыта.
Икки оіолоох. 2001 сыллаахха
ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабыта. Ўчўгэй ўлэтин элбэх
Махтал суруктара, грамоталара
туоЇулууллар. Ўлэ бэтэрээнэ.

Екатерина Федотовна биби�
лэтиэкэіэ 1963 сылтан 1977 сылга
диэри ўлэлээбитэ. ТєЇєлєєх эл�
бэх студент, ўєрэнээччи, литера�
тураны умсугуйан ааіар дьон 14
сыл устата кини єμєтўнэн туЇам�
мыта буолуой!? КиЇи дууЇата наа�
дыйар ирдэбилин толоруу, сєп�
тєєх литературанан хааччыйыы,
кинини духуобунай єттўнэн эм�
тээЇин, байытыы � бу сэмэй ўлэ
сўрўн укулаатын єрє туппут ки�
Їиннэн Екатерина Федотовна
буолар.

Евсеева Мария Петровна � РФ
уопсай ўєрэхтээЇинин бочуоттаах
ўлэЇитэ, Бордоμ нэЇилиэгин бо�
чуоттаах олохтооіо, элбэх оіо
ийэтэ: "Маалыкайга эргэ кулууп
биир кыра хоЇугар бибилэтиэкэ
баара, онно 60�ча сыллаахха дол�
буурдарга ыгыччы симиллибит
кинигэлэр быыстарыгар эдэркээн
Катя диэн кыыс бибилэтиэкэри�
нэн ўлэлии кэлбитэ. Оччолорго
мин оскуолаіа киирэ илик этим.
Кинигэлэргэ ымсыыран дуу, ол
эдэр кыыстыын кэпсэтэр баіат�
тан дуу, биирдэ бибилэтиэкэіэ
кэллим. Сайын этэ. Àаппын эп�
пиппэр кўллэ уонна оіо кинигэ�
тин ылан аахтаран кєрдє � киЇитэ
мэлиЇээй буоллаіа дии. Онуоха
туран сып�сымнаіастык "Тоо�

йуом, оскуолаіа киирдэххинэ кэ�
лээр" диэтэ. Оскуолаіа киирэн
баран, иккис кылааска ўчўгэйдик
ааіар буолбут курдук сананан,
бибилэтиэкэбэр кэллим. Онно
саμа кулуупка син биир кыра хос�
ко бибилэтиэкэни киллэрбиттэр
этэ. Катям миигин ўєрэ кєрўстэ,
арыый улааппыт киЇини эмиэ
аахтаран кєрдє, нууччалыы кини�
гэни ылан сахалыы тылбаастатта
уонна хайіаата, кинигэ арааЇын
кєрдєрдє, иккини хаЇы уларыста.
Онтон бэттэх мин бибилэтиэкэт�
тэн арахпат буоллум. Ордук са�
йын элбэхтик сылдьарым. Дьиэ�
бэр аіалан тўўннэри тўннўк ан�
ныгар сытан утаппыттыы ааіа�
рым, кыЇын уот бардаіына фона�
риктанан, сытан суоріаным ан�
ныгар кистээн ааіар буоларым.

Сороіор "ÀЇара тўргэнник
аіалаіын" диирэ Екатерина Фе�
дотовна уонна ис хоЇоонун кэп�
сэтиннэрэрэ, сэμээрэн истэрэ.

Екатерина Федотовна оіолору
кытта сўбэлээн кэриэтэ кэпсэтэ�
рэ, ол быыЇыгар ўєрэхпитин, ки�
нигэ ис хоЇоонун эбэЇээт ыйы�
тара, сєбўлээтиμ дуо диирэ. Сал�
гыы ылар оіолорго бу кинигэ
ўчўгэй, бу саμа кинигэ кэллэ диэн
булгу "рекламалыыра". Àны
ааіааччы оіолору мунньан
"Àаіааччы кўнўн" ыытара, мин
оннукка хаста да аахпыт кини�
гэбин кэпсээн турардаахпын. Ол
барыта оіолор ортолоругар кэп�
сииргэ, саμарарга ўєрэппитэ.

Кэлин Екатерина Федотовна
атын ўлэіэ кєспўтэ, атын бибилэ�
тиэкэрдэр кэлбиттэрэ, ол эрээри
бибилэтиэкэ диэни иЇиттим да�
іаны кини сырдык мичээрдээх,
кылыгырас куоластаах уобара�
Їын, истиμ сыЇыанын саныы�
бын. Кинигэіэ тапталы иμэрбит,
ис хоЇоонун єйдєєн�дьўўллээн
ааіарга ўєрэппит, оіоіо сылаас
сыЇыаны биллэрбит кэрэ киЇи
Екатерина Федотовна туЇунан
сырдык єйдєбўл куруук мин дуу�
Їабар сєμєн сылдьар.

Бэйэм алта оіобор кинигэіэ
тапталы кыра саастарыттан иμэр�
битим, бибилэтиэкэіэ сырытын�
нарар этим, аахпыттарын туЇунан
кэпсэтиннэрэрим � ол барыта
миэхэ оіо сааЇым кэрэ бибилэ�
тиэкэриттэн иμмит буолуохтаах.

Налыччы, эйэіэс, тапталлаах
кэргэμμэ, ийэіэ, эбээіэ, ўтўєкэн
киЇиэхэ дьыліата аіыйах кээмэ�
йи биэрбитэ олус хомолтолоох.
Кинини кэриэстээн "Ийэлэрбит
барахсаттар" диэн нэЇилиэк ийэ�
лэрин туЇунан кинигэбэр оіоло�
руттан Сементан, Валяттан ах�
тыы, хаартыска ылан, бэйэм кыл�
гас тылбын эбэн биэрэн таЇаат�
тарбытым. Ол мин Екатерина
Федотовнаіа кэмнэммэт махта�
лым, ўтўє єйдєбўлўм буолуоіа.
Дьокуускай к. олунньу, 2022 сыл".

Саввинова Люция Àнатольевна
– ўлэ бэтэрээнэ:

"Кинигэни ааіыаμ, элбэіи
билиэμ диэн хас биирдии оіо
бибилэтиэкэни єμєйєр. Àаіыы

кємєтўнэн олоіор туЇаммыт,
ўєрэхтэммит, ўтўє ўлэЇит буолбут
киЇи элбэх. Иванова Екатерина
Федотовна ўлэтигэр олус бэри�
ниилээх, хайа да ўлэттэн толлу�
бат, туохха барытыгар актыыбы�
най позициялаах этэ. Кини кўўс�
тээх санаалаах, ыччакка ўтўє хо�
лобур буолара. Оччотооіу ыара�
хан кэмμэ, усулуобуйаіа билиигэ
сирдиир дьиμнээх бибилэтиэкэр
этэ. Мин оскуолаіа ўєрэнэр кэм�
мэр ааіааччы, "Бибилэтиэкэ фа�
натката", кини олоіун суолун
батыЇааччы буолбутум диэн этэр
кыахтаахпын. Онон бибилэтиэкэ,
ааіыы � билии тєрдє диэн буолара
Екатерина Федотовнаны кытта
ыкса сибээстээх".

Кузнецова Вера Николаевна,
60=с сылларга кулууп дириэктэрэ:

"Екатерина Федотовна саха
суруйааччыларыгар анаан кини�
гэлэри ырытыыны, ааіааччылар
конференцияларын куруук тэри�
йэрэ. Ити саіана оройуон биби�
лэтиэкэтин ўлэЇиттэрэ дириэктэр
Ларионова Лидия Àлександровна
уонна Дьячковская Àнна Федо�
ровна, оіону кытта ўлэіэ мето�
дист, Маалыкайга кэлэн Екатери�
наіа тэрээЇин ыытарыгар кємє�
лєЇєллєрє. Кини олус ўлэЇит,
дьоμμо�сэргэіэ наЇаа аламаіай
майгылаах, кэрэ куоластаах
ырыаЇыт этэ. Катя сыаμкаларга,
пьесаларга оруоллары олус ўчў�
гэйдик арыйара. Кинилиин ку�
луупка араас испэктээк, ўμкўў
таμастарын элбэхтик тигэрбит. 15
союзнай єрєспўўбўлўкэ былаа�
іын бэйэбит матырыйаал булан,
быЇан эмиэ тигэн турардаахпыт.
Катя ыллыырын дьоно�сэргэтэ
мэлдьи истиμник ылынан истэрэ.
"Толуу астаах туорааіым" диэн
ырыаны толоруута Дьокуускай
куоракка єрєспўўбўлўкэ араадьы�
йатын кыЇыл кємўс фондатыгар
уурулла сытар. Катя барахсан ура�
ты сэмэй киЇи этэ".

Соловьева Вера Григорьевна =
ўлэ бэтэрээнэ, Ньурба улууЇун уон=
на Бордоμ нэЇилиэгин Бочуоттаах

олохтооіо, сопхуос мелиоратора,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин тыатын
хаЇаайыстыбатын бочуоттаах
бэтэрээнэ:

"Мин 1968 сыллаахха кўЇўн
Маалыкайга "Степан Васильев"
сопхуоска инженер мелиораторы�
нан ананан кэлэрбэр Екатерина
Федотовна бибилэтиэкэіэ ўлэ�
лиирэ. Ол саіана бибилэтиэкэ
кулуупка биир хоско баара. Ўлэ�
лиир хоЇо тымныы баіайы буо�
лааччы. Хата ааіар киэμ саала�
лаах буолан, мин онно мэлдьи
сылдьарым. Биирдэ Екатерина
Федотовна кулуупка ситцевай
баал тэрийбитэ. Кыргыттар сии�
дэс былааччыйа муодатыгар кў�
рэхтэспиппит. Бу кўрэххэ Кычки�
на Àнна Николаевна бастаабыта.

Екатерина "Степан Васильев"
аатынан сопхуоска єр кэмμэ каа�
дырдары сўўмэрдиир салааны са�
лайбыта. Кэлэктиип иЇигэр
ыытыллар тэрээЇиннэри: субуо�
тунньуктары, кэнсиэртэри, бы�
рааЇынньыктары тэрийэрэ. Ол
курдук, Маалыкай отделениеты�
гар пиэрмэлэргэ кємєнў оμоруу,
эбии аЇылык бэлэмнээЇинэ, кў�
Їўн сўєЇўнў єлєрўў, хотон сыбаа�
Їына, саас хотон ўрдўн хаарын
тўЇэрии, саЇаан бэлэмнээЇинэ,
ыанньыксыттары солбуйуу ўлэ�
тин барытын Екатерина Федо�
товна дьаЇайара. 

Биирдэ икки этээстээх хон�
туорабытын нитра кыраасканан
кырааскалыы сылдьан аллергия�
лаан кыайан да саμарбат буоллум.
Ону Федотовна єйдєєн кєрєн,
тўргэнник массыына булан ба�
лыыЇаіа ыыппыта. Быраастар ту�
татына систиэмэ туруоран абы�
раабыттара. Итиннэ бэйэм хаЇан
кырааска бўтўєр диэри  тулуйа�
тулуйа сылдьыахтаах этим. Ол
курдук, Екатерина Федотовна хас
биирдии ўлэЇиккэ олус боліом�
толоох этэ.

Кэргэнэ Владимир Семенович
"айыліаттан бэриллибит талаан�
наах артыыс" буолан кулуупка
ўлэлиирэ, араас испэктээккэ кыт�
тара, хоЇоон ааіара. Кинилэргэ
гастролга кэлбит артыыстар эл�

бэхтик хоноллоро, мэлдьи ыал�
дьыттаах буолаллара. Иккиэн
дьоμμо эйэіэс сыЇыаннаах буо�
ланнар Маалыкайга улахан ытык�
табылы ылбыттара".

Саввинова Àнна Даниловна =
сопхуоска бииргэ ўлэлээбит дьўє=
гэтэ:

"Екатерина Федотовна мин
таптыыр, улаханнык убаастыыр
бииргэ єр сылларга ўлэлээбит
дьўєгэм буолар. Кинини кытта
аан бастаан 1972 сылга алтыспы�
тым. Ол кэмμэ олохтоох бибилэ�
тиэкэіэ ўлэлиирэ. НэЇилиэнньэ
олохтоохторо бибилэтиэкэіэ
сылдьан хаЇыат, сурунаал, кинигэ
уларсаллара. Кини ааіааччыла�
рыгар олус боліомтолооіо, хан�
нык кинигэни ааіарбытыгар сў�
бэ�ама биэрэрэ. Àахпыт кинигэ�
лэрбитигэр ааіааччылар конфе�
ренцияларын тэрийэрэ. Онно
мустан кинигэни, геройдары
ырытарбыт, санаа атастаЇарбыт.
Николай Якутскай "Тєлкє", Àмма
Àччыгыйа "Сааскы кэм" айым�
ньыларыгар олус интэриэЇинэй
ааіааччылар конференциялара
буолан ааспыта. Маны таЇынан
Екатерина араас фестивалларга,
кэнсиэртэргэ мэлдьи ыллыыра.
Онтон 1977 сыл от ыйын 4 кўнў�
гэр сопхуос киин хонтуоратыгар
кадр отделын исписэлииЇинэн
ўлэіэ киирбитэ. Ол кэмтэн пен�
сияіа баран уурайыар диэри єр
кэмμэ бииргэ ўлэлээбиппит. Ека�
терина ўлэни да, тэрээЇиннэри да
сатабыллаахтык салайар ураты
дьіурдааіа. Кини наЇаа кєнє,
сымнаіас, холку майгылаах, аЇы�
ныгас санаалаах дьўєгэм этэ".

