
2022 сыл
Муус устар

21 кўнэ
Чэппиэр

15 №
(11988)

Муус устар 18 к. улуус салайааччы
ларын планеркатын улуус баЇылыгын олоіу
дьаЇаіы хааччыйыыга солбуйааччыта Àлек
сей Àндреев салайан ыытта. Улуустааіы
киин балыыЇа кылаабынай бырааЇын солбу
йааччыта Надежда Саввинова иЇитиннэр
битинэн, коронавируснай инфекциянан
улууска 68 киЇи ыалдьар, онтон 6та
Ньурбаіа стационарга эмтэнэр, Мирнэй
балыыЇатыгар  6, Дьокуускайга 1 киЇи
бааллар. Оіо тубсанаторийын дьиэтигэр
ўлэлиир ковиднай балыыЇаіа бу кўннэргэ
1 ыарыЇах єлбўт, бэйэтэ ыарахан диагноз
таах эбит, эттээЇин тўмўгэ кэтэЇиллэр, ба
рыллаан искэн ыарыыттан єлбўтэ сабаіа
ланар.

Роспотребнадзор Ньурбатааіы терри
ториальнай отделын салайааччыта Àндрей
Федоров ааспыт нэдиэлэ устата ОРВИнан
119 киЇи ыалдьыбытын, эпидпорог 80%
аЇардыллыбытын, ковиднай ыарыЇахтар
очагтара сўрўннээн ДИПИгэ баарын эттэ. 

ЕДДС салайааччыта Àфанасий Кириллин
ааспыт нэдиэлэіэ Бўтўн Àрассыыйатаіы
команднайштабной ўєрэх буолбутун иЇи
тиннэрдэ. Маалыкайга ойуур баЇаара нэ
Їилиэнньэлээх пууμμа киириитин утары
диэн тиэмэіэ аналлаах ўєрэх ыытылынна.
Субуотаіа Маарга чааЇынай дьиэіэ баЇаар
тахса сырытта. 18.04.22 с. Хатыыга 1 чаас
курдук уоту аварийнай араарыы буолар.

СЄ Ньурба оройуонунааіы 24 №дээх
ОГПС этэрээтин салайааччыта Вадим Ва
сильев 16.04.22 с. киэЇэ Маарга чааЇынай
дьиэіэ баЇаарга 20 кв.м. иэннээх пристрой
эмсэіэлээбитин эттэ. БаЇаар тєрўєтэ уон
на хоромньу чуолкайданар.

ИСУ салайааччытаулуус баЇылыгын
тутууга солбуйааччыта Макар Семенов
15.04.22 с. федеральнай суолунан єрўЇў
туорааЇын сабыллыбытын иЇитиннэрдэ.
Муниципальнай суолунан сырыы 20.04.22
с. диэри уЇатыллар, улуус баЇылыгын дьа
Їала тахсыаіа. Чаппанда оскуоласаадыгар
фасада оμоЇуллубута, ўлэЇиттэр кэлэн
ититиитин систиэмэтин оμоро сылдьал
лар. ОДьКХ ГУП филиалын кытта быстах
кэмμэ сылаас биэриитин холбоон кєрўєх
тэрэ. Ыам ыйыттан ис нарылыыр (отделоч
най) ўлэлэр ыытыллыахтара. Кўндээдэ ос
куолатыгар биригээдэ кэлэн фасадка ўлэ
тин саіалаата, эмиэ ыам ыйыттан отделоч
най ўлэлэр барыахтара. Чуукаар оскуола
саадын матырыйаалын таЇыы бўттэ, атыр
дьах ыйыгар диэри ўлэлиир матырыйаал
лара кэллэ. Хаμалас оіо уЇуйааныгар би
ригээдэ кэлэн эркинин таЇааран саіалаата.
Маарга оіо уЇуйааныгар сыбаарсыктар кэ
лэн ўлэлии сылдьаллар. 

Ньурбатааіы ÀТП дириэктэрэ Геннадий
Игнатьев хаайтарыы кэмигэр салгын уйук
таах суудунанан дьону таЇарга бэлэмнэрин
бэлиэтээтэ. Бу нэдиэлэіэ дьону таЇарга ли
цензия ылыллыахтаах, чуолкайа бу кўн

эбиэттэн киэЇэ биллэр. Тарыып билиμμи
тэ бигэргэтиллэ илик, экэниэмикэ управ
лениетын кытта ўлэлэЇиэхтэрэ. 

Улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын де
партаменын салайааччыта Иван Егоров
ааспыт субуотаіа Ньурба к. уонна Октябрь
скай нэЇилиэккэ анаан 100 сибиинньэ
оіото аіалыллыбытын, Àтоновкаіа єссє
100тэн тахса боросуонак кэлиэхтээіин,
массыына аіала барбытын эттэ. Итини
таЇынан бу кўннэргэ 8 т сиэмэ хортуоппуй
кэлэрэ кўўтўллэр. 

РФ ИДьМ Ньурбу оройуонунааіы отде
лын начаалынньыгын солбуйааччыта Нико
лай Àлексеев криминальнай субуокканы
билиЇиннэрдэ. Нэдиэлэ устата 59 биллэ
риисайабылыанньа киирбит. 8 киЇи эчэ
йэн хирургияіа кєрдєрўммўт, 13 адми
нистративнай буруй оμоЇуллубут. Буруй
оμоруутун сибикитин туЇунан араапар  4,
уоруу  2. Барыта 111 боротокуол толору
лунна, ол иЇигэр уулусссаіа итирик сыл
дьыы иЇин  15, тєрєппўт эбээЇинэЇин то
лорбот буолуу иЇин  2. ГÀИ хайысхатынан
86 боротокуол толорулунна, суоппар даста
барыанньата суох  1, итирик туруктаах 1
суоппар тутулуннулар. Николай Àлексеев
масыанньыктааЇыμμа дьон синбиир
киирэн биэрэ турарынан сибээстээн, тэ
рилтэлэр салайааччыларын дьоμμо єйдє
тєнбыЇааран биэрэллэригэр кєрдєстє.

Àлексей Àндреев "Ньурба лиидэрэ" дьыа
лабыай оонньууга дьон албыμμатўєкэйгэ
мээнэ киирэн биэрбэтин курдук єйдєтўў
лээх ўлэни ыытарга бырайыак хаЇан олох
хо киирэрин интэриэЇиргээтэ. 

Улуустааіы ыччат бэлиитикэтин управ
лениетын салайааччыта Валерия Владими
рова дьон финансовой грамотноЇын ўрдэ
тэргэ Àнтоновка, Убайаан, Ньурба 2 №
дээх оскуолаларыгар ўлэ саіаламмытын,
инникитин нэЇилиэнньэ ортотугар эмиэ
маннык ўлэ барыаіын эттэ. 

Улуустааіы спорт управлениетын сала
йааччыта Роберт Àлексеев спорт тэрээЇин
нэрин туЇунан сырдатта. Сэбиэскэй Со
йуус Дьоруойа Н.Н.Чусовской бирииЇигэр
боксаіа єрєспўўбўлўкэтээіи турнирга 81
кыттааччылаах 12 хамаанда кўрэхтэстэ.
Мас тардыЇыытыгар улуустааіы аЇаіас
чємпўйэнээт ыытылынна. ЎєЇээ Бўлўўт
тэн Сургуулук, Боотулу нэЇилиэктэриттэн,
Сунтаартан Кириэстээх, Тўбэй, Кутана,
Àллаμа, Кўўкэй, Бўлўўчээн нэЇилиэктэ
риттэн уонна Дьокуускай аттынааіы Ха
тастан, итиэннэ Хорула, Малдьаіар, Дьии
кимдэ, Єμєлдьє, Дьаархан, Àкана, Киров,
Кўндээдэ, Àнтоновка уонна техлицей,
Ньурба 1 уонна 2 №дээх оскуолалара кы

тыннылар. Хаμаласка тренер, остуол тен
ниЇин пропагандиЇа В.Т.Иванов бирииЇи
гэр остуол тенниЇигэр кўрэхтэЇии буолла.
Улуус баЇылыгын бирииЇигэр 10 кєрўμμэ
кўрэхтэЇии саіаланар. Бастакы кўрэхтэ
Їиитэ  волейбол, нэдиэлэ аайы 2лии кў
рэхтэЇиии ыытыллара былааннанар. 

Салгыы Кировтааіы чох разреЇын бэрэс
тэбиитэлэ, "Àрыылаах" ХЭТ дириэктэрэ
À.Н.Тихонов уонна "ОДьКХ" ГУП Ньурба
тааіы филиалын дириэктэрэ À.С.Тихонов
ўлэ былааннаахтык барарын иЇитиннэрди
лэр. 

Улуус дьаЇалтатын тэрээЇин боппуруос
тарыгар уонна нэЇилиэктэри кытта ўлэіэ
управлениетын салайааччыта Наталия
Петрова нэдиэлэтээіи ўлэ былаанын би
лиЇиннэрдэ. Бу кўннэргэ эмиэ элбэх тў
бўктээх ўлэ кэмэ. 18.04.22 с.  Саха ÀССР
100 сылыгар улуустааіы хамыыЇыйа, нэЇи
лиэктэр култуурунайспортивнай бэсти
бээллэрин тэрийэр хамыыЇыйа сўбэ мун
ньахтара. 19.04.22 с.  СЄ Уопсастыбаннай
палаатата приемнай дьиэ кэргэттэргэ єйє
бўл туЇунан тєгўрўк остуола, улуустааіы
тыа хаЇаайыстыбатын департамена уонна
улуустааіы Ытык Сўбэни тыа хаЇаайысты
батын сайдыытыгар кыттыгас сўбэ мун
ньахтара. 20.04.22 с.  20222023 сс. кыс
тыкка бэлэмнэниигэ улуустааіы баста
йааннай хамыыЇыйа сўбэ мунньаіа. 21
27.04.22 с.  Саха ÀССР тэриллибитэ 100
сылыгар анаммыт нэдиэлэ. Бу чэрчитинэн
21.04.22 с.  СЄ Олохтоох салайыныы кўнэ,
бары муниципальнай тэриллиилэргэ сўбэ
мунньахтар, бэтэрээннэри чиэстээЇин,
Москваіа С.В.Васильев мемориальнай
дуоскатыгар сибэкки ууруута. 21.04.22 с.  
мобилизационнай бэлэмнээх буолууга
єрєспўўбўлўкэтээіи ўєрэх. 22.04.22 с.  му
ниципальнай сулууспалаахтар уонна сала
йааччылар ГТОну туттарар биир кэлим
кўннэрэ, оройуон борокуруора уонна МТ
баЇылыктара кыттыылаах ойуур баЇаарда
рыгар бэлэмнэниигэ сўбэ мунньах, нэЇи
лиэктэр бэстибээллэрин аЇыллыыта, му
ниципальнай сулууспалаахтар уонна сала
йааччылар "Эрэли бэлэхтээ" аЇымал са
нааланыы кэнсиэртэрэ. 23.04.22 с.  му
ниципальнай тэриллиилэргэ ÀЇаіас аан
кўннэрэ, дьону приемнааЇын, улуус баЇы
лыгын Кубогар волейболга кўрэхтэЇии
саіаланыыта. 24.04.22 с.  хайыЇар сезонун
тўмўктўўр тэрээЇин. 

25.04.22 с.  К.Д.Уткин аатынан тўмэлгэ
Казань, Москва кыттыылаах экспедиция
тўмўктэниитэ, 18 ч. улуус баЇылыга Àлек
сей Иннокентьев аЇаіас эфирэ. 26.04.22 с. 
Ўєдэйгэ В.À.Петрова, Ньурба к. À.Я.Ов

чинникова, À.Г.Габышев пааматынньык
тарыгар уонна нэЇилиэктэргэ революцио
нердарга уонна сэбиэскэй былааЇы олох
тоспут дьоμμо аналлаах пааматыннык
тарга сибэкки ууруута, "Грани личности"
фотоальбомкинигэ сўрэхтэниитэ, Ньур
батааіы судаарыстыбаннай драматическай
тыйаатырга С.В.Васильев туЇунан Э.Ф.
Данилов докумуоннарга олоіуран суруйбут
айымньытынан туруоруллубут испэктээ
кил премьерата. 

27.04.22 с.  10 ч. К.Д.Уткин аатынан
тўмэлгэ Ньурба улууЇуттан тєрўттээх бил
лиилээх судаарыстыбаннайбэлитиичэс
кэй диэйэтэллэргэ аналлаах Судаарысты
баннас саалата, хартыына галереята уонна
конференцсаала аЇыллыыта. Ньурба к.
Комсомольскай уул. 53 кыбартыыралаах
олорор дьиэ бастакы сыбаайаларын тўЇэ
рии. 12 ч.  Убайаан оскуолатын террито
риятыгар 360 миэстэлээх оскуола бастакы
сыбаайатын тўЇэрии. 14 ч.  Ст. Васильев
уулуссатынан кини пааматынньыгар диэри
дьон кўргўємнээн хаамсыыта. 15 ч.  СЄ
ўрдўнэн биир кэмμэ оЇуокай тўЇўлгэтэ. 17
ч.  Саха ÀССР тэриллибитэ 100 сылыгар
анаммыт улуустааіы уопсастыбаннас
ўєрўўлээх мунньаіа, эіэрдэ кэнсиэрт. 20 ч.
 Сергей Васильев аатынан култуура уонна
сынньалаμ пааркатыгар Саха ÀССР 100
сылыгар аналлаах тэрээЇин.

Салгыы Ньурба к. баЇылыга Àлександр
Иванов, улуус дьаЇалтатын экэниэмикэіэ
управлениетын салайааччыта Эдуард Мяри
кянов информациялара истилиннэ. 

Планерканы тўмўктўўрўгэр улуус баЇы
лыгын олоіудьаЇаіы хааччыйыыга солбу
йааччыта Àлексей Àндреев бырааЇын
ньыктар иннилэринэ Ньурба к. уопсасты
баннай миэстэлэригэр дьону таЇааран
субуотунньук ыытан ыраастыырга эттэ,
салайааччыларга таЇаарыылаах ўлэ нэдиэ
лэтин баіарда.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

"Ньурба улууЇа" МО ДьаЇалтатын
уонна улуус Сўбэтин аатыттан эЇигини
барыгытын Олохтоох салайыныы кўнўнэн
итиитикистиμник эіэрдэлиибит!

Бу кўн Саха ÀССР тэриллибитэ 100
сылыгар бэлиэтэнэрэ кини суолтатын єссє
ўрдэтэр. Саха сиригэр 2003 сылтан олох
тоох салайыныы улуус таЇымынан, онтон
нэЇилиэк таЇымынан киириэіиттэн,
дьоμμоноруокка саамай наадалаах уонна
чугас былаас салаатын быЇыытынан ўлэ
лээн кэллэ. Дьон кўннээіи олоіордьаЇаіар
кєрсєр араас кыЇаліаларын быЇаартара
эЇиэхэ тиийэр. Сэлиэнньэлэргэ социальнай
эбийиэктэри, олорор дьиэлэри тутуу уон
на єрємўєннээЇин, суол єрємўєнўн, олох
тоох аЇыўєлў, табаары оμорон таЇаа
рыы, дьон ўлэлээх буолуутун, урбаан дьыа
латыгар єйєбўлў кытта сибээстээх
уо.д.а. суолталаах боппуруостар олохтоох
салайыныыны кытта ситимнээхтэр. 

Олохтоох дьаЇалталар ўлэЇиттэрэ,
нэЇилиэк уонна куорат Сэбиэттэрин,
улуус Сўбэтин дьокутааттара дьон ту
руктаах уонна нусбааччы олохтоох буо

ларын туЇугар миэстэтигэр ўлэнихам

наЇы тэрийэн уонна сўрўннэЇэн, ўлэлии
хамсыы сылдьаіыт. ЭЇиги ўлэіит тўмўк
тэриттэн дьонсэргэ олоіун таЇыма эрэ
буолбакка, нэЇилиэк, улуус уонна єрєспўў
бўлўкэ инникитэ тутулуктаах. 

