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Олунньу 28 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуустааіы киин балыыЇа
кылаабынай бырааЇа Наталья Павлова су�
буотаіа � 41, єрєбўлгэ 22 киЇи коронавиру�
Їунан сутуллубута бэлиэтэммитин, барыта
540 киЇи ыалдьарын, ол иЇигэр 501 � тастан,
39 киЇи стационарга эмтэнэрин, Дьокуус�
кай уонна Мииринэй балыыЇаларыгар 8 ки�
Їи баарын иЇитиннэрдэ. Уруккута оіо туб�
санаторийыгар ўлэлиир ковиднай балыыЇа
куойкатын 50�μа диэри улаатыннарбыттар.
Àаспыт нэдиэлэіэ 121 киЇи вакцинацияны
ааспыт.

Роспотребнадзор отделын бэрэстэбиитэ�
лэ ааспыт нэдиэлэіэ ОРВИ�нан 368 киЇи
ыалдьыбытын, дьон тымныйан ыалдьыыта
15% тўспўтўн эттэ.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын салайааччытын солбуйааччыта Николай
Àлексеев криминальнай субуокканы били�
Їиннэрдэ. Нэдиэлэ устата дьуЇуурунай
чааска 62 иЇитиннэрии�сайабылыанньа
киирбит, 17 киЇи хирургияіа кєрдєрўммўт,
11 административнай буруй оμоЇуллубут,
буруй оμоруутун сибикитин булуу туЇунан
араапар � 6, 1 � халааЇын, 1 � єлєрєрўнэн
куттааЇын, 1 криминала суох єлўк булуллу�
бут, атын улуустартан буруй оμоЇуллуутун
туЇунан 4 матырыйаал кэлбит. Барыта 159
боротокуол толоруллубут, ол иЇигэр ГÀИ
хайысхатынан � 82, ыстаарааптыыр стоян�
каіа 3 массыына туруоруллубут, 1 итирик
суоппар тутуллубут, оіону иитиигэ эбээЇи�
нэЇин толорбот буолуу иЇин 7 боротокуол
толоруллубут, маіаЇыыннартан 2 бытархай
уоруу тахсыбыт. 

ЕДДС салайааччыта Àфанасий Кириллин
ааспыт нэдиэлэ этэμμэ ааспытын, Ньурба
к. Мичурин уул. 1 №�дээх дьиэтигэр "корот�
кай самыкаанньа" буолан баЇаарынай мас�
сыына тиийэ сылдьыбытын, умайыы тахсы�
батаіын, септиктэр туолууларыгар сигнал�
лар киирэллэрин иЇитиннэрдэ. 

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇаіы хааччы�
йыыга солбуйааччыта Àлексей Àндреев
олоіу�дьаЇаіы хааччыйар тыын суолталаах
тэрилтэлэргэ ўлэ штатнай эрэсииминэн
барарын, Ньурба к. санитарнай туругар сўбэ
мунньах ыытыллыбытын, бєіў таЇыыга
региональнай оператор � Кировтааіы чох
разреЇа былааннаахтык ўлэлии сылдьарын
бэлиэтээтэ. Ньурба к. дьаЇалтатыгар туЇаа�
йан Менделеев уул. 5 №�дээх дьиэтин
подъеЇыгар уу киирбитин туЇунан дьонтон
сигнал киирбитин эттэ.

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала�
йааччыта Àлевтина Àргунова улууска 3 ос�
куолаіа сорох кылаастарга оіолор элбэхтик
ыалдьан тэйиччиттэн ўєрэнэллэрин, били�
гин ўтўєрбўттэрин, ОРВИ�нан ыалдьыы
эмиэ кыччаабытын иЇитиннэрдэ. Ньурба 1,
2 №�дээх уонна Киров оскуолаларыгар фе�
деральнай бўддьўєт суотугар хапытаалынай
єрємўєнўгэр уонна "Хас биирдии оіо си�
тиЇиитэ" тосхолунан Àнтоновка орто оскуо�
латын спорт саалатын єрємўєнўгэр тэрилтэ�
лэр бииргэ ўлэлээЇиннэригэр сыЇыаннаах

сўбэ мунньах ыытыллар.
Култуура департаменын салайааччытын

солбуйааччыта Àльбина Михайлова Саха
ÀССР тэриллибитэ 100 сылыгар аналаах
улуустааіы тэрийэр хамыыЇыйа хаста да
мунньахтаабытын эттэ.

Социальнай кємўскэл управлениетын са�
лайааччыта Ирина Находкина ўлэ былаан�
наахтык барарын, суруйтарыы быЇыытынан
дьону приемнуу олороллорун бэлиэтээтэ.
ХамыыЇыйалар ўлэлэрэ сєргўтўлўннэ, со�
циальнай хантараакка хамыыЇыйа мунньах�
тара ыытылынна. Сыл саіаланыаіыттан
"Ўйэ оіолоро" СЄ олохтообут ийэ хапытаала
33 ийэіэ анаммыт. 

ДИПИ дириэктэрин солбуйааччыта Да�
нил Иванов хамсык дьаμын киллэрбэт туЇут�
тан олохтоммут ўлэ ураты эрэсиимиттэн
тахсыахтарын баіарбаттарын эттэ. Билигин
ДИПИ�гэ 116 кырдьаіас уонна инбэлиит
олорор, оптуорунньуктан 1 быраас ўлэіэ
киирэр. 

Улуустар икки ардыларынааіы дьиэ кэр�
гэμμэ уонна оіоіо кэлим кємє киинин бэрэс�
тэбиитэлэ Валентина Ефремова стационар�
га 1 оіо баарын, билиμμитэ сирэй уонна тэ�
йиччиттэн кєрўμўнэн ўлэлииллэрин, очнай
эрэсиим кєμўллэнэн 10 оіо кэлиэхтээіин,
4�с киирии кулун тутар ыйын ортотугар буо�
ларын иЇитиннэрдэ. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев ку�
лун тутар 1 к. 3 былаЇаакканан (Маалыкай,
Марха уонна Ньурба куусталара) СЄ ситэ�
риилээх былааЇын уорганнарын ааспыт
сыллааіы ўлэтин отчуота буоларын, СЄ Бы�
рабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэлин сол�
буйааччыта Михаил Никифоров уонна 10�
ча миниистирдэр, бєдєμ биэдэмистибэлэр
салайааччылара кытталларын иЇитиннэрдэ.
Отчуот модераторынан улуус баЇылыга
Àлексей Иннокентьев уонна СЄ тутууга ми�
ниистирэ Павел Кылатчанов буолаллар. 

02.03.22 с. Бўлўў улуустарыгар аналлаах
СЄ Тырааныспарга министиэристибэтин
Коллегиятын кєЇє сылдьар мунньаіа
ыытыллар. Ньурба пуордун кєтєр�тўЇэр ба�
лаЇатын тутуу, "Бўлўў" федеральнай суолу
аспааллааЇын, Бўлўў єрўЇў туоруур муоста�
лары тутуу, федеральнай суол таЇынааіы
Ньурба улууЇун нэЇилиэктэрин улууссала�
рын аспааллааЇыμμа єрєспўўбўўкэіэ пи�
лотнай бырайыак, концессионнай сєбўлэ�
Їиинэн суоллары оμоруу, дьоіус авиация
боппуруостара кєрўллўєхтэрэ.

Улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын де�
партаменын салайааччыта Иван Егоров
Дьокуускайга командировкатын тўмўгўттэн
билиЇиннэрдэ. Сылгы собуотугар сыЇыан�
наах боппуруос 28.02.22 с. Ил Тўмэн бўддўєт
бэлиитикэтин ис кэмитиэтин кєрўўтўгэр

киллэриллэр. Кулун тутар 3�4 кк. Ил Тўмэн
сиэссийэтигэр киирэн кєрўллэр. "Саха сўє�
Їўтэ" ГКП сылгы собуотун кытта ўлэлэЇэргэ
бэлэм, сылгы базатын тутарга ТХМ�тан ўп
кєрдўў олорор. 

Саха ÀССР 100 сылыгар аналлаах, кулун
тутар 21 к. буолуохтаах СЄ сылгыЇыттарын
кўрэіин бырагыраамата кэлбит, балаЇыан�
ньатын ыыта иликтэр. 1 миэстэіэ ТХМ "Бе�
ларус" тыраахтары туруорар, 2�с уонна 3�с
миэстэлэргэ улуус уонна хаЇаайыстыбалар
бириис туруоруохтаахтар. Єрєспўўбўлўкэ
улуустарын племенной хаЇаайыстыбала�
рыттан манна кытта кэлэр баіалаах элбэх.
ТХМ сэминээри иилээн�саіалаан тэри�
йиэхтээх. Чаппандаіа Ўєрэх киинин дьиэ�
тин аЇыллыытын ыытарга кэпсэтии барар. 

Àлексей Иннокентьев 21.03.22 с. єрєспўў�
бўлўкэтээіи сылгыЇыт кўрэіин тэрээЇин�
нэрин туЇунан т/х департамена иЇитиннэ�
риилээх ўлэіэ кўўскэ кыттыЇара наадатын
бэлиэтээтэ. ТэрээЇиμμэ СЄ Ил Дархана
Àйсен Николаев эбэтэр СЄ Бырабыыта�
лыстыбатын Бэрэссэдээтэлэ Àндрей Тара�
сенко кэлиэхтээх. Ўўт харчытыгар дьоμμо
иэстээх "ВилМар" кэпэрэтиип иэЇин
реестрин кэм да киллэрэ илигинэн, хайаан
даіаны департамент реестри ирдэЇэн
ыларыгар дьаЇайда. Улуустан харчы кєрўл�
лэн дьоμμо иэстэрэ тиийиэхтэрэ итинтэн
эрэ иμнэн турар.  

Ветуправление бэрэстэбиитэлэ Маалы�
кайга 3 сылгы охтубут чахчытынан бэрэ�
биэркэ тўмўгўнэн сыстыганнаах да, бакте�
риальнай да ыарыы булуллубатаіын иЇи�
тиннэрдэ. Сылгылар барыта боруу отунан
аЇаппыттарыттан сўЇўрбўттэр. Сылгылаах
икки чааЇынай киЇи ити отторун Маар Ўрэх
диэн сиргэ оттообуттар. 28.02.22 с. Маалы�
кайга 1 исписэлииЇи ыыппыттар, 5 кўн кэ�
тээн кєрўєхтээх. Улуус ўрдўнэн 715 ынах
тєрєєтє, бу ынах 13%�на буолар. Маассабай
тєрўєх кулун тутар ыйтан саіаланыахтаах.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин нэЇилиэккэ хамсык дьаμынан су�
туллубут 63 киЇи баарын (ол иЇигэр 28 оіо),
ревакцинацияны 178 киЇи ааспытын, бы�
Їыыны ылыы 82%�μа тиийбитин (1537 ки�
Їи) эттэ. Эбийиэктэр бары этэμμэ тураллар.
Ньурба к. кєрўўтэ�истиитэ суох сылдьыбыт
сылгылары хаЇаайыттарыгар туттарбыттар,
Àнтоновкаіа дьиэлэригэр аЇата тураллар. 

СылгыЇыт кўнўгэр бэлэмнэнэн, бу нэ�
диэлэіэ Кыталыктаахха субуотунньук тэ�
риллэрэ былааннанар. Кэргэннии Семен
Давыдович уонна Варвара Софроновна Гав�
рильевтар кинигэлэригэр олоіуран быра�
йыак оμоЇуллан, 5 сыллаах ўбўлўєйдээх тэ�
рээЇин кинигэтэ "Туругурдун ўйэлээх тап�
тал" диэн ааттанан таіыста, 30�ча ыал кэлэн

кытынна. Н.Н.Сеялов аатынан садуобаіа
кўрэхтэЇии буолан ааста. НэЇилиэк дьаЇал�
татыгар ыччат саμа исписэлииЇэ киирэн
ўлэтин саіалаата. КўрэхтэЇиигэ баран Саха�
лиμμа кикбоксиμμа 2�с миэстэ буолла. 

Улуус баЇылыга Àлексей Иннокентьев
планерканы тўмўктўўрўгэр чугастааіы кэ�
минэн улахан тэрээЇиннэр � СЄ ситэрии�
лээх былааЇын отчуота, Минтранс Колле�
гията, єрєспўўбўлўкэтээіи сылгыЇыт кўрэ�
іэ буолалларын бэлиэтээтэ. Бу улахан та�
Їымнаах тэрээЇиннэргэ бары кытталлары�
гар ыμырда. Єрєспўўбўлўкэ  таЇымнаах
сылгыЇыттар кўрэхтэрэ Ньурбаіа буолара �
улахан чиэс. 

Салгыы Àлексей Михайлович Саха
ÀССР 100 сылыгар ўлэ дьонун чиэстээЇиμ�
μэ, кинилэри Àрассыыйа, єрєспўўбўлўкэ
уонна улуус наіараадаларыгар тўЇэриигэ
улуус дьаЇалтатын тэрээЇин боппуруоста�
рыгар уонна нэЇилиэктэри кыта ўлэіэ уп�
равлениеіа эрдэ сорудахтаабытын санатта.
Урут 3500�4000 кг кирбиини ситиспит ыан�
ньысыттар наіараадаіа тиксэ иликтэрин,
бэл диэтэр, улуус бочуоттаах олохтооіун
аатын ыла иликтэрин эттэ. 

Наіарадаіа тўЇэрэргэ кандидатуралары
ўчўгэйдик кєрєргє, 5 сыл иЇинэн наіараа�
даіа тиксибэтэх буолуохтаахтарын бэлиэ�
тээтэ. Тыа хаЇаайыстыбата профсойууЇа
суох, онон муниципальнай тэриллиилэр
дьаЇалталара бу боппуруоска ўлэлэЇэллэрэ
наадатын бэлиэтээтэ. Ўлэ дьонун, биллии�
лээх киэн туттар дьоммут ааттара алмааска
иμэриллиилэрин туЇунан сырдатыы ўлэтэ
ситэ барбат. 

Быйыл улууска 10 саμа эбийиэк ўлэіэ
киириэхтээх: Ньурба к. тыйаатыр дьиэтэ,
Чаппанда оскуола�саада, Кўндээдэ оскуола�
та, Хатыы ФÀПа (киирэн турар), Маарга
врачебнай учаастак, Кировка фельдшерскэй
пуун, Маарга 35 миэстэлээх оіо уЇуйаана,
Àнтоновкаіа норуот айымньытын дьиэтэ, 2
нэЇилиэккэ 4�тўў кыбартыыралаах уопсай
дьиэ, итиэннэ К.Д.Уткин аатынан Ньурба�
тааіы музейга Судаарыстыбаннас саалата. 

Ньурба 1, 2 №�дээх уонна Киров оскуо�
лаларыгар 140 мєл. кэриμэ суумаіа хапы�
таалынай єрємўєн ыытыллар, итиэннэ Àн�
тоновка орто оскуолатыгар "Хас биирдии
оіо ситиЇиитэ" федеральнай бырайыагынан
спорт саалатын єрємўєнэ ыытыллыаіа.
Онон быйыл тутууга улахан хамсааЇын тах�
сыахтаах.

Мунньаіын тўмўктўўрўгэр Àлексей Ин�
нокентьев билигин уустук быЇыыга�май�
гыга олорорбутунан сибээстээн, бэлитии�
чэскэй єттўнэн дьон сєптєєх билиилээх�
єйдєбўллээх буолуохтааіын, дойдубут са�
лалтатын єйўўр наадатын бэлиэтээтэ уонна
кэрэ аμардары кэлэн иЇэр Àан дойдутааіы
дьахталлар кўннэринэн истиμнк эіэрдэ�
лээтэ, барыларыгар ситиЇиилээх ўлэ нэдиэ�
лэтин баіарда. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

Дорогие женщины Нюрбинского района!
От имени руководства МР «Нюрбинский район» и от

себя лично от всей души и сердечно поздравляю всех пред�
ставителей прекрасной половины с Международным женс�
ким днем!

В этот по�весеннему светлый и радостный день мы
чествуем наших матерей, бабушек, жен, сестер и дочерей.
Символично, что женский праздник приходится на начало
весны. Каждая весна символизирует начало новой жизни в
природе, а женщина по своему предназначению дает начало
новой жизни, является источником самого прекрасного в
семье и обществе, государстве и мире. Вся наша жизнь
становится краше от тепла и света вашего обаяния и
доброты. 

Велика роль женщин в каждой семье и обществе. Жен�
щины прилагают все силы для создания уюта и комфорта в
семье, достойно исполняют высокое предназначение мате�
ри и бабушки.

Ваша поддержка вдохновляет нас, мужчин, на созида�
ние, вселяет мужество и волю. Каким бы ни трудностям и
испытаниям подвергала нас жизнь, мы все можем преодо�
леть благодаря вам, нашим замечательным женщинам. С
испокон веков у нас в особенном почете наша легендарная
прародительница � Ньурбакаан. Мы преклоняемся перед ее
светлой памятью, восхищаемся ее необычайной силой духа
и мудростью, которую унаследовали многие представи�

тельницы нюрбинской земли. 

Среди нас трудятся немало женщин, которые своими
высокими деловыми и личными качествами, преданностью
работе, чутким и внимательным отношением к людям за�
служили авторитет и уважение в обществе, являются
добрым примером для нас. Не ограничиваясь выполнением
своих непосредственных обязанностей по работе, они ак�
тивно участвуют в социально�экономическом развитии
своего наслега, города и района, вносят свой достойный
вклад в социально�экономическое развитие района и рес�
публики. Женщины Нюрбинского района активно участву�
ют в общественной жизни района, выступают активными
проводниками государственной политики в сфере демогра�
фической политики, семьи и детства, оказывают большую
помощь в претворении муниципальных программ. 

В этот день мы благодарим вас за радость и счастье,
которые вы нам дарите, за неиссякаемую доброту, щед�
рость сердца, умение сделать наш мир светлым, уютным и
радостным.

Мы посвящаем вам самые сердечные поздравления с пер�
вым весенним праздником. Пусть добрые улыбки, радость и
успешность окружают вас не только в праздничный день,
но и во все последующие дни, и пусть ваши близкие радуют
вас своим вниманием и заботой, а дети – здоровьем и успе�
хами!

Глава МР «Нюрбинский район»
À.М.ИННОКЕНТЬЕВ.

Кўндў тыыл,
ўлэ бэтэрээннэрэ!

Ньурба улууЇун Ытык Сўбэтин, бэтэрээннэрин
Сэбиэтин аатыттан эЇигини кэлэн иЇэр Àан дойду
дьахталларын кўнўнэн, Саха сиригэр Ийэ сыла буол�
бутунан итиитик�истиμник эіэрдэлиибит!

Ханнык баіарар сир�дойду амарах ийэлэринэн,
эйэіэс эбээлэринэн аар�сааргы аатырар�сураіырар.
Эдэр кєлўєнэни иитиигэ амарах сўрэхтээх кўн�кўбэй
ийэ мындыр єйє�санаата, дириμ толкуйа, нарын
таптала, эйэіэс мичээрэ, сылаас�сымнаіас илиитэ
быЇаарар сўдў кўўстээх. ЭЇиги, аіа кєлўєнэ ыччакка
сыаната биллибэт нэЇилиэстибэни айан�тутан, єй�
санаа кўўЇўн хаалларан бэйэіит иэскитин толороіут,
оμордугут. Муударай єйўнэн айыліаны кытта алты�
Їар дьоіурдаах, ўєЇэттэн айдарыылаах дьикти киЇи�
дьахтар буолар. Бааллар эбэээт ийэлэр барахсаттар,
саха уЇулуччулаах дьонун, тўЇэхтэригэр илдьэ сылдьы�
быт, иитэн�такайан киЇи оμорбут. Саханы саха
дэппит дьоммут олохторун арахсыспат кўндў киЇитэ
� ийэ барахсан. ЭЇиэхэ тыыл, ўлэ бэтэрээннэригэр
истиμ махталбытын тиэрдэбит. Бука барыгытыгар
чэгиэн доруобуйаны, дьиэ кэргэттэргитигэр или�эйэ�
ни, чэгиэн доруобуйаны, сырдыгы�сылааЇы баіарабыт!

Ньурба улууЇун Ытык Сўбэтэ,
бэтэрээннэрин Сэбиэтэ.

С Международным женским днем!
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Àаспыт ыйга сыл устата
ыытыллыбыт СЄ доруобуйалары�
нан хааччахтаах дьонун XIII
Спартакиадата тўмўктэммитэ.
Онно улууспут хамаандата Спар�
такаиада тиЇэх тўЇўмэіэр � чэп�
чэки атлетикаіа хамаанданан
кыайыылаах тахсыбыта. Чэпчэки
атлетика аны сайын Уус Àлдан
улууЇун Бороіонугар СЄ Норуот�

тарын VIII спортивнай оонньуу�
ларын бырагырааматыгар киирэр.
Барыта 9 кєрўμμэ ситиЇиилээх�
тик кыттан, биЇиги спортсмен�
нарбыт СЄ адаптивнай спордун
XIII Спартакиадатыгар Дьокуус�
кай куорат кэнниттэн 2�с миэс�
тэіэ  тахсыбыттара. 

Олунньу 28 к. улуустааіы кул�
туура департаменын дьиэтигэр

Спартакиада кыайыылаахтарын
чиэстээЇин буолла. 

Ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ улуус
баЇылыга Àлексей Иннокентьев,
улуус баЇылыгын социальнай
боппуруостарга солбуйааччыта
Àнна Уларова, физическэй кул�
туура уонна спорт управлениетын
салайааччыта Роберт Àлексеев,
улууспут хамаандатын чилиэннэ�
рэ, тренердэр, доруобуйаларыгар
хааччахтаах дьон уопсастыбала�
рын салайааччылара Àлександр
Àлексеев, Светлана Яковлева, Се�
мен Иванов уо.д.а. кытыннылар.  

Элбэх эіэрдэ�махтал истиμ�
иЇирэх тыллара этилиннилэр,
спортсменнарга уонна улуус
спортивнай хамаандатын тэри�
йэргэ кємєлєспўт дьоμμо наіа�
раадалар туттарылыннылар. 1
миэстэ иЇин � 60 тыЇ. солк., 2
миэстэ иЇин � 40 тыЇ. солк. уонна
3 миэстэ иЇин � 20 тыЇ. солк. сэр�

типикээттэр ананнылар. 
Кыайыылаахтар уонна при�

зердар ааттара бу баар: остуол
тенниЇэ � 1 миэстэ Иванов Ма�
рьян Михайлович, Ефремова Ве�
лена Владимировна, Назарова
Саргылана Àфанасьевна, 2 миэстэ
� Барахсина Ньургуйаана Михай�
ловна, Васильев Марк Àфанасье�
вич, Ефремов Виктор Елисеевич,
3 миэстэ � Иванова Туяра Нико�
лаевна, Иванова Раиса Àлексеев�
на, Трифонов Николай Станис�
лавович. Нуучча дуобата 1 миэстэ
� Àлексеева Екатерина Федоров�
на, Ефимов Àлександр Николае�
вич. Голболга 1 миэстэ � Яковлев
Àрсен Меркурьевич, Винокуров
Геннадий Николаевич, Егоров
Михаил Игоревич, 3 миэстэ �
Сертюкова Илона Владимировна,
Иванова Сюзанна Николаевна,
Васильева Надежда Владимиров�
на. Чэпчэки атлетикаіа  1 миэстэ

� Àндреев Прокопий Олегович,
Усов Дмитрий Àркадьевич, 2
миэстэ � Àмбросьев Максим Ни�
колаевич, 3 миэстэ � Степанова
Сардаана Олеговна, Васильев  Ев�
гений Рафикович. Дьаадыраны
анньыыга 1 миэстэ � Иванова Ва�
силина Петровна. 

Улуус хамаандатын бэлэмнээ�
биттэрин иЇин Àлексеев Àлек�
сандр Еремеевичка, Яковлева
Светлана Семеновнаіа, Иванов
Семен Егоровичка 20 тыЇ. солк.
сэртипикээт, Максимов Àлек�
сандр Васильевичка Махтал сурук
туттарылынна. 

Итини сэргэ улуустааіы баай�
га�дуолга сыЇыаннаЇыыларга
уонна муниципальнай атыыла�
Їыыларга кэмитиэтин инженерэ
Марьян Иванов 60 сааЇа туолбу�
тунан сибээстээн, киниэхэ СЄ
социальнай�экэнэмиичэскэй
сайдыытыгар кылаатын уонна єр
сыллаах ўтўє суобастаах ўлэтин
иЇин "СЄ сиргэ сыЇыаннаЇыы�
ларга сайдыытыгар кылаатын
иЇин" бэлиэ туттарылынна. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

1 марта в режиме видеоконфе�
ренции Zoom прошли отчеты ис�
полнительной власти  государст�
венных органов РС (Я) в Нюрбин�
ском районе. Также была проведе�
на трансляция в прямом эфире че�
рез социальную сеть � инстаграмм
страницу @mrnyurbinskiyrayon и
ютуб канале ТРС Нюрба. 

В состав рабочей группы Пра�
вительства вошли заместитель
Председателя Правительства РС
(Я) Михаил Никифоров, министр
промышленности и геологии
Максим Терещенко, заместитель
министра строительства Евгений
Àфанасьев, 1�й заместитель ми�
нистра труда и социального раз�
вития Иван Àлексеев, 1�й замес�
титель министра культуры и ду�
ховного развития Владислав Ле�
вочкин, заместитель министра
здравоохранения Надежда Федо�
рова, заместитель министра эко�
логии, природопользования и
лесного хозяйства Николай Додо�
хов, заместитель министра сельс�

кого хозяйства Àртем Àлексан�
дров, заместитель министра фи�
нансов Гаврил Àлексеев, замести�
тель министра экономики Иван
Елисеев, заместитель министра
образования и науки Владимир
Тихонов, заместитель министра
инноваций, цифрового развития
и инфокоммуникационных тех�
нологий Àндрей Суслов и другие. 

Михаил Никифоров рассказал
об основных социально�эконо�
мических показателях, которые
удалось добиться в республике в
2021 году. Затем перешли к воп�
росам. 

Часть вопросов касалась
проблемы электроснабжения,
строительства мостового перехо�
да через речку Коноччан, шлюз�
регуляторов, снижения тарифов
Ростелекома, подготовительных
работ к пожароопасному сезону,

подключения частного сектора к
централизованному отоплению,
открытия гемодиализного центра
в Нюрбе, строительства различ�
ных объектов в муниципальных
образованиях, электроснабжения
мкр. Березовка г. Нюрба, газифи�
кации населенных пунктов райо�
на, организации комплексной ме�
дицинской экспедиции для изу�
чения состояния здоровья населе�
ния и т.д. 

Как сообщил Михаил Ники�
форов, по вопросом электроснаб�
жения в Нюрбинском районе бу�
дет проведено отдельное совеща�
ние. По словам заместителья ми�
нистра инноваций, цифрового
развития и инфокоммуникаци�
онных технологий Àндрея Сусло�
ва, с сентября текущего года про�
изойдет снижение тарифов за Ин�
тернет. 

Также сельчане спрашивали о
строительстве фельдшерско�аку�
шерских пунктов. Àдминистра�
ция Нюрбинского района подго�
товила проект соглашения с
Минздравом о совместной работе
по развитию сферы здравоохране�
ния в районе. В скором времени
соглашение с министром Леной
Àфанасьевой будет подписано. В
2023 г. в селах Àкана и Дикимдя
планируется построить здания
ФÀП. 

Кроме того на отчете были
подняты земельные вопросы,
строительства 2�й очереди Нюр�
бинской птицефабрики, увеличе�
ния доли возмещения расходов на
приобретение куриного корма,
обновления парка техники Нюр�
бинского филиала Управления
мелиорации, проведения мелио�
ративных и культур�технических 

работ в наслегах и т.д. 2 марта ве�
чером в Нюрбу прибывает с рабо�
чим визитом новый руководитель
Управления по мелиорации зе�
мель и сельскохозяйственному
водоснабжению Минсельхоза
республики Дмитрий Махаров.
Руководство района будет с ним
отрабатывать вопросы мелиора�
ции. 

Поступили вопросы и по
транспортному комплексу. Их
планируется рассмотреть 2 марта
на выездном совещании Колле�
гии Минтранса республики в г.
Нюрбе. 

Всего на отчетах организовано
300 точек подключения через
Zoom. Приняло участие 2003 чел.,
всего поступило 95 вопросов. На�
селение Нюрбинского района вы�
разило одобрение деятельности
исполнительной власти государ�
ственных органов РС (Я). 

Пресс�служба
администрации МР.