Ефремова=Нилова Евдокия Ки=
рилловна = Сергей Зверев ансаам=
былыгар ўμкўўЇўтўнэн киирэн 1965
сыллаахха муус устар ыйга Москва
куоракка Саха ÀССР култууратын
уонна искусствотын кўннэрин
кыттыылааіа:

"Мин Катяны кытта 1964 с.
билсэбин. Кини олус ўчўгэй май�
гылаах дьўєгэ этэ. Ыал буолан
баран кинилэри кытта ыалынан
чугастык билсэрбит. Екатерина
Федотовна Москваіа бараары
Сунтаарга биир ыйы быЇа ырыаіа
бэлэмнэниигэ сылдьыбыта. Àн�
саамбылга Сергей Зверев "бытар�
хай Каача" диэн ааттыыра, тоіо
диэтэххэ Катя ансаамбылга кас�
сир этэ. Екатеринаны "Кємўс
куоластаах" ырыаЇыт буолан улуу
киЇи Сергей Àфанасьевич ан�
саамбылга ылбыт этэ, ол эрээри
кини бастакы оіотун ыарахан
сылдьар буолан Москва куоракка
кыайан барсыбатаіа".

Дьэ ити курдук, урут ўлэлээн
ааспыт ытыктабыллаах дьоннор�
бутун ахтан�санаан ааЇарбыт, ки�
нилэр тустарынан дьоμμо били�
Їиннэрэрбит наадалаах. История�
ны дьиμинэн ылыныы � кэнэіэс�
кини кэскиллиирин умнумуох!

ÀММОСОВÀ В.П.,  
"Маалыкай" пресс�киин.

––  ННььууррббаа  ооррооййууооннууггаарр  ккууллттуууурраа  ттээррииллллииббииттээ  110000  ссыыллыыггаарр  ––

Àнала – кэрэни, билиини таріатыы этэ



8 стр. 2022 сыл, олунньу 24 кўнэ, 7 №

––  ЎЎєєррээііииррииии  ээййггээттииггээрр  ÀÀааііыыыы  ссыыллаа  ––

Сэминээр иЇинэн "Сўрэхпин
оіолорго аныыбын" диэн ааттаах
М.В. Мегежекскэй аатынан Маа�
лыкай орто оскуолатыгар єр сыл�
ларга ўлэлээбит саха тылын, литэ�
рэтиирэтин учууталын, педагоги�
ческай ўлэ бэтэрээнин, "Билии"
уопсастыба чилиэнин, єрєспўў�
бўлўкэ уонна оройуон хаЇыатта�
рын солбуллубат корреспонде�
нын, хас да кинигэ ааптарын,
РСФСР ўєрэіириитин туйгунун
В.К. Ксенофонтов аатын ўєрэнэр
кэбиниэккэ иμэрии ўєрўўлээх
быЇыытын сиэрэ�туома ыыты�
лынна.

Ўєрўўлээх быЇыыга кыЇыл
лиэнтэни быЇан, кабинет аанын
тэлэччи арыйдылар 2012 сылллаа�
іы єрєспўўбўлўкэтээіи "Бастыμ
Учуутал" кўрэхтэЇии кыайыылаа�
іа, Бўтўн Àрассыыйатааіы "Бас�
тыμ Учуутал" кўрэхтэЇии фина�
лиЇа, "Надежда Якутии", "Тыл
бастыμ маастара" бэлиэлэр хаЇаа�
йыннара, Саха Єрєспўўбўлўкэтин
ўєрэіириитин туйгуна, оскуола�
быт дириэктэрэ Ф.Ф. Ушканов;
Маалыкай оскуолатыгар єр сыл�
ларга Василий КирилловиЇы
кытта алтыЇан ўлэлээбит англий�
скай тылын учуутала, оройуон�
нааіы, єрєспўўбўлўкэтээіи "Сў�
рэхпин оіолорго аныыбын" кы�
лаас салайааччыларын кўрэіин
кыайыылааіа, єр сылларга оскуо�
ла профкомун бэрэссэдээтэлинэн
уонна нэЇилиэк дьахталларын
сэбиэтин салайааччытынан ўлэ�
лээбит, СЄ ўєрэіириитин туйгу�
на, РФ ўєрэіириитин бочуоттаах
ўлэЇитэ, оскуолабыт социальнай
педагога Р.À. Кириллина, єрєс�
пўўбўлўкэтээіи "Мин ийэ тылым"
олимпиада 2 истиэпэннээх дип�
ломана, сыл аайы ыытыллар
"Таптыыр сахам тылынан" акция
кыттыылааіа, быйылгы ўєрэх
дьылыгар математика олимпиада�
тын призера, оройуоннааіы нууч�
ча тылын олимпиадатын кыа�
йыылааіа, оройуоннааіы "Эдэр
профессионаллар" кўрэхтэЇии 2
миэстэлээх призера, 8 "б" кылаас
бастыμ ўєрэнээччитэ Валя Васи�
льева.

ТэрээЇини дьиμ сахалыы кут�
таах, талааннаах, киэн туттар кэл�
лиэгэлэрбит � Маалыкайдааіы
оіо искусствотын оскуолатын
фольклор салаатын уЇуйааччыла�
ра Новгородова Т.М., Саввинова
Л.Н. тойугунан, оЇуохайынан
олус киэргэттилэр.

Василий КирилловиЇы учуу�
тал, общественник, ыал аіа баЇы�
лыгын, корреспондент, суруйаач�
чы быЇыытынан билиЇиннэрди�
лэр Саха Єрєспўўбўлўкэтин кул�
тууратын туйгуна, олохтоох мо�
дельнай бибилэтиэкэ сэбиэдис�
сэйэ В.П. Àммосова уонна сўрўн�
нўўр бибилэтиэкэр Я.В Ушкано�
ва.

Ўтўєкэн учуутал, поэт, лите�
ратуровед Василий Кириллович
Ксенофонтов 1931 с. тохсунньу 15
кўнўгэр Кукаакы нэЇилиэгэр, би�
лиμμитэ Малдьаіар нэЇилиэгэр
Мохулуга холкуостаах дьиэ кэр�
гэнигэр тєрєєбўтэ. Балтынаан
ийэлэрэ эрдэ єлєн аμардас аіаіа
иитиллибиттэрэ.

1945 с. бэйэтин баіатынан
Маалыкай сэттэ кылаастаах ос�
куолатыгар киирбитэ, ааіар�суру�
йар буолан быЇа иккис кылааска
ўєрэммитэ. 1951 с. бўтэрбитэ.
Салгыы Марха орто оскуолатыгар

ўєрэнэн 1954 с. бўтэрбитэ.
Оскуолаіа ўєрэнэр сыллары�

гар саха литературатын таптаан
ааіар буолбут. Онон саха тылын,
литературатын учууталын идэтин
талбыт.

Кини 1955 с.�1959 с. Саха Го�
сударственнай университетыгар
саха тылын салаатыгар ситиЇии�
лээхтик ўєрэнэн, ўрдўк ўєрэoи
ылбыта. Ол кэннэ икки сыл Ньур�
баіа хомсомуол райкомун иккис
сэкиритээринэн, онтон Малдьа�
іарга "Ст. Васильев" аатынан хол�
куос комсомольскай тэрилтэтин
босхоломмут сэкиритээринэн
ўлэлээбитэ. Онтон 1964�2002 с.с.
Маалыкай орто оскуолатыгар саха
тылын уонна литературатын учуу�
талынан таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбитэ.

Ўлэтин бастакы сылларыгар
Казань куоракка гуманитарнай
цикл учууталларын Àрассыыйа�
тааіы сэминээрдэригэр сылдьан
бастыμ педагогическай уопутта�
ры билсибитэ, новатор учуутал�
лар уруоктарын кєрбўтэ.

Сэбиэскэй Сойуус улуу педа�
гога Василий Àлександрович Су�
хомлинскай кєрўўлэрин сэμээрэ�
рэ. Ол курдук, оіо кыра сылдьан
киЇилии киЇи буолар ўтўєкэн
хаачыстыбалары иμэринэр саа�
Їыгар улахан боліомто уурул�
луохтааіа. Оіо кыра эрдэіиттэн
тєрєппўттэрин, оскуолатын, тє�
рєєбўт тулатын таптыыр гына
иитиллиэхтээх диирэ. Учуутал�
ларга сўрўн предмет � киЇилии
киЇини иитии предметин баЇы�
лыылларыгар ыμырара.

Мантан сиэттэрэн, Василий
Кириллович саха оіотун сахалыы
иитэр, ўєрэххэ такайыыга тєрєє�
бўт дойдубут ўтўє ўгэстэригэр,
фольклоругар тирэіирэр наада�
лааіын билбитэ. Оіону тўктэри
быЇыыттан араμаччылыыр, кєнє
суолга салайар � учуутал ытык
иэЇэ буоларын єйдєєбўтэ. Онон
Сухомлинскай суруйуулларын
арахсыспат аргыс оμостон, бэ�
йэтин саμа кєрўўлэрин туЇанан
сылтан сыл иитэр�ўєрэтэр ньы�
малара тупсан испиттэрэ.

Василий Кириллович эппити�
нэн, туЇалаах уонна туЇата суох
диэн предмет суох. Саха суру�
йааччыларын айымньыларын
ааіарын сўрэіэлдьиир ўєрэнээч�
чилэргэ анаан ыстатыйатыгар
маннык диэн суруйбуттаах: "Ли�
тература � киЇиэхэ киэμ билиини
биэрэрин таЇынан, ыраас суоба�
Їы, ўтўє майгыны иитэр, куЇаіан
уонна ўчўгэй, сырдык уонна хара�
μа диэннэри араара улаатарга,
олох араас боппуруостарыгар таба
сыЇыаннаЇарга сирдиир. Ол иЇин
элбэхтик ааіыахха наада".

Учууталларга анаан маннык
этэрэ: "Ўєрэнээччи кўμμэ 3 чаас�
тан итэіэЇэ суох кэмμэ дьиэіэ
дьарыктаныахтаах. Уруок кўннэтэ
толоруллуохтаах. Кўн аайы уруок
ааіар оіо дьиэіэ дьарыктанарын
ўтўє ўгэс оμостор. Дьоіур оіо
аайы баар. Кўннэтэ дьарыктанар,
кыЇанар оіоіо ол дьоіура сайдар.
Улахан оіолор уус�уран кинигэт�
тэн ураты политическэй литера�
тураны, хаЇыаты, сурунаалы ха�
йаан даіаны ааіыахтаахтар, тыл�
дьыттарынан сатаан туЇана ўєрэ�
ниэхтээхтэр".

Василий Кириллович 1958 с.
хомсомуол ХIII сийиэЇин кыт�
тыылааіа, педагогическай ўлэ бэ�

тэрээнэ, коммунистическай ўлэ
ударнига, тыыл бэтэрээнэ,
РСФСР норуотун ўєрэіириитин
туйгуна, В.И. Ленин тєрєєбўтэ
100 сылыгар аналлаах, "1941�1945
сс. Àіа дойду Улуу сэриитин кэ�
мигэр Килбиэннээх ўлэтин
иЇин", "Ўлэ ветерана", хомсомуол
80, хомсомуол 90 сыллаах ўбўлўє�
йўнэй мэтээллэрдээх.

Кини тўєрт уончатыттан хо�
Їоон суруйар буолбут. ХоЇоонно�
ро ааіааччы киэμ араμатын сэ�
μээриитин, кэрэхсэбилин били�
гин да ылаллар. ТаЇааттарбыт ки�
нигэлэрэ:

1. Василий Ксенофонтов,
Кўєрэгэй: хоЇооннор. � Бўлўў,
1995.�72 стр.

2. Василий Ксенофонтов,
Кўєрэгэй: хоЇооннор. � Дьокуус�
кай: Бичик, 2009.�76 стр.

3. В.К. Ксенофонтов, Àтаста�
рым, доіотторум � ахтар�саныыр
дьонум. � Дьокуускай: Бичик,
2010�124 стр.