ЭЇиги дьонсэргэ туЇугар эппиэттээх
уонна ўгўс тўбўктээх ўлэіит иЇин истиμ
махталбытын аныыбыт. Бўтўн аан дойду
ўрдўнэн сытыырхайан турар уустук бы
Їыыгамайгыга биЇиги дойдубут ўрдўкў
салалтатын, єрєспўўбўлўкэбит Ил Дарха
нын тула биир санаанан сомоіолоЇон, биир
єйўнэнсанаанан салайтаран дойдубут
чэлгийэ сайдарын туЇугар ўлэлээн дойду
бут социальнайэкэнэмиичэскэй бала
Їыанньатын бєієргєтўєхпўт. 

Бу бырааЇынньык кўн эЇиэхэ барыгы
тыгар чэгиэнчэбдик доруобуйаны, дьолу
соргуну уонна этэμμэ буолууну, бары саіа
лааЇыннаргыт уонна былааннаабыккыт
олоххо киирэригэр  баіарабыт! 

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

Улуус Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ
С.И.ЕВСЕЕВ.

ЭЇигини "Ньурба куорат" дьаЇалта
тын уонна тус бэйэм ааппыттан Олох
тоох бэйэни салайыныы кўнўнэн итии
тикистиμник эіэрдэлиибин!

Муус устар 21 кўнэ улахан суолталаах
кўн. Хас биирдии киЇи инициативатын
кєіўлўўp туЇуттан нэЇилиэнньэ олохтоох
салайыныыга киирбит кўнэ.

Ньурба куорат олохтоох салайыныы
тын сўрўн соруга  куорат бары олохтоох
торугар ўлэлиир, олорор сєптєєх усулуобу
йаны тэрийии, аныгы экономическай, тех
нологическай уонна интеллектуальнай
ресурсаларга тирэнэн, олох таЇыма уонна
хаачыстыбата туруктаахтык ўрдээн
иЇэрин ситиЇии буолар. Бу ўлэлэр сыл ах
сын тиЇигин быспакка бараллар, урут ўлэ
лээн ааспыт муниципальнай сулууспа ўлэ
Їиттэрин єμєтє манна улахан суолта
лаах, бэйэни салайыныы саμа киирэригэр
оμоЇуллубут быЇаарыныылар кўн бўгўμμэ
диэри биЇиги ўлэбитигэр олук буолаллар.

Быйылгы, 2022 сыл, Ньурба куорат
буолбута 25 ўбўлўєйдээх сыла. Бу куорат
олоіор биир бэлиэ кэрдиис кэм. Ўлэ киЇи
тин уруйдаан, тєрєєбўт дойдуга тапта

лы айхаллаан, быйылгы ўбўлўєйдээх сылы

Ньурба Патриотун сылынан биллэрдибит.
Бу сылы кєрсє улахан бырайыактары олох
хо киллэрэн, ўлэлээнхамсаан кэллибит. Бу
биЇиги бииргэ ўлэлэЇиибит ситиЇиитэ,
ўтўє холобура. Парка сєргўтўўтэ, Бўлўў
биэрэгэ оμоЇуллуута, Нюрбинкабытыгар
бассейн тутуута, Ыстапаан БаЇылайап
уулуссатын оμоруу, уопсай тиэргэн тер
риторияларын тупсарыы  бу куорат олох
тоохторун баіалара, туруорсуулара. Бу
мантан саіаланар олохтоох бэйэни сала
йыныы ўлэтэ.

Убаастабыллаах биир дойдулаахта
рым, Ньурба куорат олохтоохторо!

Ньурбабыт туЇугар, сайдыы туЇугар
сўбэнэн тўмсэн ўлэлиэіиμ, айыаіыμту
туоіуμ! Єрўў биЇиги ўлэбитигэр сўбэама,
кўўскємє, єйєбўл буола туруμ! Биирдии
бэйэіитигэр дьолу, чэгиэн доруобуйаны,
этэμμэ буолууну, эрчими, ситиЇиилэри,
сайдыыны баіарабын!

Саμа кэлэр кэрдиис кэм ўтўє санааіы
тын, инникигэ эрэлгитин туругуртун,
дьоллоох эйэлээх олоіу тўстээтин!

Ньурба куорат баЇылыга 
Àлександр ИВÀНОВ.

Олохтоох салайыныы кўнўнэн!
Ытыктабыллаах Ньурба улууЇун муниципальнай
тэриллиилэрин баЇылыктара, ўлэЇиттэрэ уонна

дьокутааттара! Кўндў муниципальнай сулууспа бэтэрээннэрэ!

Убаастабыллаах Ньурба куоратын олохтоохторо,
муниципальнай сулууспа ўлэЇиттэрэ уонна бэтэрээннэрэ!

Планерка сонуннараПланерка сонуннара
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"Сиэссийэіэ 8 боппуруоЇу кєрдўбўт,
 диир Сергей Иванович.  Сыллата буо
ларын курдук, улуус баЇылыга дьоку
тааттар иннилэригэр отчуоттуур.
Улуус баЇылыга Àлексей Михайлович
Иннокентьев отчуотун иЇиттибит. Ки
ни ўлэтинхамнаЇын билэ сылдьар буо
ламмыт, дьокутааттартан ыйытык аіы
йах этэ. Улуус дьаЇалтата, бары управ
лениелар, департаменнар, улуус тэрил
тэлэрэ ааспыт сылы ўчўгэйдик ўлэлээн
тўмўктээбиттэрэ бэлиэтэннэ. Дьоку
тааттар салгыы былааннаммыт ўлэлэр
кўўскэ саліанан ыытылла турарыгар ба
іардылар. Улуус уопсай ўлэтэ ўчўгэйи
нэн сыаналанна. 

2с боппуруоЇунан Ньурба улууЇугар
алмаас бырамыысыланнаЇыттан киирэр
ўптэн быйылгы ўлэ былаанын кєрєн би
гэргэттибит. Улуус, єрєспўўбўлўкэ уон
на "ÀЛРОСÀ" салалталара бииргэ ўлэлэ
Їэн, 20222024 сс. ÀЛРОСÀны кытта
Ньурба улууЇун соцальнайэкэнэмии
чэскэй сайдыытыгар кємєлєЇўў Быра
гырааматын дуогабара илии баттаммы
та. Хамсык дьаμа мэЇэйдээн тэйиччит
тэн кєрўμўнэн. Ўбўхарчыны былаан
наан эбийиэктэринэн тыыран,  тутулла
турар эбийиэктэргэ уонна быйыл тутуу
та саіаланыахтаах бырайыактыыр ўлэ
лэргэ эбии харчы кєрўлўннэ. 

3 сыллаах улуус бўддьўєтэ ылыллар
буолан, 3 сылга тутуллар эбийиэктэргэ
ўбўлээЇин бырагыраамата оμоЇуллар.
Àукциоμμа кыайан ўлэіэ тиксэр бэдэ
рээтчиттэргэ 3 сыл устатыгар ўлэлэрин
тиЇэіэр тиэрдэллэригэр кыах биэрэбит.
Урукку курдук сылын аайы биир эби
йиэккэ хосхос аукцион биллэриллибэт.
Бу сўрўннээн улахан эбийиэктэри ту
тууга уонна суол тутуутугар эмиэ сы
Їыаннаах. Онон маннык бырагыраама
улахан наадалаах, бэдэрээтчиттэргэ
эмиэ ўчўгэй. 

Эрдэ быЇа холоон бу эбийиэктэр
киирэллэр диэн былааннаабыппыт.
Дуогабарга тєнўннэххэ, ыам ыйыгар
Мирнэйгэ ÀЛРОСÀ хозактивын мун
ньаіар сирэй кєрсєн докумуоμμа илии
баттанара былааннанар. 

Ньурбатааіы приемнай дьиэ кэргэн
туЇунан бырагырааманы ылынныбыт.
Этиэххэ наада: эппэкиин буолбатах,

туора оіолору иитэ ылбыт дьиэ кэргэт
тэргэ 3с оіолорун ииттэ ыллахтарына
кинилэргэ "Ньурбатааіы ийэ хапытаа
лын" курдук 100 тыЇ. солк. ананар.
Улуус салалтатын киллэрбит этиитин
дьокутааттар єйєєн ылыннылар, ўбэ
харчыта кєрўлўннэ. Улууска 9 приемнай
дьиэ кэргэн баар. Маннык бырагыраама
ўлэлээн киирэн бардаіына элбэх хам
сааЇын тахсыаіа дии саныыбын. 

Маннык тэринии єрєспўўбўлўкэіэ
бастакынан биЇиги улууспутугар киир
дэ. Былырыын "СахаÀзия оіолоро" но
руоттар икки ардыларынааіы фонда ди
риэктэрэ Ольга Михайловна Àндросова
Ньурбаіа кэлэ сылдьан приемнай дьиэ
кэргэттэри єйўўргўт буоллар диэн эппит
этэ. Улуус баЇылыга, социальнай блок
ўлэЇиттэрэ ўєрэтэн ити бырагыраамаіа
киллэрдилэр. 

Улууспут бўддьўєтэ ўгэс курдук
социальнай хайысхалаах. "Ньурбатааіы
дьиэ кэргэн" ийэ хапытаалыгар улары
тыыны киллэрдибит. 4с оіотун тєрєє
бўт дьиэ кэргэн маннык кємєнў ылан
баран салгыы 5с оіотун тєрєєтєіўнэ
ылбат курдук этэ. Онон салгыы 5с эбэ
тэр 6с оіотун тєрєєтєіўнэ эмиэ улуус
тааіы ийэ хапытаалын ыларын курдук
балаЇыанньаіа кєннєрўў киллэрдибит.
Бу дьаЇал дьиэ кэргэн элбэх оіолонору
гар кємєлєєх буолуоіа дии саныыбын. 

Ньурба к. канализационнайыраас
тыыр ыстаансыйа тутуута тоіо бы
таарда диэн элбэх ыйытык киирдэ.
Биллэрин курдук, Ньурба к. аЇаіас ис
тии тўмўгўнэн бырайыакка уларытыы
киирбитэ, кирдээх уу ыраастанан техни
ческэй уу таЇымыгар тиэрдиллэн баран
єрўскэ тўЇэриллэр сирэ  бастакы бары
йааныттан ыраатан биэрбитэ. 

Кэлэр сиэссийэіэ КОС тутуутун ту
Їунан боппуруоЇу туспа кєрўєхпўт. Хас
да сыллааіыта СЄ Бырабыыталыстыба
тын, Ньурба улууЇун уонна инвестор 
"ЖКХÀльтернатива" икки ардыгар
КОС тутуутун туЇунан сєбўлэЇии тўЇэр
силлибитэ. Ити дуогабар болдьоіо уЇа
тылынна. Сорох матырыйааллара ылыл
лан Ньурбаіа кэлэн сыталлар. Онон
ўлэтэ быйыл сайынтан барыаіа. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Докумуоμμа этиллэринэн, са
μа даата халандаарга "олохтоох
салайыныы институтун суолта
тын уонна оруолун ўрдэтэр, демо
кратияны уонна гражданскай
уопсастыбаны сайыннарар сыал
лаах" киллэриллибит. Маннык
даата талыллыбыта мээнэіэ буол
батах. 1785 с. Екатерина II бары
нуучча куораттарыгар "Жалован
ная грамота городам" диэн бы
раабы уонна туЇаны кэрэЇилиир
грамотаны бигэргэппитэ. Ити
Грамота олохтоох салайыныы ту
Їунан Àрассыыйа сокуона сайда
рыгар олугу уурбута. 

Саха сиригэр 2002 с. бўтэЇигэр
уонна 2005 с. икки таЇымнаах
олохтоох салайыныы систиэмэтэ
киирбитэ. 

Олохтоох салайыныы  нэЇи
лиэнньэ тутаах кыЇаліаларын
быЇаарар былаас. Онон олохтоох
салайыныы уорганнарыгар  дьа
Їалталарга территориялар соци
альнайэкономическай сайдыы
ларыгар, дьон олоіодьаЇаіа туп
сарыгар улахан эппиэтинэс сўктэ
риллэр. 

Бу бэлиэ даатанан сибээстээн
Хаμалас нэЇилиэгин дьаЇалтатын
баЇылыгынан 15 сыл ўлэлээбит,
билигин В.À.Петрова аатынан
Хаμаластааіы тўмэл салайааччы2
та Зоя Васильевна Àнисимованы
кытта кэпсэтиибин эЇиги боліом2
тоіутугар таЇаарабын:

 1997 сыллаахха оскуолаіа
историк учууталынан, тэрийээч
чи завуЇунан ўлэлии сырыттах
пына, улуус баЇылыга Варвара
Àндреевна Петрова ыμыран ылан
Хаμалас нэЇилиэгин баЇылыгын
солбуйааччытынан анаабыта.
Биир сыл ўлэлээбитим кэннэ ба
Їылык С.Ф.Филиппов олохтон
туораабытыгар сирэй баЇылыгы
нан ананан ўлэлээн киирэн бар

бытым.
20032005 сс. олохтоох бэйэни

салайыныыга кєЇўўгэ быЇаарар
ўлэ бєіє барбыта. Улуустан сото
русотору тахсан мунньахтаан
дьаЇалта ўлэЇиттэригэр бэйэни
салайыныы хайдах буолуохтаа
іын быЇааран, дьаЇалта бас би
лиитигэр туох баайдуол хаала
рын, боломуочуйа эбиллэрин ту
Їунан элбэхтик єйдєтўўлээх ўлэ
ыыппыттара. Маμнай истэргэ ба
Їылыкка былаас даіаны, боло
муочуйа даіаны муμутуурдук сўк
тэриллэр курдуга. Онтон ўлэлээн
истэхпит аайы бас билэрбит элбэх
даіаны, онно кєрўллэр ўбэ отой
аіыйах буолан биэрбитэ.

Оройуоμμа ГУП ЖКХ тэрил

лэн котельнайдары кєЇєрўў саіа
ламмыта. БиЇиги бастаан биэр
бэппит диэн аккаастаан олордох
путуна улуус дьаЇалтатыттан, фи
нансовай отделтан элбэх буолан
тахсан котельнай нэЇилиэктэн
барара наадатын туЇунан ылын
нарыылаах этии бєіє этиллибитэ.
БиЇиги скважинабытын илдьэ
хаалабыт диэбиппитин, хайаан
даіаны ЖКХіа барара наадатын
этэннэр, сєбўлэспиппит. Кэлин
котельнайдар кииннэммиттэрэ

сєптєєх дьаЇаныы эбит этэ. 
ДьаЇалта боломуочуйата эбил

лэн эппиэтинэЇэ эмиэ улааппыта.
Олохтоох бэйэни салайыныыга
киириигэ улахан хаЇаайыстыба
лар бары ыЇыллаары турар кэм
нэрэ этэ. Варвара Àндреевна ха
Їаайыстыбалары ыспакка хаалла
рар туЇугар сыралаахтык ўлэлэс
питэ. СўєЇўлээх, сылгылаах ха
Їаайыстыбалар улахан тэрилтэлэ
ри кытта ўлэлэЇэн бартер ньыма
тынан аахсан ўлэлэрин тєлєЇєл

лєрє. 
Варвара Àндреевна биир ула

хан єμєтўнэн отой ўчўгэйдик
ааіарсуоттуур финансистардаах
буолан хайдах да харчы суох кэ
мигэр, кыра да буоллар дьон хам
наЇын тєлєЇєр этэ. Итиннэ саа
май улахан єμєлєєх кини бастакы
солбуйааччыта Клавдия Никола
евна Кононова этэ.  