Марха куустатын олохтоохто�
ро СЄ бырабыыталыстыбатын бэ�
рэссэдээтэлин солбуйааччыта Ми�
хаил Никифоров салайыылаах
єрєспўўбўлўкэ ааспыт сыллааіы
ўлэтин отчуотун астына иЇиттилэр,
биЇирииллэрин эттилэр. Кыттаач�
чылар кєхтєрє ўрдўк, ыйытыктар�
этиилэр киэμ ыырдаахтар, оттон
хоруйдар олус чуолкайдарынан бы�
лаас уонна уопсастыба аЇаіас кэп�
сэтиитигэр кубулуйдулар.

Тыа хаЇаайыстыбатын тула
Бары нэЇилиэктэргэ єртєєЇўн

боппуруоЇа сытыытык турар, ку�
раан кўн�дьыл уЇуур чинчилээх,
сир�дойду лаμханан, талахтары�
нан саба бўрўлўннэ, онон єртєє�
Їўн наада диэμμэ маннык хоруй
бэрилиннэ: 2015 сыллаахха За�
байкальеіа, Бурятияіа єртєєЇўн�
тэн тахсыбыт баЇаардар хором�
ньулара улаханынан федеральнай
таЇымынан кини бобуллубута.
Єрєспўўбўлўкэ бэйэтин єттўттэн
тус кєрўўлэрин бырабыыталыс�
тыбаіа ыыппыта да сэμээриини�
єйєбўлў ылбатаіа. Ол да ўрдўнэн
билигин ўлэ саліанар, инники�
тин єртєєЇўн кыЇаліатыгар наука
ўлэЇиттэрин кытыннарар сорук
турар, олохтоох усулуобуйаны
учуоттууллара хайаан да наада.

Ордор ўўтў туттарааччылар
Техрегламент ирдэбиллэрэ сиэрэ

суох кытаанахтарын эттилэр.
Хоруй: Єскє Техрегламент ба�

лаЇыанньатыгар 27 араас кєрўμ
баар эбит буоллаіына ўўт тутта�
рааччы интэриэЇин кємўскўўр
сыалтан ирдэниллэр ахсаан аіы�
йаан турар, мантан кыччатар та�
быллыбат. Оттон ўўт тутааччыга
ирдэбил эмиэ сымнаабыта, ол
курдук радионуклидтарга, пести�
цидтарга о.д.а. лабораторнай чин�
чийии кварталга биирдэ ыытыл�
лар, туох барыта сыаната ўрдўў ту�
рар кэмигэр ветеринарнай єμє�
лєр эмиэ уларыйаллар, олору то�
луйарга ыанар ынахха кєрўллэр 35
тыЇ. солк. субсидия улахан кємє
буолар.

Ынахтарга субсидия кээмэйэ
хаЇан улаатар диэн ыйытыкка
хоруй: киин оройуоннарга субси�
дия оннунан хаалар, арай хоту
улуустарга айыліа уратытын
учуоттаан 45 тыЇ. солк. буолар.

ЎєрэхтээЇин
Маар нэЇилиэгин ыйытыга:

Олохтоох оскуола тутуута СЄ ин�
вестбырагырааматынан 2026 сыл�
га былааннаммыта, Ньурбаіа
ыытыллыахтаах спортивнай Оон�
ньууларынан кини тутуута арыый
тўргэтиэ дуо? Хоруй: Маар билиμ�
μи оскуолата аварийнай диэн ка�

тегорияіа киирбэт, оскуолалары
тутууга приоритет аварийнай ту�
руктаахтарга бэриллэр, онно да
уочарат бэрээдэгинэн. Ол да
буоллар муус устар ыйга диэри
оройуон салалтата сайаапка тў�
Їэрдэіинэ боппуруос чопчула�
ныаіа, санаттахха тутууга смет�
най�проектнай документация
оμоЇулла илик. 

Иккис ыйытык ўєрэх тэрил�
тэлэригэр антитеррористическай
хайысхаіа кємўскэнэр тэриллэри
туруорууга ўлэЇиттэргэ тєлєбўргэ
сыЇыаннаах. Хоруй: Àнтитерро�
ристическай туЇаайыы ўлэлэри�
гэр билиμμи туругунан сєптєєх
ўп�харчы баар. РФ бырабыыта�
лыстыбатын 1006 №�дээх уурааіа
булгуччу туолуохтаах, онон тєЇє
кыалларынан тўргэнник ааіан�
суоттаан ороскуоттар суумаларын
биЇиэхэ ыытыμ.

Доруобуйа харыстабыла
Маардар аллергиялаах оіо�

лорго "детское питание" хаЇан кэ�
лэрин билиэхтэрин баіараллар.
Хоруй: Былырыын Ньурбаларга
маннык оіо аЇылыга болдьоіор
тиийбитэ, быйыл эмиэ тиэрдил�
лиэхтэээх. 

Бўєр ыарыЇахтар гемодиализ�
ка Дьокуускайга барыылара уус�

тук, Ньурбаіа маннык отделение
баар буолуо дуо? Хоруй: Ньурбаіа
гемодиализ киинэ аЇыллара бы�
Їаарыллан турар.

Хаμаластар ыйыттылар: Àка�
наны, ХаμалаЇы, Ўєдэйи холбоон
туран стационарнай балыыЇа
аЇыллыан сєп дуо, онно биЇиги
материальнай�техническай база�
быт эппиэттэЇэр.

Хоруй: маннык боппуруос ба�
каа бэбиэскэіэ суох. 

Àканалар фельдшерскэй пуун
эргэрбитинэн саμа пууну туруор�
саллар. Хоруй: "Ньурба оройуона"
МО уонна СЄ Доруобуйа харыс�
табылын министиэристибэтэ
бииргэ ўлэлииргэ СєбўлэЇии тў�
Їэрсээри сылдьаллар, илии бат�
тастахтарына оройуон ўбўлээЇи�
нинэн 2023 сылга фельдшерскэй
пуун тутуллуон сєп.

Мелиорация
Бары нэЇилиэктэр ньўєлсўтўў

тиэмэтин таарыйдылар. Холобур,
Àканалар уонна Хаμаластар Тє�
рўт, Сата мелиоративнай систиэ�
мэтигэр иккис тыын угуллуохтаа�
іын эттилэр, шлюз�регуляторда�
ры саμардыыны туруорустулар.
Хоруй: Бу суолталаах боппуруоЇу
быЇаарарга Д.Д. Махаров Дьо�
куускайтан быЇаччы миэстэтигэр

ўлэлиирдии Ньурбаіа кэллэ, ол
кэнниттэн табыгастаах быЇаа�
рыылар ылыллан ўлэ саіаланыа�
іа.

ГаастааЇын, сип кабель,
электросылытыы…

Ньурбалар Накыыμμа гаас
кэлиэхтээіин билэллэрин таЇы�
нан инникини ойуулаан кєрєллє�
рє сєптєєх. Оройуон сорох нэЇи�
лиэктэригэр гаас кэлиэ дуо диэн
ыйытыкка хоруй: "Суох" диэн
этиллибэт, тєттєрўтўн билигин
тустаах ўєЇэ салалта табыгастаах
схема�былааны оμорууга ўлэ�
лиир. Онон эрэл сўтўє суоіун
наада.

"Русгидро" модернизация
иитинэн уот линияларын СИП�
кабельга уларытар, ити да ўрдў�
нэн бу ўлэ хаамыыта бытаан, ха�
Їан бу ўлэ бўтэЇиктээхтик тўмўк�
тэнэрий? Хоруй: Билигин да олус
чугаЇа суох, эргэ линиялар туЇа�
ныыттан туора сотуллубаттар,
онон сыыйа бары уларыйыахтара,
барыта ўптэн�харчыттан тутулук�
таах.

Электричествонан сылытыы
техусулуобуйатын ыларга сыана
олус ўрдээтэ диэн этиигэ ханна,
хаЇааμμыттан оннук буолтун
чуолкайдааμ диэтилэр,
быЇаарыы ылары эрэннэрдилэр.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Кўн бастакы аμаарыгар 11 нэ�
Їилиэк ахсааныгар киирсэн кўн�
дээдэлэр єрєспўўбўлўкэбит Быра�
быыталыстыбатын отчуотун бэркэ
сэμээрэ кєрдўбўт�иЇиттибит. Ку�
луупка, оскуолаіа, агрофирмаіа,
уЇуйааμμа уопсай былаЇааккалар
тэриллэн, куйаар ситиминэн 42
киЇи, ону таЇынан олохтоохтор
биирдиилээн киирэн отчуокка
кєхтєєхтўк кытынныбыт.

БиЇиги нэЇилиэк сўўс быры�

Їыан уотунан ититиигэ олорор
буолан сўрўн туруорсуубут, ыйы�
тыыбыт бу тула буолла. Ол кур�
дук, трансформатордар кыамта�
лара тиийбэтин, уот барар�кэлэр,
ўрдўўр�намтыыр кэмигэр элбэх
ыал, тэрилтэ бытовой техникала�
ра "умайан" хоромньу тахсара
чаастатын, аны ыйдааіы тєлєбўр

кыратык да хойутуур тўгэнигэр
тэрилтэ уотун араарааЇын миэ�
рэтэ туттулларын этиннибит.

Àны ойуур баЇаарыттан сэрэх�
тээх буолуу ирдэбилинэн чааЇы�
най киЇи оттуур ходуЇатыттан
миэтэрэ аμаара кэтиттээх сири
хараардыыны ыытарыгар анал
хорутар тиэхиникэни наймыла�

Їыы сыаната ыарахана тыа дьо�
нун эмиэ долгутар.

Куйаар ситимин нєμўє кєрсў�
Їўўгэ кэлбит дьон Бырабыыта�
лыстыба ўлэтэ олох бары эйгэтин
хабан хорутуулаахтык ыытыллы�
бытын этэн туран, отчуоту биЇи�
рииллэрин биллэрдилэр.

Оттон биир бэйэм Саха Єрєс�

пўўбўлўкэтин Бырабыыталысты�
батын Бэрэссэдээтэлин солбу�
йааччыта Михаил Викторович
Никифоров отчуоту иЇитиннэ�
риигэ, ыйытыыларга хоруйдаа�
Їыμμа чопчу саμаран�иμэрэн,
ирдээн�эппиэттэтэн испитин
бэркэ сэμээрдим.

Венера СТЕПÀНОВÀ.

Жители района одобрили деятельность
исполнительной власти государственных органов РС(Я)

БиЇирииллэрин эттилэр

Кўндээдэіэ Бырабыыталыстыба отчуотун сэμээрдилэр

– Сонун –

Кыайыылаахтары чиэстээтилэр
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Ньурбачаан агрооскуолатын
дириэктэрин производственнай
ўлэіэ солбуйааччыта Л.С. Нико�
лаеваны кытта кэпсэтиибит Àме�
рика, Европа судаарыстыбалара
Àрассыыйа экономическай�фи�
нансовай туругун мєлтєтєр сыал�
лаах хабахтыы ўллэр санкцияла�
рыттан саіаланна. Кырдьыга, со�
рохтор аріааμμы дойдулара суох
манан быстарбыт, онон ойдубут
ыраахтан кэлбэтэ буолуо диэн
дьаарханаллара баар суол. 

Оттон  кэпсэтээччим холку:
кини биЇиги улуу Ийэ дойдубут
оннооіор буолуох киЇи сєієр мо�
Їоллорун этэμμэ ааспыта, бу да
сырыыга кыайыылаах тахсарбыт
чуолкай диирэ оруннаах. Ити да
буоллар Людмила Семеновна
биир боппуруоска ураты тохтоо�
то, ол курдук СЄ премьер�ми�
ниистирэ Àндрей Тарасенко
этиитигэр � Ўрдўк сололоох сала�
йааччы єрєспўўбўлўкэ аЇынан�
ўєлўнэн уонна маμнайгы уочарат
туттуллар табаардарынан хаач�
чыллыытыгар куттал суоЇаабатын
нэЇилиэнньэіэ иЇитиннэрбити�
гэр. Оттон социальнай суолталаах
бородуукталар саппаастара уонна
сыаналара бастайааннай мони�
ториμμа сылдьыахтаахтара тоЇо�
іолоон бэлиэтэммитигэр.

� Людмила Семеновна, политик
уонна политолог буолбатахпыты�
нан глобальнай тиэмэлэри тумна
соіус хаамыахха. Бўгўμμў уустук
балаЇыанньа дьиμэр, хас биирби�
тин таарыйар, онон ойуур хахха�
лаах тиэргэммитигэр киириэххэ.
Єрєспўўбўлўкэіэ сўўстэн тахса
агрооскуола баар, кинилэр "Наш
ответ Чемберлену" диэбиттии
санкциялары утары хайдах�туох
дьаЇаныахтарын сєбўй?

� Боростуойа суох кэм кэлтин
учуоттаан бары оскуолалар биир
тиЇиккэ ўлэлиирбит наада, ону
дьолго, аныгы технологиялар кє�
μўллўўллэр. ТаЇаарыылаах ўлэ�
лээхтэр уопуттарын таріатаннар
ас�ўєл бородууксуйатын оμорууга
тєЇўў угуохтар этэ, атыттарга. Би�
лэбит, єрєспўўбўлўкэіэ сўєЇў�
сылгы, кєтєр иитиитинэн, оіу�

руотунан, балыктааЇынынан
уо.д.а туЇаайыыларынан сэниэ�
лээхтик дьарыктанааччылар аіы�
йаіа суохтар. Кинилэр оскуоланы

таЇынан нэЇилиэнньэни аЇынан�
ўєлўнэн дэлэйдик хааччыйаллар.
Бэл диэтэр, хоту Муомаіа К.À.
Брызгалов аатынан агрооскуола

туонна муμунан оіуруот аЇын
ўўннэрэн сыллата элбэх дохуоту
киллэринэр, дьон�сэргэ да абыра�
нар. Оттон биЇиги оскуолабы�
тыгар итии аЇылыкка бэйэбит
бородууксуйабытын туЇанабыт:
хортуоска, хаппыыста, моркуоп
о.д.а. атыыласпаппыт. Кырдьыга,
нэЇилиэнньэіэ атыы кээмэйэ
улахана суох. 

Эт чааЇын эттэххэ, убаЇа этэ
оіо сииригэр кєμўллэммитинэн,
эмиэ идэЇэлэнэбит. Єскє механи�
зированнай буойунаіа эрэ туттул�
лубут сўєЇў�сылгы этэ кєμўллэ�
ниэхтээх диэн кытаанах быраа�
была суоіа буоллар, эппит да дэ�
лэй соіус буолуо этэ. Дьиμэр, ха�
йа баіарар эт ветеринарнай сер�
тификацияны ааЇар ээ. Онон аг�
рооскуолаларга сыалбыт�сорук�
пут єссє чопчуланыахтааіын би�
лиμμи кэм ирдээтэ: оскуола
ўєрэнээччилэрин аЇылыгын тус
бэйэбит хааччынарга дьулуЇуох�
таахпыт, маны таЇынан олохтоох
ас�ўєл рыногар киирсэ сатыах�
таахпыт. 

Тус санаабын этиэм. Кўн бў�

гўн агрооскуолалар бэйэлэрин
кытта бэйэлэрэ олороллор, бу �
тутах. Баіа хоту кинилэр СПХ�
ларга туох эрэ механизмынан эбэ�
тэр инструментарийынан кии�
рэллэрэ буоллар, икки єрўккэ ба�
рыстаах буолуохтаах этэ. Бу санаа
ўєрэтиини ирдиир.

� Сєптєєх толкуй. Àны сааскы
тўбўктэргит туЇунан кэпсии тўс
эрэ…

� Ковидтан харыстанар хаач�
чахтыыр миэрэлэр ўлэіэ�хамнас�
ка улахан бытаарыыны таЇаарба�
тылар. Бу кўннэргэ 13 коза тєрєє�
тє, оіолоро 20�лэр. Уопсайа коза�
ларбыт 50�тан таіыстылар. Кини�
лэр турар сирдэрэ кыараіаЇа кы�
Їаліаіа кубулуйаары гыммытын
оройуон салалтата 1,5 мєл. солк.
ўбўлээн хотоммутугар пристрой
тутуллан абыранныбыт. Урукку
єттўгэр козаларбыт ўўтэ атыыга
хамаіатык бараллара, мантан ин�
ньэ эмиэ оннук буолуоіа. 

Даіатан эттэххэ, биЇиэхэ коза
ииттиэн баіалаахтар сибээскэ
тахсыылара элбээтэ, бу � ўчўгэй
кєстўў. Ўксўгэр, нэЇилиэнньэ
эдэр араμата ыйыталаЇар. сўбэлэ�
тэр.

Саас кэлэн иЇэринэн оіуруот
астарыгар, сибэккилэргэ рассада�
лары олордуу саіаламмыта.
Ымыы санаа баара ўчўгэй диэччи�
лэр, холобур, сылытыылаах теп�
лицалаахпыт эбитэ буоллар ўлэ
хаамыыта тўргэтиэхтээх этэ. 

Оройуон салалтата биЇиэхэ
кємєтє улахан, бакаа оннук теп�
лицанан киирбэппит, биир атын
бырайыактаахпыт, ол чочуйууну
аастаіына син биир кємє баар
буолуоіа. Рассадалары нэЇилиэн�
ньэ сакаастыыр, толоруохпут. Би�
лэриμ курдук, Сыырдаахха "Саю�
ри" теплицаіа клубника ыллыы�
ыллыы ўўнэн атыыга тахсыбыта.
Быйыл биЇиги клубника олор�
дуохпут, сатаныаіа диэн бигэ
эрэллээхпит.

Бэрт кэпсэтии буолла, сандал
саас сандааран иЇэринэн, ўлэ�
хамнас ўрўлўйэр, махтал!

Àфанасий ИВÀНОВ.

В прошлом месяце прошло февральское
совещание педагогических работников. В
связи с этим событием, мы публикуем интер�
вью с начальником районного управления об�
разования Àлевтиной Петровной Àргуновой. 

� Àлевтина Петровна, 2021 год в Нюр�
бинском районе по распоряжению Главы МР
"Нюрбинский район" À.М.Иннокентьева был
объявлен годом Образования. С какими ито�
гами Вы завершили Год образования?

� Среди основных задач государствен�
ной политики в сфере образования в рес�
публике по�прежнему остается обеспече�
ние права граждан на образование. Причем
это образование должно быть высокого
качества, а учреждения образования � дос�
тупны для всех. Это касается всех видов и
уровней образования.

Сегодня государство продолжает давать
мощный ресурс в форме национальных
проектов для качественного рывка в раз�
витии системы образования, расширения
образовательной инфраструктуры, мате�
риально�технического оснащения образо�
вательных организаций. Целью Года обра�
зования было привлечение местного сооб�
щества к проблемам и вопросам образова�
ния, в повышении профессиональной
компетентности "первичного" звена управ�
ленцев образовательных организаций
Нюрбинского района. 

Была проделана колоссальная работа.
Впервые с 2010 года возведены в кратчай�
шие сроки 8 каменных детских дошколь�
ных образовательных учреждений, произ�
ведены работы по капитальному ремонту и
благоустройству школ и детских садов.
Проведена целевая работа по внедрению
цифровизации и трансформации системы
образования, участие в федеральном НП
"Образование". 

На уровне республики впервые для зак�
репления молодых специалистов в отда�
лённые школы района реализован проект
"Учитель села".

Пересмотрена система обеспечения
горячим питанием, увеличены нормативы
питания, расширены льготные категории,
100% школьники района охвачены двухра�
зовым питанием, субсидирован проезд
школьников на муниципальном транспор�
те, для детей организованы выезды за пре�
делы РС (Я).

Внесены новые нормативно�правовые
акты по поддержке молодых педагогов:
частичное возмещение аренды жилья, ус�

тановление минимального уровня заработ�
ной платы молодым учителям, строитель�
ство и обеспечение жильем в наслегах ра�
йона. Для молодых педагогов появилась
возможность участия в муниципальной
программе подготовки резерва руководя�
щих кадров "Лидеры Нюрбы".

Начата работа по строительству стацио�
нарных летних баз школ, приобретение
здания "Крахмал" в собственность района
под круглогодичный центр. 

Через различные муниципальные целе�
вые программы существенно улучшена
практико�ориентированная база агрошкол
(козья ферма, круглогодичные теплицы,
пчелиное хозяйство, технодом), школьных
бизнес�инкубаторов, у детей появилась ре�
альная возможность представить свои биз�
нес, финансовые проекты, стартапы.

По итогам года были поощрены лучшие
учителя, обучающиеся, определены побе�
дители номинаций "Лучшая школа, ДОУ",
"Лучший заведующий, директор".

Заложены концептуальные основы раз�
вития Вилюйского образовательного окру�
га, как и инновационного территориально�
образовательного кластера "Образование �
драйвер перемен".

Верим, что инициированные проекты
найдут своё продолжение и в новом 2022
году. 

� À 2022 год в системе образования прой�
дет под каким слоганом?

� Образование как важнейший фактор
социально�экономического развития в
плане подготовки будущих кадров района,
на сегодня, претерпевает коренные изме�
нения: с одной стороны методы, средства
традиционного образования, и с другой,
экспериментальное образование, "школа
будущего". На многих площадках ведутся
дискуссии, обсуждаются подходы и взгля�
ды. В Республике Саха (Якутия) в этом году
в октябре состоится XIV съезд учителей,
педагогов, где будут приняты концепту�
альные видения "Образования � 2030".  

Учитывая наши достижения и задачи,
стоящие перед нами, мы 2022 год в Нюр�

бинском районе объявляем Годом методи�
ческого новаторства.

Февральское совещание работников об�
разования Нюрбинского района стартовало
с I муниципального учебно�методического
фестиваля педагогов Нюрбинского района
"Шаг к успеху". Его участниками стал 31
педагог. Девиз фестиваля: "Мастерами не
рождаются, мастерами становятся!".

Фестиваль проводился по блокам: ес�
тественно � научный цикл, гуманитарный
цикл, начальное образование, технический
цикл, физическая культура и ОБЖ, до�
школьное образование.

Участники рассуждали о дистанцион�
ном образовании и использовании совре�
менных гаджетов, о необходимости прог�
раммы, методических пособий, о путях
вхождения и закрепления молодых специа�
листов в профессии, не обошли вниманием
и сложные вопросы качества образования.  

Также провели конкурс "Управленчес�
кая команда�2021", финал которого про�
шел в Àнтоновской школе 19 февраля. С 10
февраля стартовали фундаментальные кур�
сы Раиса Фалиховича Шайхелисламова с
группой ученых Казанского федерального
университета по формированию функцио�
нальной грамотности школьников.

Пересматриваем программу по под�
держке и развитию одаренных детей и
школьников. Возможно, она будет пред�
ставлена как программа "Таланты Нюрбы".
"Таланты Нюрбы" должна стать разносто�
ронней и многоуровневой программой
"выращивания" одарённых детей (образо�
вание, наука, искусство, спорт). С нового
учебного года мы запустили муниципаль�
ный проект "Профессиональные субботы"
нюрбинского школьника как единого ин�
терактивного пространства для профессио�
нального самоопределения, развития инте�
ресов, способностей обучающихся.

Все мы с большим воодушевлением
встретили новость о проведении IX спор�
тивных игр народов Якутии в 2027 г. в г.
Нюрба. Безусловно, Игры станут мощней�
шим стимулом для наших юных мальчи�

шек и девочек, населения района, пропа�
ганде ценностей здорового активного об�
раза жизни, повышения качества жизни
наших сограждан. В каждой школе должны
работать спортивные клубы (сегодня в
районе действуют 19 из 25), в этом году соз�
дана спортивная Лига клубов 4 школ
(Жарханской, Чаппандинской, Нюрбачан�
ской и Дикимдинской). 

В рамках национального проекта идет
работа по нескольким направлениям � ре�
монт спортивных залов сельских школ,
обеспечение условий для полноценной
учебы учащихся образовательных учрежде�
ний.

Учреждения ННОШ 3, НСОШ 2, Чу�
карской СОШ, Дикимдинская получили
спортивное оборудование. По националь�
ному проекту "Успех каждого ребенка" мы
провели капитальные ремонты спортив�
ных залов в с. Киров, Малыкай. В этом го�
ду проведем в Àнтоновской средней школе
на сумму более 3 млн рб..

Для оперативной информации создан
родительский штаб общественного конт�
роля. Ранее у нас уже появилась группа по
контролю за качеством бесплатного горя�
чего питания в школах, которая хорошо се�
бя зарекомендовала. Теперь перед нами
стоит задача расширить рамки мониторин�
га. Штабу фактически предстоит проана�
лизировать, насколько эффективно в райо�
не реализуются мероприятия националь�
ного проекта "Образование". Родители яв�
ляются важными участниками образова�
тельного процесса, мы будем очень внима�
тельно рассматривать их сигналы и пред�
ложения. Штаб будет мониторить качество
питания в школьных столовых, необходи�
мость проведения ремонтных работ в обра�
зовательных учреждениях, организацию
просветительской деятельности, закупки
оборудования, обеспечение безопасности
и другие направления.

В заключении, хочу выразить слова
благодарности нашим учителям, педаго�
гам, всем неравнодушным коллегам, кому
интересно работать и жить в новых усло�
виях, кто верит в позитивные перемены в
системе подготовки кадров, развития обра�
зования как основного фактора социаль�
но�экономического развития Нюрбинско�
го района и республики в целом! Здоровья,
оптимизма, новых проектов и достижений
всем вам. 

Елена ÀНДРЕЕВÀ.

– Год методического новаторства –

РУО подводит итоги работы
и строит планы на будущее

– "ЎєрэхтээЇин" нацбырайыак –

Бэйэни хааччыныы уталыйбат сорук
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Саха сиригэр автономияны олохтооЇуну
тэрийээччилэриттэн биирдэстэрэ, Саха
ÀССР ревкомун чилиэнэ, сир оμоруутун бас�
такы Наркома Донской Семен Николаевич�I
(1893�1938) тєрєєбўт дойдута чэлгийэ сай�
дарын туЇугар олоіун анаабыт уЇулуччулаах
Саха Саарына буолар.

Донской Семен Николаевич�I 1893 с.
ахсынньы 23 кўнўгэр Малдьаіар нэЇилиэ�
гэр тєрєєбўт. Àіата Н.С. Донской хаста да
улуус кулубатынан быыбарданан ўлэлээбит
дьоЇун киЇи бэйэтин ўбўнэн Маалыкайга
бастакы оскуоланы туттарбыт умнуллубат
ўтўєлээх.

Донской С.Н�I 1910�15 сс. Элгээйи
уонна Сиэйэ оскуолаларыгар учууталлаа�
быт. 1915�17 cc. Марха улууЇун  кулубаты�
нан быыбарданан сири оμорууну, сўєЇў
иитиитин биллэрдик сайыннарбыта. Сал�
гыы 1918 c. диэри улууска куттал суох буо�
луутун Кэмитиэтин бэрэстээтэлинэн ўлэ�
лээбит. 1918�20 cc. Бўлўў куоратыгар уезд
земуправлениетын салайбыт. Кылгас кэм�
μэ Саха уобалаЇынааіы сэбиэт уезтааіы
хамыЇаара буола сылдьыбыт. 1920�21 cc.
Бўлўў куоратыгар уезд ревкомын земотде�
лыгар сэбиэдиссэйдээбит. Салгыы Дьо�
куускайга Губревком кўбўєрўнэтээіи зем�
отделыгар сэбиэдиссэйдээбит, Гувревком

чилиэнинэн талыллыбыт. 
1922 с. Кыраайдааіы ревком сир оμо�

Їуутугар Наркомунан ўлэлээбит. Àвтоно�
мияны тэрийэр хамыыЇыйа чилиэнинэн
талыллан, П.À. Ойуунускайы кытта Саха
ÀССР Конституциятын суруйсубут. "Ман�
чаары" национальнай сырдатар�култууру�
най уопсастыбаіа бэрэстээтэллээбит. Се�
мен Николаевич бу сыл балаіан ыйыгар
саалаах�саадахтаах єрє турууну тохтотор
ўлэни сєпкє тэрийбит, салайбыт улахан
єμєлєєх.