Онтон 2014 с. "Ньурба Маалы�
кайын хомоіой тыллаах хоЇоон�
ньуттара" диэн кинигэіэ В.К.
Ксенофонтов элбэх хоЇоонноро
киирбиттэрэ.

Бу кинигэлэригэр хоЇоонно�
ро, хатыылаах строкалара, ходу�
Їаіа суруллубут уонна анабыл хо�
Їоонноро, оіолорго анаан суруй�
бут айымньылара уонна тойукта�
ра киирбиттэрэ.

1979 с. суруйбут "Кўєрэгэй"
диэн хоЇоонугар сахаттан бастакы
дьахтар композитор Полина Ива�
нова музыка суруйбута. "Кўєрэ�
гэй" диэн ырыатын ССРС норуо�
дунай артыыската Àнегина Ильи�
на аан бастаан Маалыкайга ыл�
лаан иЇитиннэрбитэ, кэлин сўрўн
репертуарыгар киллэрбитэ. Он�
тон 1996 сыллаахха биир дойду�
лаахпыт, политическай, общест�
веннай деятель, революционер,
Саха Àвтономиятын олохтоспут
Степан Васильевич Васильев тє�
рєєбўтэ 110 сылыгар анаан "Уол
оіо хотойо � эн этиμ!" диэн хо�
Їоон суруйбута.

Бу хоЇоону музыка учуутала,
СЄ ўтўєлээх учуутала, РФ бочуот�
таах ўлэЇитэ, Єрєспўўбўлўкэ пре�
зиденин Гранын кыайыылааіа
Àнидора Игнатьевна Иннокен�
тьева матыыптаан ырыа оμорбу�
та. Бу ырыаны "Сыккыс" ансаам�
был ырыаЇыт уолаттара билиμμэ
диэри ыллыыллар.

Василий Кириллович маны
таЇынан сытыы бєрўєлээх суру�
налыыс, єрєспўўбўлўкэ, улуус ха�
Їыаттарыгар дириμ ис хоЇоон�
ноох ыстатыйалара тиЇигин быс�
пакка бэчээттэнэллэрэ. Оскуола�
іа ўгўс сылларга эдэр кэрэспэн�
дьиэннэр куруЇуоктарын салай�
быта.

Василий Кириллович кэргэ�
нинээн Елена Васильевналыын 4
оіону атахтарыгар туруоран,
ўєрэхтээх дьон оμорбуттара.
Элбэх сиэннээхтэр. Улахан уола
Максим Васильевич аіатын туйа�
іын хатаран саха тылын учуутала
буоларыгар аіата улахан оруолу
ылбыт буолуохтаах.

Василий Кириллович туЇунан
кэпсээни ситэрэн видеонан ах�
тыылары оμордулар: В.Н. Егоро�
ва, Маалыкай оскуолатыгар 1981
сылтан 1993 сылга диэри кылаас

таЇынан ўлэни тэрийээччинэн,
иитэр ўлэіэ дириэктэри солбу�
йааччынан ўлэлээбит, психоло�
гия билимин кандидата, билигин
ХИФУ Психология Институтун
преподавателэ; улахан уола М.В.
Ксенофонтов, оройуон бастыμ
саха тылын, литературатын учуу�
тала, Оройуоннааіы "Оіолорго
сўрэхпин аныыбын" кўрэх кыа�
йыылааіа, єрєспўўбўлўкэтээіи
"Сыл Учуутала" кўрэхтэЇии фи�
налиЇа, СЄ ўєрэіириитин туйгу�
на. Тапталлаах учууталларын, кы�
лаас салайааччытын быЇыыты�
нан, ўєрэнээччилэрин аатыттан
Дьокуускай куораттан М.К. Àн�
дреева, "Хикари" туристическай
фирма салайааччыта, ахтан�са�
наан ааста. Ону таЇынан 7 "б"
кылаас ўєрэнээччилэрэ В.К. Ксе�
нофонтов оіолорго аналлаах хо�
Їооннорун, єс хоЇооннорун, му�
зыкальнай оскуола преподавателэ
Л.И. Яковлева "Тєрєєбўт тылым"
хоЇоонун аахтылар.

ТэрээЇин кэнниттэн Ньурба
оройуонун саха тылын, литэрээ�
тирэтин учууталларын уруокта�
рын, маастар�кылаастарын, бэйэ�
лэрин уопуттарын кэпсээбиттэ�
рин иЇиттибит. Єμєлдьє орто
оскуолатын уопуттаах учуутала,
оройуоммут тєрєєбўт тылын
учууталларын наставнига, ўтўє
сўбэЇиппит À.И. Никитина "Сис�
тиэмэлээх ўєрэх � ситиЇии тєрдє"
маастар кылааЇын, Маалыкай�
дааіы модельнай бибилэтиэкэ
ўлэЇиттэрэ В.П. Àммосова, Я.В.
Ушканова "Àаіыыга сирдиир тэ�
рээЇиннэр" диэн ўлэлэрин уопу�
тун кэпсээтилэр. "Оіо интэриэ�
Їин тардарга араас сорудахтаах
карточкалары туттуу" диэн тиэ�
мэіэ Àкана оскуолатын саха ты�
лын, литературатын эдэркээн
учуутала, быйылгы оройуоннааіы
"Путь к успеху" кўрэхтэЇиигэ
гуманитарнай хайысханы ўєрэтэр
учууталларга 2 миэстэни ылбыт
В.В. Àлексеева иЇитиннэрии
оμордо. "Ўєрэнэр кэбиниэт � оіо
киЇи быЇыытынан сайдар эйгэ�
тин тэрийии сўрўн тосхоло" диэн
кабинет систиэмэлээх ўлэтин
Маалыкай оскуолатын саха ты�

лын, литературатын кабинетын
салайааччыта Е.В. Бурцева били�
Їиннэрдэ. Маны таЇынан Е.В.
Бурцева 8 "б" кылаастарга "Таба
суруйуу нуормата" диэн билиμμи
кэмμэ тылы сєпкє саμарыыга,
таба суруйууга оіолорго, ыччакка
олус суолталаах тиэмэни ылан,
уруогу сэргэхтик ыытта. "Оіо
ўєрэххэ баіатын уЇугуннарыы,
угуйуу (мотивация) � иитии�ўєрэ�
тии сўрўн соруга" диэн тиэмэіэ
кылаас салайааччытын ўлэтин
Маалыкай оскуолатын саха ты�
лын, литературатын учуутала П.С.
Яковлева, "9 кылаастарга сўрўн�
нўўр эксээмэμμэ оіону бэлэм�
нээЇин" туЇунан Васильева Л.Н.,
Маалыкай оскуолатын учуутала
кэпсээтилэр.

Сэминээр бўтўўтэ тєрєєбўт
тыл сайдыытыгар биир идэлээх�
тэр санааларын ўллэстии, кэпсэ�
тиЇии тўмўгэр оройуон саха ты�
лын, литэрэтиирэтин учууталла�
рын маастарыстыбаларын кєрўў,
ўлэ уопутун таріатыы инникитин
киэμник барарыгар, методичес�
кай ўлэни хаμатыыга ситимнээх
ўлэ барарын, оройуон учууталла�
рын ўлэлэрин уопутун єрєспўўбў�
лўкэіэ таріатыыга аныгы ньыма�
ны туттан, киэμ хабааннаах ўлэни
ыытарга диэн биир санааіа кэл�
либит. 

Хас биирдии учууталтан, уЇу�
йааччыттан тєрєєбўт ийэ тыл кэ�
рэтин, сўмэтин оіолорго, ыччак�
ка иμэриигэ ўлэ тиЇиктээхтик,
ситимнээхтик эрэ бардаіына, оіо
тєрєєбўт тылын таптыыр, кини�
нэн киэн тутта ўєрэнэр. Оччоіо
эрэ биЇиги оіолорбут дьиμ саха�
лыы єйдєєх�санаалаах, толкуй�
даах дьон буола ўўнэллэр. Ийэ
тылбытын анаан ўєрэттэхпитинэ
эрэ, дьэрэкээн симэіин, ойуутун�
оЇуорун, хомоіойун, сытыытын
ситэри єйдўєхпўт, салгыы сайын�
нарыахпыт.

ВÀСИЛЬЕВÀ Л.Н.,
Маалыкай орто оскуолатын

саха тылын, литэрэтиирэтин
учууталларын методическай

холбоЇуктарын салайааччыта.

"Сўрэхпин оіолорго аныыбын"Сахам тыла барахсан,
Кэрэіинэн да соЇутаіын ...
Тєрєєбўт тылбынан киэн туттабын,
Ўўнэ�сайда тур, сахам тыла!

Олунньу 15 кўнўгэр М.В. Мегежекскэй аатынан
Маалыкай орто оскуолатыгар Àрассыыйаіа Норуот
култууратын, ускуустубатын харыстааЇын уонна
сайыннарыы, Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр Ийэ, ўєрэіирии
эйгэтигэр Àаіыы, Ньурба оройуонугар Норуот кєіўлээ�
Їинин сылларын чэрчитинэн "Ийэ тыл, сахалыы сурук�
бичик" кўнўгэр аналлаах Ньурба оройуонун оскуолала�
рын тєрєєбўт тылын, литэрэтиирэтин учууталлары�
гар аналлаах сэминээр буолан ааста.



9 стр.2022 сыл, олунньу 24 кўнэ, 7 №

БиЇиэхэ былыргыттан "айыы
киЇитэ аЇыгынас, кўн киЇитэ кє�
мўскэс" диэн єйдєбўл баара сўппэт.
Соторутааіыта ўєлээннээхтэрбин
кытта кэпсэтэн ону єссє чиμэттим
� кинилэр кыра биэнсийэлэринэн
оіолоругар, сиэннэригэр кємєлє�
Їєллєрўн таЇынан ыксаллаах бы�
Їыыга�майгыга, араас тэрээЇин�
нэргэ ўп�харчы хомуллар буолла да
маμнайгынан тута кємє илиитин
ууналларын ытык иэЇинэн ааіал�
ларын эттилэр. 

Санаатахха, баіар онно сэ�
биэскэй кэмμэ олорбуппут
оруоллааіа буолуо. Оччолорго бў�
гўμμў курдук буолбатаіа: харчыга
ўμўў�сўктўў дэμ эриэккэскэ бара
уонна бэйэ туЇугар буолбакка
атын дьоμμо кыЇамньы ураты
суолталааіа. Кэмниэ кэнэіэс
уопсастыба тутулларын ўєрэтээч�
чилэр быЇаартарынан сэбиэскэй
дьон баЇыйар єттє бэйэлэрин
дьоллооіунан ааіыналлар эбит.
Ол тєрдє�тєбєтє, биллэн турар,
норуот национальнай идеялааіар
сытар эбит. Оттон кўн бўгўн онту�
ката суох буолан сииккэ сиэлли�
бит, тумаμμа хаамтыбыт диэтэх�
питинэ сымыйа соіус буолуоіа,
национальнай идея баар � арай,
сорохтор чуолкайдыы иликпит
дуу.

Àны туран уопсастыба ис ту�
ругун, єйўн�санаатын ўєрэтэр
кииннэр билиμμи россияннар�
тан "дьоллооххун дуо" диэн ыйы�
тыктарыгар дьон баЇыйар єттє
"дьоллоохпун" диэн хоруйдуур.
Кырдьыга да оннук � дойдубут
кўн�тўўн кыаіырар, норуокка кы�
Їамньы далааЇына кэμиир, сай�
дыы балысхан, киЇи потенциала
аЇылларыгар саμаттан саμа кыах�
тар ўєскўўллэр.

Уопсайынан, дьол диэн киэμ
уонна араас єйдєбўллэртэн турар,
олорго тохтообоппун, кини биир
єттўн ылыахха � материальнай
чааЇын. Тоіо диэтэххэ, миэхэ
кэлтэгэй кэппиэйкэ ончу наадата
суох, сыччах духуобунай баай эрэ
наада диэччи олус элбэіэ суох
буолуохтаах.

***
Бўгўн Àрассыыйаіа быЇа хо�

лоон 146 мєл. киЇи олорор. Àны
туран билигин сириигэ барбыт
социализм сууллуоіуттан нэЇи�
лиэнньэ баай уонна дьадаμы ара�
μаларын араастаЇыыта лаппа
улаатта. Дьиμэр, дьадайыы сыып�
паратын кыччатарга былаас ўлэ�
лиир да ўєрэн�кєтєн "ура" дииргэ

єссє да эрдэ. Статистика дааннай�
дара кэпсииллэринэн дойду олох�
тоохторуттан сыччах 10 быры�
Їыан киЇи 100 тыЇ. солк. хамнас�
таах эбит, єссє ити киин сирдэр
сыыппаралара. 