Мин ўлэлиир кэммэр, 2012
сылга диэри, тєЇє даіаны дьаЇал
таіа тыырыллар ўбэхарчыта кы
ра буоллар, нэЇилиэккэ тутуу,
суол оμоЇуута  ыытылларыгар
син ўптээх этибит. Тиийбэт ўбў
улуус кєрєрє. 

Билигин барыта капитальнай
тутуулар буолан, нэЇилиэк бэйэтэ
уйунар кыаіа суох. НэЇилиэк дьа
Їалтата эрдэттэн генеральнай бы
райыакбылаан оμорон тутуу
ыытыан, салгыы сайдар суолун
торумнуур сєптєєх усулуобуйата
тэрилиннэ, нэЇилиэнньэ олох
тоох, муниципальнай бас билии
тыын суолталаах боппуруостарын
тэμμэ быЇаарсар кыахтанна. 

Урут грантовай бырайыактар,
араас куонкурустар, норуот кєіў
лээЇинин єйўўр бырагыраамалар
диэн єйдєбўл суох этэ. Онон
олохтоох салайыныы уорганнара
бэриллибит кыаіы туЇанан, дьон
олоіун таЇыма тупсарын туЇугар
санааларын холбоон ўлэхамнас
барар. 

Лариса ДОРОФЕЕВÀ.

Ньурба куоракка
сайаапкалаах дьон

бары босхо
сибиинньэлэрин ыллылар
Àаспыт субуотаіа Дьокуускай аттынааіы

Марха бєЇўєлэгиттэн 73 боросуонагы тиэммит
массыына Ньурбаіа тиийэн кэллэ. Улуустааіы
култуура департаменын таЇыгар кэлэн тохтоо�
то. Сибиинньэ оіотун ыларга сайаапка биэрбит
элбэх дьон муЇунна. Бары ўєрэ�кєтє боросуо�
нактарын ыллылар.  

Ньурба к. тыа хаЇаайыстыбатын исписэ
лииЇэ Àнатолий Данилов эппитинэн, барыта
Ньурба к. 96 сайаапка киирбитэ. Эрдэ, бу ин
нинээіи єрєбўлгэ, 23 боросуонак кэлэн тўμэ
тиллибитэ. Онон Ньурба куоракка сайаапка
лаах дьон бары тииЇиннилэр.  Октябрьскай
нэЇилиэгэр анаан ити кўн 27 боросуонак аіа
лылынна.

Босхо боросуонак ылбыт дьон улуус салал
татыгар уонна улуустааіы тыа хаЇаайыстыба
тын департаменыгар истиμ махталларин
тиэрдэллэр.  

Улууска Норуот кєіўлээЇинин сылыгар
тўргэнник ситэр салааны сайыннарарга туЇу
ланар уонна кириисис кэмигэр дьоμμо кємє
єйєбўл быЇыытынан бэриллэр бу дьоЇун кє
мєнў олохтоохтор улаханнык биЇирииллэр.

Улуус олохтоохторугар
удамыр сыанаіа сиэмэ

хортуоппуйу тўμэттилэр
Улуус олохтоохторугар кємє саліанар.

Муус устар 19 к. Новосибирскайтан 7,5 туонна
сиэмэ хортуоппуй Ньурбаіа кэллэ. Улуус нэЇи�
лиэктэрин олохтоохторун сайаапкаларынан
киилэтэ 60�нуу солк. атыыланна. Бу туЇунан
улуустааіы тыа хаЇаайыстыбатын департаме�
нын салайааччыта Иван Егоров кэпсиир. 

 "Гала" диэн эрдэ ситэр уонна ўўнўўтўн
элбэіи биэрэр суорт быЇыытынан биллэр, 
диир Иван Васильевич.  Тус кємєлтє хаЇаа
йыстыбалар даіаны, бааЇынай хаЇаайыстыба
лар даіаны хортуоппуй сиэмэтин ылан ўўн
нэрдиннэр диэммит, удамыр сыанаіа тўμэт
тибит. Àіалыытын  ороскуотун улуус уйунна". 

Таркаайы нэЇилиэгин тыа хаЇаайыстыба
тын  исписэлииЇэ Лилия Àлексеева этэринэн,
Мархаттан киирэн 23 куул сиэмэ хортуоппуйу
ыллылар. "Бэйэм эмиэ сиэмэіэ боруобалаан
кєрєєрў 1 куулу ыллым. Дьон кыЇаліатын єй
дєєн, улууспут салалтата уонна тыа хаЇаа
йыстыбатын департамена  дьоμμо маннык
дьоЇун кємєнў оμороллоругар махталлаах
пыт." 

Геннадий ÀНТОНОВ.

18 апреля генеральный директор ÀО "Са
хатранснефтегаз" Àлексей Колодезников и
глава Нюрбинского улуса Àлексей Иннокен
тьев провели рабочую встречу, посвященную
перспективам газификации Нюрбинского
улуса. По словам главы улуса, газификация
района является давним желанием жителей,
которая позволила бы максимально эффек
тивно использовать природный газ не только
для отопления домов и пищеприготовления,
но и позволила бы газифицировать социаль
ные объекты, промышленные предприятия и
объекты малого и среднего предприниматель
ства. 

В свою очередь директор предприятия от
метил важность газификации одного из стра
тегически важных районов республики и осо
бо подчеркнул, что возможность газификации
Нюрбинского улуса обсуждается давно, но
только сейчас появляются четкие контуры
проекта в контексте поручения Президента
страны и одобренного проекта Ил Дарханом. 

 Президент России Владимир Владими
рович Путин в ходе совещания по вопросу
развития энергетики дал поручение расши
рить программу газификации российских ре
гионов и как раз проекты республики по га
зификации улусов чётко синхронизируются с
планами государства,  сказал Àлексей Колодез
ников. 

Газификацию улуса предполагается про
вести в рамках проекта по развитию "Средне
тюнгского газоконденсатного месторожде
ния". 

 Данный проект был обсужден в ходе
рассмотрения предварительных итогов фи
нансовохозяйственной деятельности компа
нии за 2021 год и планов на 2022 год под ру
ководством Главы Якутии Àйсена Николаева
в январе текущего года,  отметил руководи
тель национальной газовой компании. 

Пресс�служба
ÀО "Сахатранснефтегаз".

– Àктуальное –

Àлексей Колодезников и Àлексей Иннокентьев
обсудили перспективы газификации Нюрбинского улуса

Сиэссийэіэ улуус ааспыт сыллааіы
ўлэтэ ўчўгэйинэн сыаналанна

Àаспыт нэдиэлэіэ улуус Сўбэтин уочараттаах 29�с сиэссийэтэ буолан ааста.
Бу туЇунан улуус Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей Евсеев иЇитиннэрэр.

– Муус устар 21 кўнэ – олохтоох салайыныы Кўнэ –

Дьон олоіун таЇыма тупсарын туЇугар
2012 с. бэс ыйын 10 к. РФ Бэрэсидьиэнэ В.В. Путин Àрассыыйаіа 2013 сылтан саіалаан

муус устар 21 к. олохтоох салайыныы Кўнўнэн биллэрэрин туЇунан 805 №�дээх Ыйааіа тахсыбыта.
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Оччолорго сэбиэскэй тутул
сириэдийбит кэмигэр, "Литера
турная газета" диэн хаЇыакка
"Если бы я был директором" руб
риканы сєбўлээн ааіарым. Ол
"тос" курдук дуоЇунастанар
чыыннанар санааттан буолбакка,
производствоіа быЇаччы ўлэлии
сылдьар боростуой дьоннор ўлэ
оμорон таЇаарыытын ўрдэтэргэ
тус бэйэлэрин санааларын этинэр
бўтўн Сойуустааіы трибуналара
этэ. 

Сєіўєм быатыгар, хаЇыат ўлэ
Їиттэр ол толуу толкуйдарыттан
тєЇєтє олоххо киирбитин эри
дьиэстиир этэ уонна ўгўс этиилэр
кєдьўўстээхтэрэ чуобааччы кєс
тєрє. Билигин кини умнуллубута,
арай уопсай ўлэ туЇугар сўрэхтэ
ринбыардарын уурбут чэрдээх
илиилээхтэр араас таЇымнаах
мунньахтарга этинэллэртыынал
лар. Кистэммэт, ол мунньахтар
угут дьыл бырдаіынааіар элбэх
тэрин таЇынан ыксалтиэтэл ха
бааннаахтар, онон ардыгар бэрт
тыыппалаах этиилэркєрўўлэр
куйаарга кєтєллєр. 

Биир мунньахха олордум: ту
руу ўлэЇиттэр тыа хаЇаайыстыба
тын кыЇаліаларыгар баары баа
рынан этэннэр кумахтан єтўў хап
патылар, салалта сэргээбитин
биЇирээбитин тута сурукка тўЇэ
рэн истэ. Билэбит, оройуоμμа
"Норуот кєіўлээЇинин сылынан"
ўгўєрў ўп хамыыЇыйа кєрўўтўн
ааспыт бырайыактарга тыырыл
лыахтаах. 

Эмискэ баіайы тўўлээх холбу
кабар "арай мин хамыыЇыйаіа
баарым буоллар" диэн санаа кє
тєн тўстэ уонна араіыа баара дуо,
дабаххайдыы сыЇынна. Тоіо?
Маартан отутун эрэ саμардыы
ааспыт ÀЗС ўлэЇитэ сиргэ ўлэ
лиир, сўєЇўсылгы ииттэр, оіу
руот олордор булгуруйбат дуулаіа
санаатын кўўЇўттэн. Онон кини
лиин чугастык билсиЇиэххэ эрэ
уонна…

Àндрей Тобоновы єйўєххэ
Àріааμμы санкциялар  сабар

дааннар "импортозамещение"
диэн тылы кўн бэіэЇээ кўн сирин
кєрбўт оіо эрэ билбэт буолуон
сєп. Єскє урут "Запад нам помо
жет" дии олорбут буоллахпытына
билигин онно Моойтурук тєбєтўн
саіа кўлўўс ыйанна, онон бэйэби
тин бэйэбит кєрўнэн "чыып
чаап" диэхтээхпит. Бириэмэ эрэ
наада  тастан киириини солбу
йууну бўгўнсарсын таах сибиэ
хаардыы хаамыахпыт диэбэппит,
ол гынан баран сыыйа моЇоллору
этэμμэ ааЇыахпыт. 

Билигин аЇынанўєлўнэн
хааччыллыыга куттал суох буо
луута тыын суолталанна. ЎєЇэ
эппит мунньахпар олорон "им
портозамещение" диэн экономи
ческай термин духуобунай эйгэіэ
кєспўтўттэн ўєрэммин мэктиэти
гэр, тура эккирээн ытыспын дох
суннук таЇыныахпын баіаран ыл
тым, єйсанаа уларыйбытыттан.

Àндрей Гаврильевич Тобонов
фермер да, ИП да буолбатах. Кэ
тэх хаЇаайыстыбатыгар сўўрбэччэ
сылгылаах, эбиэс ыЇар бааЇына
лаах, хортуоска ўўннэрэр оіу
руоттаах. Хаамар баайдар кысты
гы туоруулларыгар холлоох туон
на кўєх быйаμ наада. Сўрэхбэлэс
эдэр киЇи аймахтарыныын,
омуннаатахха, кўн кылбайа тах

сыаіыттан саіахха тўЇўєр диэри
ўлэлээннэр отунан ончу тутайбат
тар. Маарга оттонор ходуЇалар
аіыйахтарынан Тобоновтар Ха
μалас нэЇилиэгиттэн арендала
Їан оттууллар. 

Àндрейга эттим: "Таайабын
сэрэйэбин, урукку ходуЇалар бы
раіылланнар арендаіа тиийбит
буолуохтааххыт, Маарга хотуургу
тун ыллатыахтаах дьон". Кэпсэ
тээччим сєбўлэстэ уонна маннык
диэтэ:

 Кырдьыга, быраіыллыбыт
тар элбэхтэр. Ол да буоллар, хай
дах да гынан атын киЇи сиригэр
кўўс єттўнэн кєμўлэ суох киир
бэккин. Ўс сыл устата сири ту
Їамматахха былдьанар сокуон
баар дииллэр да кини тутуЇуллу
бат быЇыылаах. Дьиμэр ол Маар
га эрэ буолуо дуо, бўтўн Саха си
рин ўрдўнэн. Онон мин Хаμалас
тарбыттан бакаа арахпаппын,
салгыы да тўўлэЇиэм турдаіа… 

Баччаны истээт аны мин до
буоччу кыыЇырыахча буоллум,
бэл латыынныы "dura lex, sed lex"
("Закон суров, но это закон) диэ
тим уонна бары муниципалитет
тар бу кыЇаліаны быЇаарарга
кўўскэ ылсыЇыахтаахтар диэн
куолулаатым. Àμардас МТгэ
соμнуур табыгаЇа суох, єрєспўў
бўлўкэ ўрдўкў салалтатын волята
ирдэнэрэ єйдєнєр, тус санаабар
кини манан дьарыктанара миэхэ
таайбараμ. Салгыы ааіыахха.

Àндрей дьиэтиттэн чугас бы
раіыллан турар сири кўрўєлээн

сылгы баазата курдук оμостубут
эбит. Àны туран 2 гаалаах сири
арендаіа ылан эбиэс ыЇан зелен
ка оμорор дьарыктаммыт, онтун
рулоннаан мутук тостор тымныы
тўЇэр кэмнэригэр сылгыларын
эбии аЇатан сыспай сиэллээхтэр
уойартан атыны билбэттэр. Хо
Їуунхоодуот эдэр киЇи ўлэни
кєрдєєн булар  эбии 2 гаа сири
ылбыт уонна хортуоска олордор
санааны иитийиэхтээн сылдьар.

Ол туЇуттан биисинэсбыра
йыак оμорон Норуот кєіўлээЇи
нин сылын чэрчитинэн киирсэр
гэ ох курдук оμостуммут. "ЛТЗ
55" диэн балай да "саастаах" ты
раахтырдаах, "Беларус" эμин ту
Їунан бакаа санаабат, ол тимир
кєлє сыаната тыа киЇитигэр кос
мическай хараабыл сыанатыгар
тэμнээх буоллаіа. 

Биисинэсбырайыакка  ово
щехранилище эμин бааллар, бу
кэскиллээх дьыала оройуон єйє
бўлўн ылара буоллар диэн тус
бэйэм кўннэтэ таμараттан да кєр
дєЇўєхпўн сєп. Тоіо эрэ интуи
циям Àндрей Тобонов бырайыага
хамыыЇыйаны ааЇыаіа диэн
этэр…

Àбыраллаах
"Àгростартап"

ÀЗС ўлэЇитэ киЇи СЄ быра
быыталыстыбата бэйэ дьарыктаах
буолуутугар, дьоіус урбаанньыт
тарга, кэтэх хаЇаайыстыбалаах
тарга "Àгростартап" олус туЇалыа
іа диэн сылыктыыр. Кини онно

бэйэтэ киирсээри гынан баран
докумуоннарын тєттєрў ылбыт. 

Тєрўєтэ биир: дьыаланы саіа
лааччы бэйэтин счетугар харчы
лаах буолуохтаах. Холобур, 3 мєл.
солкуобайы ыларгар 300 тыЇ.
солк. киниискэіэр баара ирдэ
нэр, суох тўгэнигэр кредит ыла
сўўрўєххэ сєп. Эбэтэр биисинэс
инкубатор нєμўє заемнаЇар та
быгастаах быЇыылаах. Àндрей
утары уунар харчы татым буолан
хаалтым кыЇыылаах диирэ орун
наах, атыттар табыллан истиннэр
диэн сырдык санаатын утаіын
уунар.