1923�24 сс. � Саха сирин Киин Ситэ�
риилээх кэмитиэтин (ЯЦИК) бэрэссэдээ�
тэлин солбуйааччыта. Ити сылдьан Россия
коммунистическай партиятын сорудаіы�
нан "Кыым" хаЇыакка редактордаабыт. Ха�
Їыакка саμа былаас, партия губкомун,
Саха КСК саамай дьоЇуннаах уураахтара,
Совнарком ўлэтэ, сир реформата, хаЇаа�
йыстыбаны, ўєрэхтээЇини тэрийии, кул�
туурунай тутуу, С.À. Новгородов сахалыы
суругун�бичигин киллэрии, хотугу аіыйах
ахсааннаах норуоттар олохторо, "Саха
омук" уопсастыба ўлэтэ�хамнаЇа, улуустар�
тан сонуннар киэμник сырдатыллаллара.
СКСК Председателэ П.À. Ойуунускай
ыстатыйалара, ырыалара�хоЇоонноро со�
тору�сотору бэчээттэнэллэрэ. Саха нацио�
нальнай литературатын тєрўттэспит À.Е.
Кулаковскай�Єксєкўлээх Єлєксєй, À.И.
Софронов хоЇоонноро, С.С. Яковлев�Эри�
лик Эристиин ыстатыйалара тахсыталаа�

быттара.
РСФСР Сэбиэттэрин 10�с сийиэЇин

ўлэтигэр дэлэгээтинэн талыллан кытты�
быт. 1925 сылтан биир сыл сэттэ ый устата
ССРС Киин Ситэриилээх Кэмитиэтин чи�
лиэнэ буола сылдьыбыт. 1926 с. "Якутторг"
дириэктэринэн ўлэлээбитэ. ДуоЇунаЇын
сўнньўнэн буруйу оμордо диэннэр Саха
ÀССР Ўрдўкў суута ытарга уураахтаабыт.
Ону М.К. Àммосов, И.Н. Барахов кєрдє�
Їўўлэринэн С.В. Васильев партия Киин
Хонтуруоллуур ХамыыЇыйатыгар дьыала�
ны хаттаан кєрєргє сайабылыанньа тўЇэр�
битэ. Ити кэнниттэн РСФСР Ўрдўкў суу�
тун уурааіынан Донской буруйа суоіа да�
каастаммыта, кини хаайыыттан босхолом�
мута, партиятыгар чєлўгэр тўЇэриллибитэ.

Ол кэнниттэн Семен Николаевич�I
Москваіа ССРС норуоттарын кинигэ та�
Їаарар киин кыЇатын редколлегиятын
иЇинэн саха салаатыгар ўлэлээбитэ. Тыл�
бааска идэтийбит, саха суругун�бичигин
ўєскэтиигэ улахан кылаатын киллэрбитэ.

Донской С.Н.�I баара�суоіа 45 сааЇы�
гар, эр киЇи дьэ ситэр�хотор кэмигэр сыл�
дьан 1938 сыл бэс ыйын 5 кўнўгэр Бутырка
хаайыытыгар сырдык тыына быстыбыта.
Биллиилээх судаарыстыбаннай уонна уоп�
састыбаннай деятеллэр бырааттыы Донс�
кой С.Н.�I, С.Н.�II сымыйанан норуот
єстєєіє диэн буруйдаммыттара сотуллан,
1957 сыллаахха реабилитацияламмыттара.

Кинилэр ўтўє ааттара норуоттарыгар, дой�
дуларыгар хаттаан уонна букатыннаахтык
тиллибитэ.

УЇулуччулаах биир дойдулаахпыт кыл�
гас эрээри чаіылхай олоіун сырдатар "Се�
мен Николаевич Донской�I � один из осно�
вателей якутской государстенности" дьо�
Їун кинигэни Е.П. Àнтонов, Ф.С. Донской
уонна Д.Н. Николаев хомуйан 2004 с. та�
Їаарбыттара махталлаах дьыала. 

Малдьаіар нэЇилиэгэр 2005 сыллаахха
орто оскуола иЇинэн бырааттыы Донской�
дар ааттарын сўгэр музей�дьиэ арыллан
кэнчээри ыччаппыт чинчийэр ўлэнэн
утумнаахтык дьарыктанарыгар олук буо�
лар. Бу музей ыччаты патриотическай
тыыμμа иитэргэ улахан тєЇўў кўўс буолара
саарбаіа суох.

2018 сылллахха тапталлаах дойдутун
Киэμ Ньурба дьоно�сэргэтэ бары тўмсэн
ытык киЇибит Улахан Семен Николаевич
Донской сырдык аатыгар сўгўрўйэн тєрєє�
бўтэ 125 сылын кєрсє Кыталыктаах кырда�
лыгар ўрўμ тунах ыЇыах ыспыппыт. 2018
сыл устата бу ўтўєкэн ўбўлўєйгэ аналлаах
араас тэрээЇиннэр республика таЇымыгар
киэμник ыытыллан бар�дьон сэμээриитин
ылбыттара. Биир дойдулаахпыт, сир оμо�
Їуутун бастакы Наркома Донской С.Н.�I
сырдык аата ўйэлэр тухары умнуллуо суоіа.

Раиса МÀРТЫНОВÀ.

Олунньу 27 кўнўгэр Саха єрєс�
пўўбўлўкэтигэр Доруобуйа нацио�
нальнай кўнэ бэлиэтэнэн ааста.

Àрассыыйа, СЄ Доруобуйа ха�
рыстабылын туйгуна, чєл олоіу
тутуЇар Владимир Трофимович
Àфанасьевы билбэт киЇи суоіа
буолуо. Кини хаалыктаах хаа�
мыынан дьарыктаммыта балай да
буолла. Ньурбаіа чєл олоіу про�
пагандалааччылартан биирдэстэ�
рэ, хаалыктаах хаамыыны дьоμμо
таріатааччы Àфанасьев Владимир
Трофимович Àрассыыйаіа, чуо�
лаан Саха сиригэр хаалыктаах
хаамыынан дьарыгырааччылар
ахсааннара элбээн иЇэринэн
ыμырыы таЇааран, Ньурба куорат
олохтоохторо сааЇыттан тутулуга
суох хаалыктаах хаамыынан  дьа�
рыктанан барбыттара.

� 2013 сыллаахха сўЇўєх
ыарыыта уμа атахпар биллэрэн,
кєЇўйэр, ыарытыйар буолан бар�
быта. Ол саіана хаалыктаах хаа�
мыы туЇунан єрєспўўбўлўкэ бэ�
чээтигэр таріанан эрэр  кэмэ этэ.
Санкт�Петербурдааіы институт�
тан хаалыктаах хаамыыны (хоту�
гулуу хаамыы) пропагандалыы
доцент Волков À.В. Чурапчытаа�
іы физкултуурунай институкка
маастар�кылаас ыыта кэлбитин
туЇунан хаЇыакка тўбэЇэн ааіам�
мын, интэриэЇиргээн, интернет
ситимин нєμўє матырыйаал хо�
муйан барбытым. Бастаан хайы�

Їар паалкатын быатын уЇатан
хаамыыттан саіалаабытым, бу
сыл сайыныгар дьоппуон хотуу�
рунан от охсубутум. КўЇўн, от
кэнниттэн нэдиэлэіэ иккитэ эти�
сиини чэбдигирдэр сыалтан хаа�
лыктаах хаамыыныы саіалаан,
кылааЇым оіолорун агитация�
лаан, кыЇын аЇара тымныыттан
ураты кўннэргэ хаамар буолбуп�
пут.

2014 сыл саіаланыыта Саха
сиригэр хаалыктаах хаамыы тар�
іанан, уон иЇинэн улуустартан
дьоннору хомуйан Финляндияіа
илдьэн ўєрэттэрбиттэрэ. Бу сыл

саас медиктэр Ньурбаіа теплохо�
дунан кэлэн "Волна здоровья" тэ�
рийэн ыыттылар. Маассабай
спорт уонна физкултуура кылаа�
бынай исписэлииЇэ Третьякова
À.Е. хаалыктаах хаамыыны дьоμ�
μо�сэргэіэ билсиЇиннэрдэ. 

Намμа ыытыллар норуоттар
икки ардыларынааіы спортивнай
Оонньуулар кэмнэригэр,  Волков
À.В. ыытар дьарыгар улуус аатыт�
тан кыттаммын сэртипикээттээх
кэлбитим. Бу сыл хаалыктаах хаа�
мыынан дьарыкпын саіалаан,
Ньурба олохтоохторугар кэпсээн,
дьону мунньан хаамыыбытын са�

іалаабыппыт. Дьыл ханнык баіа�
рар бириэмэтигэр дьарыкпытын
быспакка кўн бўгўнўгэр диэри
хааман кэллибит.

Àрай бу соторутааіыта дьаμ
ыарыытыгар хаптаран 10 быры�
Їыантан 40 бырыЇыаμμа диэри
тыμабын сўЇўрдэн балыыЇаіа
киирэн сытан таіыстым. Вакци�
на, ревакцинация ылбытым уон�
на чєл олоіу тутуЇан хаалыктаах
хаамыынан дьарыктаммытым ту�
Їалаата быЇыылаах диэн санааіа
кэллим. Билигин  чєлбєр тўЇээри
кыралаан хаалыктаах хаамыыбын
саіалаатым, � диэн кэпсээтэ.

Владимир Трофимович доруо�
буйата кєнєн єссє да дьону бэйэ�
тин дьарыгар угуйуо турдаіа.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Мин таптыыр, мин дойдум,
Мин Ньурбам�Лоμкунуур 
хоЇоонум тойуга.

К.Уткин.

Биир дойдулаахпыт, саха бил�
лиилээх учуонайа, РФ култуура�
тын ўтўєлээх ўлэЇитэ, философ�
скай наука доктора, профессор,
поэт Ксенофонт Дмитриевич Ут�
кин�НўЇўлгэн Сахабыт сирэ уЇун
кыЇынтан уЇуктар уратылаах кў�
нўгэр кулун тутар 1 кўнўгэр 1936
с. Ньурба оройуонун Таркаайы
нэЇилиэгэр кўн сирин кєрбўтэ.
БиЇиги ньурбалар эрэ буолбакка,
саха омук киэн туттар киЇитэ
Ксенофонт Дмитриевич олоіун
устата тєрўт култууура араас
айылгытынан єйгє�сўрэххэ иμэр
элбэх научнай ўлэлэри, кинигэлэ�
ри, ол иЇигэр 16 кинигэлээх та�
лыллыбыт айымньылар моногра�
фияларын суруйан хаалларбыта.
Кини олоіо�дьиμ култуураіа
анаммыт олох. 

Улуу бєлўЇўєк бэйэтэ эппити�
нии "сылаас куппунан дьоммор,
норуоппар сымнаіастык уунабын
эрэ. Наука да быЇыытынан, айар
да ўлэ кэриμинэн" � диэбит кини�
гэлэрэ саха омук историятын, ду�
хуобунай уонна материальнай
баайын, тєрўт култууратын киэμ�
ник арыйан кєрдєрєллєр.

Ксенофонт Дмитриевич оло�
іун устатыгар илдьэ кэлбит баіа
санаата ўйэлээх ўгэспитин � тєрўт
култуурабытын тилиннэрии, но�
руот былыргыттан утумнаах фи�
лософията, итэіэлэ баар буолуох�
тааіын туруулаЇыы.

Саха тєрўт олоіо ўс кэрэ киэр�
гэллээіинэн киэн туттарын К.Д.
Уткин маннык муударайдык уон�
на ис киирбэхтик этэн турардаах:
"БиЇиги сахалар киЇи аймахха
утары уунарбыт ўс єрўт баар �

олоμхо, ыЇыах уонна уус ўєрэіэ"
� диэн. Сахаларга тимир култуура�
та баарын туЇунан суруйбут "Чер�
ная металлургия якутов второй
половины 19�начала 20 вв" кини�
гэтэ 1992 с. тахсан, салгыы бу тиэ�
мэтинэн Ксенофонт Уткин 1994
с. кандидатскайын кємўскээбитэ.

1998 с. тахсыбыт "Культура на�
рода саха" диэн этнофилософскай
хайысхалаах улахан ўлэтэ, атын да
саха ўгэстэригэр аска, таμаска,
сиэр�туом кєстўўлэригэр суруй�
талаабыт элбэх научнай хабаан�
наах ўлэлэрин эдэр да, саастаах да
ааіааччы элбэхтик туЇанар кини�
гэлэрэ. Олоіун устата элбэіи аах�
пыт, билбит киЇи буолан Ксено�
фонт Дмитриевич суруйар тиэмэ�
тэ олус киэμ эйгэлээх этэ.

Биллиилээх меценаттар Ми�
хаил Ильич уонна Мария Гаври�
льевна Егоровтар тустарынан су�

руйбут "Àлгыс баЇа сыалаах",
"Бэйэ холобурунан" кинигэлэрэ
Саха сиригэр меценатство курдук
ўтўє дьыала салгыы сайдарыгар
тєЇўў кўўс буолбута саарбаіа суох.
Єссє онтун кэскилин санаан ўлэ�
лии сылдьыбыт Дьокускайдааіы
Тыа ХаЇаайыстыбатын Àкадеми�
ятыгар меценатство музейын 2000
сыллаахха ўєрэнээччитинээн
Кўннэй Гагариналыын тэрийби�
тэ.

Ксенофонт Дмитриевич биир
ахтыытыгар: "Сирбин, дьоммун
тала сылдьан таптаабаппын, ба�
рылара кўндўлэр миэхэ" � диэн
суруйбуттааіа. Ону чиμэтэрдии
саха норуотун киэн туттар дьон�
норо: улуу тойуксут,  олоμхоЇут
Сергей Зверев�Кыыл Уола, дэгит�
тэр талааннаах мындыр уус Бо�
рисНеустроев�Мандар Уус, саха
алааЇын иэйиэхситинэн ааттам�
мыт ырыаЇыт, СЄ норуодунай ар�
тыыската Àнастасия Варламова,

норуот киэн туттар кэрэ симво�
лын � хомуЇу пропагандалааЇыμ�
μа ўйэтитэргэ олоіун анаабыт чу�
луу хомусчут Иван Àлексеев тус�
тарынан киэμник сырдаппыт
дьонтон биирдэстэрэ. Єссє сили�
гин ситэрэн Дьокуускай куоракка
Иван Àлексеевтыын "Хомус" диэн
аан дойдутааіы музейы тєрўттээ�
биттэрэ. Тєрєєбўт Ньурбатыгар
тэрийбит, билигин кини аатын
сўгэр "Норуоттар доіордоЇуула�
ра" тўмэл таас дьиэіэ кєЇєн, оро�
йуон биир аныгылыы кєстўўлээх,
цифровой технологиялаах дьон�
сэргэ тоіуоруЇар, ыччат дьон
ўєрўўнэн кєрє кэлэр миэстэтинэн
буолла.

Уткин хоЇоонньут быЇыыты�
нан нўЇэр тыллаах НўЇўлгэн поэт
буолан саха ааіааччытыгар "Кулу�
Їун сєрўє", "Дьыліам кытыла",
"Уйан кутум", "Сулумах сулустар"

кинигэлэрэ тахсаннар, тута
ааіааччыга сєбўлэтэн сэμэриини
ылбыттара. Сылаас сўрэхтэн, са�
йаіас дууЇаттан тахсыбыт, онуоха
уран тыл умсуліана эбиллэн, ки�
ни хоЇоонноро саха киЇитин сў�
рэіин ортотунан киирэллэр.

Элбэхтэн аіыйах холобуру
аіаллахха НўЇўлгэн суруйбут
"Кэскил ырыатыгар" баар:

Ўчўгэй даіаны,
Ўрдўккэ тардыЇар,
Ўєрўўгэ кыттыЇар
диэн тыллардаах ырыаны но�

руот таптыыр ырыаЇыта Эдьиий
Марыына ыллаан бардаіына ки�
Їи тэμμэ ўєрсўєх, санаа да тўспўт
кэмигэр сўргэни кєтєієр буолара,
сахатын дьонугар оннук да сыр�
дык єйдєбўл олорон хааллаіа.

Эбэтэр норуот тыллара дии
санаабыт "Оккоолойдоон Оккоо�
лой" ырыа нарынтан нарын
иэйиилэрэ, сўрэіи�быары долгу�
тар кўўстээх дьайыыта ырыаЇыта
да суох киЇини санаатын эймээ�
бэккэ буолбаттар, ылланан барда�
іына хайа эбээ,  эЇээ ўєрбэт,
дьолломмот буолуоіай?!

Олоіун бўтэЇик сылларыгар
"Бичик" кинигэ кыЇатыгар дьоп�
пуон омук хокку ньыматынан су�
руйбут 90�ча хоЇооно миниатюр�
най кинигэ буолан, саха ааіаач�
чытыгар бэлэх буолан тахсыбыта.

Кўн бўгўн Ксенофонт Дмит�
риевич Уткин�НўЇўлгэн баай ду�
хуобунай нэЇилиэстибэтэ, айым�
ньылара биЇиги бўгўμμў тўбўк�
тээх, уратылаах олохпутугар, киЇи
киЇи буоларыгар, ўрдўккэ талаЇа�
рыгар, ўтўє санаа, таптал єрєгєй�
дўўрўгэр кўўс�кємє буола сыл�
дьаллар.

Мария НИКОЛÀЕВÀ,
бибилэтиэкэр,

Хаμалас.

Сырдык аата ўйэлэр тухары умнуллуо суоіа

––  ККииээнн  ттууттттаарр  ддььооммммуутт  ––

Ўчўгэй даіаны ўрдўккэ талаЇарЎчўгэй даіаны ўрдўккэ талаЇар

– Чєл олох –

Эти�сиини чэбдигирдиигэ дьарыктыыр
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Ньурба улууЇун Духуобунай
Лидера, саха тєрўт санаатын, итэ�
іэлин тўмэн сылдьыбыт бєдєμ чин�
чийээччи�учуонай, общественнай
деятель, быЇата, наука уонна кул�
туура араас хайысхаларынан кўў�
рээннээхтик уонна кўргўємнээхтик
ўлэлээн дьон�сэргэ биЇирэбилин,
ытыктабылын уонна махталын
ылбыт Улуу киЇибит, бєлўЇўєк Ут�
кин Кенофонт Дмитриевич�НўЇўл�
гэн кулун тутар 1 кўнўгэр 87 сааЇын
туолар. Чахчыта даіаны, ўлэтинэн,
дьоіурунан, дьаныарынан ўрдўк
чыпчааллары ситиспит биир сэдэх
кєстўў холобурунан буолар.

Кини сырдык аатын, сўμкэн
кылаатын ўйэтитиигэ, култууру�
най нэЇилиэстибэтин таріатыыга
биир дойдулаахтара, утумнааччы�
лара, чуолаан Григорьева Àнто�
нина Àфанасьевна, СЄ Ил Тўмэн
депутата араас таЇымнаах ўлэни
кєіўлўўр уонна иилээн�саіалаан
тэрийэр. Холобур, 2016 сыл ах�
сынньы 9 кўнўгэр Дьокуускай
куоракка Ксенофонт Уткин
аатын сўгэр уулусса арыллыытын
ситиспитэ. 

Билигин, ол уулуссаіа "Рос�
сия � моя история" диэн ааттаах
музейнай комплекс тутуллан куо�
рат биир саамай ураты уулусса�
ларыттан биирдэстэрэ буолан ту�
рар. Саμа ааттаммыт уулусса Ксе�
нофонт Дмитриевич ўлэлээбит
М.К. Àммосов аатынан Хотугу�
луу�Илиμμи Федеральнай уни�
верситет уонна Саха государст�
веннай тыа хаЇаайыстыбатын
академиятын икки быЇа охсуула�
рыгар уонна инникитин "Олоμ�
холэнд" бырайыак тутуллуохтаах
сирин утары турар буолан ордук
кэрэхсэбиллээх. 

Àны, Àнтонина Àфанасьевна �
"Ньурбакаан" тўмсўў (сал. À.À.
Николаева) уонна ўєрэнээччилэ�
рэ ходатайстволарын аЇаіас ак�
ционернай уопсастыба иннигэр
туруорсуутун С.С. Иванов, "ÀЛ�
РОСÀ" президена єйєєн 2020 сыл
атырдьах ыйын 28 кўнўгэр
№01/221�П нўємэрдээх бирикээ�
Їинэн профессор Ксенофонт
Дмитриевич Уткин аатын Ньурба
сиригэр 08.02.2020 сыллаахха хос�
томмут 60,35 караттаах алмааска

иμэриини ситиспитэ. Быйылгы
Ньурба ЫЇыаіын кэмигэр ўєрўў�
лэхтик туттарыллара былаанна�
нар уонна алмаас копията Ксе�
нофонт Дмитриевич аатынан
Ньурбатааіы ДоіордоЇуу тўмэли�
гэр харалтаіа хаалыаіа. 

Ити курдук, Àнтонина Àфана�
сьевна Григорьева толкуйу тобу�
лан сўдў кылааттаах биир дойду�
лаахтарын, дьонун�сэргэтин ўйэ�
титиигэ дьоЇуннаах ўтўє ўлэни
ыыта сылдьар.

Ксенофонт Дмитриевич�Нў�
Їўлгэн єрєспўўбўлўкэ таЇымыгар
духуобунас чэрчитинэн кылаатын
сўрўнўн кылгастык чопчулуохпун
баіарабын:

Култуура эйгэтиттэн тахсыбыт
бастакы наука доктора уонна бас�
такы профессор буолар. Итинник
ўрдўкў таЇымμа култуура ўлэЇитэ
Саха сиригэр тахса илик. Барыта
70�тан тахса кинигэ ааптара, ол
иЇигэр 20 монография. Наукаіа
бастакынан сахаларга тимир кул�
тууратын история кэрчигинэн
чинчийбитэ уонна историческай
наука кандидата буолбута. Кини
саха омук бэйэтэ тимири уЇаа�
рыытыгар ураты ньымалардаа�
іын, туспа тутуулааіын уонна ти�
мири кытта ўлэ саха тєрўт дьарыга
буоларын дакаастаабыта.

"Самовыбор" � "толкуйу тобу�
луу" диэн авторскай концепцията
социальнай�философскай фено�
мен быЇыытынан ааіыллар.
"Проблема человека в социокуль�
турной системе народа саха" диэн
ўлэтигэр ити концепциятын си�
тиЇиилээхтик кємўскээн фило�
софскай наука доктора буолбута.
Бу ўлэ сўрўн идеята � сахалар Ки�
Їи туЇунан философиялаах эбип�
пит диэн санааны бигэргэтэр уон�
на саха киЇитин єйє�санаата сай�
дарыгар, бэйэтин КиЇи быЇыы�
тынан билинэригэр сытар.

Àны туран, 40�тан тахса сылы

быЇа саха сиригэр музейнай педа�
гогика сайдыытыгар сыратын
уурбута, ўс ураты хайысхалаах
уонна суолталаах Àан дойду,
Àрассыыйа таЇымнаах Доіордо�
Їуу, Хомус, Мэссэнээт тўмэллэ�
рин тєрўттээччи, тєлкєтўн тўс�
тээччи киЇинэн буолар. Соіотох
киЇи аатыгар сыЇыардахха, бу �
букатын кырата суох ўлэ. 

Ону таЇынан, ЫЇыах нацио�
нальнай култуура кылаан чыпчаа�
ла буоларын єйдєєбўт чинчи�
йээччилэртэн биирдэстэрэ.
ЫЇыах сценарийдарын бастакы�
нан тиЇэн, 90�с сыллар саμала�
рыгар сааЇылаан сурукка киллэр�
битэ. Дьокуускай куоракка аан
маμнай ыытыллыбыт икки
ЫЇыах эмиэ Ксенофонт Дмитри�
евич сценарийынан аЇыллыбыта,
тэриллибитэ. Билигин даіаны
єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн ыытыллар
ыЇыахтар ўгўстэрэ К.Д. Уткин
сценарийдарыгар олоіураллар.

"ТулаЇа" Духуобунас Киинин
2000 сыллаахха Саха государст�
веннай тыа хаЇаайыстыбатын
академиятын иЇинэн тэрийбитэ
уонна "Тускул" диэн бастакы ду�
хуобунас боппуруостарыгар анал�
лаах научнай�культурологическай
сурунаалы кылаабынай редактор
быЇыытынан ўлэлэппитэ. Этно�
педагог�философ быЇыытынан
ыччакка, нэЇилиэнньэіэ ананар
ўлэлэригэр духуобунай сайдыыта
суох киЇи толору сайдыылаах ки�
Їи буолбатын куруук тоЇоіолоон
бэлиэтиирэ, ўєрэтэрэ. 

Холобура, Мэμэ�Хаμалас
улууЇун Хаптаіай нэЇилиэгэр
єрєспўўбўлўкэіэ бастакынан
Ксенофонт Дмитриевич бырагы�
рааматынан духуобунас уруокта�
рын уонтан тахса сыл ўєрэппит�
тэрэ. Барыта 13 єрєспўўбўлўкэ�
тээіи научнай�культурологичес�
кай экспедицияны иилээн�саіа�
лаан тэрийбитэ. Ол тўмўгэр, на�

учнай�популярнай киинэлэр уон�
на кинигэлэр тахсыбыттара. Àтын
учуонайдары кытта ўєрэх, култуу�
ра министиэристибэлэрин кон�
цепцияларын оμорсубут киЇинэн
буолар. Национальнай Гимназия
оскуолатыттан саіалаан єрєспўў�
бўлўкэ ўгўс тыа оскуолаларын
бырагыраамаларыгар научнай
консультант быЇыытынан ўлэ�
лэспитэ.

Биир духуобунаска ўлэлээбит
хайысхатынан буолар литература�
іа, поэзияіа ураты суола. Саха
билиμμи интеллигенциятын
айар мэтириэттэрин � К. Чиряев,
И. Àлексеев, С. Руфов, Р. Баіа�
таайыскай, Н. Шарин о.д.а. туста�
рынан аан бастакынан чинчий�
бит, суруйбут эмиэ Ксенофонт
Дмитриевич Уткин буолар. 

Àйбыт хоЇоонноро ырыа буо�
лан дьоμμо�сэргэіэ биллэр, сє�
бўлэнэр буолбуттара ыраатта. Хо�
лобур, "Оккоолойдоон�оккоо�
лой", "Субуллар суЇуох", "Ньургу�
Їун ыЇыаіа", "Ўчўгэй, ўчўгэй"
о.д.а. биэс уонтан тахса хоЇооно
ырыаЇыттар репертуардарыттан
тўспэккэ сылдьар, радио, тыйаа�
тыр, телевидение араμатыгар ба�
рытыгар иЇиллэр. Уонча хоровой
ырыалар ааптардара, онтон "Дьє�
Їєгєй оіото" СГТХÀ гимнын бы�
Їыытынан ылланар.

Ксенофонт Дмитриевич саха
єркєн єйўн, ийэ тылын тўмэ сыл�
дьан єрўў кэрэни, ўтўєнў тўстўўр
ырыанньык�поэт, бєлўЇўєк�поэт
быЇыытынан "Ырыа философия�
тын" биир бастакынан чинчийби�
тэ уонна саха омук инники дьыл�
іатыгар "Ырыа кўнэ" наадалаа�
іын бэлиэтээбитэ. 

Àны саха култууратын ўс ура�
ты нэЇилиэстибэтэ: Хомус, ОЇуо�
хай уонна Кымыс иЇиитин сиэрэ�
туома аан дойдутааіы “Книга
рекордов Гиннеса” киириитигэр
эмиэ быЇаччы сыЇыаннаах уонна

оруоллаах.
Тўмўктээн эттэххэ, Ксено�

фонт Дмитриевич Уткин�НўЇўл�
гэн єрєспўўбўлўкэ, уопсастыба
туЇугар диэн ўлэтэ бараммат ба�
Їаам, далаана киэμ уонна ўйэ�
лээх. 2016 сыл ахсынньы 16 кўнў�
гэр Саха государственнай тыа ха�
Їаайыстыбатын академиятын На�
учнай бибилэтиэкэтигэр профес�
сор Ксенофонт Уткин аата иμэ�
риллибитэ.

К.Д. Дьячковскай�Àнаарар,
филос.н.к. "Саха киэн туттар
дьоно" диэн серияіа "Бичик" ки�
нигэ кыЇатын иЇинэн "Ксено�
фонт Дмитриевич Уткин � НўЇўл�
гэн" (2016) диэн кинигэни хому�
йан таЇааттарбыта. Онно ўлэлэ�
рин, айымньыларын ырытыы,
олоіун араас кэрчиктэрэ, дьон
ахтыыта киирбитэ.

Ксенофонт Дмитриевич ўєрэ�
нээччилэрэ, "Cылык" философ�
скай куруЇуок кыттыылаахтара
Учууталларын профессор К.Д.
Уткин аатынан Єрєспўўбўлўкэ�
тээіи ресурнай киин  "Юные
якутяне" иЇинэн "Я и право"
(сал.В.Д. Николаева) куруЇуок
кыттыылаахтарыгар, ситиЇиилээх
ўєрэнээччилэргэ: Корнилова На�
тальяіа уонна Степанов Дмит�
рийга стипендия туттарбыттара.