Тыа сирдэрин бакаа киэμник
ўєрэтэ иликтэр, ол да буоллар
таайбыт таайыы, сэрэйбит сэрэх
диэбиттии тыаіа сўўс тыЇыынча�
ны аахсааччы тарбахха баттанара
чуолкай. Бу боппуруоЇунан дьа�
рыктанааччылар этэллэринэн
дойду олохтоохторо ўйэлээх ўгэс�
тийбит сыаннастардааіар матери�
альнайы аллара тутар буоланнар
ўбўнэн�харчынан тиийиммэт ту�
ругу "конец света" диэбэттэр. 

Сўппэт сыаннастарга баста�
кынан дьиэ кэргэн института
киирэр � тєрєппўт уонна оіо бэ�
йэ�бэйэлэригэр кємєлєЇўўлэрэ�
кыЇамньылара. Ол курдук, даан�
найдары ырыттахха Àрассыыйаіа
ўлэлиир дьиэ кэргэн ийэлээх�аіа�
тыгар харчынан кємєтє 60 быры�
Їыантан тахсаіа тиийэр, бу Мос�
ква, С�Петербург о.д.а. мегапо�
листарга. Биллэн турар, бу куо�
раттарга ўп�харчы тохтоло суох
эргийэр, хамнас уонна эбии до�
хуоту оμостуу таЇы�бааччы ўрдўк,
15 тыЇ. солк. тєрєппўккэ биэр�
дэхтэринэ улахан охсуута суох.
Ити киин сир куораттара, оттон
кинилэр кытыыларыгар сытар дэ�
риэбинэлэргэ хартыына атын.

***
Саха сиригэр орто хамнас 80

тыЇ. солк. диэн официальнай ис�
точниктар этэллэр, утарсан туЇа
суох, ону тустаах методика ааіан
таЇаарар. Дьиμэр, ўгўспўт 80�ны
ыларбыт буоллар биЇиги уулусса�
бытыгар да бырааЇынньык кэллэ
диэхтээх этибит. Ону баара…
Кырдьыга, билигин саμа олох�
туун дьўєрэлии хаамсар эдэрдэр,
саас ортолоохтор араас ис кыах�
тарын туЇанан ботуччу ўптээх�
харчылаах буолан иЇэллэр, ман�
тан ўєрўєххэ эрэ сєп. 

Тыа сирэ ураты: ўлэ баарыгар
тєлєбўр бэрт сэмэй, ўгўстэр бэйэ�
лэрин хаЇаайыстыбаларынан
олороллор, ўўт�эт туттаран эбии
дохуоттаналлар. Ўєрэхтээхтэр бы�
Їаартарынан тыа ыала хатылам�
мат ураты култуура кодтаахтар
эбит. Ол тугуй диир буоллахха
кыра хамнастан�биэнсийэттэн
ийэлээх�аіа, эЇэ�эбэ оіолоругар
уонна сиэннэригэр кємєлєрє. 

Тєрєппўттэри икки бєлєххє
араараллар: маμнайгылар ыал
буолбут оіолоруттан туспа оло�

роллор, иккистэр � оіолорун кыт�
та. Маμнайгылар бэйэлэрэ туспа
хаЇаайыстыба буоланнар оіолор�
го наада тирээтэіинэ кємєлєЇєл�
лєр, оттон иккистэр хамнаста�
рын�биэнсийэлэрин уопсай хо�
чуолга уганнар кємє уостубат. 

Туох барыта икки єрўттээіин
ўєрэхтээхтэр санатан ылаллар:
єскє тєрєппўт мэлдьи "донор"
оруолун толоро сырыттаіына оіо
бэлэмμэ ўєрэнэн сааЇырыар диэ�
ри таах олорон хаалыан сєп. Бу
кєстўў "гиперопека" дэнэр, кини
туЇалаабат. Эбэн этэллэр: туох
барыта ўєрўйэхтээх, наар бэлэм�
μэ ўєрэммит ўтўєнў оμорууну
сыаналыа суоіун эмиэ сєп диэн.
Ўєрўєхпўт быатыгар, тыа сирин
дьоно барахсаттар удьуор утумун
уЇатааччыларыгар кємєлєрўн
чиэс, суобас дьыалатынан ааіал�
лар, ўчўгэй хаЇан баіарар ўчўгэйи
эрэ ыμырарын билэр бєіє буол�
лахтара.

***
Омуктар биЇигиттэн атыттар,

кинилэргэ тус бэйэни кєрўнўў
уЇугулаан турар. Кинилэргэ хам�
нас�биэнсийэ биЇиэнин курдук
сэмэй буолбатах. араастаЇыы ула�
хан. Онон ол дьоμμо ўбўнэн�
харчынан кємєлєсўЇўў суоіун
кэриэтэ. Холобур, Германияіа
тиийинэн олоруу алын кээмэйин
эридьиэстээтэххэ биЇиги дойду�
бут биэнсийэлээхтэрэ кыаммат
араμаіа киирсиэхтэрин сєп. Єскє
биир эмит ыал оіото тєрєппўттэ�
ригэр харчынан кємєлєЇєр буол�
лаіына кини подоходнай нолуок�
тан босхолонор. Кырдьыга, "тоо�
йуом, аіал даа" диэччи тєрєппўт
тарбахха баттанар. 

Билэрбит курдук, сайдыылаах
экономикалаах дойдуларга аіам
саастаахтар биэнсиэйіэ тахсаат
сири сиксигинэн айаμμа туру�
наллар, араас уопсастыбаларга,
тўмсўўлэргэ киирэннэр кўн бо�
куойа суох сылдьаллар. Баар кыр�
дьыгы эттэххэ, Àрассыыйаіа бу
кєстўў эмиэ кэμээн иЇэр, Саха
сиригэр эмиэ. Онон сыыйа биЇи�
ги тиэргэммитигэр да ўўт тураан
байылыат олох киирэрэ чуолкай. 

Тўмўккэ, олоіу олоруу сааста�
рын ВОЗ хайдах быЇаарбытын
аіалыам: эдэр саас � 18�тан 44�кэ,
орто саас 45�тэн 59�ка, аіам саас
60�тан 74�кэ, кырдьыы сааЇа 75�
тэн 90�μа, уЇун ўйэ сааЇа 90+ка
диэрилэр.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Ньурбаттан тєрўттээх Никифор Юрье�
вич, Нарыйа Àлександровна Ивановтар дьиэ
кэргэннэрэ икки оіолоохтор. Àмелия ыал
бастакы оіото буолар. Кини Дьокуускай куо�
ракка сэтинньи 20 кўнўгэр кўн сирин кєрбў�
тэ. Биэс сааЇыгар диэри эбэлээх эЇэтигэр
Ньурбаіа олорбут буолан, сайын аайы  эбэ�
лээх эЇэтигэр сайыμμы каникулун атаарар.

Кини 1�2�с кылаастарга Дьокуускай
куорат 31 №�дээх оскуолатыгар ўєрэммитэ.
2020 сыллаахха тєрєппўттэрэ Санкт�Пе�
тербург куоракка кєЇєн олохсуйаллар.

Àмелия хос эЇэтэ Саввинов Владимир
Иванович � Àрассыыйа ойуурун хаЇаайыс�
тыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ, норуот мааста�
ра. Àіатынан эбэтэ Иванова Зоя Никифо�
ровна, СЄ ўєрэіириитин туйгуна, Ньурба
оройуонугар "Àрчы" сокуоннай саастарын
ситэ илик оіолору реабилитациялыыр
киини тєрўттээбит салайааччынан буолар.
Зоя Никифоровна олоххо кєхтєєх позици�
ялаах этэ, улууска дьокутаатынан талыллан
ўлэлээбитэ.

Àмелия ийэтэ Иванова (Каменькова)
Нарыйа  Àлександровна Ньурба 1 №�дээх
оскуолатын бўтэрбитэ. Билигин Санкт�
Петербург килииньикэтигэр офтальмолог
бырааЇынан ўлэлиир. Àіата Иванов Ники�
фор Юрьевич Ньурбатааіы техническэй
лиссиэй выпускнига. Санкт�Петербурга
адвокатынан ўлэлиир. Саха сиригэр бас�
такы профессиональнай футболга судьуйа
быЇыытынан биллэр. 

Кырачаан кыысчаан аіата Никифор
Юрьевич футболлуур буолан, аан маμнай

футболга интэриэЇи кини ўєскэппитэ.
Àіата кыыЇа интэриэЇиргиирин кєрєн,
футболунан дьарыктаннын диэн 2021 сыл�
лаахха "Олимп" (Санкт�Петербург куора�
тыгар) базатыгар футбол куруЇуогар кил�
лэрэр. КыыЇа кўрэхтэЇиилэргэ  турнир
бастыμ вратарын быЇыытынан бэйэтин
кєрдєрєр.

2021 сыллаахха ЖФК "Зенит" (Санкт�

Петербург) филиалыгар талыллан дьарык�
танар.

Ньурбаіа олорор эбэтэ Каменькова
Жанна Владимировна ўрдўк категориялаах
медсиэстэрэ, улуустааіы поликлиникаіа
медсиэстэрэнэн, массажистканан ўлэлиир.
Сиэнин Àмелия туЇунан туЇунан истиμ�
ник сэЇэргиир:

� Сиэммитин Àмелечканы Ньурбаіа

аіалан ўлэбин тохтотон туран ўс сааЇыгар
диэри кєрбўппўт. Ол саіана кыыЇым На�
рыйа ХИФУ�гар мэдиссиинискэй инсти�
тукка ўєрэнэрэ. Мэдиссиинэ уустук ўєрэ�
іэр элбэх билиини ыллын диэн сиэммитин
кєрєн кємєлєспўппўт.

Кўтўєппўт Никифор Санкт�Петербурга
ўєрэнэрэ. Манна  сиэммит икки хос эбээ,
хос эЇээ тапталларыгар угуттанан улааппы�
та. Каникул кэмигэр ийэлээх аіата кэлэн�
нэр минньигэс кыыстарыгар ахтыліанна�
рын таЇааран бараллара. 

Билигин тапталлаах сиэммит номнуо 4�
с кылааска ўєрэнэр, кырачаан быраата
Ролан ўс саастаах. Санкт�Петербурга  кє�
Їўєхтэриттэн ыла, дьоно футбол куруЇуо�
гар биэрэннэр дьиμнээхтик эрчиллэн бар�
быта. Сайын аайы сиэммит Àмелечка  ийэ�
лээх аіатын дойдуларыгар Ньурбаіа  эбэ�
лээх, эЇэтигэр кэлэ турар.

Ийэлээх аіата оіолоругар кыЇаллан�
нар, ийэ киЇи быЇыытынан доруобуйатын,
аіата кыыЇын спорка сыЇыарбыта олус
ўчўгэй. Сиэммит футболга чаіыйбакка ба�
іаран туран сылдьар. Мин санаабар, спорт
оіо доруобуйатыгар туЇалаах. Оіо эт�хаан
єттўнэн сайдар, кытаанах майгылаах буо�
ларга, тус олоіор сыал�сорук туруорунарга,
олох сыанабылын билэргэ спорт ўєрэтэр.
Сиэммит этэμμэ улаатыа диэн эрэнэбит.

Кўн курдук кыысчааммытыгар, тап�
тыыр сиэммитигэр дьоллоох оіо сааЇы ба�
іарабыт, ыра санаата туолан истин, � диэн
тапталлаах сиэнигэр эбэтэ баіа санаатын
тиэрдэр.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ. 

Билигин дойду ўрдўнэн бэй�
диэ сылдьар ыт боппуруоЇа сы�
тыытык турар. Чуукаар нэЇилиэ�
гэр ыттары бэрээдэктиир сыал�
тан, тўєлбэ салайааччылара ыт�
таахтары ыалынан сылдьан хаЇаа�
йыттардыын бэсиэдэлэЇэн, ыты
кєрўў�харайыы туЇунан сурукта�
ры туттардылар. 

Итинник ўлэ тўмўгэр, нэЇи�

лиэккэ барыта 90 ыт баара, онтон
5 тыЇы, ону таЇынан 11 атыыр, 5
тыЇы куоска баара бэлиэтэннэ.
НэЇилиэккэ хаЇаайына суох бы�
радьаак сылдьар ыт суох диэн
чуолкайданна. Билигин уулуссаіа
сылдьар ыт ахсаана лаппа аіы�
йаата.

Надежда КÀЗÀКОВÀ.

Олунньу 16 кўнўгэр À.Ф.Àлек�
сеев аатынан Чуукаар орто оскуо�
латыгар Ийэ тыл уонна сурук�би�
чик декадатын чэрчитинэн биир
дойдулаахпыт Владимир Семено�
вич Егоров "Таас тиит" диэн остуо�
руйа�кинигэтигэр бэрт истиμ сў�
рэхтэниитэ буолан ааста. КєрсўЇўў
бибилэтиэкэр Семенова Э.В. ал�
гыстаах алаадьытынан саіаланна. 