Кэпсээнтэн кэпсээн диэбит
тии кооперациялааЇыμμа тиий
дибит. Хорула Дьаанын хайгыыр
тан быыс булбатыбыт. Туруу ўлэ
Їиттэр сўєЇўнў кєрєллєрє ўчўгэ
йиттэн кўнтўўн кинилэргэ хоро
іор муостаахтарын туттарыан ба
іалаахтар эрбии тииЇинии кэчи
гирэЇэллэр. Тэрилтэлэргэ ўлэ
лээччилэр, кыамматтаркырдьа
іастар сўєЇўлэрин эЇэри тўЇээн
да кєрбєттєр, ол иЇин Хорулаіа
иμэмтэлээх ўрўμ ас ўрўйэлии
сўўрэр. 

Бу уопут таріаныан наада,
кырдьыга сорох нэЇилиэктэр коо
перациялааЇын ўчўгэй єрўтўттэн
иμэтоіо билбэттэр дэстибит.

"Мин аіам алааЇар…"
Ўс оіолоох Маар эдэр ыала

Евдокия Захаровна, Àндрей Гав
рильевич Тобоновтары кытта

сыпсылаастык кэпсэтэн, кэс
киллээх санаалара сырдыгыттан
ўєрэн дууЇабар ньургуЇуннар эр
дэлээн тылыннылар, кўμμэ тар
дыстылар. 

Тугун кистиэхпитий, тыаттан
эдэрдэр халіаЇалыы анньан куо
таллар, тилэхтэрэ эрэ хараарар дэ
Їэбит. Онтубут арааЇа, оруна суох
этии быЇыылаах. Сонуннары
сыымайдаатахха олоххо киэμ кє
рўўлээх, кўўстээх идеялардаах,
хорсун санаалаах ыччаттар аны
куораттан аіаларын алааЇыгар
тєннўўлэрэ, сиргэ ўлэлээн уйгуну
уЇаарыылара аныгы тылынан эт
тэххэ "тренд" буолан эрэр курдук. 

Бу Тобоновтар да дьоллоох
Дьокуускайга олорторо, ол гынан
баран ыал аіа баЇылыга, эрэллээх
дурдатахаххата тєрєєбўт Маарын
утуйдаіына эрэ умнар буолан
киинэ тўспўт сиригэр кєЇєн кэл
тэрэ. Кэллэ кэлээт сиргэ ўлэлээн
кєлєЇўнўн тохпутунан барта, єссє
да киэμ былааннардааіын аахты
гыт. 

Оттон тупсаіай кєстўўлээх
таптал итиитинэн илгийэр дьиэіэ
оіолор кўннўўн сырсыакалаЇар
кєрдєєх саμалара чугдаарар, ос
туол хотойорунан бэйэлээх бэйэ
иμэмтэлээх аЇаўєлэ тардыллар,
тўннўк нєμўє ДьєЇєгєй оіолоро
сыламныы тураллара сўрэіи
ўєрўўнэн толорор, кэрэ кэскили
кэрэЇэлиир.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Àнна Тимофеевна аата  олох
тоох ФÀПка иμэриллибитин
туоЇулуур мемориальнай дуоска
сабыытын улуус баЇылыга Àлек
сей Иннокентьев, нэЇилиэк ба

Їылыга Àлександр Степанов,
улуустааіы киин балыыЇа кылаа
бынай медсиэстэрэтэ Àида Фе
дорова уонна ФÀП сэбиэдиссэйэ
Ньургууна Васильева арыйа тар

тылар. Истиμ эіэрдэмахтал тыл
лара этилиннилэр. ФÀП ўлэЇит
тэригэр наіараадалар туттары
лыннылар.

Àнна Тимофеевна 1958 с.
биэлсэр ўєрэіин бўтэриэіиттэн
тєрєєбўт нэhилиэгэр харыс да
сири халбарыйбакка, 36 сыл  эμ
килэ суох ўлэлээбитэ. Кини сыра
лаах ўлэтин тўмўгэр Малдьаіар
ФÀПа оройуоμμа ўчўгэй кєрдє
рўўлээх ФÀПтарга киирсэрэ.
ФÀПтар социалистическай куо

талаЇыыларыгар 4 тєгўл бастаа
быта. 

Àнна Тимофеевна єр кэмнээх
уонна ситиЇиилээх ўлэтэ сыана
ланан, иккитэ Саха ÀССР Ўрдўкў
Сэбиэтин Президиумун Бочуоту
най грамотатынан наіараадалам
мыта, икки тєгўл "Коммунисти
ческай ўлэ ударнига" буолбута,
"Килбиэннээх ўлэтин иhин" мэ
тээлинэн, "Гражданскай кил
биэн" бэлиэнэн, Малдьаіар нэhи
лиэгин, Ньурба улууЇун бочуот

таах олохтооіун, СЄ бочуоттаах
бэтэрээнин ўрдўк ааттары сўкпў
тэ. 

Àнна Тимофеевна мэлдьи
уопсастыбаннай ўлэіэ кєхтєєхтўк
кыттара, сельсовет депутата, маμ
найгы сўЇўєх партийнай тэрилтэ
сэкирэтээрэ, сопхуос парткомун,
райком пленумун чилиэнэ, дьах
тар кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ
этэ. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Дороубуйа –

Малдьаіар ФÀП�гар Àнна Михайлова аата иμэрилиннэ
Муус устар 15 к. Малдьаіар нэЇилиэгин фельдшерскэй�акушерскай пуунугар СЄ доруобуйатын

харыстабылын туйгуна, Ньурба улууЇун, Малдьаіар нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо, СЄ бочуоттаах
бэтэрээнэ Àнна Тимофеевна аата иμэриллиитигэр  анаммыт ўєрўўлээх тэрээЇин буолан ааста. ТэрээЇиμμэ улуус
баЇылыга Àлексей Иннокентьев, улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай мед�сиэстэрэтэ Àида Федорова, Àнна
Тимофеевна аймахтара, нэЇилиэк олохтоохторо уо.д.а.  кыттыыны ыллылар.

– Тыа хаЇаайыстыба –

Àартыктар арыллан истиннэрÀартыктар арыллан истиннэр
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2 Àйталина Васильевна, соци2
альнай хантараак диэни ааіааччы2
ларга билиЇиннэриμ  эрэ.

 Социальнай хантараак диэн,
олох алын  кээмэйигэр  тиийбэт
дохуоттаах ыал, ол эбэтэр соіотох
олорор киЇи бэйэ дьыалатын тэ
ринэн, ўлэтэ суох киЇи социаль
най хантараак тўЇэрсэн дьиэ кэр
гэнин дохуотун ўрдэтии буолар.

Àрассыыйа Бырабыыталыс
тыбатын 2020 сыл ахсынньы 31
кўнўгэр тахсыбыт "Социальнай
єμєлєр" уурааіар олоіуран, СЄ
"Кыаммат араμа дьиэ кэргэμμэ
уонна соіотох олорор граждан
нарга социальнай хантараак нє
μўє ўлэни ыытыы туЇунан" 2022
сыл муус устар 6 кўнўгэр СЄ 203
№дээх уурааіа баттанна.

2 Сўрўннээн ханнык хайысха2
ларга туЇаналларый?

 Быйылгыттан 5 хайысха: ўлэ
кєрдєєЇўнэ, бэйэ дьыалатын тэ
рийии, бэйэ кэтэх хаЇаайыстыба
тын тэринии (сайыннарыы). Дьиэ
кэргэн ыарахан тўбэлтэіэ тўбэс
тэіинэ кєрўллэр єμєлєр (саμа
хайысха) 2022 сыл кулун тутар 1
кўнўн кэнниттэн ўлэлэрин сўтэр
бит дьону єйєєЇўн.

2 Сўрўн ирдэбиллэрэ тугуй?
 1. СЄ иЇигэр олорор киЇиэхэ

кєрўллэр. 2. Дьиэ кэргэн социаль
най хантараак тўЇэрсэригэр дьиэ
кэргэμμэ сокуоннай саастарын
сиппит дьон бары сєбўлэμнэрин
биэриэхтээхтэр. 3. Биир сыл иЇи
гэр урбаанньыт уонна хаЇаайыс
тыба быЇыытынан налоговай су
лууспаіа регистрацияламматах
буолуохтаах. 4. Дьиэ кэргэнин то
лору дохуотун, баайындуолун то
лору бигэргэтиэхтээх.

2021 сылга диэри социальнай
хантараагы биэнсийэ сааЇын туо
ла илик дьон баттаЇар этэ. Онтон
быйыл, а.э. 2021 сылга СЄ 2017
сыл 207 №дээх "Кыаммат араμа
дьиэ кэргэμμэ уонна соіотох
олорор гражданнарга социальнай
хантараак нєμўє ўлэни ыытыы
туЇунан" СЄ уурааіар уларыйыы
киирэн, сокуоннай саастарын
сиппит, 3 бўтэЇик ый иЇинэн
дохуоттара олох алын кээмэйигэр
тиийбэт, ўлэлиир кыахтаах дьон
социальнай хантараак баттаЇыах

тарын сєп.
5 хайысханы чопчулаан били

Їиннэрдэххэ маннык.
1кы  хайысха  "Ўлэ кєрдєєЇў

нэ". Быйыл биЇиги улууска феде
ральнай бўддьўєттэн ўлэ кєрдєє
Їўнўгэр  16 киЇиэхэ 1 667 746,35
солк. кєрўлўннэ. Бу 16 киЇиттэн 3
киЇи ўєрэхтээЇини, 1 киЇи ўлэіэ
киирэригэр стажировка ааЇыах
таах. Ўлэ кєрдєєЇўнўгэр 9 ыйга
диэри социальнай хантараак тў
Їэрсиллэр.

Бэриллэр суума  кээмэйэ 2022
сыл 2 зона (20 411,00 солк) олох
алын кээмэйиттэн олоіуран кє
рўллэр. Дьарыктаах буолуу кии
нигэр учуокка турара ирдэнэр.
Ўлэ кєрдєєЇўнўн сўрўн сыала
ўлэтэ суох киЇи ўлэлээх буолуута.

Ўлэ кєрдєєЇўнўгэр 1 ый олох
алын кээмэйэ тєлєнєр; 

 Ўлэ кєрдўўр  киЇи  ўєрэіэ
суох буоллаіына, кылгас куурус
тарга ўєрэнэригэр 30 000 тиийэ
тєлєнєр. Ўєрэнии болдьоіо 3 ый
тан уЇуо суохтаах; 

 Ўлэтэ суох ўлэіэ киириэн
иннинэ, тэрилтэіэ стажировка
ааЇарыгар социальнай харалта
хамнас алын кээмэйин стажиров
ка ааЇар тэрилтэіэ 3 ый тєлўўр;

 Ўлэтэ суох киЇи социальнай
хантараак тўЇэрсэн баран, ўлэіэ
киирдэіинэ 3 ый устата олох
алын кээмэйэ тєлєнєр.

2022 сылга бу хайысханан ўс
киЇи социальнай хантараак бат
таста. Ол курдук Дьарыктаах буо
луу киинигэр  сўрўннўўр исписэ
лиис идэтигэр, "Вилюйавтодор"
тэрилтэтигэр  араас ўлэни ўлэ
лээччи уонна Ньурбатааіы ХБК
кэ носуоЇу туруорууга машинист
идэтигэр баттастылар.

2с хайысха "Бэйэ дьыалатын
тэринии". Быйыл биЇиги улууска
бэйэ дьыалатын тэриниигэ 23 ки
Їиэхэ 7 170 000 солк. кєрўлўннэ.
Итинтэн 20 киЇиэхэ федеральнай

уонна єрєспўўбўлўкэтээіи бўд
дьўєттэн эбии ўбўлээЇин быЇыы
тынан кєрўлўннэ. Бу 20 киЇиттэн
13 киЇини ўєрэттэриэхтээхпит.

Региональнай бўддьўєттэн 3
ыалга 900 000 солк. кєрўлўннэ.
Бэйэ дьыалатын тэриниигэ соци
альнай хантараак болдьоіо 12 ый
га тўЇэрсиллэр. Кєрўллэр єμє
кээмэйэ быйылгыттан 300 000
солкуобайга тэμнэстэ (250 000
солк. федеральнай, 50 000 солк.
єрєспўўбўлўкэ бўддьўєтўттэн).
Ўєрэнии ўс ыйтан ордуга суох
буолуохтаах. Ўєрэх тєлєнєр кээ
мэйэ 30 тыЇ. солк. тиийэр. 

Бэйэ дьыалатын тэринии ха
йысха сўрўн ирдэбилэ, социаль
най хантараак тўЇэрсэн баран ур
баанньыт, эбэтэр бэйэ дьарыктаах
буолуу (нууччалыылаатахха ИП,
эбэтэр самозанятай) диэн эбэЇээт
налоговай сулууспаіа регистра
цияланыахтаах. Социальнай хан
тараак тўЇэрсибит кэмигэр  нало
говай сулууспаіа регистрация
ламматах буоллаіына, кєрўллўбўт
єμє харчытын толору 1 ый иЇигэр
тєттєрў тєнўннэрэр. Бэйэ дьыала
тын тэриниигэ нэЇилиэнньэіэ
єμє оμоруу, эбэтэр бэйэμ оμо
рон таЇаарар бородууксуйаіын
атыылааЇын киирэр.

3 хайысха "Бэйэ кэтэх хаЇаа
йыстыбатын тэринии (сайынна
рыы)" Быйыл биЇиги улууска т/х
тэриниигэ 20 ыалга федеральнай
уонна єрєспўўбўлўкэ  бўддьўєтўт
тэн эбии тєлєбўр быЇыытынан  5
120 000 солкуобай кєрўлўннэ.
Мантан сокуоннай сааЇын ситэ
илик оіолоох 14 дьиэ кэргэμμэ,
олох алын кээмэйигэр тиийбэт
дохуоттаах соіотох олорор 6 ки
Їиэхэ. Бу 20 киЇиттэн 4 киЇитин
ўєрэттэриэхтээхпит. 

Т/х тэриниигэ кєрўллэр єμє
кээмэйэ 250 000 солк. тэμнэстэ
(100 000 солк. федеральнай, 150
000 солк. єрєспўўбўлўкэ бўддьўє

тўттэн). Ўєрэнии болдьоіо ўс ый
тан ордуга суох буолуохтаах. Ўєрэх
тєлєнєр кээмэйэ 30 000 солк.
тахсыбат. Социальнай хантараах
баттаЇан баран, бааЇынай хаЇаа
йыстыба, эбэтэр бэйэ дьарыктаах
буолууга (нууччалыы эттэххэ, КХ,
эбэтэр самозанятай) буолууга эбэ
Їээт налоговай сулууспаіа регист
рацияланыахтаах. Тыа хаЇаайыс
тыбатын тэрийиигэ киирэллэр:
сибиинньэ, куурусса уо.д.а. дьиэ
кыылын ииттии, хотон тутуута,
ўўнээйи, оіуруот аЇын ўўннэрии,
сўєЇўсылгы атыылаЇыы.

4с хайысха дьиэ кэргэн ыара
хан тўбэлтэіэ тўбэстэіинэ  кєрўл
лэр єμєлєр. Быйыл биЇиги улууска
бу хайысхаіа 62 ыалга 4 163 844
солкуобай кєрўлўннэ. Федераль
най бўддьўєттэн 6 ыалга, регио
нальнай бўддьўєттэн 56 ыалга.
Мантан сокуоннай саастарын
туола илик оіолоох  40 дьиэ кэр
гэμμэ уонна олох алын кээмэйи
гэр тиийбэт дохуоттаах соіотох
олорор 16 киЇиэхэ кєрўлўннэ. 