Наука араас хайысхаларынан
ўлэтин, талыллыбыт айымньы�
тын утумнааччылара хомуйан 16
томμа бэлэмнээн таЇаара сыл�
дьаллара эмиэ єрєспўўбўлўкэіэ
биир бэлиэ хардыы, Учууталга
Махтал, Бэринии туоЇута. 2021
сыллаахха "Àйар" кинигэ кыЇа�
тыгар Ксенофонт Дмитриевич
"Лики духовности" диэн ааттаах
"Учуутал � утумнааччы" туЇунан
философскай эссе�монолог ки�
нигэтэ кўн сирин кєрбўтэ.

Ксенофонт Дмитриевич Ут�
кин аатын, ўлэлэрин ўйэтитиигэ
сыраларын уура сылдьар дьоμμо,
чуолаан Григорьева Àнтонина
Àфанасьевнаіа,СЄ Ил Тўмэн де�
путатыгар истиμ Махталбытын
биллэрэбит!

Кўннэй ГÀГÀРИНÀ�
Байанайдаах, 

К.Д. Уткин�НўЇўлгэн
ўєрэнээччитэ.

Саха сирин кырдьаіас ўєрэіин
кыЇата Бўлўўтээіи педагогическай
колледж 2022 сылга тэриллибитэ
100 сылын туолар. Єрєспўўбўлўкэ
култуурунай, социальнай сайдыы�
тыгар бу училищены бўтэрбит ыч�
чаттар туохха да кэмнэммэт сўдў
оруолу ылбыттара. Саха сирин ба�
ры муннуктарыгар тиийэн ўєрэіи,
сырдыгы таріатар бастакы хара�
μаччылар буолбуттара. Кинилэр
истэригэр мин учууталым, тыыл
уонна педагогическай ўлэ бэтэрээ�
нэ, "Учууталлар учууталлара", Са�
ха сирин интеллигенциятын I�кы
сийиэЇин делегата, Ньурба оройуо�
нун Хорула, Єμєлдьє нэЇилиэктэ�
рин "Бочуоттаах олохтооіо" Ма�
рия Игнатьевна Степанова баар.
Малдьаіар, Ньурба оскуолаларын
ситиЇиилээхтик ўєрэнэн бўтэрэн
баран, 1936 сыллаахха Дьокуус�
кайдааіы педагогическай учили�
щеіа ўєрэххэ киирбитэ.

II�с куурсу бўтэрэн баран,
ийэтэ ыараханнык ыалдьан, ўєрэ�
іиттэн уурайбыта. Онон дойдуту�
гар тєннєн оскуолаіа, дьыссаака
ўлэлээбитэ. Ўєрэххэ олус баіа�
лаах кыыЇы 1943 сыллаахха Бў�
лўўгэ педагогическай училищеіа
ыыппыттара. Суруйааччы Нико�
лай Гаврилович Золотарев, Нико�
лай�Якутскай балта Томская Ве�
ралыын ыалга дьиэлэнэн олорон,
бииргэ ўєрэммиттэрэ. Интернак�
ка аЇыыллар эбит: кўμμэ биир
хомуос миин, 200 грамм хааЇы,
биир быЇыы килиэп. 

Сэрии саіанааіы аас�туор
олох ыарахаттарын аахсыбакка
Мария ситиЇиилээхтик ўєрэмми�
тэ. Àлын кууруска Михаил Спи�
ридонович Иванов�Багдарыын
Сўлбэ ўєрэммит. Кини бу наар
"туйгун" сыанаіа ўєрэнэр биир
дойдулааіын, Ньурба кыыЇын
сєієрє, хайгыыра ўЇў. Мария Иг�
натьевна училищены 1944 сыл�
лаахха бўтэрбитэ. Икки сыл учуу�
таллаан баран, 1946 сыллаахха
Дьокуускайдааіы педагогическай
институкка ўєрэнэ киирбитэ.
Ўєрэххэ уЇулуччу дьоіурдаах,

дьаныардаах кыыс туйгуннук
ўєрэммитэ. 1948 сыллаахха бэ�
риллибит 035556 нўємэрдээх дип�
ломугар бары предметтэригэр
"туйгун" сыана турар. Чаіылхай
ситиЇиилэрин иЇин устудьуон�
нарга ананар саамай ўрдўк сти�
пендияны, Серго Орджоникидзе
аатынан анал стипендияны ыла�
ра. Бу харчыттан ўєрэнэрин уста�
та ийэлээх аіатыгар ый аайы кє�
мє ыытара.

Мария Игнатьевна Степанова
ити курдук, Бўлўў педучилище�
тыттан куорсун анньынан, саха
ыччатын ўєрэтэр, сайыннарар
айымньылаах ўлэтин саіалаа�
быта. Эйэіэс�сайаіас кэрэ май�
гытынан, дириμ билиитинэн�кє�
рўўтўнэн дьон�сэргэ ытыктабы�
лын ылан, Хорула, Єμєлдьє нэ�
Їилиэктэрин бочуоттаах олох�
тоохторун аатын сўгэн, ўтўєкэн
олоіу олорбута.

Ўєрэіин бўтэрээт Мария Иг�
натьевна Єμєлдьєіє дириэктэри�

нэн ўлэлээбитэ, биологияны, ге�
ографияны, химияны, анатомия�
ны ўєрэппитэ, баай матырыйаал�
лаах кабинеты тэрийбитэ.

Мария Игнатьевна кэргэни�
нээн Михаил Ивановичтыын
1951 сылтан биэс сыл Хорулаіа
ўлэлээбиттэр. Бу кэми Мария Иг�
натьевна: "Саамай таЇаарыылаах�
тык ўлэлээбит сылларым эбит", �
диэн ахтара. Хорулаіа аан маμ�
най пришкольнай учаастак тэрил�
лэн, оіуруот аЇын, бурдук араас
суордун, бэл диэтэр кукурузаны
кытта ўўннэрэллэрэ.

Мария Игнатьевна 1956 сыл�
тан 1984 сылга диэри Єμєлдьє ос�
куолатыгар ўлэлээбитэ. Онон
уопсай педагогическай ыстааЇа 46
сыл. Кини оскуолаіа баай маты�
рыйааллаах ўєрэтэр кабинет, му�
зей тэрийбитэ. Тыыннаах мунну�
гу, пришкольнай учаастагы ўрдўк
таЇаарыылаахтык ўлэлэппитэ.
Мария Игнатьевна нэЇилиэккэ
киэμ хабааннаах уопсастыбаннай
ўлэни ыытара. Олохтоох сэбиэт
солбуллубат депутата, дьахтар кэ�
митиэтин бэрэссэдээтэлэ, норуо�
дунай суут сэтээтэлэ буолара. Нэ�

Їилиэккэ халбаμнаабат ўрдўк ап�
тарытыатынан, убаастабылынан
туЇанара.

Икки тєгўл райсовет депута�
тынан талыллан ўлэлээбитэ. Ол
кэмμэ 1961 сыллаахха, дьахтар
кэмитиэтин бэрэссэдээтэлинэн
ўлэлии сылдьан, элбэхтик туруор�
сан, кэпсэтэн, Єμєлдьєіє дьыс�
саат астарбыта.

Кэргэнинээн, Саха ÀССР
ўтўєлээх учуутала, уоттаах сэрии
бэтэрээнэ, "КыЇыл сулус" уор�
дьан кавалера, "Àіа дойду сэрии�
тин I истиэпэннээх уордьанын"
кавалера Павлов Михаил Ивано�
вичтыын биэс тєрєппўт оіолорун
кытта ўс тулаайах оіолору иитэн�
такайан, ўєрэхтээх ўлэЇит дьон
оμорбуттара. Àймахтарын, билэр
дьоннорун оіолоро ўєрэіи ылал�
ларыгар єрўў кємєлєЇєр, єйєбўл
буолар этилэр. Хас да ўєрэнээч�
чилэригэр бэйэлэрэ таμас�сап
биэрэн, харчылаан, идэ ылалла�
рыгар кємєлєЇєн, куоракка тэри�
йэн ыыппыт тўбэлтэлэрэ бааллар.
Учуутал быЇыытынан оіоіо киэμ
билиини биэрэр, сиэр�майгы ўтўє
ўєрўйэхтэрин иμэрэр, нэЇилиэк�

кэ, оройуоμμа дириμник убаас�
танар дьон этилэр.

Єμєлдьє нэЇилиэгиттэн учуу�
таллара солообут суолунан элбэх
оіо Бўлўўтээіи педагогическай
училищеіа ўєрэнэн, ыччаты
иитиигэ�ўєрэтиигэ биллэр суолу�
ииЇи хаалларбыттара.

Ол курдук Àфанасьева (Нико�
лаева) Елена Еремеевна училище�
іа олус чаіылхайдык ўєрэммитэ.
СитиЇиилээхтик ўлэлээн иЇэн,
ыарахан ыарыыттан олохтон эдэр
сааЇыгар туораабыта.

Иванова Мария Яковлевна �
1963 сыллааіы выпускница,
РСФСР ўєрэіириитин туйгуна.
Àндреева Мария Николаевна �
1958 сыллааіы выпускница, Мэ�
μэ Хаμалас бэтэрээн учуутала,
ўєрэіирии туйгуна. Саввинова
(Иванова) Àлександра Гераси�
мовна � бэтэрээн учуутал.

Петров Иван Степанович �
бэтэрээн учуутал, єр сылларга со�
ветскай�партийнай ўлэіэ сыл�
дьыбыта. Федоров Егор Василье�
вич � философскай наука канди�
дата. Николаева (Àндреева) Евдо�
кия Григорьевна � 1968 сыллааіы
выпускница, "Учууталлар учуу�
таллара", "Учуутал албан аата" бэ�
лиэлэр хаЇаайкалара, Ўєрэіирии
Бочуоттаах бэтэрээнэ, Малдьаіар
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтоо�
іо. Павлов Николай Михайлович
(ииппит уола) � 1970 сыллааіы
выпускник. Бўлўў детдомугар єр
сылларга таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбитэ.

Бўлўўтээіи педколледж 100
сыллаах ўбўлўєйўгэр, 79 сыл ана�
раа єттўгэр ситиЇиилээхтик ўєрэ�
нэн бўтэрбит выпускница, дьон�
сэргэ тапталлаах учуутала Мария
Игнатьевна Степанова аата ах�
тыллан ааЇара тоіоостоох дии
саныыбын.

Махталлаах ўєрэнээччитэ, Бў�
лўўтээіи педагогическай учили�
ще 1968 сыллааіы выпускницата

НИКОЛÀЕВÀ (ÀНДРЕЕВÀ)
Евдокия Григорьевна,

Єμєлдьє.

– Киэн туттар дьоммут –

БєлўЇўєк Ксенофонт Дмитриевич
Уткин-НўЇўлгэн аатын алмааска иμэрии

– Кэпсиэхпин баіарабын –

Бастакы хараμаччылар буолбуттара
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День Защитника Отечества
зарядом положительных эмоций и
познавательным квестом отметили
индрайверисты Нюрбы.  Для них
прошел специальный автоквест,
приуроченный 25�летнему юбилею
города Нюрба.  

Àвтоквест Нюрбы с 5�летней
историей существования, как лю�
бимое мероприятие "Driver�
квест" общественного движения
автолюбителей � это динамичная,
развлекательно�познавательная
игра с поиском  тайных мест, с
заданиями по ориентированию в
городе и с выполнением не только
физических, но и интеллектуаль�
ных тестов�ребусов. Отрадно, что
любителей автоквеста с каждым
годом становится больше. 

В этом году на соревнованиях
приняли участие 13 команд�пред�
ставители сообщества индрайве�
ристов. "Driver�квест" состоял из
двух блоков, где командам необ�
ходимо было найти зашифрован�
ные места и спрятанные задания.
Квест начался с разминки, где

участникам было дано задание
сфотографироваться с ровесни�
ком города Нюрба, с молодым че�
ловеком 25�и лет. Особый наст�
рой участникам дал основатель
сервиса такси Индрайвер Àрсен
Томский, который поздравил
нюрбинских индрайверистов и
прислал горячий привет из сол�
нечного Ташкента.

В основной блок заданий бы�
ли включены поиск сакрального
места в городском парке, поиск
дорожной развилки по фотогра�
фии, исполнение патриотической
песни на фоне места, через кото�
рое проходят все юноши старше
16�и лет и еще много интересных
загадок, поднимающих атмосфе�
ру здорового соперничества. Вто�
рой блок заданий поступил от
инициатора и организатора  нюр�
бинского движения автолюбите�
лей Àйталины Камиловой из
г.Якутска. 

По итогам автоквеста были

определены победители номина�
ций "Знатоки", "Максимальный
заказ" и "Максимальная комплек�
тация". Команда "Лидер" оправ�
дала свое название, став настоя�
щим лидером "Driver�квеста" и
получила главный приз соревно�
ваний � сертификат на сумму 30
тысяч рублей от охотничьего ма�

газина "Булт". Àвтомойкой высо�
кого давления "Stihl" на сумму 20
тысяч рублей награждена коман�
да "Патриот", занявшая 2 место.
Команде "Филин" за 3 место ор�
ганизаторы вручили сертификат
на сумму 10 тысяч рублей от ма�
газина "Рулевой".

Как отметили организаторы

автоквеста, специалисты адми�
нистрации города Нюрба,  опре�
деленная дата или событие, к ко�
торым приурочена игра, значи�
тельно увеличивает интерес
участников к мероприятию. И та�
ким поводом и темой квеста стало
25�летие города. Они подчерк�
нули, что постарались сделать
этот квест как можно более на�
сыщенным и интересным, доба�
вили познавательные задания из
жизни города, включили значи�
мые исторические объекты. 

По завершении квест�игры
все и организаторы, и участники�
водители службы Индрайвер ос�
тались довольны, они получили
свою долю азарта, прочувствова�
ли командный дух, а главное, ве�
село и с пользой провели время,
зарядились незабываемыми поло�
жительными эмоциями.

Пресс�центр
МО "Город Нюрба".

Ньурба историятын ырытан
кєрдєххє, ханнык баіар ситиЇии
кэннигэр дьон турар. Ньурбалар
ураты тыыннаах, ураты кєрўўлээх,
тус кўўстээх санаалаах дьоннор,
ол да иЇин ситиЇиилэрэ, кыа�
йыылара эмиэ ураты суолталаах,
дириμ ис хоЇоонноох буолар.

Бу ўлэлиир кэммэр мин итини
ўчўгэйдик биллим, итэіэйдим.
Ньурбалар санааларын ууран,
тўмсэн ўлэлээтэхтэринэ тэрээЇин
ситиЇиилээх, ўтўє тўмўктээх буо�
лар. Ыраата барбакка, Убайаан�
нааіы спортивнай былаЇаакка�
ны, Нюрбинка ўрэіи туоруур да
муостаны ылан кєрдєххє, киЇи
санаатын, кўўЇўн уурдаіына бары
ўлэ кыаллар.

Быйыл Ньурба куоратын ўбў�
лўєйдээх сылыгар биЇиги эмиэ
бэйэбит иннибитигэр сыал�сорук
туруоруннубут. Куорат буолбуп�
пут 25 сыла, бу кэм туспа суол�
лаах�иистээх. Кэннибитин эргил�
лэн кєрєн, ааспыты анааран, тў�
мўк таЇааран баран, аны кэлэр 25
сылга сайдар хайысхабытынан
ўлэлээн�хамсаан барыахтаахпыт.
Бу соругу толорорго хас биирдии
олохтоох бэйэтин ис туругун
арыйан, санаатынан сєпсєЇєн эрэ
туран ылыстаіына биЇиги туруо�
руммут сыалбытын ситиЇэн, єссє
да атын кыайыылары дабайар
кыахтаахпыт. 

Ол иЇин быйылгы ўбўлўєй�
дээх сылы Ньурба Патриотун сы�
лынан биллэрдибит. Хас биирдии
Ньурба олохтооіор "мин Ньурба�
бын, мин патриотпун, мин тєрєє�
бўт дойдубун таптыыбын, мин
Ньурбам билиμμи, саμалыы ба�
лысхан сайдыы суолун тобулан,
иннин диэки барарын баіарабын"
диэн єйдєбўл киириэхтээх, сўрэ�
іэр�быарыгар олоіуруохтаах.

Быйылгы ўбўлўєйдээх сыл
Ньурба куорат кэлэр 25 сыллааіы
сайдыыбытыгар улахан суолта�
лаах сыл буоларын биЇиги умнуо
суохтаахпыт. Бўгўμμў кўμμэ сай�
дыыбыт сўрўн концепциятын ха�
йысхатын буламмыт, ўлэни саіа�
лаабыппыт. Куоракка таас дьиэ�
лэр баар буолуохтаахтар, суоллара
аспаалланыахтаахтар, нэЇилиэн�
ньэіэ оμоЇуллар єμє арааЇа эл�
биэхтээх, олохтоохтор олорор
усулуобуйалара, сынньанар сир�
дэрэ, куорат тас кєрўμэ тупсуох�
таах, саμалыы буолуохтаах диэн

сорук ылыммыппыт.

Нюрбинка ўрэіэр пляж,
бассейн оμоЇуллар

Ньурба куоратыгар анал сє�
тўєлўўр сир � пляж суох. Онон са�
йыμμы куйаас кэмнэргэ олох�
тоохтор, сўрўннээн оіолор, ула�
хан кыЇаліалары кєрсєллєр. Ба�
ры єйдўўр буолуохтаахпыт, Ньур�
ба пааркатын оμорорго аан бас�
таан ўп�харчы суох кэмигэр, бы�
райыакпыт саμа оμоЇулла сыл�
дьар кэмигэр аллея уотун умап�
пыппыт. Итинэн биЇиги олох�
тоохторго ылыммыт соругу толо�
рорго кыах баарын, пааркаіа дьон
мустар, дуоЇуйа сынньанар сирэ
буоларын кєрдєрбўппўт. 

Нюрбинкаіа эмиэ ити суолун
тутуЇан, бастакы хардыылары
оμордубут. ППМИ бырыгыраа�
матыгар киирсэн, тэрээЇиннэрин
саіалаатыбыт. Быйыл сєтўєлўўр
кэм саіаланыытыгар Нюрбинка�
іа бассейн баар буолуоіа. БиЇиэ�
хэ халлаан туругуттан, ўп�харчы
хамсыырыттан ўлэбит сўнньэ ту�
тулуктааіын бары билэбит. Хайа
баіар ўлэ кэрдиистэрдээх. Ол
курдук, сир ирбитин, халаан уута
тўспўтўн кэннэ, Бўлўў єрўстэн
турба тардыллан, носуос туран,
ўлэ ситэриллиэіэ. Билигин бас�
сейн онно бэлэм турар, анал пок�
рытие тэлгэниэхтээх уонна уунан
толоруллуохтаах. Сайыμμы ку�
йааска пааркаіа элбэх киЇи мус�
тубата чахчы, онон Нюрбинкаіа
оμоЇуулаах пляжка, уларыйа ту�
рар уулаах бассейμμа дьон тоіуо�
руЇар сирэ буолара саарбаіа суох. 

Бу ўлэлэр от ыйын 1 кўнўгэр
бўтўєхтээхтэр диэн былаан туруо�
рунан олоробут. Биллэн турар,
сынньанааччыларга манна сєп�
тєєх усулуобуйа оμоЇуллуохтаах,
сытар сирдэр, кўнтэн хаххалыыр
навестар, таμас уларыттар миэс�
тэлэр. Ньурба урбаанньыттара
єμє оμоруутугар ылсан ўлэлэЇэл�
лэригэр биЇиги єттўбўтўттэн єйє�
бўл баар буолара саарбахтаммат.

Бўлўў єрўс биэрэгэр –
Набережнай тутуута

Быйыл Набережнайбытын ту�
туу бастакы этаба ыытыллар.
"Мин мантан сэриигэ барбытым"
монументан саіалаан, ÀЛРОСÀ
дьиэтин иннигэр баар кўєх зона
бўтэЇигэр диэри уонна "Кыта�
лык" КД�ын истиэнэтигэр тиийэ
территория оμоЇуллуохтаах.
Манна сўрўннээн болуоссат ба�
рыта билиитэнэн бўрўллўєхтээх,
биэрэк ўрдўнэн хаамар суол оμо�
Їуллуохтаах уонна барыта кўрўє�
лээх буолуохтаах. Биллэн турар,
ити бырайыакка баар архитектур�
най тутуулар, ыскаамыйалар, бе�
седкалар, дьоіус сыана, сиртэн
тэбэр фонтан � барыта бааллар.
Ўлэ хаамыыта бэс ыйыгар кўўс�
тээхтик барыа. 

Эппитим курдук, ўлэ барыта
кэрдиистээх: харчыта кэлэрэ, аук�
цион биллэриллэрэ, матырыйаал
атыылаЇыллааЇына, тиэллэн кэ�
лиитэ. Паром сырыыта саіаланна
да, сўрўн тутуу матырыйааллара
кэлиэхтэрэ. Биэрэк тутуутугар 14
состоруулаах массыына билиитэ,
сыбаайа, араас архитектурнай
формалар баар буолуохтаахтар.
Билиитэлэрбит Красноярскай
куораттан кэлиэхтээхтэр, улахан
уйуктаах, гранитнай эбииликтээх,
паарка киэниттэн єссє ўчўгэй
буолаллар. 

Єйдєєн кєрбўт буолуохтаах�
хыт, паарка концепцията барыта
олох эргииринэн тєгўрўк быЇыы�
лаах оμоЇуктарга олоіуран тутул�
лубута. Набережнай киэнэ сўрўн�
нээн ўс муннуктаах формалар
буолуохтара. Бу єнўгэс быЇыыты�
гар олоіурбута. Ньурбалар (Ньур�
ба "ньырма" диэн эбэμки тылыт�
тан киирбит диэн баар, єнўгэс
диэн суолталаах) єнўгэс курдук
сытыы, кыайыылаах�хотуулаах,
туруорбут сыалларыгар чопчу тў�
Їэр санаалаах дьон диэн ис суол�
талаах.

Бэс ыйын саіаланыытыгар
биЇиги эргэ тутуулары кєтўрэн,
сирин тэμнээн, кумаіын кутан,
кўрўєлэрин устан, сирин бэлэм�
ниэхтээхпит. ТєЇє кыалларынан
кўєх олордуулары алдьаппат кур�
дук дьаЇаныахтаахпыт. Онноо�
іор, пааркаіа амфитеатр тутууту�
гар икки хатыμ кэрдиллэр быра�
йыагын ирдэЇэн уларыттарбып�
пыт, арыый кыччатан оμоттор�
буппут. Оннук суолу бу да сырыы�
га тутуЇуохпут, туох да алдьаныа
суохтаах, тупсарыллан эрэ оμо�
Їуллуохтаах. 

Бу ўлэлэргэ сўрўннээн эмиэ
бэйэбит дьоммут ўлэлиэхтэрэ.
Àрай билиитэ уурарга тастан би�
ригээдэ кэлиэіэ. Ол эрэн, быйыл
уратыбыт диэн � ити биригээдэіэ
бэйэбит олохтоох дьоммутун сы�
Їыаран ўлэлэтиэхпит. Саха сатаа�
бата суох. Онон, билэн�кєрєн,
ўєрэнэн, ымпыгын�чымпыгын

быЇаарсан, аныгыс сырыыларга
бэйэбит дьоммут бу ўлэни баЇы�
лыахтаахтар дии саныыбын. 

Набережнай кўрўєлэрин бы�
йыл эмиэ барытын бэйэбит оμо�
руохпут, итиннэ уопуппут баар.
Бу ўлэлэргэ техникум сварщик
уолаттарын сыЇыарарга эмиэ
кэпсэтиилээхпит. Кўрўє, уот ос�
туолбатын тимирдэрэ кэллилэр,
сварка ўлэтэ саіаланна. Баар бы�
райыакпытынан Набережнай
уота паарка киэнинээіэр олох
атын буолар, манна бэйэбит олус
ўчўгэй тус кистэлэμнэрдээхпит.
Ол оμоЇулуннаіына олохтоохтор
бэйэлэрэ сыанабыл биэриэхтэрэ.
Кўрўєлэрбит эмиэ олох атын,
ханна да суох кўрўєлэр буолуох�
таахтар. Àрай Дьокуускайга оμор�
буттара дуу.

Паарка да буоллун, Набереж�
най да бырайыактара сир бэйэтин
ньууругар сєп тўбэЇиннэрэн оμо�
Їуллубуттара. Бу билиμμи тутууга
саμалыы кєрўў тенденцията �
айыліа биэрбитин туЇанан тутуу
диэн буолар. Холобур, биэрэк ўр�
дўнэн ааЇар сатыы киЇи хаамар
суола сыбаайаіа турар буолуох�
таах, итиннэ буор кутуута, биэрэ�
ги тэμнээЇин иμин оμоЇуллубат.
Ол курдук, биэрэккэ 500�тэн тах�
са сыбаайа тўЇўєхтээх, ўрдўнэн
сабыта ууруу суол оμоЇуллуох�
таах, кўрўєлэниэхтээх. Мастар�
быт бэтэрээ єртўлэригэр билиси�
пиэтинэн айанныыр суол баар
буолуохтаах. Биллэн турар, бары�
та уоттаныахтаах�кўєстэниэхтээх.

Манна мин бэлиэтээн этиэх�
пин баіарабын, єрўс ўрдўгэр ту�
рар куораттарга барыларыгар На�
бережнай баар. Бу олохтоохтор уу
таЇыгар сынньанар сирдэрэ. Уу
кўўЇўн биЇиги бары билэбит. Бў�
лўў ўрдўгэр улааппыппытыттан
киэн туттабыт, Ньурбабытыгар
олоіу биэрбит Улуу Эбэіэ махта�
набыт, сўгўрўйэбит. Набережнай
сўрўн концепцията итиннэ олоіу�
ран кємўскэммитэ. Ўйэлэр туха�
ры ньурбалары арчылыы�араμач�
чылыы сылдьар Бўлўў Эбэбити�
гэр куораты сирэйинэн хайыЇын�
наран, айыліаіа сыЇыаммытын,
олоххо кєрўўбўтўн мантан тєрўєт�
тээн таЇааран, кўўс ылан, бол�
іомтобутун ууран, харыстаан, ин�
ники олохпутугар Àлгыстаах, кє�
мўскэллээх суолунан барыахтаах�
пыт.

Ўбўлўєйдээх сыл ўлэлэрэ
Бу улахан ўлэлэр таЇынан, бы�

йылгы ўбўлўєйдээх сылбыт тэрээ�
Їиннэрэ ўгўстэр. Бу кўннэргэ
ППМИ куонкуруЇун тўмўгэ би�
линнэ. Манна олохтоохтор ту�
руорсубут ўс бырайыактара�
Ыраах Убайааμμа сайыμμы уу
ситимэ, Ыстапаан БаЇылыйап
уулусса кытыытын тупсарыы уон�
на пааркаіа спортивнай трена�
жердар туруорааЇыннара кыа�

йыылаахтар ахсааннарыгар киир�
дилэр. Олохтоох кєіўлээЇиннэри
єйўўр бырагыраама (ППМИ) 2018
сылтан ўлэлиэіиттэн Ньурба куо�
рат дьаЇалтата сыл ахсын кыттан,
номнуо бэЇис кыайыыта буолла,
барыта холбоон 15 бырайыага
ўтўє тўмўктээх буоллулар. Онон,
быйылгы ППМИ ўлэлэрэ саіала�
налларыгар кыах баар буолла.
Маны таЇынан, бу сайын Сэбиэс�
кэй уулусса аспаалланыахтаах.

Быйыл Маслозавод уонна Сэ�
биэскэй тўєлбэлэригэр олохтоох�
тор сайыμμы уу ситимин туруор�
субуттара. Березовка сиригэр�
уотугар ўлэлэр саіаланыыларыгар
бэлэмнэнэн, суолун�ииЇин оμо�
руу, сааЇылааЇын былааμμа баар.
Былырыыμμы Àвтодром ўлэтин
салгыахха наада. Àвтобус тохто�
булларын саμардыы, бєх тоіор
сирдэри СанПин ирдэбилигэр
олоіуран бетоннаан оμоруу, суол
єрємўєннээЇинэ, суол бэлиэлэ�
рин туруоруу уонна да атын ўлэ�
лэр быйыл барыахтаахтар. Биир
кўўстээх ўлэ кєрўμэ � хаарбах
дьиэлэри кєтўрўў буолуоіа.