Бастатан туран ааптар оіолор�
го єбўгэ ўгэЇин, сиэрин�туомун

туЇунан бэрт интэриэЇинэй бэ�
сиэдэни ыытта. Салгыы орто сў�
Їўєх ўєрэнээччилэрэ айымньыны
уустаан�ураннаан кэпсээн кє�
рєєччўлэргэ остуоруйаны били�
Їиннэрдилэр. 

Ол кэннэ саха тылын учуутала
Прокопьева С.Н. оіолорго викто�
рина ыытта. Ўєрэнээччилэр бэрт
кєхтєєхтўк кытыннылар, тыμаа�
Їыннаах киирсии тўмўгўнэн 3
миэстэ � Львова Василиса, 7 кы�
лаас, 2 миэстэ � Назарова Викто�
рия, 5 кылаас, 1 миэстэ Яковлева
Кўннэйэ Куо, 2 кылаас ўєрэнээч�
читэ буоллулар. Кўрэх кыайыы�
лаахтара Владимир Семеновичтан
сэмэй бэлэх тутан ўєрўўлэрэ ўк�
сээтэ.  

Тўгэнинэн туЇанан кинигэ
ааптарыгар  Владимир Семено�
вичка оскуола саастаах оіолорго
анаан иитэр�ўєрэтэр бэртээхэй
кинигэни таЇаттарбыккынан єссє
тєгўл махтанабыт! Ўлэіэр, тус
олоххор ситиЇиилэри баіарабыт.

"CSM" оскуола медиа�киинэ.

Россия президенэ Владимир
Путин Донецкай уонна Луганскай
народнай єрєспўўбўлўкэлэр туту�
луга суох буолууларын туЇунан до�
кумуоμμа илии баттаата. Дойду са�
лайааччыта уонна єрєспўўбўлўкэ�
лэр баЇылыктара доіордуу буолуу,
бииргэ ўлэлээЇин, бэйэ�бэйэіэ кє�
мєлєсўЇўўгэ эмиэ дуогабар тўЇэ�
ристилэр. 

«БыЇаарыы ылыыга уолдьас�
та: Донецкай уонна Луганскай
єрєспўўбўлўкэлэр тутулуга суох
буолууларын уонна суверенитет�
таналларын билинэргэ. Российс�
кай Федерация Федеральнай
Мунньаіын бу быЇаарыыны
єйўўргэр кєрдєЇєбўн. Салгыы
єрєспўўбўлўкэлэри кытта доіор�
дуу буолуу уонна бэйэ�бэйэіэ кє�

мєлєсўЇўў дуогабарын бигэргэ�
тэргитигэр», — диэтэ президент.

Путин ДНР уонна ЛНР баЇы�
лыктарын дуогабардарга илии
баттаммытынан эіэрдэлээтэ.

Маннык быЇаарыыны дойду
баЇылыга Куттал суох буолуутугар
Сэбиэт уочарата суох мунньаіын
кэнниттэн ылынна. ДНР уонна
ЛНР тутулуга суох буолууларыгар
Совбез чилиэннэрэ этиннилэр.
Кинилэр ортолоругар премьер�
министр Михаил Мишустин,
Россия Куттал суох буолуутугар
Сэбиэтин бэрэссэдээтэлин сол�
буйааччыта Дмитрий Медведев,
Госдуума бэрэссэдээтэлэ Вячес�
лав Володин уонна Федерация
Сэбиэтин спикера Валентина
Матвиенко бааллар.

– Чєл олох –

Àіата кыыЇын спорка сыЇыарбыта

– Àнааран кєрдєххє –

Култуура кода кўўстээх
– СИÀ иЇитиннэрэр –

Путин Донецкай уонна Луганскай
єрєспўўбўлўкэлэр тутулуга суох

буолууларын быЇаарда

––  ЧЧууууккааааррттаанн  ссооннууннннаарр  ––

Бырадьаага ыт суох

Остуоруйа кинигэтэ сўрэхтэннэ
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Только тот, кто остался без крова, потерял
нажитое годами имущество, почувствовал
боль потери, неуверенность в завтрашнем
дне, может осознать, что пожарная безопас�
ность в быту � не пустая трата времени. Еще
страшнее, что несоблюдение родителями
правил пожарной безопасности приводит к
тому, что порой гибнут дети. Вина за полу�
ченные травмы и смерть несовершеннолет�
них всегда остается на совести взрослых и ос�
тавляет отпечаток в их памяти на всю жизнь.  

Ежегодно почти 70% погибших на пожа�
рах попрощались с жизнью из�за неосторож�
ного обращения с огнем. На пожарах, выз�
ванных курением, ежегодно погибают сотни
человек. Опасно курить в кресле, на диване, в
постели перед сном, особенно в состоянии
опьянения. Оставленные сигареты, которые
тлеют, � прямой путь к пожару. 

Перед тем, как выбросить окурок в мусор�
ное ведро или освободить пепельницу, нужно
залить их водой. Пламя горящей свечи � так�
же распространенная причина пожара. Ни в
коем случае не следует оставлять детей нае�
дине с зажженной свечой. 

Спички и зажигалки � не игрушки! Не
храните их на видном месте. Воспитывайте у
детей осторожность в обращении с огнем! Не
оставляйте без присмотра кухонные плиты,
печи при приготовлении пищи. Не пользуй�
тесь неисправными электрическими прибо�
рами, с поврежденными электропроводами, с
плохими контактными соединениями, без
предохранителей в электрических сетях. Не
используйте самодельные обогреватели! Не
оставляйте без присмотра электронагрева�

тельные и другие бытовые приборы! Своевре�
менно очищайте двор от мусора! 

Электронагревательные приборы должны
быть установлены на расстоянии не менее
чем за метр от мебели, других горючих ве�
ществ и материалов. Не используйте неисп�
равные электроприборы, следите за состоя�
нием электропроводки, своевременно осу�
ществляйте их ремонт с помощью специалис�
тов. Очищайте дом от горючих веществ и ма�
териалов. Не загромождайте балконы, кладо�
вые, сараи, чердаки, гаражи и т.п. Ежегодно
проверяйте противопожарное состояние до�
ма, квартиры. 

В отопительный период часто случаются
пожары вследствие неправильного пользова�
ния печным отоплением. Происходит это ча�
ще всего из�за перекала печей, появления в
кирпичной кладке трещин в результате при�
менения для растопки горючих и легковос�
пламеняющихся жидкостей, выпадения из
топки или зольника горящих углей.

У печей нельзя сушить дрова, пиломате�
риалы, просушивать белье, размещать вблизи
горючие материалы и, конечно, нельзя при�
менять при растопке печи легковоспламеня�
ющиеся и горючие жидкости. Около печи на
деревянном полу перед топкой необходимо
прибивать металлический лист (предтопоч�
ный лист) размером 50х70. 

Нельзя выбрасывать незатушенные угли и
золу вблизи строений, на горючую среду (су�

хую траву, опилки, мусор). Обязательно про�
веряйте исправность печи и дымоходов, ре�
монтируйте их, заделывайте трещины, очи�
щайте от сажи. Запрещается оставлять без
присмотра топящиеся печи и поручать надзор
за ними малолетним детям!

В качестве своевременного обнаружения
пожара, а также оповещения всех жильцов,
дом можно оборудовать автономными пожар�
ными извещателями. 

На сегодняшний день автономный по�
жарный извещатель можно считать эффек�
тивным средством предупреждения гибели
людей от пожаров. Это устройство реагирует
на дым еще на стадии возгорания, когда поту�
шить огонь можно подручными средствами. 

Дым при возгорании поднимается вверх и
скапливается у потолка, а потом опускается
вниз. Поэтому эффективней установить по�
жарный извещатель на потолке, причем сде�
лать это можно самостоятельно. Всего одного
извещателя в комнате достаточно, чтобы опо�
вестить и разбудить даже крепко спящего че�
ловека. 

Также автономные извещатели не требу�
ют прокладки специальных линий пожарной
сигнализации и применения дополнительно�
го оборудования. Минимум раз в год требу�
ется менять батарейки. И периодически, как
минимум раз в полгода, снимать и продувать
камеру с оптико�электронным датчиком пы�
лесосом, чтобы избежать ложных срабатыва�

ний от осевшей пыли. 
Стоит дымовой извещатель в среднем от

500 до 1000 рублей, что неизмеримо меньше
по сравнению с потерями от самого неболь�
шого пожара. Установив датчик в своем жи�
лье, вы можете быть уверены, что защитите
имущество и жизнь от пожара. 

Запишите для детей на видном месте но�
мер пожарной охраны, а также свой домаш�
ний адрес. Храните ключи от квартиры (дома)
в одном месте. Убедитесь, что все члены
семьи знают, где они лежат. Стоит научиться
пользоваться огнетушителями и другими пер�
вичными средствами пожаротушения и соб�
людать правила пожарной безопасности.
Будьте осторожны с огнем и соблюдайте пра�
вила пожарной безопасности в быту!       

Взрослые, помните: от вашего отношения
к соблюдению правил пожарной безопаснос�
ти во многом зависит жизнь ваша и ваших де�
тей. Не оставляйте несовершеннолетних од�
них дома без присмотра! Прячьте от них
спички и зажигалки! Разъясняйте детям, что
игра с огнем и электроприборами может при�
вести к необратимым последствиям! Очень
важно, чтобы дети запомнили эти советы.
Личным примером учите детей соблюдению
правил пожарной безопасности. Только боль�
шой заботой о наших детях мы сможем пре�
дупредить пожары от детской шалости с ог�
нем, сохранить свой дом, имущество и самое
дорогое � жизнь ребенка. И, конечно, сами
соблюдайте правила пожарной безопасности! 

ОНД и ПР по Нюрбинскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по РС(Я). 

В целях вашей безопасности и безопас�
ности ваших детей, как можно чаще беседуй�
те с ними о том, как себя вести в чрезвычай�
ных ситуациях, в том числе при пожаре. 

Пожары очень опасны. При пожаре могут
сгореть вещи, квартира и даже целый дом. Но
главное, что при пожаре могут погибнуть
люди. Но главное избегайте потенциальную
опасность � ПОЖÀРÀ! Не забывайте с детьми
повторять правила пожарной безопасности!

Вопросы, на которые каждый ребёнок
должен знать ответы:

1. Что нужно знать, если возник пожар в
квартире?

2. Можно ли играть со спичками и за�
жигалками?

3. Чем можно тушить пожар?
4. Можно ли самостоятельно пользовать�

ся розеткой?
5. Знать единый номер экстренных опера�

тивных служб
6. Главное правило при любой опасности

(не поддаваться панике)
7. Можно ли без взрослых пользоваться

свечами?
8. Можно ли трогать приборы мокрыми

руками?

В случае возникновения пожара, если
взрослых нет дома, дети должны действовать
следующим образом:

1. Если огонь небольшой можно попробо�
вать сразу же затушить его, набросив на него
плотную ткань, одеяло или вылить кастрюлю

воды.
2. Если огонь сразу не погас, немедленно

убегайте из дома в безопасное место. И толь�
ко после этого позвоните в пожарную охрану
или попросите об этом соседей.

3. Если не можете убежать из горящей
квартиры, сразу же позвоните, сообщите по�
жарным точный адрес и номер своей квар�
тиры. После этого зовите из окна на помощь
соседей или прохожих.

4. При пожаре дым гораздо опаснее огня.
Если чувствуете, что задыхаетесь, опуститесь
на корточки или подвигайтесь к выходу полз�
ком: внизу дыма меньше.

5. Нельзя прятаться в ванну, под шкаф,
нужно выбегать из квартиры.

6. При пожаре никогда не садитесь в лифт.
Он может отключиться, и вы задохнётесь

7. Ожидая приезда пожарных, не теряйте
головы и не выпрыгивайте из окна.

8. Когда приедут пожарные, во всём их
слушайтесь и не бойтесь. Они лучше знают,
как вас спасти.

Нужно стремиться к тому, чтобы ребенок
осознал, что спички � не игрушка, а огонь � не
забава, чтобы у него сложилось впечатление о
пожаре как о тяжелой беде для людей. Дети
должны запомнить свой адрес и телефон по�
жарной охраны (телефон 101, 112), чтобы при
необходимости вызвать помощь. 

Нюрбинский
пожарно�спасательный гарнизон.

Председатель общества инвалидов Нюр�
бинского улуса Àлександр Еремеевич Àлек�
сеев рассказал об участии нюрбинских
спортсменов во Всероссийском турнире по
дартсу среди инвалидов в городе Саранске:

� 19�20 февраля 2022 г. в Саранске про�
шел Всероссийский турнир по дартсу. В
нем приняли участие представители Вол�
гограда, Москвы, Томска, Омска и Якутии.  