Дьиэ кэргэн ыарахан тўбэлтэ
іэ тўбэстэіинэ араас єμєлєр кє
рўллэллэр. Бу хайысхаіа быйыл
уларыйыылар киирдилэр. Баста
кы уочарат элбэх оіолоох, профи
лактическай уонна социальнай
кутталлаах балаЇыанньаіа учуок
ка турар дьиэ кэргэттэри кытары
хантараак тўЇэрсэбит. Хас биир
дии дьиэ кэргэμμэ, эбэтэр соіо
тоіун олорор киЇиэхэ анал быра
гыраама бигэргэнэр. Бырагыраа
маіа араас хабааннаах тэрээЇин
нэр киирэллэр. Ол курдук таμас
сап, эмптомп, арыгыттан эмтэ
ниигэ, оіоіо оіо уЇуйааныгар,
оскуолаіа ўєрэнэригэр наадалаах
маллары атыылаЇыыга социаль
най хантараак тўЇэрсиллэр. Бол
дьоіо 36 ыйга диэри. Бэриллэр
суума кээмэйэ 2022 сыл 2 зона
олох алын кээмэйиттэн олоіуран
кєрўллэр. Бу хайысханан дьиэ

кэргэн сылга биирдэ социальнай
хантараак тўЇэрсиэн сєп.

5с хайысха бу сыл кулун тутар
1 кўнўн кэнниттэн ўлэлэрин сўтэр
бит дьону єйєєЇўн. Бу саμа хайыс
ханан быйыл икки киЇи соци
альнай хантараак тўЇэрсиэхтээх.
Сааμсыйанан кэккэ бырагыраа
малар киирбиттэринэн бу хайыс
ханан 2022 сыл кулун тутар 1 кў
нўн кэнниттэн ўлэлэрин сўтэрбит
дьон социальнай харалта салалта
тын нєμўє бэйэ дьыалатын, эбэ
тэр т/х тэриниэн баіардаіына
бастаан 2022 сылга 2 зонаіа кє
рўллўбўт олох алын кээмэйин (20
411,00 солк.) ылар. Манна 1 ки
Їиэхэ бэйэ дьыалатын тэринэри
гэр 300 000, 1 киЇиэхэ т/х тэри
нэригэр 250 000 солкуобай кєрў
лўннэ.

2 Социальнай хантараагы хай2
дах бэрээдэктээхтик бэриллэрий?

 Социальнай хантараак бэ
риллэр бэрээдэгэ сайабылыанньа
киирдэіинэ 5 хонук иЇигэр сайа
былыанньа биэрбит дьиэ кэргэн
дьиэтинуотун, олорор усулуобу
йатын бэрэбиэркэлээн аак оμо
Їуллар. Киирбит сайабылыанньа
ларга 30 кўн иЇигэр хамыыЇыйа
кєрєн сєптєєх быЇаарыы ылыл
лыахтаах. Ол кэннэ 5 кўн иЇинэн
социальнай хантараакка сайабы
лыанньа биэрээччини кытары
илии баттаЇыллыахтаах. 10 кўн
иЇинэн сайабылыанньа биэрээч
чигэ кєрўллўбўт харчы счётугар
тўЇўєхтээх.

Хас биирдии хайысхаіа соци
альнай хантараак тўЇэрсибит дьиэ
кэргэμμэ анал социальнай адап
тация бырагыраамата оμоЇуллар.
Ити этиллибит социальнай ханта
раак харчытын тустаах кэмигэр
отчуот оμорон туттараллара бул
гуччулаах. Кєрўллўбўт єμє хар
чытын сєпкє туЇаныы туЇунан
эппиэтинэс сўгэллэр. 

Бу 5 хайысхаіа социальнай
хантараак тўЇэрсибит дьиэ кэргэн
дохуота 1 сыл иЇинэн олох алын
кээмэйиттэн ўрдўєхтээх.

2 Àйталина Васильевна,
ааіааччыларга сиЇилии быЇааран
биэрбиккитигэр махтал. 

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Киирэп нэЇилиэгин олохтооіо
Денис Àркадьевич Иванов быйыл
улуустааіы социальнай харалтаны
кытары социальнай хантараак тў�
Їэрсэн, бэйэ дьыалатын тэринэн
ўлэтин саіалаата.

"Бўргэс" диэн ааттанан атах
таμаЇын тигэр кыра мастарыскыай

аЇынна. 
 Мин ўлэм сўрўнэ дьиμнээх

тирииттэн эр киЇи саппыкытын
тигээЇин буолар. Матырыйаал
бын куораттан "Сахабултан", иис
тэнэр массыынабын "Швейный
парк" маіаЇыынтан ылбытым.
Биир иистэнэр массыынабын Са

ратовтан тырааныспар хампаан
ньатынан ыыттарбытым. Колуок
калабын Дьокуускайтан тутуу
ырыынак атах таμаЇын киоска
тыттан ылбытым. Сороіун биллэ
риинэн кєрдєєн СанктПетер
бургтан 9 паараны ылларан, транс
портнай хампаанньанан ыыт
тарбытым, кэлэрин кэтэЇэбин.

Саппыкым уллуμаіын (подо
шватын)  матырыйаалын "Саха
бултан" эрэЇиинэ "Микропора"
ылан туттабын, халтарыппат, ўчў
гэй матырыйаал. Саппыкы биэтэ
Їин куораттан "Колибри" диэн
маіаЇыынтан ылбытым, миэтэрэ
лээх таμас арааЇа баар, сыаналара
удамыр этэ. Килиэйбэр казеино
вай уонна найритовай диэннэри
туттабын.

Бу иннинэ атах таμаЇын ти
гэргэ, улларарга ўєрэммитим ту
Їалаата. Билигин аіыйах тирии
саппыкыны тигэн, оμорон бўтэр
дим. Дьон истиЇэн сакаастаан
эрэллэр. Биир пара саппыкыны
34 кўн оμоробун. Àтахтара бы
ЇыытатаЇаата стандартка эп
пиэттээбэт дьоμμо анал сакааЇы
нан оμоробун.

Билиμμитэ гаражка дьарык
танабын, халлаан лаппа сылыйда
іына эргэ дьиэбэр мастарыскыай
аЇар санаалаахпын.

Денис Àркадьевичтан: "Соци
альнай хантараагынан туЇанар
туЇунан хантан истибиккитий?" 
диэн ыйытыыбар, билэр киЇитэ
сўбэлээбитин  сэμээрэ истибитин
туЇунан этэр.

 Кэлин илиилэрим бигэтик
тигэ ўєрэннэхтэринэ, дьахтар да
саппыкытын боруобалаан ылса
рым дуу дии  саныыбын.

Àан бастаан туЇатыттан ааЇан
эрэр саппыкыны кєтўрэн, хайдах
тикпиттэрин кєрєн, ўтўгўннэрэн
тигэн, атыттарбын майгыннап
пытым, интернет ситимиттэн кє
рєн бэйэбиттэн эбэн киллэрэн
тигэбин. Бачыыμканы боруоба
лаан оμорон саіалаабытым, ситэ
ри бўтэ илик, тигэргэ ыарахаттар
даах эбит. 

Уопсайынан тирии атах таμа
Їын тигэри кўўскэ баЇылыахпын
баіарабын. Булка аналлаах аксес
суардары: батарантаас, сўгэ, тут
тар тэриллэр хааларын тигии
биир баіа санаам буолар.

Бўргэс диэн ааты  єр толкуй
даан, табаарыЇым идея биэрэн,
"Бўргэс" диэн ааттаабытым.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Уот ситимигэр быйыл сааскы
єрємўєн хампаанньата кулун тутар
21 кўнўттэн 35�ВЛ Маар�Оμхой
линиятыгар остуолбалары улары�
тыыттан саіаламмыта. СиЇилии
капитальнай єрємўєн туЇунан
Ньурбатааіы РЭС кылаабынай ин�

женерэ Валерий Дмитриевич Фе�
дотовтан ыйыталастым: 

 Уот ситимин хапытаалынай
єрємўєнўгэр Ньурбатааіы РЭС 3
биригээдэтэ таЇаарыылаахтык
ўлэлээтэ,  диэн кэпсиир Валерий
Дмитриевич.  Игорь Владимиро
вич Витько маастардаах биригээ
дэ ВЛ35 кВ МаарОμхой ПС  ха
йысханан 10 опораны уонна 1 уус
тук опораны уларытан саіалаабы
та. Ол кэннэ магистральнай ВЛ
110 кВ СунтаарНьурбаЎєЇээ
БўлўўБўлўў уот ситимин хапы
таалынай єрємўєнўн Ботомоойу
Ньурба учаастагар ыытта. Ити
хайысхаіа Витько биригээдэтэ 20
опораны, НьурбаТўўкээн учаас

тагар 10 опораны уларытта. Ман
на крановщик Николай Харламов
уонна гидроподъемникка ўлэ
лиир Дьулустаан Кириллин кы
лааттара  улахан.  

Кинилэри сэргэ подрядчик 
Мииринэйтэн МУ ВСЭМ тэрилтэ
уопсайа улуус сиригэр 28 опораны
уларытта. Олохтоох линияіа ўлэ
лээбит иккис биригээдэбит  Ни
колай Прокопьевич Федоров
маастардаах Чуукаардааіы учаас
так биригээдэтэ былаанын эмиэ
толордо. Бу учаастакка киирэр
ВЛ35 кВ Маалыкай, Єμєлдьє,
Чуукаар, Хорула линиялара єрє
мўєннэннилэр, биригээдэ уопса
йа 36 опораны уларытта, эбии 4
уустук опораны уларытарга Вить

ко биригээдэтэ кэлэн кємєлєстє. 
Ньурбаттан чугастааіы нэhи

лиэктэри хааччыйар ВЛ10 кВ уот
ситимнэригэр уонна Марха єрўс
уμуор нэhилиэктэр ыккардыла
рынааіы ВЛ10 кВ линияларга
Николай Àркадьевич Елисеев би
ригээдэтэ уопсайа 110 устуука мас
опораны тимирбетон атахтаан
уларытта. Бу маннык ўлэ иккис
сылын саліанна. 

Ону таЇынан быйыл 110/35/10
Ньурба подстанциятыгар масля
най выключатель аныгы элегазо
вай выключательга уларыйда. 

Єрємўєн кэмигэр уот араа
рылларын туЇанан просекалары
ыраастааЇын ыытылынна. Ма
гистральнай ВЛ110 кВ Сунтаар

НьурбаЎєЇээ БўлўўБўлўў сити
мигэр 29,6 га ыраастанна. Манна
Мииринэйтэн мульчер аіалтар
быппыт олус туЇалаата, ўлэбит да
чэпчээтэ, саахала суох уот бэрил
лэригэр да тєЇўў буолуо. Подряд
чиктар 50,99 га просеканы ыраас
таатылар. 

Уот ситимэ эрэллээх буола
рын уонна харгыЇа суох нэЇи
лиэнньэни хааччыйар туЇугар ити
курдук биригээдэлэр бары тиэр
диллибит былааннарын кэмигэр
толорорго кыЇаллан ўлэлээтилэр.
Єрємўєн ўлэтэ манан тохтоон
хаалбат, сайын эмиэ олохтоох ли
нияларга бу курдук ўлэ саліаныа.   

Лариса ДОРОФЕЕВÀ.

––  ССооццииааллььннаайй  ххааннттаарраааакк    ––

Эбии дохуоту киллэрии туЇунан
Улуустааіы социальнай харалта салалтатын  кылаабынай исписэлииЇэ

Àйталина Васильевна Ефремованы кытары социальнай хантараак туЇунан
кэпсэтиибин ааіааччыларга тиэрдэбин.

– Энергетика –

Ньурбатааіы РЭС�кэ сааскы єрємўєн ўлэтэ тўмўктэннэ

Àтах таμаЇын оμорорго, тигэргэ
ўєрэммитим туЇалаата
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Мин ийэм
Степан Тимофеев тыла,

Валерий Платонов матыыба.

Мин ийэм сааскы кўн кэриэтэ
Сандаара мичийэр харахтаах,
Мин ийэм  сааскы кўн бэйэтэ,
Сайаіасылааμы майгылаах.

Мин ийэм напнамыын саμалаах,
Кўлўєіэ, кўн курдук ылаарыа,
Мин ийэм саймаархай ырыалаах,
Санньыйбыт санааттан араарыа.

Туохтан да бу кўндў киЇибин
Туохха да тэμниэхпин билбэппин,
Кўн кўбэй ийэбин, эйигин,
Кємўскэ, алмааска биэрбэппин.

Мин туспар кыЇаллар, сўўрээхтиир 
Мин туспар, санааргыыр, ўєрээхтиир 
Соіотох киЇим, бу эн бааргын
Солбуйар тугу да булбаппын.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана À.С.
Николаев 2022 сылы кўн�кўбэй Ийэ сылы�
нан биллэрбититтэн улаханнык ўєрдўм, сэр�
гээтим.

Ийэни Таμараіа тэμнээбит оіолор тус�
тарынан дьоμμо�сэргэіэ билиЇиннэриэхпин
баіарабын. 

2000 сылга Ньурба оройуонун Убайаан
орто оскуолатын бўтэрбит, Кўнкўбэй Ийэ
итэіэллээх поэт Степан Тимофеев тылы
гар, Валерий Платонов матыыбыгар "Мин
ийэм" ырыанан алгыстаммыт, арчыламмыт
11 "б" кылаас ўєрэнээччилэрин ўєрэххэ,
олоххо ситиЇиилэринэн киэн туттабын. 5с
кылаастан оскуоланы бўтэриэхтэригэр
диэри кылаас салайааччытынан "ўєрэкє
тє" ўлэлээбитим, онон ииппитўєрэппит
оіолорум ситиЇиилэриттэн ўєрэрим, киэн
туттарым оруннаах.

КиЇи уопсастыбатын сайдыытыгар Ийэ
оруола олус улахан. Оіо аан бастаан кєрєр
киЇитэ  Ийэтэ, саμарар тыла  Ийэ. Ол
иЇин былыр былыргыттан ханнык баіарар
дойдуга, омукка "Ийэ" диэн тылы дириμ
ытыктабылынан этэллэр, олоххо баар
кэрэни, ўтўєнўўчўгэйи бу тылы кытта
дьўєрэлииллэр. "Ыал ийэтинэн", ийэтин
сўтэрбит оіону "тєгўрўк тулаайах" диэн то
йоннооЇун дириμ ис хоЇоонноох, олоххо
баар чахчылары мындырдык быЇаарыы
буолар.

Ийэ оіотун туЇугар тугу баіарар кыа
йар, сатыыр модун кўўстээх. Кўн Таμараіа
тэμнээх Àйыы киЇитэ, онон оіо тєрєппўт
ийэтиттэн киЇилии ўтўє сиэргэмайгыга,
чугастык санаЇыы иэйиитигэр уЇуйуллар.
Ийэ єйєсанаата, олоххо сыЇыана оіону
арыаллыы, арчылыы сылдьар. Ийэ курдук
бигэ итэіэллээх оіо олоххо тардыЇыыта
кўўстээх буолар, онон олоххо кєрсєр ыара
хан тўгэннэрин чэпчэкитик аЇарынар,
дьолсоргу, ситиЇии тускулланар.

"Мин ийэм" ырыанан алгыстанан, ар
чыланан, иитэрўєрэтэр ўлэ кєрўμўн тол
куйдаан, тобулан Кўнкўбэй Ийэ итэіэл
лээх, бэйэни салайыныы ньыматынан ўлэ
лиирўєрэнэр "Баріарыы кылаас" диэн
ааты ылыммыппыт. 