Биллэн турар, хайа баіар ўлэ
барыта ўбў�харчыны эрэйэр. Бу
ўлэлэри быйыл саіалыахпыт.
Улуус дьаЇалтатыгар тэμμэ ўбў�
лээЇиигэ сайаапка барбыта. Сєп�
тєєх быЇаарыныы кєЇўннэр эрэ �
хас да сылы быЇа соЇуллубакка,
бўтэн�оЇон, олоххо киирэн иЇиэ
этилэр. Єйдўўр буолуохтааххыт,
Убайаан спортивнай былаЇаакка�
тын ўс сыл туруулаЇан туран ўлэ�
іэ киллэрбиппит. Биир сыл кў�
рўєтэ, эЇиилигэр бўрўллээЇинэ
уонна ўЇўс сылыгар тренажердар
туруулара. Бу ўлэлэр барыта биир
сылынан тўмўктэниэхтэрин сєбє.
Былааннаммыт тэрээЇиннэр ўп�
тээх�харчылаах эрэ буоллаллар,
бырайыактар этабынан арахсы�
бакка, биир кэмμэ тутуллан, ба�
лысханнык олоххо киирэн иЇиэх
этилэр.

Ўбўлўєйдээх тэрээЇиннэргэ
анал хамыыЇыйалар ўлэлэрин
номнуо саіалаабыттара. Бу сылга
ўгўс култуурунай�маассабай тэ�
рээЇиннэр былаан быЇыытынан
ыытыллыахтара. КыЇыны атаа�
рыыбыт, куораппыт ыЇыаіа, тє�
рєєбўт кўнэ, араас кўрэхтэр,
спортивнай кўєн кєрсўўлэр буо�
луохтара.

Тєрєєбўт тўєлбэбит чэчирии
сайдарыгар, олохпут кэрэ�бэлиэ
тўгэннэрэ ўксўўрўгэр, сэргэх тэ�
рээЇиннэринэн туоларыгар хас
биирдии Ньурба киЇитин єйєбў�
лэ, ўтўє санаата таЇаарыылаах
уонна дьулуурдаах ўлэни кєіўлўў�
рэ наада. 

Кўндў Ньурбам дьоно, саμа
кэлэр кэрдиис кэм санааіытын,
инникигэ эрэлгитин туругуртун,
дьоллоох эйэлээх олоіу тўстээ�
тин. Биир дойдулаахтарбар инни�
кигэ энчирээбэт эрэл буолуохтун!

Ньурба куорат баЇылыга 
Àлександр Игнатьевич

ИВÀНОВ.

––  ННььууррббаа  ккууоорраатт  2255  ссыыллаа  ––

Ўбўлўєйдээх сыл соруктара

Нюрбинских индрайверистов поздравил Àрсен Томский
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Под таким названием на днях
вышла статья в "Отраслевом жур�
нале "Вестник". Интерес междуна�
родного холдинга вызвали позиции
Нюрбы в федеральном рейтинге
среди якутских городов. Как отме�
чает издание, по оценке качества
городской среды, город поднялся с
пятого места на второе. Это стало
возможным во многом благодаря
реализации проектов благоустрой�
ства, в обсуждении которых не ос�
тался в стороне, пожалуй, ни один
житель. 

Первая победа Нюрбы � это
благоустройство городского пар�
ка, который сейчас является не
только местом повседневного по�
сещения, но и событийной терри�
торией, наполненной позитивны�
ми смыслами и эмоциями. 

Обустроенный парк � это пер�
вый этап комплексного проекта
"Семь километров", объединяю�
щий кольцевой сетью различные
пространства, в основу которого
положен городской маршрут
протяженностью "в 10 000 шагов"
с прогулочными и велодорожка�
ми, с городскими достопримеча�
тельностями, малыми формами
для физической активности и от�
дыха, с купальной и пляжными
зонами в пойме р.Нюрбинка, ор�

ганизация которых уже начата с
2021 года за счет средств респуб�
ликанской программы ППМИ.

Вторая победа Нюрбы � это
проект благоустройства набереж�
ной р.Вилюй, еще одного ключе�
вого пространства городского
маршрута "в 10 000 шагов". Мы
все помним рейтинговое голосо�
вание 2021 года в рамках реали�
зации федерального проекта

"Формирование комфортной го�
родской среды" и национального
проекта "Жилье и городская сре�
да" по отбору общественных тер�
риторий, подлежащих благоуст�
ройству в 2022 году. По итогам го�
лосования победа нюрбинцев, где
приняли участие более 14 тысяч
человек, стала одним из основных
критериев  второй победы Нюрбы
и подняла федеральный рейтинг

города. И в эти дни голосования
каждый житель, каждый уроже�
нец Нюрбы доказали силу духа
единства и истинной любви к
родине. 

В этом году начнется реализа�
ция проекта�победителя. "Проект
полностью отражает идентич�
ность нашего народа, нюрбинс�
кую историю и местный колорит.
Такие работы объединяют, вдох�

новляют, наполняют жизнь каж�
дого горожанина новыми пози�
тивными смыслами", � отмечает
глава города Àлександр Иванов. 

À нюрбинцы с нетерпением
ждут начало работ. Они знают,
что цель, поставленная в Нюрбе
сегодня, завтра станет реальнос�
тью.

Саргылана ФЕДОРОВÀ.

Бўгўμμў хаЇыатым дьоруойу�
нан СЄ суруйааччыларын  уонна
суруйааччылар сойуустарын  но�
руоттар икки ардыларынааіы со�
йууЇун чилиэнэ, Àкана нэЇилиэ�
гиттэн тєрўттээх Сахса Тар�Àлек�
сандр Петрович буолар. 

� Àлександр Петрович ааіаач�
чыларга бэйэіин билиЇиннэр эрэ.

� Мин бэс ыйын 3 кўнўгэр
1966 сыллаахха Ленинскэй оро�
йуон Àкана нэЇилиэгэр  кўн си�
рин кєрбўтўм. Кэргэннээхпин.
Кэргэним Àлександрова Светла�
на Борисовна билигин сынньа�
лаμμа олорор. Тўєрт оіолоохпут.
Оіолорбут тєрдўєн  ўрдўк ўєрэіи
бўтэрэн, тєрєєбўт дойдуларыгар,
Ньурбаіа, о.э. ўс уолаттарбыт
"РИК Àвтодор" ÀУО, кыыспыт
кииннэммит бухгалтерияіа сити�
Їиилээхтик ўлэлииллэр.

Бэйэм "Мой бизнес" кииμμэ
менеджеринэн ўлэлиибин.

� Àйар ўлэіэ хайдах кэлбикки�
тий?

� Мин кыра  кылаастартан єй�
тєн суруйууга туйгун этим. Àкана
аіыс кылаастаах оскуолатыгар,
саха тылыгар Иванов Егор Нико�
лаевич, 9�10�с кылаастарга Марха
орто оскуолатыгар Местникова

Мария Àлексеевна ўєрэппиттэрэ.
Саха тылыгар уонна литература�
тыгар наар туйгун сыанаіа ўєрэм�
митим.

Оскуолаіа ўєрэнэр  сылларбар
истиэнэ хаЇыатын таЇаарарга
уруЇуйдуурум. Матырыйаал аіы�
йах буоллаіына бэйэм суруйа�
рым. Устудьуоннуу, аармыйаіа
сылдьан эмиэ истиэнэ хаЇыатын
таЇаарааччыбын. Хомсомуолга
ўлэлиир кэммэр "Эдэр комму�
нист", "Коммунизм суола" ха�
Їыаттарга ыстатыйаларым, очер�
каларым тахсыталаабыттара.

Онтон тирэх ылан, 1989 сыл�
лаахтан саіалаан Васильев Гера�
сим Иванович сорудаіынан Ўлэ
Àлбан аатын музейын тэрийэргэ
биэс нэЇилиэк кырдьаіастарыт�
тан ахтыыларын уонна Ньурба�
тааіы Àрхыыптан матырыйаал
хомуйбутум. Кырдьаіастар хаар�
тыска уларыстахтарына, ол саіа�
на копиялыыр тэрил суох буолан,
харандааЇынан бэтэринээр Бал�
баара уруЇуйдуур этэ. Элбэх  ах�
тыыны Àкана нэЇилиэгин кини�
гэтэ тахсарыгар биэрбитим.

� Сахса Тар диэн ааты хаЇан
ылыммыккыный?

� 2018 сылтан  Сахса Тар диэн
илии баттыыр буолбутум. Àіабы�
нан эЇэм Моисеев Николай Àлек�
сандрович�Тар диэн сурукка
киирэ сылдьар. Сахса диэн ийэм
кўнў кєрбўт сирэ ўтўє дойду буо�
лар, билигин быраіыллан турар.
Оіо эрдэіинээіи  таптал аатым
Сахсаала � диэн этэ.

� Ээ, сєп тєрўттэриμ аатын
ылыммыт эбиккин дии. ХаЇааμ�
μыттан айымньылары суруйар
буолбуккунуй?

� Àймахтарым туЇунан кинигэ

таЇаарааччыларга  ахтыы суруйан
ыыталыыбын. "Байдам" сурунаал�
га мин суруйууларбын кылгатан
бэчээттээччилэр. Саμа ўйэ киЇи�
тэ буолан электроннай сайтарга,
ордук элбэхтик "Якутия образ бу�
дущего" �httr //yakutiafuture/ru/
уонна "В Нюрбе" https //vnyarbe/
stories/ тахсыталыыбын. Итинтэн
ыланнар Ватсап, Телеграмм иЇи�
нэн таріаталлар.

Кэнники сылларга Сахса Тар
аатынан тўєрт уонтан тахса  араас
кэпсээннэр, хоЇооннор, ахтыы�
лар суруллан таріаннылар. Ордук
сєбўлээн ааспыт кэм ўЇўйээннэ�
рин ааіан, чинчийэн, эбэн�сабан
бэйэм тылбынан суруйарбын сє�
бўлўўбўн. Сорох ааіааччыларым
сєбўлўўллэр, сорохтор наЇаа уЇа�
таіын диэччилэр эмиэ бааллар.
Ол иЇин олорго анаан кылгатыл�
лыбыт ис хоЇоонноон суруйабын.
Àйымньыларбын аахпыт киЇи,
бэйэтигэр тугу эрэ туЇаныа диэн
баіа санаалаах суруйабын. Àйым�
ньыларым арыый єйўн туппут
улахан оіолорго уонна улахан
аіам саастаах дьоμμо ананар.

� Àлександр Петрович,  урукку
уос номохторугар олоіуран  суруйа�
бын диэтиμ дии. Былыргы  уос но�
мохторго олоіурбут "ТўсўЇўўлээх
уруу" лоскуй уус�уран кинигэμ аас�
пыт сылга кўн сирин кєрбўтэ. ТєЇє
да кылгас кэпсээн буоллар, уус�
таан�ураннаан суруйбут номоххун
ааіан ол кэминээіи олох хартыы�
натын  хараххар илэ ойуулаан кє�
рєр эбиккин. Бу дьиμнээх олоххо
буолбут номох дуо?

� Дьиμнээх олоххо буолбут
номох буолар. 

� Маны таЇынан хоЇоон айар
эбиккин, хоЇоонноруμ ханна бэ�

чээттэнэн  тахсыбыттарай?
� Билбэтим, урут оскуолаіа

ўєрэнэ сылдьан оіо барыта хо�
Їоон суруйар этэ. Устудьуоннуу
сылдьан нууччалыы суруйар этим.

Урут "Эдэр коммунист", "Бэ�
лэм буол" хаЇыаттарга ону�маны
суруйан ыытааччыбын. Ўчўгэй
баіайытык хайіаан баран сўбэ�
лээн эппиэттээччилэр. Ол иЇин
бырахпакка дьарыктаммытым
буолуо. Кэлин элбэхтик сайтарга
тахсар буолбутум кэннэ псевдо�
нимна ыл диэн сўбэлээбиттэри�
гэр "Саха Тар" диэн псевдоним
ылыммытым.

� Àлександр Петрович инники
былааμμытын ааіааччыларга би�
лиЇиннэриμ эрэ.

� "Бўтэй Бўлўў" диэн кэпсээн�
нэртэн турар айымньыны суруйа
сылдьабын. Нуучча омуга кэлиэн
иннинээіиттэн уруккута Марха,
билигин Ньурба улууЇун устуору�
йатын номоххо олоіуран суруйа
сылддьабын.

� Àаіааччы сэμээрэн ааіыа дии
саныыбын. Àйар ўлэіэр ситиЇиилэ�
ри баіарабын.

Сахам тыла
Сахалыы хоЇоону ааіаммын,
Саμа тыл алыбар ылларан,
Саμаттан тэтэрээт ыламмын,
Сурукка хоЇооммун тиЇэбин.

Саіахтан сарыалы хомуйан, 
Сэргээбит  сэЇэммин  сирийэн,
Саμабын сиЇилии суруйан,
Санаабын сааЇылыы хомуйан.

Сиккиэрдиин сэлэЇэн  сипсийэн,
Сибэкки  мичээрин сэгэтэн,
Сэргээммин хоЇооммун симиибин,
СэЇэммин сурукка тиЇэбин.

Сандал саас эЇэбит сэрэнэн,
Сэргэіэ  сипсийэн эппитин,
Саас уоту аЇатар алгыЇын,
Сиэнигэр туЇаайбыт кэс тылын.

Àар айыылар алгыстарынан
Àаспыт ўйэлэри уμуордаан,
Àар хатыμ аргыыйдык тиэрдиэіэ
Àйыы сарыала арылыйан.

Сырдыгы ыμырар санаабыт,
Сахалыы саμарар саμабыт,
Сахабыт сиригэр сўппэтин,
Сахабын диир киЇи элбээтин.

Àлтынньы  ый 2021 сыл.

Хаамабыт
Хаар тўстўн, тыал ўрдўн,
Хаамыаіыμ хаалыктаах,
Халлааны кєрбєккє,
Хаамыахха салгыμμа.

Хардыыны кэμэтэн,
Хаамыыны ўксэтэн,
Хаамыаіыμ киэμ сиргэ,
Хамсыктан кўрэнэн.

Тыынарбыт чэпчээтин,
Тыμабыт сайыннын,
ТалаЇыах чэбдиккэ,
Тахсыахха таЇырдьа.

Сааспытын умнуоіуμ,
Саас кўнў кєрсўєіўμ,
Сайыны  кўўтўєіўμ,
Салгыμμа дьаарбайан.

СайыЇыа сааЇырыы,
СаЇыаіа мунчаарыы,
Умнуоіуμ кырдьыыны,
Уруйдуох хаамыыны.

Муус устар 16 к. 2021 сыл.

––  ГГооррооддуу  ННююррббаа  ––  2255  ллеетт  ––

Нюрба – дважды победитель
Нюрба – дважды победитель Всероссийского конкурса

по благоустройству малых городов и исторических поселений. 

––  ББииЇЇииггии  ааттттыыббыыттыыггаарр  ––

Àйымньыларбын аахпыт киЇи, бэйэтигэр тугу
эрэ туЇаныа диэн баіа санаалаах суруйабын
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Олунньу 17�21 кўннэригэр
Санкт Петербург куоракка "Кли�
нок на Неве" диэн Àан дойдутааіы
тимир уустарын атыы�эргиэн
дьаарбаμката буолан ааста.

Ньурба улууЇуттан эрдэттэн
бэлэмнэнэн Бизнес�инкубатор са�
лайааччыта Михайлова Н.М. кє�
іўлээн, улуус дьаЇалтата єйєєн�
ўбўлээн тўєрт уус аан бастакынан
бу улахан кўрэххэ кыттар чиэскэ
тигистилэр. 

Ньурба тимир уустарын Àссо�
циятын бэрэссэдээтэлэ Àфана�
сьев Àриан Васильевич�Àрыйаан
Уус саха тимирин тєрўт ўгэстэрин
тутуЇан, национальнай колорит�
таан оμоЇуллубут оμоЇуктары�
нан, Иван Иванович Саввинов
(Малдьаіар) тахсан эрэр эдэр ти�
мир ууЇа, Иван Прокопьевич Ти�
мофеев (Хатыы) ювелирнай оμо�
Їуктар маастардара, Àлександр
Владимирович Васильев�Байдам
Уус (Маар) муосчут, тимир ууЇа
буолан кыттыыны ыллылар. Ки�
нилэри Ньургуяна Михайловна
Михайлова уонна эдэр ыччат бэ�
рэстэбиитэлэ Наталья Àлександ�
ровна Капустина иилээн�саіа�
лаан илдьэ сырыттылар.

Быыстапка С.М. Киров ааты�
нан култуура дьиэтигэр буолла. Бу
кўрэх�быыстапка Неваіа быйыл
6�с тєгўлўн ыытылынна. Єрўў да
буоларын курдук Àрассыыйа
араас регионнарыттан олус элбэх
уустар тўмсэн аастылар. Эрдэттэн
кэпсэтии ыытыллыбыт буолан
Саха сириттэн сылдьар Ньурба
уустарыгар 6 м. усталаах павильо�
ну арендаіа биэрдилэр.

Тўєрт кўн устата сарсыарда 11
чаастан киэЇэ 7 чааска диэри
ханна да харыс сир сыіарыйбакка
туран оμоЇуктарын быыстапка�
лаатылар�атыылаатылар. Саха
быЇаіын элбэх киЇи сэμээрдэ,
ордук хото саха хомуЇун уонна
болгуо быЇахтары атыыластылар.

Салайааччы Ньургуйаана Ми�
хайловна олус ўчўгэйдик рекла�

малаан, элбэх киЇи боліомтотун
тардан улаханнык кємєлєстє.
Оіус кутуругуттан кыыннаммыт
быЇахтары хамаіатык ыллылар.

Ол тўмўгэр биир дойдулаах�
тарбыт хас да араас кєрўμμэ
миэстэлэЇэн ўрдўк ситиЇиилэнэн
кэллилэр:

� "Россия чулуу быЇаіа" куон�
куруска номинацияларынан:

"Разделочный нож":
1 м. � Васильев Àлександр�

Байдам Уус; "Булчут" быЇах.
2 м. � Саввинов Иван (Мал�

дьаіар) "Саха�1" быЇах.
3 м. � Васильев Àлександр

Владимирович�Байдам Уус
(Маар) "Тайіа".

Национальнай быЇах: 
1 м. � Тимофеев Иван Проко�

пьевич (Хатыы) "Булчут" быЇах.
2 м. � Саввинов Иван Ивано�

вич (Малдьаіар); "Саха булчут"
быЇах.

3 м. � Тимофеев Иван Проко�

пьевич (Хатыы); "Удьуор" быЇах.
Кухоннай быЇахтарга:
1 м. � Саввинов Иван Ивано�

вич (Хатыы);
"Национальный нож" 1 м. �

Васильев Àлександр Владими�
рович�Байдам Уус;

2 м. � Тимофеев Иван Проко�
пьевич;

3 м. � Саввинов Иван Ивано�
вич;

Номинация "Средний кли�
нок": "Батыйа" 3 м. � Àфанасьев
Àриан�Àрыйаан Уус.

Номинация “Композиция”:
"Эра мамонтов" 2 м. � Васильев
Àлександр�Байдам Уус.

"Сата уус" 3 м. � Àфанасьев
Àриан�Àрыйаан Уус.

Бу Ньурба уустарын бастакы
Àрассыыйа таЇымнаах улахан кў�
рэххэ ситиЇиилэрэ.

Ньурба улууЇун уустарын Àссо�
циациятын бэрэссэдээтэлэ Àфа�
насьев À.В.�Àрыйаан Уус маннык

кэпсээтэ: 
� Àрассыыйа таЇымнаах ула�

хан кўрэхтэЇиигэ аан бастакытын
кыттан ўгўс ситиЇиилэнэн олус
астынныбыт. Элбэх Àрассыыйа
биллиилээх уустарын ўлэлэрин
кєрдўбўт�иЇиттибит, элбэх маас�
тардары кытта билсэн уопут атас�
тастыбыт. Нуучча сирин уустара
былыргылыы ньыманан уЇаарар�
бытын олус интэриэЇиргээтилэр,
Сата тимирин анаалыЇын чинчи�
йэн кєрєн, хаачыстыбата ўчўгэй
эбит диэн сєієллєр. БиЇиги ти�
мирдээх тааспыт сир ўрдўттэн
ылылларын интэриэЇиргииллэр.
Àрассыыйа єттўгэр "болотное же�
лезо" диэн ааттаан тимирдээх
таастарын бадарааннаах сиртэн
хостууллар эбит.

БиЇигини Ил Тўмэн дьоку�
тааттара À.À. Григорьева, В.М.
Прокопьев уонна биллиилээх
биир дойдулаахпыт Г.Р. Балак�

шин кєрсєннєр ўтўє тылларынан
єйєєбўттэригэр махтанабыт.
Маннык ўчўгэй тэрээЇиннээх кў�
рэххэ сылдьан кэлбиппититтэн
улаханнык астынныбыт уонна
махталбытын биллэрэбит биЇи�
гини єйєєн, эрэнэн ыраах сиргэ
ўбўлээн ыыппыттарыгар Ньурба
улууЇун баЇылыгар À.М. Инно�
кентьевка, баЇылык солбуйаач�
чытыгар Н.И. Бурнашовка, Биз�
нес�инкубатор салайааччытыгар
Н.М. Михайловаіа, ыччат отде�
лын пресс кииниттэн Н.À. Капус�
тинаіа. 

Бэйэм тустаах махталбын
тиэрдэбин ХаμалаЇым дьонугар �
сурук�бичик єттўгэр кємєлєспўт
À.П. Васильеваіа, В.À. Петрова
аатынан тўмэл кэлэктиибигэрр,
С.П. Гаврильев аатынан култуура
киинигэр.

З.В. ÀНИСИМОВÀ,
Хаμалас нэЇилиэгэ.

Кўндў Валентина Пантелей�
моновна, “Àаспыт кэмнэр кэрэ�
лэрэ” очеркам героинятын � Эйи�
гин алгыстаах 80 сааскынан эіэр�
дэлиибин.

Бу суруйа олорон Чуукаартан
Ньурбаіа киирбит биир билбэт
кєрєєччўμ миэхэ, мин Валентина
Николаеваны биир остуолга тўбэ�
Їэн чуп�чугастан кєрдўм, диэн
сибигинэйбитин санаатым. Бу
ўєрбўтўн, дьолломмутун. Салгыы

ханнык оруолларга хайдах оон�
ньообуккун єрўкўйэ кэпсээбитэ...

Сыллар ааЇыахтара, ааЇыахта�
ра... Эн ааспыт сыллар кэрэлэрэ
буолан бэйэμ билэр билбэт кє�
рєєччўлэриμ сўрэіин баіар баар�
гар, баіар суоххар оонньообут
оруолларгынан єрўкўтэ, дьоллуу
туруоххар эрэнэн очеркабын
итинник ааттаатаіым...

...Валентина Пантелеймонов�
на, олус сєієбўн. Эн 1966 сылтан

кэргэниμ, Àрассыыйа ўтўєлээх
артыыЇа Петр Николаевтыын
кўєх Ньурбаіа оіолонон силис
тардан айар ўлэіитин, олоххутун
бўўс бўтўннўў анаатыгыт, Ньурба�
лартан Ньурба буоллугут. Ньурба
тыйаатырыгар Чингиз Àйтматов
“КыЇыл былааттаах тополегум”
айымньытыгар � Àсельтан,  Далан
“Тулаайах оіотугар” � Ньырба�
кааμμа диэри араас амплуаіа
оонньоон 56 сыл бэриниилээхтик
сулууспалаабыт ким да суох. Сў�
Їўєхтээх бэйэбит сўгўрўйэбит.

Ханна да бардаргын Эйиэхэ
ийэ, аіа, дойдуμ кэриэтэ буолбут
Ньурбаіар Ньырбакаан кэриэтэ
тардыЇан эрдэіиμ.

Мин ис сўрэхпиттэн Ньурба
саμа тыйаатырын иннигэр хаЇан
эрэ Ньырбакаан � Валентина Ни�
колаева єйдєбўнньўк мєссўєнэ
туруоіар баіарабын. Ол буолуо
этэ � Ытык Ньурба сирин уонна
Ньурба тыйаатырын символа.

Валентина Пантелеймоновна,
доруобуйаμ, дьиэ кэргэниμ, айар
ўлэμ этэμμэ буоллун. СитиЇии
сэттистин, табыллыы тайаннын,
саμа оруоллар кўўттўннэр.

Евдокия
НИКОЛÀЕВÀ�МОСТÀХОВÀ, 

суруналыыс,
СЄ Бэчээтин туйгуна.

Ноева Àгафия Романовна � ди�
ректор муниципального бюджетно�
го учреждения "Многофункцио�
нальный объект культуры и спорта
им. М.Н. Петровой�Тойуктаах
Марыына" муниципального обра�
зования "Àканинский наслег" Нюр�
бинского района Республики Саха
(Якутия). 

Ноева Àгафия Романовна ро�
дилась в многодетной семье Ное�
вых 15 марта 1976 года в селе
Маар Ленинского района Якут�
ской ÀССР. С 2010 года работает
директором в "Многофункцио�
нальном объекте культуры и
спорта им. М.Н. Петровой�То�
йуктаах Марыына". Имеет выс�
шее образование окончила  Якут�
скую государственную сельскохо�

зяйственную академию по специ�
альности "Юриспруденция", в
2013 году прошла профессиональ�
ную переподготовку в Àрктичес�
ком государственном институте
искусств и культуры по специ�
альности "Менеджмент в социо�
культурной деятельности". 

Àгафия Романовна � новатор,
энергичный, грамотный органи�
затор, поэтапно проводит дея�
тельность по повышению имиджа
системы культуры в наслеге. За
короткое время работы установи�
ла тесные связи, оперативное
сотрудничество с руководителями
всех социальных институтов нас�
лега и района. Осуществляя конт�
роль и руководство, оказывая
методическую помощь специа�
листам, Àгафия Романовна рас�
крывает реальные возможности
каждого работника, умело выяв�
ляет и поддерживает, организует
и постоянно отслеживает твор�
ческий рост каждого члена кол�
лектива.

Àгафия Романовна постоянно
стремится к росту профессио�
нального мастерства, обучаясь на
курсах повышения квалифика�
ции, участвует в муниципальных,
региональных, республиканских
конкурсах, семинарах.

При МФОКиС функциониру�
ют 24 клубных формирования, в
которых занимаются 349 участни�
ков. Àгафия Романовна иниции�
рует системную работу от кален�
дарных мероприятий к проектно�
му планированию, что обеспечи�
вает системность и повышение
качества работы, привлечение
доходов за счет грантов. Она яв�
ляется автором проекта "Межпо�
селенческая творческая сеть
"Тўмэн"" (г. Нюрба, 2012 г.), с ко�
торой участвовала в Республикан�
ском конкурсе творческих проек�
тов по целевой программе РС (Я)
"Создание условий для духовно�
культурного развития граждан
Республики Саха (Якутия) на
2012�2016 год". Получила грант на
сумму 100000 руб. МБУ "МФОКи
С им.М.Р. Петровой�Тойуктаах
Марыына" � участник конкурса
на Грант Президента РС (Я) сель�
скому поселению для поддержки
многофункционального культур�
ного комплекса с проектом "Раз�
витие культуры и народного твор�
чества в МО "Àканинский наслег"
на 2013�2017". Был получен грант
на сумму 3 000 000 руб. 

В 2020 году учреждение при�
няло участие в конкурсе среди
муниципальных образований на

представление субсидии из госу�
дарственного бюджета Республи�
ки Саха (Якутия) местным бюд�
жетам на обновление материаль�
но�технической базы учреждения
культуры и получило грант на
сумму 1 590 171,49 руб.

За время работы в МФОКиС
Àгафия Романовна зарекомендо�
вала себя как требовательный,
тактичный, грамотный специа�
лист, знающий своё дело, умею�
щий вести за собой коллектив. К
работе относится с полной ответ�
ственностью и отдачей. В коллек�
тиве пользуется заслуженным ав�
торитетом и доверием. Много�
функциональный объект культу�
ры и спорта носит имя заслужен�
ного работника культуры, народ�
ной певицы Петровой Марины
Никифоровны, Àгафия Романов�
на ведет плановую работу по уве�
ковечиванию имени народной
певицы наслега. В республикан�
ском конкурсе творческих проек�
тов по целевой программе РС (Я)
"Создание условий для духовно�
культурного развития граждан
Республики Саха (Якутия) на
2012�2016 годы" участвовала с
проектом "Ырыа�тойук аргыстаах
олох" по созданию книги о М.Н.
Петровой и получила Грант на

сумму 160 000 рублей, благодаря
чему в 2016 году вышла в свет
книга "Àйыы дьонун алгыстаах
ырыаЇыта М.Н. Петрова�Тойук�
таах Марыына" под редакцией
Р.Н. Николаевой в количестве 100
экземпляров. В МФОКиС функ�
ционирует комната�музей Мари�
ны Петровой, ежегодно в рамках
улусного национального празд�
ника Ысыах проводится конкурс
народного пения "Тохтор тойук
туоната", также в 2016 году вышел
в свет CD диск с песнями в ис�
полнении М.Н. Петровой и побе�
дителей конкурса "Тохтор тойук
туоната". 