Несмотря на сложности и ограничения,
связанные с пандемией, в турнире приняли
успешное участие и наши земляки Иванова
Оксана Прокопьевна (Нюрба), Николаева
Саргылана Дмитриевна (Нюрба), Никифо�
рова Марианна Владимировина (Малы�

кай), Николаев Прокопий Дмитриевич
(Хорула) и Петров Георгий Васильевич
(Нюрбачан). Иванова Оксана завоевала 3
медали: парный киркет � 3 место, парный
501 � 1 место, личный 501 � 1 место. У Ни�
кифоровой Марианны 2 медали: парный
киркет � 3 место, парный 501 � 1 место. Ни�
колаева Саргылана завоевала 2 медали:
парный 501 � 2 место, личный 501 � 3 место.
У Николаева Прокопия  1 медаль за 3 место
в парном 501. Георгию Петрову не повез�
ло,, он, к сожалению,  проиграл. 

Турнир  прошёл в закрытом помещении
в клубе ВОГ без зрителей.

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Сыл ахсын саас, кўЇўн буолуута сылгы�
ны, ынах сўєЇўнў хаан уларытаары, ол эбэ�
тэр аймахтарга кєрдєрўўгэ биэрээри, элбэх
араас биричиинэнэн нэЇилиэктэн  нэЇилиэк�
кэ, ону таЇынан атын улууска бэтэринээри�
нэй дєкўмўєнэ суох хамсатааЇын тўбэлтэлэ�
рэ тахсаллар. Маннык бэрээдэгэ суох дьиэ
кыылларын тиэйии�таЇыы сокуону кэЇии
буолар.

Российскай Федерация 4979�1 №�дээх
1993 сыл ыам ыйын 14 кўнўнээіи "Бэтэ�
ринэриийэ туЇунан" сокуонун 13, 18 ыста�
тыйаларыгар олоіуран, ону таЇынан РФ
тыа хаЇаайыстыбатын Министиэристибэ�
тин 589 №�дээх 2016 сыл ахсынньы 27 кў�
нўнээіи бирикээЇинэн бэтэринээринэй
арыаллыыр дєкўмўєннэр ФГИС "Мерку�
рий" нєμўє электроннай кєрўμўнэн оμо�
Їуллар буолбуттара. 

ОμоЇуллубут бэтэринээринэй дєкў�
мўєн киЇиэхэ, кыылга�сўєлгэ кутталлаах
сыстыганнаах ыарыы олорор сирбитигэр,
хаЇаайыстыбаіа суоіун, ону таЇынан ла�
бораторнай чинчийиини ааспытын, араас
сыстыганнаах ыарыылартан быЇыыларын
ылбытын, ўєннэрэ тўЇэриллибитин, айан�
ныыр сўєЇў нўємэрдээіин туоЇулуур. Он�
тон хаЇаайыстыба дєкўмўєнэ суох кыылын
бэтэринээргэ биллэрбэккэ ыыттаіына,
араас сыстыганнаах, киЇиэхэ кутталлаах да
ыарыылары атын улууска, нэЇилиэккэ тар�
іатыан сєп.

Ынах, сылгы сўєЇўгўтўн атын сиргэ
ыытаргытыгар бастаан 30 кўн иннинэ олох�
тоох бэтэринээргитигэр биллэрэргит бул�
гуччулаах. Бу 30 кўн иЇигэр бэтэринээрдэр

ўєЇэ этиллибитин курдук лабораторияіа
сўєЇўгўт хаанын чинчийэр, сыстыганнаах
ыарыылары утары быЇыыларын биэрэр,
ўєннэрин тўЇэрэр ўлэни оμорон, сўєЇў до�
руобай барарыгар бэлэмнииллэр.

ХаЇаайын сўєЇўтэ харантыыμμа турар
кэмигэр, улуус таЇыгар айанныыр буолла�
іына, Бэтэринээринэй салалтаіа киирэн
эбэтэр электронной ситим нєμўє сўєЇў
хамсыырын кєμўллэтэр туЇунан сайабы�
лыанньа суруйар. Манна чопчу ханнык
улууска, нэЇилиэккэ сўєЇўтэ айанныырын,
ону таЇынан бэйэтин уонна ылар киЇи
“Меркурий” бырагыраамаіа киирбит нўє�
мэрин ыйарын умнуо суохтаах. Сайабы�
лыанньа Дьокуускай куоракка Россельхоз�
надзорга бигэргэтиигэ баран кєμўлэ кэллэ�
іинэ бэтэринээринэй арыаллыыр дєкў�
мўєн оμоЇуллар, оччоіуна дьэ биирдэ сўє�
Їўбўт айанныыр туруктанар. 

Улуус иЇигэр, нэЇилиэктэн нэЇилиэккэ
сўєЇў, сылгы хамсыырыгар Россельхознад�
зортан кєμўллэтэр ирдэммэт. Харантыын
кэмигэр ирдэнэр тэрээЇиннэр оμоЇулун�
нахтарына тута бэтэринээринэй арыал�
лыыр дєкўмўєн суруллар.

Убаастабыллаах сылгы, ынах сўєЇў
иитиитинэн дьарыктанааччылар!

КиЇиэхэ, сўєЇўгэ кутталлаах сыстыган�
наах ыарыылары таріаппат, олорор сир�
бит, хаЇаайыстыбабыт чєл туруктаах буола�
рын туЇугар бу этиллибит быраабылалары
тутуЇаргытыгар ыμырабыт!

Бэтэринээринэй тэрээЇиннэри 
ыытар бєлєх.

21 февраля 2022 года выявлено всего
положительных 60 (детей � 15), из них
методом ИХÀ � 33, ПЦР � 27: 

Нюрба � 25 (7 детей). Àнтоновка � 18 (3
детей). Малыкай � 4 (2 детей). Мальжегар �
1. Хаты � 3 (1 реб.). Кюндядя � 1. Хорула � 4
(1 реб.). Егольжа � 1. Нюрбачаан � 3 (1 реб.).

ИХÀ взято всего � 92, из них положи�

тельных � 33.
Исследовано ПЦР 46 проб, положи�

тельных  � 27.
Вызовов всего: 160, взрослая поликли�

ника � 68, детская консультация � 72.
ОСМП � 20.

Оперативный штаб района.

– Исписэлиис иЇитиннэрэр –

Сылгы, ынах сўєЇў иитиитинэн
дьарыктанааччылар истиилэригэр

Информация об эпидемиологической ситуации
в районе на 21 февраля

– В обществах –

В Саранске состоялся
турнир по дартсу

––  ППррооффииллааккттииккаа  ппоожжаарроовв  ––

Пожарная безопасность в быту

Как себя вести детям в чрезвычайных ситуациях
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ПРОДÀЕМ
Участок ИЖС со СВЕТОМ

ниже кадастровой стоимости!
Выставляется на продажу идеальный

участок для строительства дома мечты!
1. Расположение: Нюрбинский улус, с.

Àнтоновка, местность "Крахмал", уч. № 31,
кад. номер: 14:21:130002:1580

2. Категория: ИЖС, земли населенных
пунктов

3. Площадь: 15 соток. Участок сухой на
ровном месте.

4. Участок находится в собственности
без долгов и обременений.

5. "Дальневосточная ипотека", "Заго�

родная ипотека", "Льготная ипотека",
"Сельская ипотека". 

6. Преимущества: расположение на бе�
регу реки Вилюй! Летом купалка, на окра�
ине города, рядом лес. Идеально красивое,
тихое, уединенное место для строительства
жилого (дачного) дома или бизнеса (до�
ходного дома для отдыха).

7. Если не планируете строиться, то
лучший вариант для ИНВЕСТИЦИИ, ведь
земля всегда ценна и ликвидна для прода�
жи, обмена или для будущего ваших детей. 

8. Цена 250 т.р. (небольшой торг или
рассрочка возможна). Два раза ниже ка�
дастровой стоимости! 

9. Звонить по тел. 89142857840.

Для обеспечения безопасности и снижения
количества несчастных случаев и гибели лю�
дей на водных объектах на территории респуб�
лики Саха (Якутия) с 21 по 27 января прово�
дится 3 этап межведомственной акции "Безо�
пасный лед".

Основной целью акции является недо�
пущение происшествий на водных объектах,
выявление нарушений и проведение профи�
лактики в данном направлении. Ежедневно
межведомственными патрульными группа�
ми осуществляется патрулирование и мони�
торинг водных объектов, в ходе которых
проводятся разъяснительные беседы с насе�
лением по мерам безопасного поведения на
льду. На акваториях производятся выбороч�
ные замеры толщины льда, осуществляется
контроль за действующими ледовыми пере�
правами, проводятся рейды по выявлению
несанкционированных выездов автотранс�
портных средств на лед.

Вилюйское отделение Центр ГИМС

Главного управления МЧС России по Рес�
публике Саха (Якутия) напоминает: во избе�
жание несчастных случаев при движении че�
рез ледовые переправы необходимо строго
выполнять требования всех информацион�
ных знаков. Не допускайте нагрузку, превы�
шающую допустимую грузоподъемность.
Пользуйтесь только оборудованными ледо�
выми переправами! Не оставляйте детей без
присмотра, не отпускайте одних на водоемы,
объясняйте и рассказывайте им об опаснос�
ти, которую таит в себе лед, о том, что выход
на лед может оказаться опасным для жизни.

Если вы стали свидетелем происшествия
на водных объектах и необходима помощь
спасателей, незамедлительно звоните по те�
лефону 101. Единый номер вызова экстрен�
ных оперативных служб � 112.

Государственный инспектор Вилюйского
отделения Центр ГИМС ГУ МЧС России 

по РС (Я) ЖИРКОВ Н.К.

В соответствии с Федеральным зако�
ном от 24 июня 1998 года № 89�ФЗ "Об
отходах производства и потребления",
Федеральным законом от 30 марта 1999
года № 52�ФЗ "О санитарно�эпидемиол�
огическом благополучии населения",
Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации"

1. Объявить с 05 марта по 05 июня
2022 года трехмесячник санитарной
очистки на территории Нюрбинского
района Республики Саха (Якутия).

2. Для координации взаимодействия
по организации и контролю проведения
мероприятий по санитарной очистке об�
разовать рабочую комиссию;

3. Рекомендовать муниципальным
образованиям: 

3.1. Организовать проведение сани�
тарного трехмесячника на территории
населенных пунктов Нюрбинского райо�
на.

3.2. Предоставить ежемесячно в срок
до 15 числа каждого месяца отчет о ходе
проведения трехмесячника по санитар�
ной очистке территорий населённых
пунктов.

3.3. Разработать  планы мероприятий
по проведению трехмесячника санитар�
ной очистки на территории Нюрбинс�
кого района в срок до 1 марта 2022 года;

3.4. Организовать мероприятия по
своевременной уборке и вывозу снега,
зимних накоплений, озеленению, благо�
устройству территории населенных
пунктов Нюрбинского района;

3.5. Организовать мероприятия по
соблюдению требований санитарного
законодательства к устройству и содер�
жанию полигонов (СП 2.1.7.1038�01 "ги�

гиенические требования к устройству и
содержанию полигонов для твердых бы�
товых отходов", СанПин 2.1.7.1322�03
"Гигиенические требования к размеще�
нию и обезвреживанию отходов произ�
водства и потребления");

3.6. Обеспечить муниципальный
контроль реализации административных
мер, предусмотренных Кодексом об ад�
министративных правонарушениях Рес�
публики (Якутия);

4. Рекомендовать организациям,
предприятиям и ведомствам, эксплуати�
рующим центральные и нецентральные
системы хозяйственно�питьевого водо�
снабжения:

4.1. Провести очистку территорий от
зимних накоплений бытовых и произ�
водственных отходов, обеспечить их сво�
евременный вывоз на полигоны.

4.2. Обеспечить очистку водоохран�
ных зон, зон санитарной охраны источ�
ников хозяйственно�питьевого водо�
снабжения.

5. Рекомендовать руководителям
предприятий, организаций, учебных за�
ведений, жилищно�коммунальных пред�
приятий, торговых, культурно�бытовых,
транспортных и строительных организа�
ций проводить собственными силами
своих коллективов не реже одного раза в
неделю генеральную уборку, закреплен�
ный территории.

6. Не допускать использования детс�
кого труда в уборке территорий населён�
ных мест в качестве волонтеров.

7. Руководителями СМИ (Дорофеева
Л.К.) опубликовать настоящее распоря�
жение в официальных средствах массо�
вой информации Нюрбинского района.

Глава À.М.ИННОКЕНТЬЕВ. 