Ийэлэрбит хаартыскаларын кылааспыт
саамай кєстўўлээх єттўгэр, анал оμоЇуу
лаах истиэндэіэ кэккэлэччи олордубуппут.
Оіолор ийэлэрин мєссўєнўн утары кєрєн
олорон ўєрэнэллэрэ. Мин уруоктарбын,
тєрєєбўт тыл, литература уруоктарын, кы
лаас таЇынан тэрээЇиннэри "Мин ийэм"
ырыанан саіалаан, "Ийэ" сылаас сымнаіас
эйгэтин ўєскэтэбит.

Ийэ, аіа, эЇээ, эбээ оруола оіону
иитиигэ сўрдээх кўўстээх, онтон ЭЇээ уон
на Эбээ былыр былыргыттан дириμник
ытыктанар дьон, ону тылбытєспўт кэрэ
Їэлииллэр. Сўгўрўйэр, ытыктыыр сирби
тин аатын быЇа "Эбэ" диибит, эбэтэр ааты
гар эбэн этэбит: "Єлўєнэ Эбэ", "Бўлўў Эбэ".
Ити кєннєрў ааттыырдааіар ураты ытык
табыллаахтык иЇиллэр.

Хас биирдии оіо ньирбааччы ыал ийэ
тэ, аіата, эЇэтэ, эбэтэ буоларга бэлэмнэ
ниэхтээх. Итинник єйўсанааны, саргы
лаах дьулууру ўєскэтиэхтээхпит. Ийэаіа
ууЇун удьуордуур, салгыыр, тэнитэр туску
лу тутуЇуохтаахпыт. Эбэлэрбит, эЇэлэрбит,
ийэлэрбит, аіаларбыт тустарынан истиμ
иЇирэх тыллаах оіолор єйтєн суруйуула
рын хомуурунньук оμорон, тєрєппўттэргэ
анаммыт истиэндэни силигин ситэрэбит,
эйгэтин кэμэтэбит.

Ханнык баіарар кэмμэ киЇи "Бэйэни
ииттинии дьоіурун сайыннаран, сатаан са
лайынан" хайа баіарар уустук тўбэлтэттэн
тахсыан сєп. Єбўгэлэрбит олоххо туруо

руммут сыалларынсоруктарын ситиЇэр
туЇугар, бигэ буоллун диэн "андаіар" биэ
рэллэрэ. Бу тєрўт єйдєбўлгэ, ўгэскэ олоіу
ран, "Ўтўє киЇи биир тыллаах, ўчўгэй ат
биир кымньыылаах" диэн єс хоЇоонунан
салайтаран, хас биирдии ўєрэнээччи "Бигэ
тыл" диэн бэйэни ииттинии, салайыныы
барылын оμостубута. 

Ўєрэнээччилэр бигэ тылларыттан холо
бур.

Туруорунар соругум: Мин олоххо туруо
руммут сыалбынсорукпун булгуччу сити
Їиэм. Ол иЇин бэйэм иннибэр маннык ир
дэбиллэри туруорунабын: "Итэіэл  баіа
санаа  сыал (сорук)  тулуур  дьулуур  са
табыл  эрэл = СитиЇии". Бу ирдэбиллэри
толордохпуна, олоххо ситиЇиилээх киЇи
буолуом диэн бигэтик эрэнэбин.

Итэіэл. Олоххо итэіэлим  Кўнкўбэй
Ийэм.

Тєрєппўттэрбэр сыЇыаным. Мин ийэ
лээх аіабын олус сєбўлўўбўн. Миигин
иитэнхарайан киЇи буоларбар ис дууЇала
рыттан баіаралларын билэбин. Улааттах
пына ииппит иэстэрин тєлўєм, хараіым
харатын курдук харыстыам. Ийэм курдук
аЇыныгас, эйэіэс буолуом, аіам курдук кє
нє, ўлэЇит буоларга кыЇаныам, кыраны
мєлтєіў кємўскэЇиэм.

Ўєрэнэр оскуолабар учууталларбар сы
Їыаным. Ўєрэнэр оскуолабын иккис тєрєє
бўт дьиэбинэн ааіабын, онтон ўєрэтэр
учууталларым тєрєппўттэрим курдуктар.
Оскуола чиэЇин ўрдўктўк тутуом, кўндўтўк
саныам. Учууталларбын ытыктыам, кини
лэр курдук сайдыылаах буоларга кыЇа
ныам. Ўчўгэйгэ, кэрэіэ уЇуйалларын ум
нуом суоіа.

Тєрєєбўт дойдуга, норуокка сулууспалаа
Їын. Мин тєрєєбўт дойдум  Саха сирэ,
Кўєх Ньурба. Тєрєєбўт дойдум миэхэ олус
кўндў, атын дойдуга атастаЇар санаам суох.
Тымныы кыЇыммынан, куйаас сайыммы
нан мэлдьи киэн туттуом. Ўєрэхтээх, ўчў
гэй киЇи буолан дойдубар, норуоппар су
лууспалыам, баайын хаμатыЇыам. Àан
дойду ўрдўнэн Саха сирэ сураіырарыгар
бары кўўспўн ууран ўлэлиэм.

Тус бэйэм майгымсигилим. Ўчўгэй киЇи

элбэх ўтўєнў оμорорун билэбин, ол иЇин
сайдыылаах ўчўгэй киЇи буоларга дьулу
Їуом. ÀЇыныгас, эйэіэс, кўўстээх санаа
лаах буоларга кыЇаныам. Мєлтєіў кємўс
кўєм, ыарыЇаіы харыстыам. Улааттахпына
арыгыны, табаіы олох суох оμорор иЇин
кыЇаныам.

Дьэ, бу курдук, оіолор дьиμнээх санаа
ларын аЇаіастык эппиттэр. Олохторугар
туруоруммут сыалларынсоруктарын сити
Їэр туЇугар мэктиэ тылларын биэрбиттэрэ
киЇини ўєрдэр. Ўрдўкў кылаастарга ўєрэ
нэр сылларыгар, улуустааіы, регионнааіы
эдэр учууталлар, саха тылын, литература
тын, кылаас салайааччыларын семинары
гар, ўєрэтэр учууталларыгар кўўскємє
буолан, кєхтєєхтўк кытталларын чорботон
бэлиэтиибин. 911 кылаастарга улуустааіы
предметнэй олимпиадаларга тоіуста 1
миэстэ, алтата 2 миэстэ, аіыста 3 миэстэ
лэри ыланнар ўрдўк кєрдєрўўнў ситиспит
тэрэ. Оскуоланы бўтэрбит сылларыгар,
2000 сылга, 18 ўєрэнээччиттэн 16 оіо ўрдўк
ўєрэххэ, 2 оіо колледжка киирбиттэрэ. Кэ
лин бары ўрдўк ўєрэхтэммиттэрэ, иккилии
ўрдўк ўєрэіи бўтэрбиттэр эмиэ бааллар.

Ийэ итэіэллээх оіо, улаатан киЇихара
буоллаіына, ўчўгэй ўлэЇит, элбэх оіолоох
ыал буолар эбит. Бу ўєрэппит оіолорум ик
киўс оіолоохтор, бастыμ аіалар, амарах
ийэлэр. Норуот хаЇаайыстыбатын араас са
лааларыгар таЇаарыылаахтык ўлэлии сыл
дьаллар, кэлэр єттўгэр олоххо элбэіи сити
Їиэхтэрэ диэн бигэтик эрэнэбин.

Ушакова Àлена  экономист, Сартаев
Àлеша  инженер, Григорьев Толя  инже
нер, Иннокентьева Àлена  экономист,
Кляус Оля  юрист, педагог, Крайнов Юра
 инженер, Гоголева Надя  экономист, пе
дагог, Новгородова Катя  экономист, Ни
кифорова Надя  экономист, Максимов
Àндрей  экономист, инженер. Икки ўрдўк
ўєрэіи бўтэрбит оіолор эмиэ бааллар. Ўк
сўлэрэ тэрилтэ салайааччыларынан, тутаах
исписэлиистэринэн ўлэлииллэр. 

8с кылааЇы, бу оіолору кытта бўтэрэн,
Ньурба техническэй лиссиэйигэр ситиЇии
лээхтик ўєрэммит оіолор Михайлов Юра,
Иванов Коля ўрдўк таЇымнаах исписэ

лиистэр, эппиэттээх ўлэіэ ўлэлииллэр.
Юрий Владимирович Михайлов  Àрас
сыыйаіа биллэр инженерпрограммист.
Ньурба техническэй лиссиэйигэр инфор
матика учууталынан ўлэлиир сылларыгар
ўєрэнээччилэрэ єрєспўўбўлўкэ таЇымнаах
олимпиадаларга ўрдўк кєрдєрўўлэммиттэ
рэ. Єрєспўўбўлўкэтээіи лиссиэйинтернат
дириэктэрэ И.И. Шамаев Юрий Владими
рович ўєрэппит оіолоро информатикаіа
дириμ билиилээхтэрин хаЇыакка чорботон
бэлиэтээбитэ.

Тєрєєбўт дойдуларыгар, Ньурбаіа
олохсуйан, ыал буолан, оіоуруу тэнитэн
ситиЇиилээхтик ўлэлии сылдьар ўєрэнээч
чилэрбин чорботон бэлиэтиибин: 

 Àндреева Светлана Ивановна  Ньур
ба улууЇун нэЇилиэнньэ социальнай ха
рысхаллаах буолуутун управлениетын отде
лын начальнига, Саха Єрєспўўбўлўкэтин
социальнай сулууспатын туйгуна, ўс оіо
лоох.

 Костин Àнтон Васильевич  ГУП
олохдьаЇах, коммунальнай хаЇаайысты
батын Ньурбатааіы филиалын сўрўннўўр
инженерэ, ўс оіолоох.

 Иванов Максим Сергеевич  ГУП
олохдьаЇах, коммунальнай хаЇаайысты
батын Ньурбатааіы филиалын инженерэ,
биир оіолоох.

 Степанова (Иванова) Снежана Àлек
сандровна  Малдьаіар орто оскуолатын
агроспециалиЇа, ўс оіолоох. 

 Егорова (Дьячковская) Àлександра
Àлександровна  инженертехнолог, ўс
оіолоох, Ньурба куоракка "ÀзиатскоТи
хоокеанскай баан" ўлэЇитэ.

Тўмўктээн эттэххэ, ииппитўєрэппит
оіолорбун кытта тэμμэ олох ўєЇўгэр сыл
дьар курдук сананабын. Бу буолар  учуутал
ўєрўўтэ, ўлэтин тўмўгэ. Барыта этэμμэ
буоллун!

Àрассыыйа ўєрэіириитин туйгуна,
Учууталлар учууталлара,

СЄ ўєрэіин тиЇигин
Бочуоттаах бэтэрээнэ,

Ньурба улууЇун Бочуоттаах гражданина
Семен Àкимович ПОТÀПОВ.

– Ийэ сыла –

Ийэ Таμаралаах "Баріарыы бєлєх (кылаас)"
олоххо ситиЇиилэрэ
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1920 сыл. Новочеркасскай
куорат. Кавалерийскай оскуола.
Киэμ Àрассыыйа араас муннук
тарыттан кэлбит, араас омук
уолаттара бу кавалерийскай ос
куолаіа аттаах сэриигэ кыттыы
лара бэйэтэ туспа искусство кур
дуга. Курсаннар ортолоругар аты
тєрўєхтэриттэн мииммит, ол ис
кусствотыгар оіо эрдэхтэн уЇу
йуллубут Кавказ джигиттара маμ
найгы кэккэіэ сылдьаллара. 

Ыраах Саха сириттэн кэлбит
эдэркээн курсант Спиридон Ско
белев ити джигиттартан харыс да
хаалсыбат этэ. Эмиэ кинилэр кур
дук сўўрэн иЇэр ат ойоіоЇугар
сыстан айанныыра, муμ кыраа
йынан тўргэнник сўўрэн иЇэр ат
тан ыстанан тўЇэрэ, эбэтэр итин
ник сўўрэн иЇэр аттан тєμкєйєн,
сиргэ сытар туох эбит кыпкыра
малы ньылбы тардан ылара, эбэ
тэр ат єрєієтўттэн тутуЇан сўўр
дэрэ. 

Ыраах Ньурба улууЇугар баар
Кукаакы нэЇилиэгин уола хайдах
кўннээх Кавказка баар буолбута
бэйэтэ туспа остуоруйа. Быстар
дьадаμы ыал улахан уолун бы
Їыытынан, дьонугар кємєлєЇєє
рў, 1918 сыллаахха эдэркээн уол
кыпкыра мєЇєєччўк сўгэЇэрдээх
Бодойбо бириискэтигэр тиийби
тэ. Онно мас кэрдээччинэн ўлэ
тин саіалаабыта. Àраас дьону
кытта билсэн, билиитэкєрўўтэ
хаμаабыта. Оччотооіу олох оргу
йар ўєЇўгэр оройунан тўспўтэ. 

Гражданскай сэрии саіалам
мытыгар ўс сўўсчэкэ Бодойбо би
риискэтин бастыμ оробуочайда
ра, ол иЇигэр биЇиги биир дойду
лаахпыт, баіа єттўлэринэн Кы
Їыл Гвардия байыастарынан
буолбуттара. Бу Гвардия Забайка
льеіа Семенов атамааны утары
охсуЇа барбыта. Дьэ, ити кэмμэ
кылгас кавалерийскай курстар
аЇыллыбыттара. Оннук курстар
тан биирдэстэригэр Спиридон
Скобелев Новочеркасскайга тў
бэспитэ. Куурсун бўтэрэн баран
Спиридон Скобелев Дальнай
Востокка баар бэЇис аармыйа
104с кавалерийскай биригээдэ
тигэр ыыппыттара. Онно развед
ка начальнигын кємєлєЇєєччўтў
нэн анаммыта. 

Ити сўрдээх кутталлаах да, эп
пиэтинэстээх да ўлэ этэ. Дьэ, бу
кутталлаах ўлэіэ Спиридон хор
суна, сымсата олус кємєлєспўттэ
рэ. Ити разведкаіа сылдьан эрэн
араас ыарахан тўгэннэргэ тўбэЇии
да элбэх буолара. Разведкаіа сыл
дьан, тєЇє эмит элбэх киЇилээх
єстєєхтєрў кытта тэμэ суох кыр
гыЇыыга киирэллэрэ, эбэтэр та
μастыынсаптыын, саалыынсаа
дахтыын ат кутуругуттан тутуЇан,
дохсун сўўрўктээх дириμ ўрэхтэ
ри туорууллара. Спиридон бэйэ
тин хорсунун, хоодуотун туЇунан
хаЇан да, кимиэхэ да кэпсээбэт
этэ.

1922ха Спиридон Скобелев
Каландарашвили этэрээтин кыт
та Сахатын сиригэр кэлбитэ уон
на Сэбиэскэй былааЇы бєієргє
тўў иЇин охсуЇууга кыттыбыта.
Уопуттаах разведчигы хотугу оро
йуоннарга саЇа сылдьар ўрўμ
баандалар тобохторун утары охсу
Їууга ыыппыттара. Ыμыыр да
атынан, табанан даіаны, наада
буоллаіына сатыы да сылдьан
Спиридон Данилович Намтан
ыраах Эдьигээμμэ, Булуμμа,
Єлєнўєккэ да тиийтэлээбитэ.
1928 сыллаахха єр сыллаах эμки
лэ суох ўлэтин иЇин милиция ўбў
лўєйўнэй бэлиэтинэн наіараада
ламмыта. 1927 сыллаахха ўлэЇит
тэр 2с Бўтўн Саха сиринээіи
съезтэрин делегатынан талыллы
быта. 1928 сыллаахха Марха улуу
Їун (билиμμи Ньурба) исполко

мун бэрэссэдээтэлинэн туруорул
лубута, онтон 1929 сыл тохсун
ньутугар Бўлўў уокуругун толо
руулаах кэмитиэтин пленумун чи
лиэнинэн быыбардаммыта. Ити
кини єр сыллаах ўлэтин ўрдўктўк
сыаналааЇын этэ. Àіа дойду Улуу
сэриитэ саіаламмытыгар Спири
дон Данилович баіа єттўнэн Ийэ
дойдутун кємўскўў аріаа фроμμа
барбыта.