В том, что Ноева À.Р. хозяй�
ственный и ответственный чело�
век, можно убедиться, посетив
руководимое ею учреждение, где
все оформлено современно, где
чисто и уютно, начиная со входа
на территории учреждения, кото�
рую каждое лето украшают цве�
точные клумбы, где все  сделано с
любовью и со вкусом. 

Àгафия Романовна Ноева �
хорошая жена, заботливая мать
двоих сыновей, инициативный,
ответственный руководитель,
прекрасная женщина современ�
ного села, достойный кандидат в
делегаты XV�го съезда женщин
Республики Саха (Якутия).

СÀВВИНОВÀ Е.Е., 
библиотекарь Àканинского

филиала МКУ
"Нюрбинская МЦБС".

– Редакция почтата –

56 сыл бэриниилээхтик

– Делегат 15 съезда женщин –

Новатор, грамотный организатор

– Култуура нэЇилиэстибэтин сыла –

Ньурба уустарын улахан ситиЇиилэрэ
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Олунньу 12 кўнўгэр биир
дойдулаахпыт, СГУ
старшай преподаватели�

нэн ўлэлээбит, Ньурба 1 №�дээх
орто оскуолатын маμнайгы вы�
пускнига Семенов Семен Николае�
вич 100 сааЇа туолла. Кини тєрєп�
пўт дьонунан Миронов Семен
Константинович диэн этэ.

Урукку сылларга, холбоЇук�
тааЇын буолуон иннинэ нэЇи�
лиэктэргэ аіа уустарынаан оло�
роллоро. Мироновтар дьиэ кэр�
гэттэрэ 1929 сыллааіы перепискэ
кєрдєххє Бэстээх нэЇилиэгэр Тў�
гўннўўр аіа уустарын испииЇэгэр
113 нўємэринэн суруллан сыл�
дьаллар. Ыал аіа баЇылыга Ми�
ронов Константин Миронович
кэргэнэ Матреналыын (55 саас�
таах) тўєрт оіолоро уонна бииргэ
тєрєєбўт 65 саастаах эдьиийэ Àн�
на Мироновна сурулла сылдьар.
Мироновтар сэттэ оіоломмутта�
рыттан саамай улаханнара Варва�
ра диэн кыыс кэргэннэнэн туЇу�
нан олорор уонна алтата уолаттар.

Àлта уолтан саамай кырала�
рын Сэмэни кыратыгар аіата
Кєстєкўўн, бииргэ тєрєєбўт бал�
тын Àгафьяны оіолоору, Семе�
новтарга ииттэрэ биэрбит. Иип�
пит дьоно уолларын бэйэлэрин
ааттарынан суруйтаран Семенов
Семен Николаевич диэн буолар.
Ииппит дьоно уолларын тєрєєбўт
дьонноруттан муннарбатахтар.
Сайын сынньана кэллэіинэ тє�
рєппўт дьонугар, убайыгар Боро�
куоппайдаахха биллэн ааЇар эбит. 

Саха єрєспўўбўлўкэтин ўтўє�
лээх учуутала Àнастасия Григо�
рьевна Николаева бииргэ ўєскээ�
бит убайын туЇунан "Ньурба" ха�
Їыакка 1997 сыллаахха маннык
ахтан суруйбут: "...Убайым Семен
Николаевич киЇи кыбыстар оло�
іун олорботоіо. Кини олус чиэ�
Їинэй, ўлэЇит, наЇаа сымнаіас,
аіыйах саμалаах киЇи этэ. 

Онус кылааЇы 1941 сыллаахха,
сэрии буолуон аіыйах хонук ин�
нинэ 22 буолан бўтэрэн ситии�
хотуу аттестатын ылбыттара.
Ўєрэн�кєтєн, ким ўєрэнэ, ким
ўлэлии барыах буолан сырыттах�
тарына, сэрии саіаланан, дьыліа�
лара тосту уларыйбыта. Кинилэр
фроμμа барбыт учууталлары сол�
буйан, оройуон араас оскуолала�
рыгар учууталлыы таріаспыттара.
Семен икки бииргэ ўєрэммит до�
іотторунаан, Àфанасий Никола�
евтыын уонна Àлексей Софро�
новтыын Єμєлдьє сэттэ кылаас�
таах оскуолатыгар бииргэ ўлэ�
лиир буолбуттара. Семен Никола�
евич физиканы, математиканы,
историяны, ССРС Конституция�
тын (оччолорго итинник уруок
баара), оннооіор байыаннай
дьыаланы ўєрэппитэ. 

Оччолорго учууталлары тоіо
эрэ биир сиргэ єр ўлэлэппэт эти�
лэр, оскуолаттан оскуолаіа кєЇє�
рє сылдьаллара. Оннук кєЇўўттэн
эдэр учуутал, биллэн турар мап�
патаіа: Єμєлдьєіє ўлэлээн ба�
ран, Чаппандаіа ўлэлээбитэ, он�
тон Àраμастаахха ыыппыттара.
Ханна да ўлэлээбитин иЇин, кини
учуутал да, киЇи да быЇыытынан
сирдэрбэтэіэ. 

Сэрии бўтээтин кытта 1946
сыллаахха Бордоμ сэттэ кылаас�
таах оскуолатыгар завуЇунан ўлэ�
лии сылдьан уруккуттан ыра са�
наа гына сылдьыбыт ўєрэіэр,
пединститут физико�математи�
ческай факультетыгар ўєрэнэ
киирбитэ. Кини оскуолаіа ўєрэнэ
сылдьыаіыттан математиканан
ўлўЇўйэрэ, бииргэ ўєрэнэр оіоло�
ро дэлэіэ даіаны "Математик"
диэн хос ааттыахтара дуо (кы�
лааска киниттэн ураты єссє Се�
мен баара). 

Манна даіатан эттэххэ, кини
оскуоланы икки эрэ предмеккэ
"4"�тээх бўтэрбитэ. Онтон инсти�
тукка наар туйгуннук ўєрэммитэ,
ол иЇин да буолуо, бэіэЇээμи
устудьуону ўєрэммит институту�
гар математика кафедратын ас�
систенынан хаалларбыттара. Он�
тон М.В. Ломоносов аатынан
Москватааіы государственнай
университекка 1953�54 сылларга
биир сыллаах куурсу бўтэрэр.
1957 сыллаахха К.Д. Ушинскай

аатынан государственнай педаго�
гическай институкка аспиранту�
раіа ўєрэнэ киирэн 1960 сыллаах�
ха бўтэрэр, математика биир уус�
тук, сэдэх уобалаЇыгар диссерта�
циятын бэлэмнээбитэ да, кини
научнай салайааччыта, профес�
сор Л.Н. Рыбаков єлєн, кэмигэр
кємўскээбэтэіэ, онтон кэлин
олох да барбатаіа. 

Ол да гыннар, тєЇє да учуонай
истиэпэнэ суоіун иЇин, бэйэтин
идэтигэр кимтэн да итэіэс ўлэ�
лээбэтэіэ. Кини отуттан тахса
сыл СГУ устудьуоннарыгар "Ўр�
дўкў алгебра", "Линейнэй алгеб�
ра", "ЧыыЇылалар теориялара"
диэн предметтэргэ лекциялары
ситиЇиилээхтик аахпыта. Кини
ўлэлиирин саіана "С.Н. Семенов
сахалартан ўрдўкў алгебра хас да
курсун дэгиттэр баЇылаабыт ўЇўс
киЇинэн буолар", � диэн СГУ
старшай преподавателэ, Саха
ÀССР ўтўєлээх учуутала В.В.
Àлексеев этэр этэ. Хас да сыл
Семен Николаевич ўрдўкў алгеб�
ра уонна геометрия кафедратын
сэбиэдиссэйинэн ситиЇиилээх�
тик ўлэлээбитэ. Кафедра ўлэЇит�
тэрин квалификацияларын ўрдэ�
тиигэ, научнай�методическай
ўлэни тупсарарга, оскуола учуу�
талларыгар кємєнў оμорууга,
єрєспўўбўлўкэіэ математика
олимпиадаларын тэрээЇиннээх�
тик ыытыыга кини ўгўс сыратын
биэрбитэ.

СГУ иЇинэн физика�матема�
тическай оскуоланы, сайыμμы
математическай лааіыры тэрий�
сибиттэртэн биирдэстэрэ буолар.
Ол иЇин да буолуо, Семен Нико�
лаевич урукку ўєрэнээччитэ, би�
лигин наука доктора, профессор
Иван Иванович Шамаевка учуу�
талын 75 сааЇын "Дьоіур" линия�
тынан биэс сыллааіыта бэлиэтэп�
питин иЇин, чугас аймахтарын
аатыттан ис сўрэхтэн истиμник
махтанабын".

СГУ алгебра уонна геометрия
кафедратын сэбиэдиссэйинэн
ўлэлээбит Екатерина Семеновна
Никитина учууталын туЇунан
1982 сыл "Кыым" хаЇыакка ман�
нык ахтыбыт: “...Пединститут бу
факультетыгар математикаіа пре�
подаватель аіыйах этэ, оттон Се�
мен Николаевич институту бўтэ�
рээт манна ўрдўк математиканы
ўєрэтэ хаалбыт саха ыччаттарыт�
тан биир бастакылара этэ. Àнал�
лаах литература, оннооіор учеб�
ник суох буолан, ўлэлииргэ сўр�
дээх ыарахан этэ. Оттон кафед�
раіа кинилэр тєрдўєйэх этилэр. 

Семен Николаевич ордук чуо�
лаан алгебра курсун кэрэхсээбитэ
уонна ўрдўкў алгебра, линейнэй
алгебра курстарыгар лекциялары
ааіара, маны сэргэ чыыЇылалар
теорияларыгар эмиэ устудьуонна�
ры ўєрэтэрэ, спецкурстары ыыта�
ра, устудьуоннар дипломнай уон�
на курсовой ўлэлэрин салайара.
Итилэр бары киниттэн дириμ
билиини кєрдўўрэ. Уопуттаах ис�
писэлиис ордук чуолаан ўрдўкў
алгебра курсугар ылларбыта. Бу
ыарахан уонна киэμ ис хоЇоон�
ноох курсу ўєрэтиини методичес�
кай єттўнэн ырытан, ўрдўк та�
Їымμа єрє таЇааран, дьиμ�чахчы
университетскай бырагыраама

кээмэйигэр тиэрдибитэ уонна
онуоха сєптєєх лекциялары ааіа�
ра. Семен Николаевич ўрдўк
ўєрэх преподавателин быЇыыты�
нан ситэригэр�хоторугар МГУ
биир сыллаах идэни ўрдэтэр курс�
ка ўєрэниитэ, Ярославскай педа�
гогическай институт аспиранту�
ратын бўтэриитэ кємєлєспўтэ. 

...Кэлин хас да сылларга ўрдў�
кў алгебра уонна геометрия ка�
федраларын салайан манна науч�
най�чинчийэр уонна методичес�
кай ўлэни тупсарбыта, ўчўгэй
кадрдары тўмпўтэ. Ордук чуолаан
киниэхэ эдэр преподавателлэр
махтаналлар. Оннук да буолара
сєп: кини сўбэтэ, кўннээіи ўлэіэ
ўтўє суобастаахтык сыЇыанна�
Їыы холобурун кєрдєрўўтэ, бэйэ
ўєрэтэр предметин дьиμнээхтик
таптааЇыμμа бука барылара хол�
боЇон бу салааіа ўрдўк ўєрэх
преподаваттеллэрэ ўўнэллэригэр
сабыдыаллаабыта. Университекка
тэриллибит физико�математичес�
кай оскуола сўЇўєіэр туруутугар
кини элбэхтик тўбўгўрбўт дьон�
нортон биирдэстэрэ. 

Эмиэ ити курдук факультет
иЇинэн бэлэмнэнии отделение�
тын салайыыны киниэхэ итэіэй�
биттэрэ. Оскуола кэнниттэн оро�
буочай быЇыытынан ўлэлээбит
ыччаттары университекка бэлэм�
ниир отделениеіа ураты дьоіур�
даах преподаватель ўлэлиирэ наа�
да. Эбэтэр кини уопсай ўєрэх ос�
куолатыгар оіолору ўєрэтэри
уонна ўрдўк ўєрэх кыЇатыгар ус�
тудьуоннарга лекциялары ааіары
тэμμэ сатыыр буолуохтаах. Он�
нук ўтўє хаачыстыба Семен Ни�
колаевич Семеновка толору баар.

Семен Николаевич иллэμ кэ�
мигэр элбэх дьарыктааіа. Кини ил�
лэμ кэмэ � бу уус�уран кинигэни
ааіыы, спорт ханнык эрэ кє�
рўμўнэн эти�хааны сайыннарар
туЇугар дьарыктаныы, саахымат�
тааЇын, болдьоіо, кэмэ кэллэіинэ,
балыктааЇын уонна бултааЇын".

Семен Николаевич ўєрэппит
ўгўс ахсааннаах устудьуоннара
билигин бары кырдьаіас, сорох�
торо ўтўєлээх учууталлар, сорох�
торо бєдєμ, биллиилээх учуонай�
дар. Учууталларын туЇунан ис�
тиμник�иЇирэхтик ахтан 2008
сыллаахха СГУ иЇинэн кинигэ
таЇаарбыттара.

Семен Николаевич бииргэ тє�
рєєбўт улахан убайа Миронов Ге�
оргий Константинович 1903 сыл�
лаахха тєрєєбўтэ. "Кыым" хол�
куоска биригэдьииринэн ўлэлии
сырыттаіына 1942 сыл бэс ыйын
28 кўнўгэр Ньурба военкоматы�
нан Àіа дойду сэриитигэр ыμы�
рыллыбыта. 923 сп., 800 ПП, 128
чааЇыгар рядовойунан сулууспа�
лаабыта. 1943 сыл тохсунньу 30
кўнўгэр ыалдьан (ГЛР�1154) єл�
бўт. Волгоградскай уобалас Мо�
лотовскай уобалаЇын Краснай Яр
Слобода кылабыыЇатыгар кємўл�
лўбўт.

Иккис убайа Прокопий Конс�
тантинович Миронов 1907 сыл�
лаахха тєрєєбўтэ. Кыра ўєрэх�
тээх, "Кыым" холкуоска завхоЇу�
нан ўлэлии сырыттаіына убайа

сэриигэ барбытыгар биригэдьии�
ринэн анаабыттар. Прокопий
Константинович биригэдьиири�
нэн ўлэлии сырыттаіына 1943
сыл от ыйын 26 кўнўгэр Ньурба
военкоматынан Àіа дойду сэрии�
тигэр ыμырыллыбыта. 1945 сыл�
лаахха Венгрияны, Чехословаки�
яны, Германияны босхолооЇуμ�
μа сылдьан баран дойдутугар 1946
сыл тохсунньу ыйга тєннўбўт.
"Германияны кыайыы иЇин" мэ�
тээлинэн наіараадаламмыт. 

Прокопий Константинович
сэрииттэн кэлэн баран дойдуту�
гар тыа хаЇаайыстыбатын сайын�
нарыыга ўлэлээбитэ. Прокопий
Мироновы, биригэдьииринэн
ўлэлии сырыттаіына, Чаппанда
маіаЇыыныгар атыыЇытынан
ыыппыттара. Прокопий Конс�
тантинович оччолорго ўчўгэй ма�
іаЇыын дьиэтэ суох буолан бо�
родууктаны уонна табаары бииргэ
тутан атыылаабыта. 

Кэлин олохтоох нэЇилиэнньэ
кєіўлээЇининэн уонна бэйэтэ
быЇаччы туруорсан Чаппандаіа
саμа типовой маіаЇыын тутуллан
ўлэіэ киллэриллибитэ. Кини
манна биэнсийэіэ тахсыар диэри
ўлэлээбитэ. Прокопий Констан�
тинович Омолдоон нэЇилиэгит�
тэн тєрўттээх Михайлова Евдо�
кия Дмитриевналыын холбоЇон
биир кыыс оіоломмуттара, кыыс�
тара Светлана Прокопьевна Ма�
гаданнааіы пединституту бўтэрэн
баран Àкана оскуолатыгар, кэлин
биэнсийэіэ тахсыар диэри Ньур�
ба 3 №�дээх оскуолатыгар начаа�
лынай кылаас учууталынан таЇаа�
рыылаахтык ўлэлээбитэ. Миро�
новтар бэйэлэрин оіолорун таЇы�
нан тулаайах хаалбыт аймахтарын
10 ыйдаах, 5 саастаах, 15 саастаах
ўс оіолорун уонна элбэх оіолоох
ыалтан биир уолу иитэн�кєрєн,
ўєрэхтэтэлээн, ыал оμортоон тэ�
рийэн ыыталаабыттара.

Прокопий Константинович
тохсунньу 15 кўнўгэр 1976 с. єл�
бўтэ.

ЎЇўс убайа Миронов Максим
Константинович 1912 сыллаахха
тєрєєбўтэ. Орто анал ўєрэхтээх.
Ўлэтин 1936 сылтан Чаппанда
оскуолатыгар учууталынан саіа�
лаабыта. Онтон хоту Саккырыыр
улууЇугар ЫБСЛКС райкомун,
ССКП райкомун тэрийэр отде�
лын сэбиэдиссэйинэн, ССКП
райкомун сэкиритээринэн ўлэ�
лээбитэ. 1941 сылтан ССКП чи�
лиэнэ. Дьокуускайга партийнай
оскуоланы бўтэрэн баран Марха
уонна Ньурба МТС партийнай
тэрилтэ босхоломмут сэкиритээ�
ринэн ўлэлээбитэ. 1950�1952 сыл�
ларга Ньурба райкомугар сэкири�
тээринэн, ССКП райкомун пар�
тийнай�тэрийэр отделын сэбиэ�
диссэйинэн, инструкторынан
ўлэлээбитэ, 1963 сылтан биэнси�
йэіэ тахсыар диэри райисполком
тыа хаЇаайыстыбатын управлени�
етын кадрга тэрийэр отделын
старшай инспекторынан ўлэлээ�
битэ. 

"Кыым", "Коммунизм суола"
хаЇыаттар кєхтєєх уопсастыбан�
най кэрэспэдьиэнэ этэ. Максим

Константинович улууЇун эконо�
миката, култуурата сайдыытыгар,
кадровай боппуруостары быЇаа�
рыыга эμкилэ суох ўлэлээбитэ.
"Японияны кыайыы иЇин", "1941�
1945 сс. Àіа дойду Улуу сэриитин
кэмигэр килбиэннээх ўлэтин
иЇин", "В.И. Ленин тєрєєбўтэ 100
сылыгар килбиэннээх ўлэтин
иЇин", “Ўлэ бэтэрээнэ” мэтээл�
лэринэн, “РСФСР норуотун
ўєрэіириитин туйгуна” бэлиэнэн
наіараадаламмыта. Ньурба оро�
йуонун Бочуотун кинигэтигэр
киллэриллибитэ. Кэргэнинээн
икки уол оіоломмуттара.  

Максим Константинович
атырдьах ыйын 3 кўнўгэр 1982 с.
єлбўтэ.

Тєрдўс убайа Миронов Конс�
тантин Константинович 1919
сыллаахха тєрєєбўтэ. Константи�
ны кыратыгар Маарга оіото суох
аймахтарыгар Григорьев Филип�
тээххэ ииттэрэ биэрбиттэр. Ин�
ньэ гынан иитиллибит дьонунан
Григорьев Константин Филиппо�
вич диэн буолар. Орто анал ўєрэх�
тээх, хомсомуол чилиэнэ. "Стаха�
нов" холкуос чилиэнэ, комсо�
мольскай тэрилтэ сэкиритээрэ.
1942 сыл бэс ыйын 22 кўнўгэр
Ньурба военкоматынан Àіа дойду
сэриитигэр ыμырыллыбыта. Ба�
йыаннай бэлэмнэниини Челя�
бинскэй уобалас Чебаркуле ба�
йыаннай лааіырыгар барар. 755
сп. 250 гв.мсп. 3 гвардейскай
Краснознаменнай Сталинскай
мотострелковай дивизия, 49 гв.
Краснознаменнай мотомехани�
зированнай биригээдэтигэр авто�
матчигынан, ручной пулеметчи�
гынан уонна разведчик быЇыы�
тынан сылдьар. Смоленскай, Ор�
ловскай, Брянскай уобаластары
босхолооЇуμμа кыттыыны ылар.
Иккитэ уμа илиитигэр уонна
моонньугар араанньы буолар, ўс
тарбаіа суох хаалар. Àраанньы�
тынан уонна инбэлиит буолан
сэтинньи ўЇўс кўнўгэр 1943 сыл
дойдутугар кэлэр. 

Сэрииттэн эргиллэн кэлэн ба�
ран Ньурба оройуонун соіотуоп�
калыыр хонтуоратын Хаμаластаа�
іы ссыпной пуунун сэбиэдиссэ�
йинэн ўлэлиир. 1950 сылтан "Бу�
деннай" аатынан холкуос солбу�
йааччы бэрэссэдээтэлинэн, бэ�
рэссэдээтэлинэн, зоотехнигынан
ўлэлиир. 1954 сыллаахха Дьокуус�
кайга холкуостар салайар кадрда�
рын оскуолатын ўєрэнэн бўтэрэр.
Ол кэнниттэн 1977 с. сынньалаμ�
μа барыар диэри лесхозка лесо�
объездчигынан, диспетчеринэн,
Марха МТС�гар старшай инст�
руктор�бухгалтерынан, "Марха"
сопхуоска бухгалтерынан ўлэ�
лиир. 

Оройуоннааіы революцион�
най, бойобуой, ўлэ албан аатын
кулуубун чилиэнин быЇыытынан
ыччаттарга элбэх єрўттээх ўлэни
ыытыспыта. Àіа дойду сэриитин
2 истиэпэннээх уордьанынан,
"Германияны кыайыы иЇин",
"1941�1945 сс. Àіа дойду Улуу
сэриитин кэмигэр килбиэннээх
ўлэтин иЇин", “Ўлэ бэтэрээнэ”
мэтээллэринэн наіараадаламмы�
та. 1965 с. Ньурба оройуонун Бо�
чуотун кинигэтигэр киллэрилли�
битэ уонна Тўмўк нэЇилиэгин
бочуоттаах гражданинын аата
иμэриллибитэ. НэЇилиэк сэбиэ�
тин депутатынан быыбарданан
норуот итэіэлин толорбута. Кэр�
гэнэ Àкулина Àлексеевналыын
тўєрт оіолонон кєрєн улаатын�
нарбыттара. Кулун тутар 15 кўнў�
гэр 1983 с. єлбўтэ.

БэЇис убайа Миронов Иван
Константинович 1921 сыллаахха
тєрєєбўтэ. Сэттэ кылаастаах уол
1942 сыл атырдьах ыйын 1 кўнў�
гэр Ньурба военкоматынан Àіа
дойду сэриитигэр ыμырыллы�
быта. СэриилэЇэ сылдьан єлбўт.
Ханна кємўллўбўтэ биллибэт.

Семен Николаевич 1986 сыл
ыам ыйын 22 кўнўгэр хомолто�
лоохтук єлбўтэ.

Татьяна Дмитриевна
СИДОРОВÀ,

Н.Т. Степанов аатынан
фольклор�литература

тўмэлин салайааччыта.
Чаппанда.

Ўтўє киЇи аата умнуллубат

Чаппанда сэттэ кылаастаах оскуолатын коллектива.

––  ЎЎббўўллўўєєйй  ––
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Старостина Света: "Мин
таптыыр учууталым, кылааспыт
салайааччыта Лидия Васильевна
Тимофеева. Àлтыс кылааска аан
бастаан билсибиппит. Бастаан
оіолор киниттэн толлор, кутта�
нар курдук этибит. Онтон бириэ�
мэ ааЇан истэіин аайы, бэйэ�
бэйэбитин кытта чугастык билсэн
испиппит. БўтэЇигэр учууталбыт
Лидия Васильевна барыбытыгар
иккис Ийэ курдук буолбута. Кини
физика уруогар ўєрэтэр.

Мин санаабар, ханнык баіар
учуутал ўєрэнээччилэрин бэйэ�
тин оіолорун курдук таптыыр.

БиЇиги учууталбыт уЇун
уμуохтаах, кыраЇыабай, куудара
баттахтаах. Учууталбыт кэпсии�
ринэн, кини оскуолаіа ўєрэнэ
сылдьан, спорт араас кєрўμўнэн
дьарыктаммыт. Кини биЇиэхэ
ыарахан тўгэннэрбитигэр бары�
тыгар кємєлєспўтэ. Оскуола Са�
μа Дьылыгар кылааспытын киэр�
гэтээччибит. Иллээхтик, эйэлээх�
тик сылдьарга ўєрэппитэ. 

Кылаас салайааччыта буолуон
баіалаах киЇи эппиэтинэстээх,
оіолору таптыыр, барытыгар бэ�
лэм буолуохтаах. Мин наЇаа ўєрэ�
бин, биЇиги учууталбыт Лидия
Васильевна буолбутугар.

Àрхипов Уйусхан: "Оскуола �
билии�кєрўў эйгэтэ. Онно элбэх
кэм�кэрдии ааЇар. Бастакы кы�
лаастан саіалаан, буукубаны,
сыыппараны ўєрэтэн, суруйар,
ааіар буолбуппут. Хас биирдии
оіо бэйэтин саастыылаахтарын
кытта уопсай тыл була, чэпчэки�
тик быЇаарса ўєрэнэр. Оскуолаіа
дьиμнээх доіотторум бааллар,
билии�кєрўў ылабыт, олоххо
ўєрэнэбит. Оскуола биЇиэхэ ти�
рэх биэрэр, ўєрўўнў бэлэхтиир.
Оіолор ыллыырга, ўμкўўлўўргэ,
хоЇоон ааіарга дьарыктаналлар,
актёрскай туруоруулары оμорон
холоноллор. Маннык тэрээЇин�
нэргэ оіо талаана арыллар.

БиЇиги оскуолабытыгар оіу�
руот аЇын олордоллор. Чугастыы
паарка, спортивнай зал баар. Мин
бэйэм оскуолабын олус таптыы�
бын. Мин санаабар, биЇиги бары
биир дьиэ кэргэн курдукпут. Ос�
куолабытын бары ахта�саныы
сылдьыахпыт!"

Захарова Нелли: "Мин саамай
таптыыр учууталым маμнайгы
кылаастан тєрдўс кылааска диэри
ўєрэппит Зоя Николаевна буолар.
Миигин тўєрт кылааспын
барытын туйгун ўєрэнээччинэн
таЇаарбыта. Кини наар ўєрэ�кєтє
сылдьар. Зоя Николаевнаны кє�
рўстэхпинэ наЇаа ўєрэбин, кини
эмиэ. Хайдах ўєрэнэ сылдьарбын
куруук ыйыталаЇар.

Єссє биир саамай таптыыр
учууталым Надежда Ивановна.
Кини алгебра уонна геометрия
учуутала. Бэйэбит курдук оон�
ньоон иμин кэпсэтэр уонна саа�
май сўрўнэ, наЇаа ўчўгэйдик ба�
рытын быЇааран биэрэр. 

Надежда Ивановна бастакы
ўєрэппит уруогуттан саіалаан ба�
рытын єйдєєбўтўм, тўєрт� биэс
сыанаіа ўєрэнэр буолбутум. Уон�
на: "Хайдах маны билбэт этиби�
ний?" � диэн бэйэбиттэн ыйы�
тааччыбын. Ол курдук, Àлдаμμа
ўєрэнэ киирбиппэр, алгебра уон�

на геометрия учуутала мин ўлэбин
таба кєрбўт этэ: "Ўчўгэйдик, ура�
тытык ўлэлиигин," � диэн хайіаа�
быта."

Гурьева Лия: "Хас биирдии ки�
Їи олоіор, дьыліатыгар учуутал
олус улахан оруолу оонньуур.
Учуутал киЇи дууЇатыгар, єйўгэр�
санаатыгар, ўлэтигэр�хамнаЇы�
гар, олоіун усталаах туоратын ту�
хары сирдьит буолан хаалар.

Мин бастакы учууталым � Зоя
Николаевна. Кини биЇигини
алын кылааска ўєрэтэн, орто сў�
Їўєххэ таЇаарбыта. Тўєрт сылы
быЇа Зоя Николаевна барытыгар
ўєрэппитэ: ааіарга, суруйарга,
суоттуурга. Ўлэ уруогар тимэх ти�
гээччибит, спицанан, кўрўчўєгў�
нэн баайааччыбыт. Билигин мин
сатаан баайабын. 

Кини наЇаа кыЇамньылаах,
ким эмэ мунчаарбытын кєрдєіў�
нэ: "Хайдаххыный? Доруобуйаμ
хайдаіый?" � диэн ыйытааччы.
КыЇаліаны суох оμорорго кємє�
лєЇєєччў.