21 февраля глава МР Àлексей Иннокен�
тьев провел суженное заседание оперативно�
го штаба Нюрбинского района по противо�
действию распространения коронавирусной
инфекции. Были заслушаны  информации
главного врача ЦРБ Натальия Павловой, на�
чальника территориального отдела Роспот�
ребнадзора в Нюрбинском районе Àндрея
Федорова, главы г. Нюрба Àлександра Ива�
нова, заместителя главы Октябрьского нас�
лега Àлександры Ивановой. Обсудив и обме�
нявшись мнениями, Районный оперштаб
принял решение смягчить введенные ранее
многие ограничения. 

С 22 февраля все классы школ  г.Нюрба и
с.Àнтоновка, студенты Нюрбинского техни�
кума и Нюрбинского филиала медицинско�
го колледжа переходят на  очный режим обу�
чения. С 22 февраля разрешена работа орга�
низаций дополнительного образования при
заполняемости групп до 50%, также проведе�
ние районного соревнования «Ўрўμ Уолан�
2022» в очном формате 22.02.2022 г. на базе
НСОШ № 1 им.Ст.Васильева, очная работа
Нюрбинского межулусного комплексного

центра помощи семье и детям, проведение
всех спортивных мероприятий без зрителей. 

ОГПС РС(Я) №26 по Нюрбинскому ра�
йону с 22 февраля может проводить меро�
приятия по профилактике пожаров с населе�
нием. 

Главам МО, руководителям предприятий
и организаций, независимо от форм собст�
венности, рекомендовано обеспечить пере�
вод до 30% работников на удаленный режим
работы с 22 февраля. 

Учреждениям культуры разрешение про�
ведение  культурно�массовых мероприяти с
заполнением зрительного зала до 50%. 

Также с 22 февраля отменяется вход в уч�
реждения культуры, торговые центры по
кюар�кодам. По заявке администрации
Нюрбачанского наслега, до улучшения  эпи�
демиологической обстановки в наслеге при�
остановлено проведение запланированного
25 февраля регионального Форума мужчин�
педагогов в с.Нюрбачан.

Оперативный штаб 
Нюрбинского района.

Об этом сообщила доктор медицинских
наук Татьяна Руженцова.

Формирующиеся после коронавируса
антитела будут способны защищать от новых
штаммов, если те все же начнут появляться?
Или обязательно нужно будет делать еще и
прививку? 

Как пояснила «Российской газете» за�
меститель директора по клинической работе
Московского научно�исследовательского
института эпидемиологии и микробиологии
имени Габричевского Роспотребнадзора,

доктор медицинских наук Татьяна Ружен�
цова, иммунитет, полученный после корона�
вирусной инфекции, не дает гарантии от
повторного заболевания.

«Имеющиеся на сегодняшний день
данные показывают, что вакцинация после
перенесенного заболевания необходима в
период от 6 до 12 месяцев, в зависимости от
тяжести перенесенной инфекции, сформи�
ровавшегося иммунитета и эпидемической
ситуации», — подчеркнула ученый.

ЯСИÀ.

21 февраля из Хабаровска в Якутск дос�
тавлено 16 тонн жидкого медицинского кисло�
рода. В столице сформирован запас жидкого
медицинского кислорода до 17 суток.

Как сообщили в Минздраве Якутии, по
состоянию на сегодняшний день, 21 февраля
2022 года, запас составляет 37,1 тонн. За пос�
ледние сутки потребление кислорода соста�
вило 2,2 тонны. Все медицинские учрежде�
ния республики обеспечиваются медицинс�

ким кислородом в полном объёме.
Напомним, в эту волну коронавирусной

инфекции потребность в медицинском кис�
лороде стала меньше. Так, за прошедшие
сутки медицинскими организациями зареч�
ной группы улусов газообразный медицинс�
кий кислород не потреблялся, так как не бы�
ло в этом потребности.

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

2�4 марта в Якутске состоятся XV Съезд
женщин Якутии «Женщины Якутии за устой�
чивое развитие Дальнего Востока и Àрктики»
и II Дальневосточный женский форум, пос�
вящённые 100�летию образования Якутской
ÀССР и Году Матери в Якутии.

«На юбилейном съезде и форуме будут
обсуждаться ключевые вопросы развития
Дальнего Востока и нашей республики, ка�
сающиеся очень многих направлений жиз�
ни, в том числе реализации национальных
проектов и связанных с ними социальных
инициатив женщин. Символично, что
масштабные мероприятия проводятся в
Год Матери, объявленный лидером респуб�

лики Àйсеном Николаевым, и, конечно,
мы будем говорить о важности и укрепле�
нии института семьи, вкладе женщин в
развитие и процветание общества», – ска�
зала заместитель Председателя Правитель�
ства Якутии, председатель оргкомитета
Ольга Балабкина.

Участницы обсудят вопросы создания
благоприятных условий для роста рождае�
мости, поддержки материнства, занятости
женщин, обеспечения качественно нового
уровня здравоохранения, благоприятной
окружающей среды, женского предприни�
мательства.

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

––  ССттооппккооррооннааввиирруусс  ––

Роспотребнадзор: иммунитет после COVID�19
не защищает от повторного заболевания

Медицинские учреждения Якутии обеспечены
медицинским кислородом в полном объёме

Районный оперштаб информирует

– ГИМС предупреждает –

4 этап межведомственной акции "Безопасный лед"

– В республике –

В Якутске состоятся XV Съезд женщин Якутии
и II Дальневосточный женский форум
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Тапталлаах кэргэним, аіам,
эЇэм, кўтўєбўт, убайбыт, быраап�
пыт, ўлэ бэтэрээнэ НИКОЛÀЕВ
Валерий Николаевич бу дьыл
олунньу 7 кўнўгэр Орто дойдуттан
барбыта 40 хонугун туолан ааста.
БиЇиги ыал уонна аймахтар єйбў�
тўгэр�санаабытыгар кыайан єй�
дєммєт ыар сўтўктэннибит, ўєрэ�
кєтє, кэпсии�ипсии сылдьыбыт
киЇибит аны биЇиги кэккэбитигэр
суох ...

Николаев Валерий Николае�
вич 1954 сыл алтынньы 11 кўнўгэр
элбэх оіолоох дьиэ кэргэμμэ ула�
хан оіонон кўн сирин кєрбўтэ.
Ийэтэ Татьяна Николаевна Пав�
лова уонна аіата Николай Семё�
нович Николаев Ньурбачааμμа
биир тарбахха баттанар ўлэни�
хамнаЇы єрє туппут дьоЇун мааны
ыалынан биллэрэ. Ыал улахан
оіото буолан сўрдээх ўлэЇит, туох

да ўлэтиттэн толлон турбат ўлэЇит
этэ. Сэбиэскэй Àармыйа кэккэ�
титтэн 1976 сыллаахха кэлиэіит�
тэн, суоппар�тракторист идэтин
баЇылаан, "Ньурба" сопхуоска ўлэ�
тин саіалаабыта.

Онтон 1980 сыллаахха ыал буо�
лан, Ньурбаіа кєЇєн, дьиэ туттан,
икки оіолонон дьоллоохтук олор�
бута. Ньурба лесхоЇугар тырахта�
рыыЇынан, суоппарынан, кєтєр
фабрикатыгар тырахтарыыЇынан,
онтон Ньурба УПО�тугар биэнси�
йэіэ тахсыар диэри кыЇамньы�
лаахтык ўлэлээбитэ.

Дьонугар�сэргэтигэр, дьиэ
кэргэнигэр олус сэмэй кыЇам�
ньылаах этэ. Ол курдук кэргэнин
бииргэ ўєскээбит быраатын, бал�
тын атахтарыгар туруорарга кємє�
лєспўтэ. Бииргэ тєрєєбўт быраат�
тарын, кинилэр оіолоругар, ай�
махтарыгар итии�истиμ сыЇыан�
нааіа, наар билсэ турара, аймах�
тарын кытта сибээЇи быспатаіа.

Валерий Николаевич кўн си�
ригэр дьоллоох олоіу олордо. Ки�
ни ситэрбэтэіин оіолоро, сиэн
бырааттара, сиэннэрэ ситэриэхтэ�
рэ, салгыы дьоллоохтук олоруох�
тара.

Ыар�курус кэммитигэр кутур�
іаммытын бииргэ ўллэстибит,
кўўс�кємє буолбут ыраах�чугас
аймахтарбытыгар, ўлэлээн ааспыт
тэрилтэтигэр Ньурба УПО�тугар,
бииргэ ўєрэммит оіолорбутугар
махталбытын тиэрдэбит.

ЭЇиэхэ барыгытыгар доруо�
буйаны, сырдык, ыраас,  чэгиэн
олоіу баіарабыт.

Кэргэнэ, кыыЇа, сиэнэ,
кўтўєтэ, аймахтара.

C 21 по 28 февраля 2022 года
на территории Нюрбинского ра�
йона пройдет профилактическое
мероприятие "Внимание: пеше�
ход".

Мероприятие направлено на
профилактику ДТП с участием
пешеходов, повышение уровня
дисциплины водителей и пеше�
ходов, снижение количества
ДТП, профилактики админист�
ративных правонарушений, свя�
занных с наездом на пешеходов.

Àнализ аварийности на авто�
мобильных дорогах Республики
Саха (Якутия) за последние 5 лет
показал, что количество дорож�
но�транспортных происшествий
связанных с наездом на пешехо�
дов является одним из видов
ДТП с наибольшим удельным
весом от общего числа всех про�
изошедших ДТП. Так, согласно
статистическим данным инфор�
мационной системы ГИБДД ус�
тановлено, что на дорогах рес�
публики произошло 1116 учет�
ных ДТП, связанных с наездом
на пешеходов, в которых погиб�
ло 95 человек и 1087 человек по�
лучили ранения различной сте�
пени тяжести.

Уважаемые водители!
Заблаговременно снижайте

скорость, остановитесь и про�
пустите пешеходов, переходя�
щих дорогу. Необходимо повы�
сить внимание к маленьким пе�
шеходам. 

Помните: поведение ребенка

на дороге бывает непредсказу�
емым, поэтому будьте внима�
тельнее при проезде пешеходных
переходов, в районе мест распо�
ложения образовательных уч�
реждений. Не нарушайте ско�
ростной режим. Включайте
ближний свет фар, в том числе в
населенных пунктах, даже в
светлое время суток.

Уважаемые пешеходы!
При переходе проезжей час�

ти даже на зеленый сигнал све�
тофора необходимо убедиться,
что все транспортные средства
пропускают вас. Осмотритесь и
оцените обстановку. При пере�
сечении проезжей части по не�
регулируемому пешеходному пе�
реходу снимите капюшоны, убе�
рите предметы, ограничиваю�
щие обзор, снимите наушники и
прогнозируйте ситуацию на до�
роге. Подождав две минуты, вы
можете продлить свою жизнь и
сохранить здоровье на долгие
годы. При движении в темное
время суток используйте свето�
возвращающие элементы.

Уважаемые родители!
Напоминайте каждый раз де�

тям о внимании и осторожности
рядом с проезжей частью. И
помните, собственный пример
соблюдении ПДД, это лучшее
средство в воспитании ребенка.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НЮРБИНСКОМУ

РÀЙОНУ.

– ОГИБДД предупреждает –

“Внимание: пешеход”

– Кэриэстэбил –

Сўрэхпитигэр
єрўў баар буолуо

Àнтоновка участковай балыыЇатыгар
єр сылларга фельдшеринэн ўлэлээ�
бит, ўлэ, тыыл бэтэрээнэ

КУРБÀТОВÀ Àнна Ивановна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн туораабытынан оіолоругар, чугас
дьонноругар кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Àнтоновка участковай
балыыЇатын кэлэктиибэ.

Ньурба оройуонун Октябрьскай нэЇи�
лиэк Бочуоттаах олохтооіо, тыыл
бэтэрээнэ

КУРБÀТОВÀ Àнна Ивановна
бу Орто дойдуттан барбытынан оіоло�
ругар, сиэннэригэр, аймахтарыгар,
чугас дьонугар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит, кытаатыμ.

"Октябрьскай нэЇилиэк" МТ
дьаЇалтата, "Октябрьскай нэЇилиэк"

МТ депутаттарын Сэбиэтэ.

Убаастыыр дьоммутугар Димаіа, Та�
мараіа ийэлэрэ, Наташалаах Эдиккэ
эбэлэрэ

КУРБÀТОВÀ Àнна Ивановна
олохтон барбытынан дириμ кутур�
іаммытын биллэрэбит.

Семеновтар, Санниковтар,
Дьокуускайтан Стас Санников

дьиэ кэргэнэ.