1942 сыллаахха алтынньы ый
га Сталинградтааіы фронт кы
рыктаах кыргыЇыытыгар Саха
биир чулуу уола, хорсун буойун,
Гражданскай сэрии кыттыылааіа
Спиридон Данилович Скобелев
сырдык тыына быстыбыта.

Саха суруйааччыта Сергей Ва
сильевБороіоонускай этиити
нэн уонна туруорсуутунан Чап
пандаіа 1967 сыл сэтинньи 7 кў
нўгэр Ньурба улууЇун 2030 сыл
лардааіы биир чулуу ыччатыгар,
икки сэрии кытыылааіа Спири
дон Данилович Скобелевка кы
Їыл сулустаах обелиск лааппы
уонна балыыЇа иннигэр турар кы
ракый томторго туруоруллубута. 

Ити сыл биЇиги Чаппанда
аіыс кылаастаах оскуолатыгар ах
сыс кылааска ўєрэнэрбит. Єктєєп
єрєбєлўўссўйэтин 50 сылын кєр
сє нэЇилиэккэ улахан тэрээЇин
нэр ыытыллыбыттара. Ол саіана
нэЇилиэк Сэбиэтин бэрэссэдээ
тэлинэн Евсеев Семен Григорье
вич, партийнай тэрилтэ сэкирэ
тээринэн Давыдов Гаврил Мака
рович, оскуола дириэктэринэн
Гаврильев Семен Давыдович,
Чаппанда отделениетын управля
ющайынан Федоров Павел Àлек
сеевич, кулууп дириэктэринэн
Елизаров Василий Иванович уон
на тєрєппўт кэмитиэтин бэрэссэ
дээтэлинэн Тимофеев Василий
Васильевич ўлэлииллэрэ. 

Бу кўн бастаан кулууп терри
ториятыгар 19411945 сылларга
Àіа дойдуну кємўскўўр Улуу сэ
риигэ тыыннарын толук биэрбит,
дойдуларыгар эргиллибэтэх буо
йуннарга анаан Василий Елиза
ров эскииЇинэн улахан паама
тынньык туруоруллуутун аЇыл
лыыта буолбута. Манна нэЇилиэк
бары олохтоохторо, ўєрэнээччи
лэрэ, ытык дьонноро, уоттаах сэ
риигэ баран тыыннаах эргиллэн
кэлбит буойуттар бары кэлэн
кыттыыны ылбыттара уонна ки
нилэр ааттарыттан Василий Àфа
насьевич Àрхипов, Софрон Про
копьевич Софронов, Семен Àвва
кумович Иудинов, Петр Àкимо
вич Баттахов уоттаахтєлєннєєх
тыл эппиттэрэ. 

Ол кэнниттэн оскуолаіа кы
лаастарынан бэтэрээннэри кытта
кєрсўЇўўлэр буолбуттара. КиэЇэ 5
чааска кулууп таЇыгар оскуола
ўрдўкў кылааЇын ўєрэнээччилэ
рэ, нэЇилиэк комсомолецтара,
коммунистара уонна баіалаахтар
мустан саμа Спиридон Скобелев
аата иμэриллибит уулуссатынан
факеллаах (факеллары кэнсиэрбэ
бааμкаларыгар соляркалаах єрбєх
уган мастан уктаан оμорон биэр
биттэрэ), кыЇыл былаахтаах,
ырыалаах "Ураа" хаЇыынан маіа

Їыын, балыыЇа турар томторугар
Спиридон Скобелевка Василий
Елизаров эскиЇинэн туруоруллу
бут обелиск ўєрўўлээхтик аЇыл
лыытыгар парадынан барбыппыт. 

ÀЇыллыан иннинэ обелиск
маμан єрбєіўнэн сабыллан тура
ра, хаптаЇын автоматтаах икки
уолаттар бочуоттаах караулга ту
раллара. Факел уотугар эмиэ биир
дьикти кєстўў этэ. Миитини нэ
Їилиэк Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ
Семен Евсеев аспыта. Гражданс
кай уонна Àіа дойду сэриитин
кыттыылааіа Спиридон Скобелев
туЇунан оскуола дириэктэрэ Се
мен Гаврильев кэпсээбитэ, хас да
киЇи тыл эппитэ, ол кэнниттэн
пионер, комсомолец уонна биир
коммунист буоланнар маμан єр
бєіў тўЇэрбиттэрэ, биэс киЇи ўс
тєгўл саанан салют ыппыттара
уонна бары "Ураа" диэн хаЇыы
таспыппытын єйдўўбўн. Ыас ха
раμаіа аμаардас факел уотунан
тэриллибит аЇыллыы ол саіанаа
іы оіолорго, ыччаттарга улахан
єйдєбўлў хаалларбыта.

Ньурбаіа кини сырдык аатын
кэриэстээн, Убайааμμа баар
биир уулусса Спиридон Скобелев
аатын сўгэр.

Кулун тутар 11 кўнўгэр 2011
сылга Спиридон Скобелев уола
Максим Спиридонович, кыыЇа
Изабелла Спиридоновна уонна
улахан эдьиийин кыыЇа Ольга
Ивановна Чаппандаіа кэлэ сыл
дьан аіаларыгар аналлаах обелис
ка сылдьан сўгўрўйэн, сибэкки
дьєрбєтўн уурбуттара. Тўмэлгэ
сылдьан аіаларын туЇунан маты
рыйаал хараллан сытарын сэргээн
кєрбўттэрэ уонна кулуупка нэЇи
лиэнньэ олохтоохторун кытта
кєрсўЇўўгэ аіаларын, сэрии ин
нинээіи олохторун туЇунан олус
истиμник ахтыбыттара. 

Максим Спиридонович ийэтэ
Пелагея Васильевна кийиитинээн
Саргылана Ивановналыын уонна
икки сиэнинээн 1970 сыллаахха
Чаппандаіа кэргэнэ Спиридон
Скобелевка ананан оμоЇуллубут
обелиска кэлэн сўгўрўйэн бар
быттарын, оіо сааЇа ааспыт сири
гэр кэлэ сылдьыаіын баіарбытын
туЇунан кэпсээбитэ. Ити кўн
Максим Спиридонович кэргэнэ
Саргылана Ивановна Скобелева
(Габышева) Улуу Кыайыы 75 сы
лыгар анаан 2010 сыллаахха аіа
ларыгар Спиридон Скобелевка
анаан "Война и Мир Спиридона
Скобелева" диэн ааттаах архыып
матырыйаалларыгар, ахтыыларга
олоіуран хомуйан бэлэмнээн та
Їааттарбыт кинигэтин билиЇин
нэрбитэ уонна оройуон бибилэ
тиэкэлэригэр бэлэхтээри илдьэ
кэлбитин кэпсээбитэ. Бастакы
нан биЇиги нэЇилиэкпитигэр
сылдьаннар тахсыбыт кинигэни
оскуола, нэЇилиэк бибилэтиэкэ
лэригэр, тўмэлгэ, кєрсўЇўўгэ кэл
бит тыыл бэтэрээннэригэр бэлэх
тээбиттэрэ.

Саха єрєспўўбўлўкэтин но
руотун хаЇаайыстыбатын ўтўє
лээх ўлэЇитэ, Бўлўў оройуонун
уонна куоратын бочуоттаах олох
тооіо, сэрии уонна ўлэ бэтэрээнэ,
коммунист Àфанасий Иннокен
тьевич Николаев Дьокуускай куо
ракка олорон 2009 сыл кулун ту
тар 10 кўнўгэр Спиридон Данило

вич Скобелев туЇунан суруйбут
ахтыыта бу кинигэіэ киирбитин
билиЇиннэриэхпин баіарабын:

"Мин аан бастаан Скобелев
Спиридон ДаниловиЇы кєрбў
тўмистибитим 1927 сыллаахха
Ньурба улууЇун Àканатыгар 5
саастаахпар ыЇыах кэмигэр.
ЫЇыахпыт буолбута Àкана биир
ўтўє кєрўμнээх Бэс Àрыыта диэн
сиргэ. Дьон этэринэн, бу ыЇыах
анаммыт ўЇў Єктєєп єрєбєлўўс
сўйэтин 10 сылыгар. ЫЇыахпыт
бэрт ўчўгэй тэриллиилээх этэ.
ЫЇыахха чугас нэЇилиэктэртэн,
оннооіор ЎєЇээ Бўлўў нэЇилиэ
гиттэн дьон кэлитэлээбит ўЇўлэр.
Уонна улахан сурах кэлбитэ:
ыЇыахха байыаннай киЇи Єскўє
бўлэп кэлэр ўЇў диэн.

Бастаан кэлбиттэр биЇиги,
оіолор уонна да бар дьон сєіє
кєрбўппўт кини байыаннай маіан
гимнастёркатын, кўєх галифе
тын, куругар бэстилиэтин, саабы
латын. Биир сєієрбўт буолар ки
ни кєієччєр ата. Єскўєбўлэп ха
Їан да атын баайбат, ыытан кэби
Їэр, онто чугас соіус мэччийэ
сылдьар, наада буоллаіына иЇии
рэр, оччоіо ата сўўрэн кэлэр.

Єскўєбўлэп ыЇыах буолуон
иннинэ эрдэ кэлбитэ. Ол кэлэн
баран эдэр саастарын сиппит
уолаттары хомуйан эттэрин
сииннэрин кєрєн, сыымайдаан
талан, уонча курдук ыччаты хаал
ларбыта. Бу уолаттары байыаннай
дьыалаіа ўєрэтэн барбыта.
Стройдаан турарга, сэргэ хаамар
га уонна бинтиэпкэлэри сўктэ
рэн, туттаран, кинини сэрии
буоллаіына хайдах туттарга ўєрэ
тэрэ. Хамаандата барыта нуучча
лыы тылынан этэ. Уолаттар ўєрэ
іэ да суох буоллаллар, син єйдєєн
хамаанданы толорор буолан бар
быттара. Уонна байыаннай парад
ка ўєрэппитэ. 

Улахан дьон саμатын иЇит
тэххэ, бу сэриигэ дьону ўєрэтэн
бэлэмниирэ дуу диир быЇыылаах
тара. Эмиэ бу оіолору сэриигэ
ўєрэтэ сылдьан Єскўєбўлэп са
каастаабыта перекладинаны (тур
нигы), параллельнай брусьяны
оμорорго уонна кєстєр сиргэ ту
руорарга. Онтон уЇун талахтары
быстаран аіалтарбыта уонна кўн
уотугар сытыаран ииннэрбитэ
(хатардыбыта).

Онтон ити байыннай дьыала
іа ўєрэтэр ыччаттарын перекла
динаіа, брусьяларга дьарыкта
нарга ўєрэппитэ. Дьонун ўєрэтэ
рин саіана ўрўμ гимнастеркатын
уЇулан хаки гимнастёркатын кэ
тэрэ, сороіор перекладинаіа уон
на брусьяіа кєрдєрєрўгэр гим
настёркатын устара. Бу кєрдєрєр
эрчиллиилэрэ, биЇиги, оіолор,
кєрєрбўтўгэр сўрдээх ыарахан,
кутталлаах дьарыктаныы этэ. 

Єскўєбўлэп перекладинаіа
тардыЇара, тахсан илиитинэн,
атаіынан тутуЇан эргичийэрэ, ку
лахачыйара уонна сиргэ тура тў
Їэрэ. Ону уолаттар ўтўктэн оμо
роллоро да, сорох кєрўμнэри са
таан толорботторо. Перекладина
іа илиинэн тутуЇан биэтэμнээн
баран толору тєгўрўк эргийиини
(солнце) толорботохторо. Маны 2
эрэ уолаттар толорбуттара.

Бу кєрдєрўў ыЇыах саіана
буолуталаабыта. БиЇиэхэ, оіо

лорго, бу кєрўμнэр сєхтєрєллєрє.
Чугас кэлэ сатаатахпытына ула
хан дьон тэйиччи ыыталлара. Ол
кэнниттээн Єскўєбўлэп атынан
сылдьан кєрдєрєр кэмигэр чугас
сылдьар олус кутталлаах диэн би
Їигини ыраах сырытыннарара.

Дьэ онтон ыЇыахха кытаанах
кєрўμнээх аттаах сылдьан тугу
оμорорун кєрдєрбўтэ. Били уЇун
ииммит талахтарын кєнє суол ик
ки єттўгэр хаамыылаан туруор
тарбыта. Єскўєбўлэп саабылатын
иилинэн баран, ыраахтан атынан
ыстаннаран иЇэн саабылатын
кыыныттан ньылбы тардан ылан
ўрдўнэн кулахачытакулахачыта,
турар талахтары уμа, хаμас дай
баан барытын быЇыта охсуталаан
кэбиспитэ.

Онтон биир сєхтєрєр кєрдє
рўўтэ: атынан ойутан иЇэн атаіы
нан ат ыμыырыгар тура тўЇэрэ.
Àтын миинньэригэр хаЇан да
иμэЇэтигэр ўктэммэт этэ. Сиртэн
ыстанан ыμыырыгар олоро тўЇэ
рэ. Онтон атын ойутан иЇэн умса
тўЇэн атын єрєієтўнэн аллараа
нан эргийэ тўЇэн атын ўрдўгэр
баар буола тўЇэрэ, атын моонньун
тула эмиэ эргийэрэ. Сиргэ атыт
тан таμнары соЇуллан иЇэн, ыс
танан тураат, атын аріаЇыгар
баар буола тўЇэрэ.

Єссє биир дьиктитэ  дьонтон
кєрдєспўтэ: "Ким эмэ суол атты
гар сыттын, ону мин аппынан
ыстаннаран иЇэн хабан ылан, ап
пар бэйэм иннибэр ылан быра
іыам",  диэн. СєбўлэЇэр киЇи
суох буолан биэрбитэ. Ол иЇин
Єскўєбўлэп кєрдєЇєн барааμка
ны дуу, тулуубу дуу оту симтэрэн
сиргэ уурдарбыта. Ону атынан
тэптэрэн иЇэн, сиртэн хабан ылан
ыμыырын иннигэр бырахпыта.

Бу маннык Єскўєбўлэп кєр
дєрбўт дьиктитэ кўн бўгўнўгэр
диэри харахпар баар.

1927 с. Дьокуускайга П.В.
Ксенофонтов салайааччылаах
конфедералистар хамсааЇынна
рын кэмигэр 1922 с. гражданскай
сэриигэ ўрўμнэр єрє туруулары
гар командирдаабыт М. Àртемьев,
С. Михайлов уонна Боссоойко
салайааччылаах конфедералистар
этэрээттэр тэриллибит. Сўнньў
нэн билиμμи Горнай оройуонун
Мытаах нэЇилиэгин тўбэтигэр са
Їан олорбуттар. КыЇыл этэрээт
тахсан сэрии буолар тўбэлтэтигэр
конфедералистар этэрээттэрэ Бў
лўў диэки барыаіа диэн, Бўлўў
куоратыгар 1927 с. 70 киЇилээх
кыЇыл этэрээтин тэрийбиттэр.
Онно ГПУ, милиция ўлэЇиттэрэ
гражданскай сэрии кыттыылаах
тара  кыЇыл бартыЇааннар, ком
сомолецтар киирэн ўєрэммиттэр. 