Кыра сылдьан сороіор учуу�
талбар кыыЇырааччыбын, элбэх
дьиэіэ ўлэ биэрэриттэн уонна
олоххо ўєрэтэриттэн. Билигин
лоп курдук єйдєєтўм, ити барыта
миэхэ туЇалааіын. Маμнайгы
учууталлар биЇиги инники олох�
путугар улахан оруолу оонньуул�
лар, улаатарбытыгар бастакы дьо�
Їун тўЇўмэх буолаллар."

Иванов Николай: "Хас биирдии
киЇиэхэ маμнайгы учуутал киЇи
олоіор улахан оруолу оонньуур.
Мин маμнайгы учууталым Зоя
Николаевна 1�4 кылааска ўчўгэй�
дик ўєрэппитэ. Дьиэіэ ўлэбитин
толорбокко хааллахпытына, бэ�
йэтин бириэмэтин харыстаабак�
ка, толорторон баран дьиэбитигэр
ыытааччы. Ол курдук кини, биЇи�
ги ўчўгэйдик ўєрэнэрбитигэр,
сыана ыларбытыгар кыЇаллара.
Оіо сылдьан бастаан кыыЇыра�
рым, билигин єйдўўбўн, кини би�
Їигини инникигэ тардыЇыылаах
дьон гына ииппитин."

Иванова Мила: "Махтанабын
оскуолабар, миигин элбэххэ ўєрэ�
тэн�такайан, ўтўє киЇи гынан

улаатыннаран таЇаарбытын иЇин.
Мин бу оскуолаіа алтыс кылаас�
тан ўєрэммитим. ТєЇє да бастакы
кылаастан ўєрэммэтэрбин, саа�
май элбэх билиини, ону таЇынан
ўєрэх эрэ єттўнэн буолбакка, оло�
іу�дьаЇаіы сєптєєх єттўнэн кє�
рєргє иитэр. 

Бу оскуолабар мин элбэххэ
ўєрэнним: ўтўєнў сыаналыырга,
туохтан да толлубакка куруутун
инники диэки дабайарга. Ону та�
Їынан махтаныам этэ оскуолабар,
хаЇан да умнуллубат сылаас сы�
Їыанын, тўгэнин иЇин. Биллэн
туран, ыарахан тўгэннэр бааллар,
ону аЇаран, кўўстээх санаа эбил�
лэр.

Мин бу оскуолабар ўєрэнэрим
тухары элбэх араас оіону кытта
билистим, доіордостум. Доіор�
доЇуу диэн хайдаіын биллим.
Уонна саамай ўєрэ саныырым
диэн, оскуолабытын бўтэрэн бар�
дахпытына, сибээспитин быспак�
ка, бэйэ�бэйэбитин кытта бил�
сэн�кєрсєн ўєрўўлээх уонна хо�
молтолоох да тўгэннэрбитин ўл�
лэстэн, кўўс�кємє буолуохпут
диэн, эрэнэ саныыбын.

Уонна биллэн туран, махтана�
бын миигин ўєрэппит учуутал�
ларбар. Кинилэр миэхэ ўєрэх�би�
лии єттўнэн эрэ буолбакка, олох�

хо билбит кєрўўлэрин ўллэстэн,
холобур буолан, биЇиэхэ кыЇал�
лалларын иЇин. 

Махтанабын оскуолабар, ула�
хан олоххо ўктэнэрбэр элбэх тур�
гутууну аЇардан, эппиэтинэстээх
буоларга ўєрэппиккэр!!!"

Иванова Кристина: "Уон биир
сыл санаан кєрдєххє олус да уЇун.
Онтон оскуола кэмнэрбин санаа�
тахпына, утуу�субуу кўн�дьыл су�
буруйан, биллибэттик да ааспыт
эбит! Бу кэмнэргэ биЇигини араас
элбэх учуутал билии киэμ аарты�
гар ўктэннэрэн, ўєрэтэн�такайан,
иитэн, сайыннаран, дьарыктаан,
ардыгар модьуйан, боччуйан, ин�
ники суолбутун ыйан�кэрдэн, би�
Їигини кытта тэбис�тэμμэ ўктэ�
нэн, кўн бўгўμμэ диэри алтыЇан
кэллибит.

Киэн тутта аатыыбын, билии
кыЇатын биэрэр Николай Нико�
лаевич Чусовской аатынан Àнто�
новка орто оскуолатын! Оскуола�
бытыгар сўўстэн тахса ўлэЇит тў�
бўгўрэ, ўлэлии�хамсыы сылдьар.
Ол курдук, бу оскуолаіа мин бас�
такы ситиЇиилэрбин дабайарбар
кынат аспыт маμнайгы учуута�
лым Фёдорова Мария Нестеров�
на. 

Кылааска ўєрэнэ олордоххо
уу�чуумпу буолааччы. Оіолор ба�

ры кинини боліойон истэрбит,
хас биирдии ўєрэтэр тылын�єЇўн
єйдєєн, биир да тылын сыыска�
буорга тўЇэрбэккэ билиигэ талаЇа
сатаан, ааіан�суруйан барбып�
пыт. Суот уруогар араас киЇи
єйўн эрчийэр элбэх сорудаіы: за�
дачалары, суоттары учебниктан
эрэ буолбакка, араас матыры�
йаалтан ылан дьарыктааччы. Ма�
рия Нестеровна биирдэ да оіону
мєієрўн иμин єйдєєбєт эбип�
пин. Кини улахан, сырдык, арыл�
хай харахтара барытын кэпсиир
курдуктара. 

Бу санаатахпына, кылааспы�
тыгар наЇаа да элбэх этибит, кып�
кыра оіолор мэниктиирбит, сўў�
рэрбит�кєтєрбўт аіай буолуо
дии… Ону барытын тулуйан, єссє
эбиитин хас биирдиибитигэр ди�
риμ билии бастакы акылаатын
ууран, араас чинчийэр ўлэлэргэ,
кўрэхтэргэ, олимпиадаларга кы�
тыннаран, ситиЇиннэртээн, кыа�
йыы бастакы амтанын биллэрэн,
ўрдўкў кылааска атаарбыта.

БэЇис кылааска тахсарбар,
таас оскуола наЇаа да улахан кур�
дук этэ! Бу киэμэ�куоμа!!! Оіолор
ўєрўўбўтўттэн мэниктээн, мєіўл�
лэн да ыларбыт. Àныгы ўйэіэ,
омук тыла суох ханна да ыраап�
паккын. БиЇиги дьолбутугар, кы�
лаас салайааччытынан Маргарита
Николаевна Васильева буолбута.
Омук тыла ыарахан бєіє буоллаіа
дии… Ону биЇиги учууталбыт,
кылааспыт салайааччыта да буо�
лан буолуо, ирдэЇэн, кэтэЇэн, то�
лорторон, єйдєтєн баран тэйэрин
єйдўўбўн. Ол єμєтє биЇиэхэ туЇа
бєіє буоллаіа…

Билигин биЇиги кылааспыт
салайааччытынан Тимофеева Ли�
дия Васильевна буолар. Кини
баай уопуттаах, киэμ билиилээх,
єр сылларга олоіун оскуолаіа
анаабыт учуутал. Тохсус�онус кы�
лаас кэннэ, оіолор ўєрэххэ тут�
тарсаннар, ўс кылаастан икки кы�
лаас эрэ хаалбыта. Онон ўс кы�
лаас булкуспут оіолоро биир кы�
лааска киирбиппит. Булкаас кы�
лаастан ўєрэнэ кэлбит оіолору
тўмэн, араас тэрээЇиннэри, до�
іордуу тўмсўўлэри оμорооччу.
Лидия Васильевна оскуоланы бў�
тэрэн эрэрбитин иЇин улахан
оіолор курдук сыЇыаннаЇар, эп�
пиэттинэстээх ыарахан тўгэμμэ
єйєбўл буолар, сўбэ биэрэр.

Кылаас салайааччыларыттан
ураты, ўгўс элбэх хас биирдии�
лэрэ туЇунан эйгэлээх, толкуй�
даах, ураты дьоіурдаах учууталлар
ўєрэтэллэр. Мин биир саамай
сєбўлўўр учууталбынан Вероника
Васильевна Иванова буолар. Ве�
роника Васильевна идэтигэр олус
эппиэтинэстээх, оіолорго наЇаа
кыЇаллар. Оскуола, улуус кўрэх�
тэригэр эрэ буолбакка, араас та�
Їымнаах кўрэхтэргэ кытыннарар.
ТєЇє да бэйэтэ бириэмэтэ суоіун
иЇин, быыс�арыт булан, бириэ�
мэни сырсан, экзамеμμа бэлэм�
ниир. Уустук сорудаіы оіо судур�
гутук єйдўўрўн гына быЇаарара
наЇаа ўчўгэй! 

Биолог ўєрэхтээх буолан,
айыліаны наЇаа таптыыр, харыс�
тыыр, дууЇалыын долгуйар. Ол
иЇин оіолору эмиэ айыліаіа сы�
Їыара сатыыр. Сайын лааіырга
араас ўўнээйилэри олордон, бэ�
йэтин билиитин оіолорго ти�
риэрдэрэ олус кэрэхсэбиллээх.
Кини миэхэ билии биэрбитэ ўгўс
сылларга туЇалыа.

Саамай сэргэх, тулуурдаах, бэ�
Їиэлэй учууталым Надежда Ива�
новна Обоева. Кини математика
курдук ыарахан предмети ўєрэ�
тэр. Тулууруттан наЇаа сєієбўн.
Хас оіо хаста да ыйыппытын, єй�
дєєбєтєіўн барытын наЇаа ўчў�
гэйдик, хаЇан єйдўєххэ диэри хат
быЇааран биэрэр. Кинини оіолор
наЇаа сєбўлўўллэр, убаастыыл�
лар.

Ити курдук, мин таптыыр Àн�
тоновкам оскуолатыгар убаас�
тыыр учууталларым наЇаа элбэх�
тэр. Барыларыгар биЇигини
ўєрэппиттэрин, билии биэрбит�
тэрин, олох оскуолатыгар иип�
питтэрин иЇин махтанабын!!!"

Àнтоновка орто оскуолатын
11 "а" кылааЇын ўєрэнээччилэрэ.

––  ООссккууооллаа  ––

Я, Николаева Каролина, уче�
ница 6 “а”  класса Убоянской
средней школы хочу рассказать о
школьной жизни моей любимой
школы. 

Наша школа одна из старых
школ, но она самая уютная, всег�
да радостно встречает нас. 

Всего в школе обучается 352
ученика и как во всех школах у нас
помимо уроков  проводятся спор�
тивные секции и кружки. Такие
как:

1. Юный дизайнер.
2. Клуб юного психолога.
3. Вожатые.
4. Волейбол.
5. Бокс.
6. Теннис.
7. Робототехника.
8. Танцы.
9. Юный друг полиции � рук�ль

ученик 6 "À" класса Иванов Юли�
ан.

10. Школьная команда ша�
шистов � руководитель Кондра�
тьев Эрсан, ученик 7 класса.

Я сама посещаю волейбол.
На летних каникулах 2021 го�

да в школе открыли два кабинета
"Точка роста" (кабинет физики,
химии). В этих новых светлых ка�
бинетах очень интересно прохо�
дят уроки и кружки. Встречаем
интересных людей и проводят
кружок IT�клуб. С нашей школы
дети участвуют во многих район�
ных, республиканских конкурсах,
олимпиадах по робототехнике,
боксу, кик�боксу. 

К 100�летию образования
ЯÀССР наша школа совместно с
районной библиотекой им.Ф.Г.
Сафронова и РДК "Кыталык" им.
Н.Харитонова�Чуор начали руб�
рику по местному радио. В первой
передаче ученик 6 класса Àхроме�
шин Виктор и ученик 9 класса

Саввинов Егор рассказали о на�
шем земляке, заслуженном  дея�
теле науки Республики Саха и
РСФСР, советском и российском
учёном, докторе исторических
наук, профессоре, историке Федо�
те Григорьевиче Сафронове.

Несмотря на пандемию наши
ученики проводят мастер классы
на платформе ZOOM. Мне очень
интересно было, когда ученица 5
"а" класса Игнатьева Кэрэчээнэ
научила как сделать из палочек
для суши "Катана". И ещё очень
интересно было, когда провели
единые классные часы по звеньям
(1�4 кл., 5�10 кл.)

Вот так интересно и увлека�
тельно живёт наша любимая Убо�
янская школа. До новых встреч.

НИКОЛÀЕВÀ Каролина,
ученица 6 "а" класса

МБОУ "Убоянская СОШ".

В нашей школе очень интересно

Àнтоновкам оскуолатын таптыыбынЎйэ�саас тухары киЇиэхэ
биир умнуллубат, чаіылхай,
билии ылар, ўєрўўлээх�кє�
тўўлээх, єйтєн сўппэт тўгэн�
нэрдээх, мэник�тэник кэр�
диис кэминэн оскуола олоіо
буолар. Уон биир сыл устата
эрийсэн�буруйсан, тулуЇан,
дьулуЇан, улахан дьон буола
улааталларыгар биир улахан,
ўрдўк кирилиэс.

Ол курдук, Àнтоновка ор�
то оскуолатын 11 "а" кылаас
ўєрэнээччилэрэ кынат ан�
ньынан кєтєєрў сылдьан,
туох баар бары учууталлары
ааспыт Àіа дойдуну кємўс�
кээччилэрин, кэлэн иЇэр Кэ�
рэ Àμаардар кўннэринэн
эіэрдэлээн туран, махтал
тылын ууналлар, баЇыыба�
лаан суруйаллар.
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В полицию Нюрбинского района об�
ратились жители города Нюрба с сообще�
нием о дистанционном мошенничестве.

62�летняя женщина рассказала, что
увидела в Интернете объявление о допол�
нительном заработке, оставила заявку на
сайте, указав свой номер телефона. Через
некоторое время ей позвонила женщина и
предложила помощь в инвестировании
денежных средств, на что она согласилась. 

В ходе общения лжеброкер убедила
женщину внести сразу 500 тысяч рублей в
инвестиционную площадку. Далее, в тече�
ние нескольких месяцев, злоумышленни�
ца побуждала ее "играть" и разными сум�
мами выманивала деньги, обещая выгод�
ные условия и без особых усилий извле�
кать доход. Поверив ей, женщина продол�
жала перечислять свои сбережения, также
заняла у своей знакомой 150 тысяч руб�
лей.    

Таким образом, аферисты похитили у
нее более 1,5 миллионов рублей.

À 42�летний мужчина потерял 400
тысяч рублей при покупке снегохода из г.
Тольятти в одном из сервисов бесплатных
объявлений. Увидев объявление, он поз�
вонил по указанному номеру, а затем
общение продолжилось в мессенджере
WhatsApp. Мужчина попросил продавца
отправить видео, чтобы проверить состоя�
ние транспорта, и решил его приобрести.
При этом злоумышленник отправил ему
фотографии приготовленного к отправке
техники и накладную транспортной ком�
пании. Ничего не подозревая, мужчина
перевел оплату через мобильное прило�

жение банка, после чего продавец перес�
тал выходить на связь.

Позвонив в транспортную компанию,
мужчина узнал, что заказ был оформлен
онлайн и спустя некоторое время был от�
менен.

Уважаемые жители республики, пом�
ните, навязчивая реклама инвестицион�
ных компаний в интернете � это приманка
мошенников!

Также будьте внимательным при по�
купке и продаже товаров в интернете:

� Никогда не передавайте посторон�
ним данные банковских карт (особенно
CVV/CVC�код банковской карты или
коды из СМС�сообщений от банка). Осо�
бенно, если посторонний уверяет, что все
сейчас за тебя сделает, ни о чем беспо�
коится не надо.

� Не переходите по ссылкам, которые
присылают незнакомые пользователи.
Это могут быть ссылки на фишинговые
сайты, которые собирают персональную
информацию.

� Оформляйте доставку только на
официальном сайте (платформе или при�
ложении).

� Обсуждайте подробности сделки
только во встроенном мессенджере сайта,
а не по телефону или в сторонних мес�
сенджерах. Мессенджер сайта сохраняет
всю переписку, а также умеет распозна�
вать подозрительные действия собеседн�
иков и предупреждать о них.

Пресс�служба МВД
по Республике Саха (Якутия).

Кэнники сылларга улууспутугар ку�
раан кэмнэр турдаллар даіаны, сииктээх
сиргэ ўўнэр оппут кєрўμэ дэлэй. Олор
истэригэр улахан сўлўЇўннээіинэн бил�
лэр, арбаанай боруу (хвощ болотный), бу
оту сылгы�сўєЇў элбэіи сиэтэіинэ єлўєн
сєп.

Урукку кэми санаан аастахха, 2009�
2010 сылларга чуолаан Хаμалас, Нам
улуустарын сылгы иитэр хаЇаайыстыба�
ларыгар ўгўс сыспай сиэллээх бу оту сиэн
былдьаммыттара биллэр. Ол хаЇаайысты�
баларга хайдахтаах курдук хоромньуну
аіалбытын санаан кєрўμ. Сылгы сўЇўрэн
єлбєт да тўгэнигэр биэ кулуннуура туох
ўчўгэйдээх буолуой. Бу маныаха сылгы�
Їыттар кєрбєккє�билбэккэ хаалбыттара
эмиэ тєЇўў буолбута. Онон боруу оттон
сэрэхтээх буолуу ирдэнэр.

Àрбаанай боруутугар сапонин уонна
эквизетин алкалоидтара диэн дьааттар
бааллар. Балар сылгы этигэр�сиинигэр
баар В (тиамин) битэмиини алдьатар,
урусхаллыыр адьынаттаахтар. Итинтэн
сылтаан В битэмиин тиийбэт буолан,
сылгы сўЇўєіэр уйуттубакка биэтэμнии�
ригэр тиэрдэр.

Боруунан сўЇўрбўтўн
хайдах билиэххэ?

Туох�хайа иннинэ сылгы ньиэрбинэй
систиэмэтэ эмсэіэлиир. СўЇўрўў саіала�
ныытын сылгы тас кєрўμўттэн, майгыта�
сигилитэ уларыйбытыттан сэрэйиэххэ
сєп. Ытырсар, олус уйуЇуйбут дьўЇўннэ�
нэр, кэлин єттўн хайдах эрэ кыаммат
буолан барар. 

Боруу дьаата сонно тута дьайбытынан
барбат. Єр мунньуллар, дьааттаах оту сиэ�
битин кэннэ 40�50 хонугунан биирдэ
биллэрэр. 70�80 хонугунан сылгы барах�
сан єлўєн сєп. Эмискэ элбэх борууну
сиэбит буоллаіына, сўЇўрўў лаппа улаа�
тар, дьайыыта тэтимирэр. Оннук тўгэμμэ
икки�ўс да хонук буолаат, єлєрўгэр
тиийэр.

Ыарыы иккис ыстаадьыйата � сылгы
кэлин єттє босхоμнуур (паралич). Биэ�
тэμнээн хаамар. Кэлин атахтара олорор
ыт атаіар майгынныырдыы токуйар, ти�
тирэстиир.

ЎЇўс ыстаадьыйатыгар тартарар, бос�
хоμо бэргиир. Ол да буоллар аЇыыр ап�
петита тўспэт, ууну кэмигэр иЇэр, кыраа�
дыЇа, тыынара уларыйбат. Àрай сўрэіин

тэбиитэ булкуллар (аритмия). Сылгы кы�
ралаан саахтыыр, онто салахайынан
бўрўллўбўт буолар. Иигэ хараμатыμы бо�
роμ єμнєнєр. СўЇўрбўт сылгы ырыган�
наабат буолан, арбаанай борууттан сўЇў�
рўўнў эрдэттэн билэр уустук. 

Биир сўрўн бэлиэтин єйдєєμ � сўЇўр�
бўт сылгы хараіын харата биллэ улаатар.

Ынах сўєЇў арбаанай борууну элбэіи
сиэтэіинэ, эмиэ сўЇўрўєн сєп. Ыалдьы�
бытын бэлиэтэ � эмиэ биэтэμнээн хаамар,
кэлин атаіа босхо барар, кэбинэрэ мєл�
тўўр, тыынара уонна сўрэіин тэбиитэ
аччыыр, майгыта уларыйар, куЇаіан сыт�
тааіынан саахтыыр. Иигэ кыЇыллыμы
єμнєнєр, уулаах сўєЇў быраіар.

СўЇўрўўттэн хайдах
кємўскэнэбит?

Бохсор ўлэ барыахтаах. Сылгы сиир
отун 5 %�на боруулаах тўгэнигэр куттал
суоЇуур. Урут ССРС ГОСТунан 1 да %
боруулаах от быраіыллыахтааіа. Боруу�
лаах от дьаатын сиилэстээн эрэ суох
оμоруохха сєп. Сылгылары кэтээн кєрє
сылдьыахха. Ыалдьыбыты тута араарыл�
лыахтаах. 

ЄртєєЇўн, мэччирэμ сири оμоруу, кє�
рўў�харайыы барыахтаах. Дьаат єр мун�
ньулларынан, элбэх ууну да иЇэрдэн туЇа
суох. Àнал идэтийбит бэтэринээри ыμы�
ран кєрдєрўμ. 

Былыр єбўгэлэрбит эмп�томп суоіар
сўЇўрўўгэ хааннааЇыны тутталлара. Ыал�
дьыбыт сылгыны чєлўгэр тўЇэрэргэ орто�
тунан 50�60 хонук барар.

Сайыммыт кылгас кўн былдьаЇыга
буолан сорох хаЇаайыстыбалар оттоммут
от хаачыстыбатыгар улахан боліомтоло�
рун уурбаттар. Саμа охсуллубут оту кўнўн
тутуспакка, эбэтэр ардахтар кэннилэрит�
тэн оту ўчўгэйдик куурдубакка инчэіэй�
дии рулоннатан, онтон илиинэн оттооч�
чулар бугуллаан баран кэбиЇэн кээЇэллэр.
Ол тўмўгэр ситэ куурбакка рулоннаммыт,
кэбиЇиллибит оппут хаачыстыбата олох
мєлтўўр, харааран тўўнўк ўєскўўр. 

КуЇаіан оту сылгыга да,  ынахха да
сиэтиллибэт, ону от хаЇаайыстыбаіа
тиийбэт буолан кыЇаліаттан биэрэллэр.
Маннык тўгэμμэ оту хараарбытын араа�
ран, буруотун ўчўгэйдик тэбээн баран
сылгыга ынахха биэриэххэ сєп.

Бэтэринээрнэй салалта.

Махтанабыт
Быйыл олунньу ый 12 кўнўгэр тапталлаах кўндў аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит Ньурба

улууЇун Àнтоновка нэЇилиэгин ытык кырдьаіаЇа, Октябрьскай нэЇилиэк Бочуоттаах
олохтооіо, тыыл уонна ўлэ бэтэрээнэ, 1928 с.т. ГРИГОРЬЕВ Иннокентий Иннокен�
тьевич, уЇун, ыарахан ыарыыттан бу Орто дойду олоіуттан туораан єбўгэлэригэр
айаннаата.

Тымныы, тыйыс кэмμэ, хамсык ўгэнигэр аіабытын харайарбытыгар ыарахан ўлэ�
тигэр бары кємєлєспўт аймахтарбытыгар, чуолаан Захаров Николайга, Евгенийга,
Софронов Дмитрийга, Григорьев Àлександрга, кинилэр табаарыстарыгар, кўтўєп�
пўтўгэр Округин Сергейга, бырааппытыгар Харламов Валерийга, доіорбутугар Ти�
мофеев Владимир Михайловичка уонна єйєєбўт, кємєлєспўт бары аймахтарбытыгар,
доіотторбутугар, бииргэ ўлэлиир дьоммутугар, тэрилтэлэрбитигэр, Октябрьскай
нэЇилиэк администрациятыгар, баЇылыкпытыгар Корякин Семен Àлександровичка
баріа махталбытын тириэрдэбит.

Барыгытыгар ўтўєнў, кытаанах доруобуйаны, дьиэ кэргэттэргитигэр дьоллоох
олоіу баіарабыт.

Оіолоро, кўтўєттэрэ, кийииттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

– Исписэлиис сэрэтэр –

Боруу от сўєЇўгэ, сылгыга
куЇаіанын туЇунан 

Об эпидемиологической ситуации
в Нюрбинском районе по состоянию

на 02.03.2022 г. (утро)
За 1 марта: госпитализировано – 4; выздоровели – 92;  выявлено � 92 положи�

тельных ПЦР и ИХÀ, из них 49 детей: Нюрба � 47 (26 детей), Маар – 5 (2 детей), Нюр�
бачан – 1, Àнтоновка –  12 (7 детей), Àкана – 4 (1 ребенок), Сайылык – 3, Хаты – 1, Ди�
кимдя  � 1, Бысыттах – 6 (4 ребенка), Чукар �1, Егольжа – 4 (2 ребенка), Хатын�Сысы –
2, Малыкай – 7 (6 детей).

В настоящее время продолжают лечение (активные) � 601 больных: в Нюрбинском
районе 594  пациентов с НКИ: из них на амбулаторном лечении � 558 (175 детей), на
стационарном  лечении � 36 пациентов (1 ребенок). ЯРКБ г. Якутск, Мирнинская ЦРБ
� 7.

План вакцинации взрослого населения составляет 12677 человек (80% взрослого
населения). Прошли полный курс вакцинации – 13019, ревакцинацию – 3609 человек.
Вакцинированы 2 марта � 26 человек.

Уважаемые жители Нюрбинского района!
Призываем строго соблюдать все санитарно�эпидемиологические меры, режим

самоизоляции гражданами старше 65 лет, с хроническими заболеваниями. 

Оперативный штаб Нюрбинского района.

Главная проблема для любого проекта,
будь то в сфере ИТ�технологий, искусства
или общепита � найти первоначальный
стартовый капитал. Но если идея доста�
точно необычна, и вы уверены, что людям
проект обязательно понравится, можно
попробовать собрать деньги на него зара�
нее среди потенциальных клиентов. При�
мерно так и работает краудфандинг.

Деньги собирают на специальных сер�
висах. Крупнейший англоязычный портал
� "Кикстартер". В России популярны пор�
талы "Бумстартер" и "Планета".

В ноябре 2021 года Фонд развития
инноваций Якутии совместно с платфор�
мой "Бумстартер" провёл конкурс крауд�
фандинговых проектов. Победители по�
лучили возможность абсолютно бесплат�
ной упаковки и продвижения своих про�
ектов на "Бумстартере".

После обучения и помощи в "упаков�
ке" проектов победители конкурса начали
публиковать свои проекты на сайте "Бум�
стартер". Любой желающий может зайти и
поддержать понравившийся проект, полу�
чив за это вознаграждение.

УЧИМ ÀНГЛИЙСКИЙ
У Туяры Бехтюевой проект "Книга для

детей "Научимся читать по�английски".
Опытная преподавательница уверена, что
при следовании её методу дети смогут чи�
тать на английском уже через два месяца.
Ученики Туяры изучают язык именно по
её авторскому методу.

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/startykt/kniga_dlya_detey_nauch
imsya_chitat_po�angliyski

ЭКО�СУМКИ
Туйара Мордосова запустила проект

"Эко�сумка Green Wings". Стильные сум�
ки помогают решить одну из важнейших
экологических проблем � сократить коли�
чество одноразового пластика. Сумки
Green Wings сделаны из водоотталкиваю�
щей ткани.

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/1075768/195060

ЗÀЩИТÀ ОБУВИ
Владимир Ляпин собирает на дожде�

ходы � необычные защитные чехлы для
обуви. Они легко одеваются, компактно
сворачиваются для хранения, и стильно
выглядят. Незаменимая вещь для Якутска
в течение трёх сезонов!

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/1076035/rezinovye_chehly_dlya_
obuvi

РÀСШИРЯЕМ ИТ�ШКОЛУ
Àртём Яковлев, профессиональный

3D�художник, основатель школы ком�
пьютерной графики "itСтарт", планирует
на собранные деньги расширить возмож�
ности школы. 

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/itstart/itstart_shkola_kompyuter
noy_grafiki 

ГОВОРИМ ПО�ЯКУТСКИ
Лилия Газизова вместе с мужем Ньур�

гуном ищут финансирование на разработ�
ку приложения по изучению якутского
языка "Сахалыы". Язык планируется изу�
чать по специальной игровой методике с
системой бонусов и рейтингов. Прило�
жение будет бесплатным.