Кўндў бииргэ ўєрэммит табаарыспы�
тыгар Лебедев Иван Семеновчика,
кини дьиэ кэргэнигэр, аймахтарыгар
бииргэ тєрєєбўт эдьиийдэрэ, Хатыμ
СыЇыы олохтооіо

ФЕДОРОВÀ Ольга Семеновна
эмискэ ыарахан ыарыыттан бу кўн
сириттэн кўрэммитинэн дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Марха орто оскуолатын
1990 с. выпуЇа.

Кўндў таптыыр балтыбыт, эдьиийбит,
Таркаайыттан тєрўттээх Ньурба куо�
рат олохтооіо, єрєспўўбўлўкэ соци�
альнай сулууспатын туйгуна, ўлэ бэтэ�
рээнэ

ПÀВЛОВÀ Àграфена Васильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан ыалдьан
олохтон туораабытынан таптыыр кэр�
гэнигэр Àндрей Иннокентьевичка,
кыргыттарыгар Надяіа, Маринаіа,
кўтўєттэригэр, сиэннэригэр уонна чу�
гас аймахтарбытыгар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.
Кўндў киЇибит сырдык, ыраас мєс�
сўєнэ мэлдьи биЇиги сўрэхпитигэр
баар буолуо.

Бииргэ тєрєєбўт эдьиийдэрэ,
бырааттара, балтылара уонна

кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр киЇибит, єр сылларга
Ньурбатааіы кырдьаіастар интернат
дьиэтэ тэриллиэіиттэн бииргэ ўлэ�
лээбит дьўєгэбит

ПÀВЛОВÀ Àграфена Васильевна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туо�
раабытынан кэргэнигэр Àндрей Ин�
нокентьевичка, кыргыттарыгар На�
дяіа, Маринаіа, сиэннэригэр, кў�
тўєттэригэр, аймахтарыгар дириμ ку�
туріаммытын биллэрэбит, аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.

Надежда Егорова, Елена Кириллина,
Нелли Семенова, Оксана Àнисимова,

Василиса Хорбакова, Варвара
Николаева, Венера Семенова,

Елена Николаева.

Убаастыыр дьўєгэбит, бииргэ ўєрэм�
мит доіорбут, тєрєєбўт Ньурбатыгар
бухгалтерынан мэрияіа, ДИПИ�га єр
сылларга ситиЇиилээхтик ўлэлээбит

ПÀВЛОВÀ Àграфена Васильевна
Дьокуускай куоракка ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн туораабыты�
нан тапталлаах кэргэнигэр Петров
Àндрей Иннокентьевичка, кыргыт�
тарыгар Надеждаіа, Маринаіа, кини�
лэр дьиэ кэргэннэригэр, чугас аймах�
тарыгар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит. Кўндў дьўєгэбит быдан дьыл�
ларга быраЇаай!

Ньурба 1 №�дээх орто оскуолатын
1974 с. бўтэрбит 10 "в" кылаас

кэлэктиибэ, кылаас салайааччылара.

В.À. Петрова аатынан Ньурбатааіы
улуустар икки ардыларынааіы кырдьа�
іастар уонна инбэлииттэр интернат
дьиэлэрин кэлэктиибэ єр кэмμэ кылаа�
бынай бухгалтерынан ўлэлээбит, СЄ
Социальнай харалтатын туйгуна, ўлэ
бэтэрээнэ

ПÀВЛОВÀ Àграфена Васильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан кини кэргэнигэр Àндрей
Иннокентьевичка, оіолоругар, сиэн�
нэригэр, чугас дьонноругар, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаннарын тиэрдэл�
лэр.

Кўндўтўк саныыр ыалбыт Àндрей Ин�
нокентьевич Петров кыргыттарыгар
Надяіа, Маринаіа, сиэннэригэр  тап�
таллаах ийэлэрэ, эбэлэрэ

ПÀВЛОВÀ Àграфена Васильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан олунньу 20
кўнўгэр кўн сириттэн кўрэммитинэн
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Ийэ буора сылаас, сымнаіас буоллун.

Ыаллара Николаевтар.

Ньурба оройуонун Октябрьскай нэЇи�
лиэк Бочуоттаах олохтооіо, тыыл
бэтэрээнэ

ГРИГОРЬЕВ
Иннокентий Иннокентьевич

бу Орто дойдуттан барбытынан оіо�
лоругар, сиэннэригэр, аймахтарыгар,
чугас дьонугар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит, кытаатыμ.

"Октябрьскай нэЇилиэк" МТ
дьаЇалтата, "Октябрьскай нэЇилиэк"

МТ депутаттарын Сэбиэтэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Бадма�
жапова Янжима Булатовнаіа уонна
кини дьиэ кэргэнигэр тапталлаах аіа�
лара, эЇэлэрэ

БÀДМÀЖÀПОВ Булат Доржиевич
соЇуччу олохтон туораабытынан ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

В.À. Петрова аатынан Ньурбатааіы
улуустар икки ардыларынааіы

кырдьаіастар уонна инбэлииттэр
интернат дьиэлэрин кэлэктиибэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбитигэр
Юрий Самуиловичка уонна кини чу�
гас дьонугар, аймахтарыгар ийэлэрэ,
эбэлэрэ, хос эбэлэрэ

НИКОЛÀЕВÀ Евдокия Ивановна
тыыл, ўлэ бэтэрээнэ кўн сириттэн
хомолтолоохтук барбытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Сўлэ нэЇилиэгин дьаЇалтатын,
"Àйыы Тайбыт" култуура

киинин кэлэктииптэрэ.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эЇэбит,
СЄ тыатын хаЇаайыстыбатын туйгу�
на, Ньурба улууЇун Ўєдэй нэЇилиэгин
Бочуоттаах олохтооіо

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
бу дьыл олунньу 19 кўнўгэр уЇун ыара�
хан ыарыыттан биЇиги кэккэбититтэн
суох буолбутун чугас дьоммутугар,
аймахтарбытыгар, табаарыстарбыты�
гар дириμник курутуйан туран иЇи�
тиннэрэбит.
Кэргэнэ, оіолоро, кийииттэрэ, кўтўєтэ,

сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Кўндўтўк саныыр убаастыыр ыалбыт
аіата, Ўєдэй олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
ыарахан ыарыыттан бу кўн сириттэн
барбытынан кэргэнигэр Марина Се�
меновнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ньурбаттан БаЇылай,
Àнюта Григорьевтар.

Кўндў убаастыыр сыбааппыт, Ўєдэй
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
олунньу 19 кўнўгэр ыарахан ыарыыт�
тан кўн сириттэн кўрэммитинэн чугас
дьонугар, кэргэнигэр Марина Семе�
новнаіа, кўтўєппўтўгэр Сэмэμμэ,
кыыспытыгар Мотяіа, оіолорго ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Чаппандаттан Àнтоновтар, Ефимовтар,

Николаевтар, Чарпыковтар, Маартан
Àнтоновтар, Дьаархантан Васильевтар.

Улаханнык ытыктыыр табаарыспыт,
Ўєдэй нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо, тыа хаЇаайыстыбатын туйгуна,
Бочуоттаах бэтэрээнэ, дьиэ кэргэн
туллар тутааіа, аіа баЇылыга, амарах
аіа, эйэіэс эЇээ

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кэргэнигэр Марина Семе�
новнаіа, кыыЇыгар Àлена Сергеевна�
іа, уолаттарыгар Àндрей, Семен Сер�
геевичтарга, сиэннэригэр, чугас дьо�
нугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан бары
Дмитриевтар, Петровтар.

Ўєдэй нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо, СЄ тыатын хаЇаайыстыбатын
туйгуна, нэЇилиэк Ытык Сўбэтин, бэ�
тэрээннэрин салайааччыта

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кини дьиэ кэргэнигэр, ай�
мах�билэ дьонугар, нэЇилиэк олох�
тоохторугар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

"Ньурба улууЇа" МО ДьаЇалтата,
улуустааіы Ытык Сўбэ уонна

бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ.

Кўндўтўк саныыр кўтўєппўт, ўлэ бэ�
тэрээнэ, Ньурба улууЇун Ўєдэй нэ�
Їилиэгин Бочуоттаах олохтооіо

КОРНИЛОВ Сергей Семенович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан кэргэнигэр Марина Се�
меновнаіа, кыыЇыгар Àленаіа, кўтўє�
тўгэр Марикка, уолаттарыгар Сеняіа,
Àндрейга, кийииттэригэр, сиэннэри�
гэр, хос сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан Сабычиковтар
дьиэ кэргэттэрэ,

Дьокуускайтан Сабычиковтар.

Кўндў тапталлаах ийэм, эдьиийбит,
эбээбит, Дьаархан нэЇилиэгиттэн
тєрўттээх
ТОГУЛЛÀХОВÀ Марина Гаврильевна
бу дьыл олунньу 20 кўнўгэр 86 сааЇы�
гар ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитин туЇунан билэр дьомму�
тугар, аймахтарбытыгар дириμник ку�
рутуйан туран биллэрэбит. Кўндў
киЇибит сырдык, ыраас мєссўєнэ би�
Їиги сўрэхпитигэр єрўў баар буолуо.

КыыЇа, Тогуллаховтар,
Игнатьевтар, Тарасовтар.

БиЇиги улаханнык убаастыыр сала�
йааччыбыт, кэллиэгэбит Илья Гаври�
льевич Тогуллахов бииргэ тєрєєбўт
эдьиийэ
ТОГУЛЛÀХОВÀ Марина Гаврильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан туораабыты�
нан кини кыыЇыгар Марианнаіа,
чугас аймахтарыгар хомолтобутун хол�
буубут, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Урут социальнай управлениеіа бииргэ
ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ.

Кўндў дьўєгэбитигэр Марианна Ни�
колаевнаіа тапталлаах кўн кўбэй ийэ�
тэ, Дьаархан нэЇилиэгиттэн тєрўттээх
ТОГУЛЛÀХОВÀ Марина Гаврильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн туораабытынан чугас дьонугар,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.
Дьўєгэлэриμ Àйта, Саргы, Лира, Надя.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит, дьўєгэ�
бит Давыдова Марианна Николаевна
тапталлаах ийэтэ
ТОГУЛЛÀХОВÀ Марина Гаврильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн туораабытынан кыыЇыгар, чугас
дьонугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Ньурбатааіы статистика
отделын кэлэктиибэ.

Кўндў тапталлаах ийэм, эбэбит, хос
эбэбит, ўлэ бэтэрээнэ, сэрии сылын
оіото

СÀБЫЧИКОВÀ Àкулина Сергеевна
уЇун ыарахан ыарыыттан 83 сааЇыгар
бу дьыл олунньу 21 кўнўгэр кўн си�
риттэн туораабытын иЇитиннэрэбит.
Кўндў киЇибит быдан дьылларга бы�
раЇаай. Ийэ буоруμ сымнаіас суоріан
буоллун.

КыыЇа, сиэнэ, сиэн кийиитэ,
хос сиэннэрэ.

Кўндўтўк саныыр эбэбит, саμаспыт,
"Ньурба" сопхуоска ўтўє суобастаах�
тык ўлэлээбит ўлэ бэтэрээнэ, Дьии�
кимдэ нэЇилиэгин олохтооіо

СÀБЫЧЫКОВÀ Àкулина Сергеевна
Орто дойдуттан ыарахан ыарыыттан
туораабытынан кыыЇыгар, эдьиий�
битигэр Любовь Àфанасьевнаіа,
сиэннэригэр, хос сиэннэригэр, чугас
амйахтарыгар дириμ кутуріаммытын
холбуубут.
Кини туЇунан сырдык єйдєбўл биЇи�
ги сўрэхпититтэн сўтўє суоіа. ÀЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан
Канаевтар, Àфанасьевтар.

С.И. Àлексеев аатынан Дьиикимдэ
оскуолатын учууталларыгар Сабычи�
кова Любовь Àфанасьевнаіа уонна
Àйталина Àкимовнаіа тапталлаах
ийэтэ, эбэлэрэ уонна хос эбэлэрэ, ўлэ
бэтэрээнэ, сэрии тулаайаіа, "Комму�
нистическай ўлэ ударнига"

СÀБЫЧИКОВÀ Àкулина Сергеевна
2022 сыл олунньу 21 кўнўгэр уЇун
ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын тириэр�
дэбит.

Дьиикимдэ оскуолатын кэлэктиибэ.

Эдьиийбитигэр Любовь Àфанасьев�
наіа тапталлаах ийэтэ

СÀБЫЧЫКОВÀ Àкулина Сергеевна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан дириμ кутуріаммытын ти�
риэрдэбит. Ўтўє майгылаах кўндў ки�
Їибит туЇунан сырдык єйдєбўл сў�
рэхпитигэр єрўў баар буолуоіа. Ўйэ�
саас тухары быраЇаай.

Àндреевтар.