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/1079001/prilozhenie_po_izucheni
yu_yakutskogo_yazyka_sahalyy?play=1

ШОКОЛÀД, КОТОРЫЙ
ДÀРИТ ЭМОЦИИ

Сертифицированный шоколатье Лия
Шарина из Мегино�Кангаласского улуса
с 2020 года занимается изготовлением шо�
колада ручной работы из высококачест�
венного бельгийского сырья. Кондитер
предлагает своим клиентам разнообраз�
ный плиточный шоколад, конфеты, клуб�
нику в шоколаде, красивые шоколадные
букеты и многое другое. Цель её сбора �
расширить производство.

Ссылка на проект https://boomstarter.
ru/projects/1077115/shokolad_podarki_emot
sii 

Наталия Иванова изготавливает нату�
ральное "Сахамороженое" на основе тра�
диционного якутского лакомства кўєрчэх
с добавлением фруктов и ягод. 

"Планирую приобрести оборудование
для производства мороженого из цельного
молока коровы, козы и кобылы, кисломо�
лочных продуктов и любимого нацио�
нального напитка кумыс!"

h t t p s : / / b o o m s t a r t e r . r u / p r o j e c t s /
1079896/sahamorozhenoe_vkus_detstva

Команда разработчиков ищет финан�
сирование для мобильного приложения
AyanEat. Это приложение поможет води�
телям во время дальних поездок по нашей
республике, показав, где находятся объек�
ты инфраструктуры. Также через него
можно будет заранее сделать заказы в
придорожных кафе и подать сигнал о
помощи. 

https://boomstarter.ru/projects/528253/
195988

Фонд развития инноваций.

– Внимание: мошенники –

Два жителя района стали жертвами
дистанционных мошенников

– Цифровая Якутия –

6 якутских бизнес�проектов,
где спонсором может стать каждый
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Кўндў эдьиийбит, дьўєгэ�
бит, ийэбит, эбэбит,  Чкалов
олохтооіо ФИЛИППОВÀ Àри�
на Семеновна биЇиги кэккэби�
титтэн ыарахан ыарыыттан
суох буолбута кулун тутар 4
кўнўгэр 40 хонуга буолар. 

Àрина 1953 сыл сэтинньи
19 кўнўгэр маμнайгы оіонон
тєрєєбўтэ. Оіо сааЇа, олоіо
кэрэ айыліалаах Чкаловыгар
ааспыта. Ийэтэ фермаіа ўлэ�
лиир буолан Àрина ынах
ыаЇан, балыстарын�быраатта�
рын бўєбэйдэЇэн улааппыта.
Эрдэ ўлэЇит буолан ийэтигэр
кємє буолаары 1970 сыллаахха
Àкана оскуолатын 8 кылааЇын
бўтэрэн баран Дьокуускай�
дааіы 2�с №�дээх педучилище�
іа детсаад иитээччитин идэти�
гэр ўєрэнэ киирбитэ. 1973 сыл�
га ўєрэіин бўтэрэн дойдутугар
Чкаловка детсаад иитээччити�
нэн ўлэтин саіалаабыта. Кэлин
детсаад сэбиэдиссэйинэн 1994
сылга диэри ўлэлээбитэ. 

1994 сылга Чкаловка 9 кы�
лаастаах оскуола аЇыллан онно
технология, национальнай кул�
туура, ырыа учууталынан таЇаа�
рыылаахтык ўлэлээбитэ. Бу
ўлэлээбит сылларыгар оіолору
декоративнай�прикладной ис�
кусствоіа уЇуйан оіолорун ўлэ�
лэрэ быыстапкаларга кыттан
єрєспўўбўлўкэіэ тиийэ ўрдўк

сыанабылы ылбыттара. Туох
баар уопсастыбаннай, култуу�
рунай тэрээЇиннэр Àрината
суох ыытыллыбат этилэр. 

2005 сылга "Кємўс сўўтўк"
диэн иис куруЇуогун тэрийэн
ўлэлэппитэ. Ыал ийэлэрэ,
эбээлэрэ кэлэн кини салалта�
тынан туос иЇит арааЇын, саха�
лыы киэргэллэри тигэн саіа�
лаабыттара, элбэххэ ўєрэммит�
тэрэ. Туос араас єμнєрўн туЇа�
нан кэрэчээн хартыыналары
аттаран таЇаарара. Дойдубут

кылгас сайыныгар сибэкки
эгэлгэтин, эмтээх оттору,
айыліа дьикти кєстўўтўн хаар�
тыскаіа тўЇэрэн элбэх альбом�
нары, планшеттары оμорбута.
Кэрэни кэрэхсииргэ оіолору
эрэ буолбакка, улахан дьону
эмиэ тулалыыр эйгэ дьиктитин
сэμээрэргэ, таба кєрєргє кєіў�
лээбитэ.

Àрина тус ўлэтин таЇынан
сатабыллаах, минньигэс астаах
хаЇаайка, имигэс илиилээх
иистэнньэμ этэ. Кэргэнэ, Хо�
рулаттан тєрўттээх Филиппов
Феоктист Михайлович, олус
кєнє майгылаах, булчут, бас�
тыμ механизатор киЇи этэ. 2018
сыллаахха ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабыта. Биэс оіо�
лорун ўєрэттэрэн, сўєЇў�ас
ииттэн быр�бааччы ыал буолан
олорбуттара. Кини эдэр кєлўє�
нэни иитиигэ ўлэтэ сыаналанан
1996 сылга 1 категориялаах
учуутал, 2006 сылга СЄ ўєрэіи�
риитин туйгуна буолбута.

Кўндў эдьиийбит, дьўєгэ�
бит, кўн кўбэй ийэбит, эбэбит
Àрина Семеновна барахсан
сырдык мєссўєнэ биЇиги сў�
рэхпитигэр єрўў тыыннаах сыл�
дьыаіа.

Оіолоро, сиэннэрэ,
бииргэ тєрєєбўттэрэ,

аймахтара, дьўєгэлэрэ.

БиЇиги дьиэ кэргэн таптал�
лаах кўндў ийэбит, эбээбит, хос
эбээбит КИРИЛЛИНÀ Лидия
Семеновна уЇун ыарахан
ыарыыттан бу Орто дойдуттан
букатыннаахтык барбыта бу
сыл кулун тутар 3 кўнўгэр биир
сылын туолар.

Кўн кўбэй ийэбит, эбээбит
Кириллина Лидия Семеновна
1942 сыллаахха ахсынньы 13
кўнўгэр Ньурба улууЇун Хорула
сэлиэнньэтигэр, Àіа дойдуну
кємўскўўр Улуу сэрии кэмигэр
кўн сирин кєрбўтэ. Тєрєппўт�
тэрэ Кириллина Àнна Иванов�
на, Кириллин Семен Àкимович
урукку кэмμэ холкуос тєЇўў
ўлэЇит дьоно этилэр, ол курдук
эбээбит Àнна Ивановна ыан�
ньыксытынан, оттон эЇээбит
Семен Àкимович хонуу ўлэЇи�
тинэн ўлэлээбиттэрэ.

1942 сыл сайыныгар эЇээ�
бит Семен Àкимович сэриигэ
ыμырыллыбыт. Àлтынньы 18
кўнўгэр Сталинград иЇин кыр�
гыЇыыга бааЇыран госпитальга
сытан єлбўтўн туЇунан эбэби�
тигэр Àнна Ивановнаіа "хара
сурук" кэлбит. Бу сыл ахсын�
ньы ыйыгар ийэбит Лидия
Семёновна кўн сирин кєрбўтэ.
Онон аіатын туЇунан ийэтит�
тэн истэн эрэ билэр этэ.

Сэрии кэмин оіото буолан
олох ыараханын билэн улаап�
пыта. Ийэбит биир саастаіар
эбэбит Àнна Ивановна 3 оіотун
илдьэ Элиптээн диэн сиргэ
ыанньыксытынан ўлэлии кє�
Їєн тиийбитэ уонна сэрии бў�
тўєр диэри бу холкуоска ўлэ�
лээбитэ. Онон оіо сааЇа Хору�
лаіа Элиптээн диэн сиргэ аас�
пыта. Улахан эдьиийэ Дуунньа,
убайа Àкыым хоннохторугар
кєрўллэн�харайыллан улаап�
пыта.

Оіо сааЇын маннык диэн
ахтан кэпсиирэ: "Мин єйдўўр�
бўнэн, убайым Àкыым, эдьии�
йим Дуунньа Хорулаіа оскуо�
лаіа ўєрэнэ бараллара. Оччоіо
ийэм кэнниттэн батыЇа сыл�
дьарбын єйдўўбўн. Оскуолаіа
ўєрэниэхтээх сааспар Элип�
тээμμэ оскуола аЇыллыбыта,
ол онно ўєрэнэ киирбитим.
Ийэм ўс оіону ўєрэттэрэр кыа�
іа суох буолан миигин хойутаан
киллэрбит этэ. Оіо сылдьан
тохтубут бурдугу ичигэстээн
суорунаіа тардан, сайынын от�
мас ўлэтигэр, кыЇынын хотон
ўлэтигэр эриллэн сарсыардат�
тан киэЇэ хойукка диэри ўлэ�

лээн улааппытым". Эдэр сааЇы�
гар Муомаанынан, Сатанан,
Àкыыданан фермаіа борооску
кєрўўтўгэр ўлэлээбитэ. Кэлин
балыыЇаіа санитарканан, ос�
куола интернатыгар ньээнньэ�
нэн ўлэлии сылдьан биэнсийэ�
іэ тахсыбыта, "Ўлэ бэтэрээнэ"
буолбута.

1963 сыллаахха олоіун ар�
гыЇын, биЇиги аіабытын, эЇэ�
битин Николаев Àлексей Семё�
новиЇы кєрсєн ыал буолбутта�
ра. Àіабыт, эЇэбит Àлексей
Семёнович элбэх оіолоох Ни�
колаев Семен Иванович (Сай�
гылла) уонна кини бастакы
кэргэнэ, Таркаайыттан тєрўт�
тээх Марыына оіолоруттан
биирдэстэрэ. Àіабыт оіо сааЇа
сэрии сылларыгар ааспыта,
аіатын Сэмэни кытары тэμμэ
ўлэіэ, булка эриллэн�мускул�
лан ўлэни єрє тутан улааппыта.
Àкыыда Куруμ кўєлўгэр ыччат
сўєЇў бостуугунан, Хорула ку�
луубун, оскуолатын тутуутугар
ўлэлээбитэ. 

Кэлиμμи сылларга "Мар�
ха" сопхуоска сылгы базатыгар
сылгыЇытынан таЇаарыылаах�
тык ўлэлээбитэ. Ўлэлиир кэм�
нэригэр элбэх эдэр ыччаты
сылгыЇыт мындыр идэтигэр
уЇуйбута уонна ўєрэппитэ. Сы�
ралаах ўлэтин туоЇутунан єрєс�
пўўбўлўкэтээіи сылгыЇыттар
сийиэстэригэр делегатынан та�
лыллан кыттыыны ылбыта буо�
лар. Ўлэіэ ўрдўк ситиЇиилэрин
тўмўгўн араас наіараадалар, бо�
чуотунай грамоталар, ол курдук
"Ўлэ уонна тыыл бэтэрээнэ",
"Коммунистическай ўлэ удар�
нига" бэлиэлэр, "За доблестный
труд в ВОВ 1941�1945 гг.", "50

лет Победы в ВОВ 1941�1945
гг." мэтээллэр, махтал суруктар
туоЇулууллар. Àіабыт, эЇэбит
Єлєксєй ўтўє�мааны ўлэЇит,
байанайдаах булчут, эрэллээх
табаарыс, дьоμμо�сэргэіэ
убаастанар, сытыары сымна�
іас, сэмэй майгылаах ыал аіа�
тын бастыμа этэ.

Ийэлээх аіабыт 5 оіону тє�
рєтєн, иитэн�харайан, ўлэЇит
дьон оμортообуттара. Дьоммут
наЇаа иллээх дьиэ кэргэн эти�
лэр. Дьон сиэринэн сўєЇў�ас,
хаЇаайыстыба тэринэн сата�
быллаахтык дьаЇанан олорбут�
тара, дэриэбинэ биир бастыμ
ытыктанар ыаллара этилэр. 

Олох хайа баіарар тўгэни�
гэр єйдєЇєн�єйєЇєн, биир са�
наанан салайтаран куруук дьон
ўєрўўтўн�хомолтотун тэμμэ
ўллэстэн, кинилэргэ кўўс�кємє
буолаллара. Àіабыт бултуур�
алтыыр, ийэбит таμаЇы да,
тўўлээіи да иистэнэр буолан, ас
ўчўгэйин аЇаан, таμас мааны�
тын таμнан оччотооіу оіолор�
тон, дьонтон итэіэЇэ суох
олорбуппут. БиЇиги, оіолор,
ўтўє�мааны дьиэ кэргэμμэ кўн
сирин кєрєн, улаатан, киЇи
буолбут дьоллоохпут.

Ийэбит Лидия Семеновна
барыбытыгар кытаанах ирдэ�
биллээіэ, ол курдук ўєрэххэ
кыЇаллыыны, ситиЇиини, бэ�
рээдэги тутуЇары, дьоμμо�сэр�
гэіэ ытыктабыллаах сыЇыаны,
эппиэтинэстээх буолууну. Хас
биирдии оіо анал эбээЇинэс�
тээх буоларбыт, ону толорорбу�
тун куруук хонтуруоллуур уон�
на ирдиир этэ. Ийэбит тугу да
сатаабатаіа диэн суох курдуга,
саха сиэринэн олус ыалдьы�
тымсах, куруук дьонноох�сэр�
гэлээх буолара.

БиЇиги ийэбит барахсаμμа
махталбыт муμура суох. Ис сў�
рэіиттэн ийэлии истиμ тапта�
лын, амарах сыЇыанын, олох�
путугар суолбутун буларбыты�
гар ўтўє сўбэтин, єйєбўлўн ха�
Їан да умнубаппыт. Ийэбит,
эбэбит олоіо, оіолорунан,
сиэннэринэн, хос сиэннэринэн
саліанар.

Кўндў тапталлаах ийэбит,
эбэбит, хос эбэбит Лидия Семе�
новна сырдык мєссўєнэ, ўтўє
майгыта биЇиги єйбўтўгэр�са�
наабытыгар, сўрэхпитигэр єрўў
тыыннаах буолуоіа.

Оіолоро, сиэннэрэ,
хос сиэннэрэ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

БиЇиги сўрэхпитигэр єрўў тыыннаах

Ийэбит сўрэхпитигэр єрўў баар

Кўндўтўк саныыр тапталлаах бырааппыт, кєрбўт оіобут,
Чуукаар нэЇилиэгин олохтооіо

СЫМЫТОВ Игорь Михайлович
бу дьыл олунньу 23 кўнўгэр уЇун ыарахан ыарыыттан
кўн сириттэн туораабытынан улаханнык хомойон, хор�
гутан туран тапталлаах кэргэнигэр Àграфена Àлексан�
дровнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ тєрєєбўт
убайыгар, бырааттарыгар, балтыларыгар, кинилэр дьиэ
кэргэттэригэр дириμ кутуріаммытын, аЇыыбытын
тиэрдэбит. Куруук ўєрэ�кєтє сырдыгынан сыдьаайа,
элбэх кєрдєєх кэпсээннээх бырааппыт барахсан сырдык
мєссўєнўн умнуохпут суоіа. Тєрєєбўт тєрўт дойдутун,
киинин тўЇэрбит тапталлаах Чуукаарын буора сылаас�
сымнаіас суоріан, тэллэх буоллун. Быдан дьылларга
быраЇаай, уЇун уугар сымнаіастык утуй.

Чуукаартан убайа Àлексей Иванович, Мархаттан,
Москваттан эдьиийдэрэ Àнна, Розалия Ивановналар

уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Дьиикимдэ нэЇилиэгин кыл. исписэлииЇигэр Василье�
ва Н.С., кинилэр дьиэ кэргэттэригэр аіалара, эЇэлэрэ,
ЎєЇээ Бўлўў Мэйик нэЇилиэгин олохтооіо, педагоги�
ческай ўлэ бэтэрээнэ, спорт бэтэрээнэ, элбэх оіолоох
аіа

ВÀСИЛЬЕВ Федот Иванович
ыарахан ыарыыттан орто дойдуттан барбытынан дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Дьиикимдэ СП кэлэктиибэ.

Выражаем глубокие соболезнования нашей коллеге,
подруге Àзизовой Марьяне Николаевне и ее сестре
Наталье по поводу скоропостижной кончины горячо
любимой матери

БУДНИКОВОЙ Ольги Àнатольевны.
Коллеги, подруги из Нюрбы.

Выражаем глубокое соболезнование бывшей нашей
коллеге, учителю английского языка и социальному
педагогу Нюрбинской СОШ №2 Беззубцевой Марьяне
Николаевне по поводу скоропостижного ухода из�за
тяжелой болезни любимой матери
БУДНИКОВОЙ (КШНЯКИНОЙ) Ольги Àнатольевны,
последовавшей 22.02.2022 в г. Якутске.

Коллеги по второй школе.

Кўндў бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит, кыыспыт, Ньурба
улууЇун Марха дэриэбинэтин олохтооіо

ФЕДОРОВÀ Ольга Семеновна
соЇуччу олохтон туораабытынан уолугар, чугас дьону�
гар, аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Ольгабыт сырдык мєссўєнэ биЇиги сўрэхпитигэр єрўў
баар буолуо. Быдан дьылларга быраЇаай.

Бииргэ ўєрэммит оіолоро.

Таркаайы нэЇилиэгин олохтооіо
ФЕДОРОВÀ Ольга Семеновна

соЇуччу кўн сириттэн барбытынан тапталлаах уолугар
Юлиан Семеновичка бииргэ тєрєєбўттэригэр Раиса
Семеновнаіа, Изабелла Семеновнаіа, Семен Семено�
вичка, Ульяна Семеновнаіа, Иван Семеновичка, кў�
тўєтўгэр, кийиитигэр, саμаЇыгар уонна бары чугас
дьонноругар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Таркаайы нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк сўбэтин депутаттара.

Кўндў дьўєгэм, саμаспыт, оіо эрдэхпититтэн ыкса
ыалбыт

СÀБЫЧЫКОВÀ Àкулина Сергеевна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кыыЇыгар,
балтыбытыгар, эдьиийбитигэр Любовь Àфанасьевнаіа
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгын тэμμэ ўл�
лэстэбит. Кўндў киЇибит туЇунан ўтўє єйдєбўл умнул�
лубат.

Дьокуускайтан Татьяна Àндреевна, Нюргуяна,
Туяра дьиэ кэргэттэрэ, Àлексеевтар.

Сэрии сылларын оіото Куочай детдомун иитиллээч�
читэ, "Ньурба" сопхуос бастыμ ўлэлээх ньирэй кєрєєч�
чўтэ, коммунистическай ўлэ ударнига, Дьиикимдэ сэ�
лиэнньэтин ытык кырдьаіастарыттан биирдэстэрэ,
убаастыыр балтыбыт

СÀБЫЧИКОВÀ Àкулина Сергеевна
ыарахан ыарыыттан 83 сааЇыгар олохтон туораабыты�
нан тапталлаах кыыЇыгар Любаіа уонна бары аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Убайдара Екатеринбургтан Захаров И.С., Ньурбаттан
Захаров À.С. уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

"Чаппанда нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтатын, олохтоохторун
аатыттан

БУХОЛОВ Николай Саввич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммитинэн
кэргэнигэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймах�билэ дьону�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. ÀЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

"Чаппанда нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата.

Чаппандатааіы оіо уЇуйааныгар бииргэ ўлэлиир кэл�
лиэгэлэрбитигэр Бухолова Валентина Саввичнаіа
уонна Бухолов Евгений Саввичка кинилэр тапталлаах
убайдара

БУХОЛОВ Николай Саввич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн суох буолбуту�
нан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Оіо уЇуйаанын кэлэктиибэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Чуукаардааіы бэтэринээ�
ринэй пуун сэбиэдиссэйэ Àлексеева Наталья Саввична
бииргэ тєрєєбўт убайа

БУХОЛОВ Николай Саввич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туораабытынан
чугас аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбатааіы бэтэринээринэй
Управление кэлэктиибэ, профкома.

Кўндў бииргэ ўєрэммит кылааЇынньыкпыт, Хорула
олохтооіо

НИКОЛÀЕВ Àльберт Никитич
ыарахан ыарыыттан эмискэ олохтон туораабытынан
кэргэнигэр Валяіа, оіолоругар, сиэннэригэр, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. ÀЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Хорула оскуолатын 1978 с. выпускниктара.

Кўндў аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит, Сўлэ нэЇилиэгин тє�
рўт олохтооіо, Ўлэ Àлбан аата 3 истиэпэнэ уордьаннаах,
“Килбиэннээх ўлэтин иЇин” мэтээллээх, коммунисти�
ческай ўлэ ударнига, 11 пятилетка чємпўйўєн тырахта�
рыыЇа, ўлэ бэтэрээнэ, Сўлэ нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо

ФЕДОРОВ Иван Васильевич
бу сыл олунньу 28 кўнўгэр 83 сааЇыгар ыарахан ыарыыт�
тан туораабытын билэр дьонугар курутуйан туран
биллэрэбит.

КыыЇа, кўтўєтэ, уолаттара,
кийииттэрэ, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Убаастыыр учууталбыт, кылааспыт салайааччыта Семе�
нова Людмила Ивановнаіа аіата

ФЕДОРОВ Иван Васильевич
кўн сириттэн ыараханнык ыалдьан барбытынан дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Н.Н. Чусовской аатынан Àнтоновка орто
оскуолатын 2 "б" кылааЇын тєрєппўттэрэ.

Сўлэттэн тєрўттээх тыыл, ўлэ бэтэрээнэ
ФЕДОРОВ Иван Васильевич

ыалдьан олохтон туораабытынан кыыЇыгар, кийииппи�
тигэр Семенова Людмила Ивановнаіа, уолаттарыгар,
сиэннэригэр, бары аймахтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Дьокуускайтан Семеновтар.

Биир дойдулаахпыт, "Ўлэ Àлбан Àат" III истиэпэннээх
уордьан кавалера, "Ньурба", "Сўлэ" сопхуостарга тимир
ууЇунан, механизаторынан ўрдўк таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбит, 11 пятилетка чемпион тракториЇа, коммунисти�
ческай ўлэ ударнига, "Килбиэннээх ўлэтин иЇин" мэ�
тээлинэн наіараадаламмыт

ФЕДОРОВ Иван Васильевич
бу сыл олунньу 28 кўнўгэр 83 сааЇыгар соЇуччу олохтон
туораабытынан оіолоругар Людмила Ивановнаіа, Ва�
сяіа, Àлешаіа, Ваняіа, бары чугас дьонноругар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Сўлэ нэЇилиэгин дьаЇалтата.

Ўлэ бэтэрээнэ, сэрии сылларын оіото, “Сўлэ” сопхуос
саμа тэриллиитигэр ўрўлўйэ ўлэлээн, звеноводтаан ўгўс
ўтўєнў оμорбут, “Ўлэ албан аат” 3 истиэпэннээх уор�
дьаннаах

ФЕДОРОВ Иван Васильевич
ыарахан ыарыыттан 84 сааЇыгар соЇуччу олохтон бар�
бытынан кыыЇыгар Людмила Ивановнаіа, уолаттары�
гар, сиэннэригэр, аймах�билэ дьонугар, атастарыгар�
доіотторугар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

“Сўлэ” сопхуоска бииргэ ўлэлээбиттэрин
ааттарыттан С.Г.Петрова.

Выражаем глубокое соболезнование сыну Àнатолию и
его семье, родным и близким в связи с кончиной после
продолжительной болезни горячо любимой матери и
бабушки, ветерана педагогического труда, ветерана
тыла в ВОВ 1941�1945 г.г., Отличника народного прос�
вещения СССР, Отличника народного просвещения
РСФСР, ветерана МБОУ "Нюрбинская СОШ №2 им.
М.С. Егорова" 

ИВÀНОВОЙ Ольги Прокопьевны.
Коллектив МБОУ "Нюрбинская СОШ №2

им. М.С.Егорова".

Ньурба улууЇун ытык кырдьаіаЇа, тыыл, ўлэ уонна
педагогическай ўлэ бэтэрээнэ, олоіун устата ўлэни єрє
туппут, элбэх оіону, ыччаты иитэн�ўєрэтэн таЇаарбыт,
сырдыгы, кэрэни сахпыт убаастабыллаах киЇибит

ИВÀНОВÀ Ольга Прокопьевна
бу кўн сириттэн ыарахан ыарыы ылан барбытынан, ки�
ни чугас дьонугар, аймах�билэ дьонугар улахан хомол�
тобутун, кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба улууЇун Ытык Сўбэтэ,
Бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ, аіам саастаах дьоно.

Àкана нэЇилиэгин олохтооіо, ўлэ, сыана бэтэрээнэ, ак�
тыыбынай общественник, тапталлаах ийэ, эбэ

ДÀВЫДОВÀ Àрина Семеновна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан уба�
йыгар Макар Àлександровичка, быраатыгар Àндрей
Прокопьевичка, кыыЇыгар Сарданаіа, сиэннэригэр,
бары аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
П.С. Егоров аатынан Àкана орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Àкана тєрўт олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ, билигин Дьо�
куускай куоракка олорбут

ДÀВЫДОВÀ Àрина Семеновна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммитинэн биир�
гэ тєрєєбўт быраатыгар Николай Семеновичка, кини
дьиэ кэргэнигэр тапталлаах эдьиийдэрэ уЇун ыарахан
ыарыыттан суох буолбутунан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Дьиикимдэ ситэтэ суох орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Àкана нэЇилиэгиттэн тєрўттээх Дьокуускай куорат олох�
тооіо, ўлэ бэтэрээнэ, улаханнык убаастыыр эдьиийбит

ДÀВЫДОВÀ Àрина Семеновна
ыарахан ыарыыттан 69 сааЇыгар олохтон туораабыты�
нан кыыЇыгар Сарданаіа, бэйэтэ ииппит сиэнигэр
Стаска уо.д.а. сиэннэригэр, убайа Макар Àлександро�
вичка, балтыларыгар, бырааттарыгар, урууларыгар ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Эдьиийбит Àрина туох баар Давыдовтары, урууларын
тўмэр ўтўє майгылаах, кэрэ киЇи этэ. Эйэіэс, элэккэй
майгыгын мэлдьи саныахпыт, ахтыахпыт. Быдан дьылл�
арга быраЇаай.

Àнтоновкаттан Кылыяровтар, Николаевтар,
Àканаттан Семеновтар, Маартан Яковлевтар,

Бўлўўттэн Кылыяровтар.

Кўндў таптыыр, убаастыыр бырааппыт, убайбыт, таай�
быт, Дьиикимдэттэн тєрўттээх Октябрьскай нэЇилиэк
олохтооіо, єр сылларга Н.Н. Чусовской аатынан Àнто�
новка орто оскуолатыгар труд, черчение учууталынан
ўлэлээбит педагогическай ўлэ бэтэрээнэ

НИКОЛÀЕВ Гаврил Васильевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан тап�
тыыр кэргэнигэр Екатерина Николаевнаіа, уолаттары�
гар Григорийга, Георгийга, кыыЇыгар Àлександраіа,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын биллэрэбит, аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ тєрєєбўт убайгыт Àфанасий Николаев,
эдьиийгит Валентина Иванова, Ньурбаттан

бырааккыт Àльберт Степанов дьиэ кэргэттэрэ,
Краснодартан балтыгыт Татьяна Николаева.

Октябрьскай нэЇилиэк олохтооіо, єр сылларга Н.Н. Чу�
совской аатынан Àнтоновка орто оскуолатыгар техно�
логия учууталынан ўлэлээбит кэллиэгэбит

НИКОЛÀЕВ Гаврил Васильевич
ыарахан ыарыыттан бу кўн сириттэн букатыннаахтык
кўрэммитинэн кэллиэгэбитигэр Марина Владимиров�
наіа, Григорий Гаврильевичка, кэргэнигэр, оіолоругар,
аймахтарыгар, чугас дьонугар дириμ кутуріаммытын
тириэрдэбит.

À.Н. Чусовской аатынан Ньурбатааіы
техническэй лиссиэй кэлэктиибэ.

Кўндўтўк саныыр дьўєгэбит, табаарыспыт, Саха Єрєс�
пўўбўлўкэтин социальнай сулууспатын туйгуна, ўлэ
бэтэрээнэ

ДÀВЫДОВÀ Àрина Семеновна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммитинэн кыы�
Їыгар, сиэннэригэр, чугас дьонноругар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит. Умнуллубат оіо сааспыт биир
эрэллээх дьўєгэтэ, ўтўєкэн майгылаах табаарыспыт би�
Їиги сўрэхпитигэр куруук баар буолуоіа.

Àкана оскуолатын 1968 сыллааіы выпускниктара.