Командирынан С.Д. Скобе
лев, штаб начаалынньыгынан Се
менов И.С.  иккиэн оччоіо ГПУ
ўлэЇиттэрэ  анаммыттар. Àіыйах
кыанар эдэр дьону талан Скобе
лев С.Д. ат сэриитин (кавалерия)
ўєрэіэр, атыттары сатыы сэрии
(пехота) ўєрэіэр ўєрэппиттэр.
Ўєрэтии тэтимнээхтик барбыт.
Бўлўў куоратын оччотооіу олох
тоохторо казактар ыраахтааіы са
іана нуучча аармыйатыгар су
лууспалаабыт, сорохторо 1905 с.
Японияны кытта уонна аан дойду
бастакы сэриилэригэр кыттыбыт
дьон хойукка диэри кэпсииллэри

Василий Елизаров уруЇуйа.

––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллыынн  ккєєррссєє  ––
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нэн аіыйах киЇини кавалерия сэриитигэр ўєрэтэри
гэр, Скобелев араас приёмнары, саабыланан охсу
Їууну кєрдєрєрўн сєієллєрє. Скобелев биир кава
лерийскай взводунан Бўлўў куоратын ылыа эбит дэ
Їэллэрэ. 

КыЇыл этэрээтэ ыраахтааіы саіана Бўлўў уоку
ругун исправнига ўлэлээбит, кэлин тўмэл буолбут,
билигин Чернышевскай аатынан уулуссаіа баар
дьиэіэ штабтанан олорбут. Конфедералистары,
ўрўμ баандалары кытта сэрии буолар тўбэлтэтигэр,
кыЇыл командирдар С.Д.Скобелевы, И.С. Семено
вы уо.д.а єлєртєєн баран конфедералистарга хол
боЇорго диэн кыЇыл этэрээттэрин иЇигэр саагыбар
тэриллибитэ биллибит. Саагыбар кыттыылахтара
штабка бэйэлэрин куомуннаахтара дьуЇуурунай
дыыр кэмнэригэр тўўн мустан сўбэлэЇэллэр эбит.
Ону дьиμнээіин билээри Скобелев тўмэлгэ  улахан
нуучча оЇоіун ўрдўгэр тахсан тўўн саЇан, маузерын
уонна гранататын бэлэмнээн сытан саагыбар кыт
тыылаахтара мустан сўбэлэЇэллэрин истэн итэіэй
бит. Командирдар сўбэлэЇэн баран билигин саагы
бар кыттыылаахтарын тыыппакка биирдиилэригэр
хастыы да байыаЇы кэтээн сылдьарга сыЇыарбыт
тар, єрє турар тўбэлтэлэригэр саагыбарсыктары
тутаталыырга быЇаарбыттар.

1927 сыл кыЇын айан суолунан конфедералистар
этэрээттэрин тоЇуйа Бўлўў этэрээтэ Дьокуускай
диэки барбыт. Баппаіаайы нэЇилиэгэр (Бўлўў оро
йуонун бўтэЇик нэЇилиэгэ) тиийтэрин кэннэ Дьо
куускайтан командование бирикээЇэ кэлбит: "Кон
федералистар этэрээттэрэ Саха сирин илин улууста
рын диэки барда, онон Бўлўўгэ тєннўμ" диэн. Бў
лўўгэ кэлэн саагыбар кыттыылаахтарын хаайбыттар,
Дьокуускайга атаарбыттар. Бўлўў куоратын кырдьа
іас олохтоохторо Скобелев кыанарын, хорсунун, ат
сэриитин ўєрэіин чахчы баЇылаабыт командир буо
ларын туЇунан элбэхтик кэпсииллэрэ.

Ўрўμ баандалар тобохторо хоту тиийэн мустан
Булуμ оройуонугар 1930 сыллаахха саба тўЇэн совет
скайпартийнай салайааччылары хаайталаабыттара,
сэбиэскэй былааЇы утары этэрээт тэринэн онно
олохтоох хараμа нэЇилиэнньэттэн элбэх киЇини
киллэрбиттэр, 200 тахса буолтар. Ўрўμнэр єрє ту
рууларын саба баттыырга Бўлўў куоратыгар 1930
сыллаахха кыЇыл этэрээт тэриллибит. Мастааіы
нан, Эдьигээнинэн тахсан, Доля командирдаах ула
хан кыЇыл этэрээтигэр холбоспут. Ўрўμ баандалары
билиμμи ÀнаабырЄлєєн оройуоннарын икки ар
дыгар баар "Сиикэй талах" диэн сиргэ ситэн сэрии
лээн ўлтўрўппўттэр. Элбэх киЇи єлбўт, бааЇырбыт,
сорохторун билиэн туппуттар. Бўлўўттэн тэриллэн
тахсыбыт этэрээти Скобелев ўєрэппит, онтон бэйэ
тэ сылдьыбытын туЇунан дьон кэпсээнин истибэтэ
іим, ГПУ киЇитин дьыалата ГПУ архыыбыгар баара
буолуо.

Конфедералистар хамсааЇыннарын, Булуμμа
ўрўμнэр єрє турууларын кэнниттэн, 1922 сыллаах
гражданскай сэрии кэнниттэн амнистия биллэрил
либитин кэннэ тупсубакка саЇа сылдьар ўрўμ баан
далар салайааччыларын ирдээн тутар ўлэ ыытыллы
быт. Ол иЇин Бўлўў куоратыттан ГПУ этэрээтэ тах
сан 1930 сыллаахха Єлєєн оройуонугар Булуμ сэ
риититтэн куоппут ўрўμнэр командирдара Шарин
уонна Кыдаайба саЇа сылдьалларын туппуттар.

Сунтаар, Хочо улуустарыгар сэбиэскэй былааЇы
утары 300 киЇилээх ўрўμ этэрээти тэрийэн 1922
сыллаахха Ньурба дэриэбинэтин кэлэн сэриилии
сатаабыт Петр Трофимович Павлов командир уЇун
кэпсэтии тўмўгэр, 1922 сыллаахха Строд этэрээти
гэр саатынсэбин ууран биэрэн амнистияламмыт.
Онон сотору Павлов П.Т. тыаіа саспыт. Ону 1930
сыллаахха Бўлўўттэн тахсыбыт кыЇыл этэрээтэ би
лиμμи Мииринэй оройуонун сириттэн сырсан
ытыалаЇан єлєрбўт. Ити даіаны этэрээти бэлэмнээ
Їиμμэ Скобелев С.Д. кыттыбыт буолуохтаах.

1942 сыл бэс ыйыгар Бўлўў тўєрт оройуоннарыт
тан сэриигэ барбыттары Ураллааіы байыаннай
уокурукка тиэрдэн ўєрэппиттэр. Ўєрэхтээхтэри,
нууччалыы билээччилэри туспа арааран артиллерия
младшай командирдарыгар уонна байыаннай учи
лищеларга бэлэмнээн ўєрэппиттэр. Ўєрэіэ суохта
ры, нууччалыы билбэттэри, саастаахтары кылгастык
ўєрэтээт Сталинград, Ленинград фроннарыгар
атаарбыттар. 

Бўлўў оройуонун Дьєппєн нэЇилиэгин киЇитэ
коммунист Степанов Àлександр Семенович ахтары
нан, элбэх киЇини, ол иЇигэр сахалары, кылгастык
ўєрэтээт Сталинградка тиэрдибиттэр. Сэриигэ кии
риэхтэрин иннинэ улахан миитин буолбут, онно са
халартан аіамсыйбыт, ўєЇээ уоЇугар хара бытык
таах, орто уμуохтаах Ньурба киЇитэ нууччалыы, са
халыы тыл эппит: "Улахан кыргыЇыыга киирээри
турабыт, ўгўспўт тыыннаах ордоро биллибэт, саха
лар Ийэ дойду иннигэр саха аатын тўЇэн биэрбэккэ
ытык иэЇи толоруохтаахпыт",  диэн ыμырбыт. 

Онтон араас омуктар бэйэлэрин ырыаларын, ўμ
кўўлэрин кєрдєрбўттэр. Сахалар оЇуохайдаабыттар.
ЎєЇээ Бўлўў киЇитэ ўчўгэй чєллєркєй куоластаах
Саввинов оЇуохай тылын таЇаарбыт. Бастаан кы
ратык хаамсаат кєтўўнэн ўμкўўлээбиттэр. Àтах да
оонньуутун тэрийбиттэр. Улахан командирдар саха
лары маладьыастар диэн хайіаабыттар. Ол тўўн Ста
линградка сэриигэ киирбиттэр. Бастакы атаакаттан
ўгўс киЇи, ол иЇигэр саха, єлбўт, бааЇырбыт.

С.Д. Скобелевы билэр Ньурба киЇитэ кыЇыл
бартыЇаан, учуутал, коммунист, кэрэспэдьиэн, су
руйааччы Àфанасьев Данил ПрокопьевичТокоосов
Скобелев сэриигэ киирэригэр сахалары сэриилэ
Їэргэ ыμырбыт диэн кэпсээбитэ".

Татьяна СИДОРОВÀ,
Чаппанда.

Саха ÀССР тэриллибитэ
100 сылыгар анаан Хаμалас�
тааіы В.À. Петрова аатынан
кыраайы ўєрэтэр тўмэл оскуо�
ла ўрдўкў кылааЇын оіолорун
ЎєЇээ Бўлўў�Бўлўў хайысха�
тынан ОроЇу�Харбалаах�Бў�
лўў�Хохочой экспедицияіа
баран кэллибит.

ЎєЇээ Бўлўў ОроЇу нэЇи
лиэгэр Норуот педагогика
тын тўмэлигэр сылдьан тєрўт
саха олоіундьаЇаіын, тут
тар сэбинсэбиргэлин ўєрэ
тэр, умнуллан эрэр саха тыл
ларын сєргўтэр Федора
Àлексеевна оіолорго уу саха
лыы тылынан кэпсээн, боп
пуруос ыйыталаЇан олус сэр
гэхтик сэЇэргээтэ.

Федора Àлексеевна Васи
льева этнопедагог Констан
тин Спиридонович Чиряев
олоіун аргыЇа 35 сыл сыл
эμкилэ суох музей дириэктэ
ринэн ўлэлээн, билигин ме
тодист буолан ўлэлии сыл
дьар. РФ ўєрэіириитин туй
гуна, Саха Єрєспўўбўлўкэ
тин ўєрэіириитин ўтўєлээх
ўлэЇитэ, "Учууталлар учуу
таллара", "Гражданскай кил
биэн" бэлиэ хаЇаайына.

Харбалаахха Копыленко
Светлана Даниловна сахат
тан тєлєннєєх революцио
нер, норуотун туЇугар бэйэ
тин олоіун толук уурбут
Исидор Никифорович Бара

хов тўмэлигэр Исидор Бара
хов олоіун, ўлэтин туЇунан
олус истиμник, иэйиилээх
тик кэпсээтэ. Кини олоіо
кўн сирин кєрўєіўттэн ура
тытык саіаламмыта. 

Дьонноро оіо єлўўлээх
буолан, саμа тєрєєбўт уу кы
Їыл оіону сиэритуому туту
Їан, хотон тўннўгўнэн кўрэ
тэн, сыаріалаах атынан атын
нэЇилиэккэ олорор эбээлээх
эЇээтигэр илдьэн биэрбит
тэр. Онно 8 сааЇын туолуор
диэри иитиллибит. Тєрєппўт
ийэтэ барахсан уолун ол ту
хары биирдэ да кєрсўбэтэх,
абааЇы батыЇан барыаіа
диэн. Дьонугар да кэлэн ба
ран олус сиэрдээхтик иитил
либит. Билиигэкєрўўгэ олус
тардыЇыылааіа. Оскуоланы
бўтэрэн ўєрэххэ барарын
аіата боппутун ўрдўнэн Дьо
куускайга баран ўєрэммит.
Дьонуттан биир да харчыны
ылбакка ўєрэіин ситиЇии
лээхтик бўтэрбитэ.

Саха норуотун батталтан
босхолоон кєμўл олохтоно
рун туЇугар, саха сирэ авто
номияны ыларын туруула
Їан туран кємўскээбитэ уон
на олоіун толук уурбута. Бў
тэй Бўлўў улуустарыттан тах
сыбыт Исидор Барахов, Сте
пан Васильев, Степан Àржа
ков, Мегежекскэй Дьокуус
кайга ўєрэнэн Платон Ойуу
нускайы, Максим Àммосовы

кытары билсиЇэн доіордо
Їон, кистэлэμ куруЇуоктарга
сылдьан єйдєрєсанаалара
аЇыллан, норуоттарын туЇу
гар олохторун тиЇэх кўнўгэр
диэри турууласпыттара.

Саха норуодунай суру
йааччыта, революция кэми
нээіи чаіылхай айымньылар
ааптардара Николай Золота
ревЯкутскай тўмэлигэр ки
ни олоіун, ўлэтин кєрдєрєр
экспозициялар, туттубут
маллара, суруйбут айымньы
лара толору кєрдєрўллўбўт
тэр. Кини тєЇє да Молдавия
іа олордор Сахатын сирин
кытта сибээЇин быспатаіа.
Кємўс уμуоіа дойдутугар ха
ралла сытар.

Бўлўў куоракка П.Х. Ста
роватов кыраайы ўєрэтэр тў
мэлигэр салайааччы Татьяна
Николаевна Федорова ўєрэ
кєтє кєрсєн, 100 саастаах тў
мэл кылгас историятын би
лиЇиннэрдэ. Эдэр ўлэЇит Се
мен Семенович заалларынан
сылдьан лопбааччы кэп
сээтэ. Оіолорго барыта
сонун, интэриэЇинэй буолла.

1922 сыллаахха муус ус
тар 18 кўнўгэр Бўлўўгэ ўрўμ
бандьыыттар улахан этэрээт
тэрэ чугаЇаабыттара. Ыксал

лаах быЇыымайгы ўєскээн
доброволецтартан этэрээт
хомуйан єстєєіў тохтоторго
соруммуттара. Этэрээккэ 16
17 саастаах оіолор киирбит
тэрэ. Сирдьиттээх, хаман
дыырдаах, киэЇэ хараμа
буолтун кэннэ Бўлўў куора
тыттан тахсан барбыттар.
Àара тоЇуурга тўбэЇэн суору
ма суолламмыттара. Икки
киЇи эрэ тыыннаах хаалан,
кыЇыл этэрээтигэр тыллаан,
сонно сотору соіус кэлэн
ўрўμнэри кыргыбыттара, 17
єлўгў тиэйэн Бўлўў куораты
гар братскай ииμμэ кємпўт
тэрэ, билигин онно єйдєбўн
ньўк стела турар.

Хаμалас оскуолатын оіо
лоро Хохочойго туруоруллу
бут пааматынньыкка єйдє
бўнньўк бэлиэ уурдулар.

Барбыт сыалбытын ситэн
этэμμэ дьиэбитигэр кэлли
бит. Оіолор тўмэллэргэ сыл
дьан истэнкєрєн ылбыт би
лиилэрэ єйдєрўгэрсанаала
рыгар хаалыаіа диэн эрэнэ
бит.

Илдьэ сылдьыбыт тєрєп
пўттэргэ, суоппардарга мах
талбытын биллэрэбит.

З.В. ÀНИСИМОВÀ.

1941�1945 с. Àан дойду
Улуу сэриитэ дойду олоіун
улаханнык аймаабыта. Мє�
лўйўєнўнэн саμа оскуоланы
бўтэрбит, 20 � 30 � 40 саас�
таах эдэр дьон дойду кємўс�
кэлигэр биир киЇи курдук тур�
буттара. Онтон Саха сирит�
тэн 60�тан тахса тыЇыынча
кўўЇўн�уоіун ўрдўгэр сылдьар
холкуос бастыμ ыччаттара
сэриигэ анаммыттара. Àμаар�
дарын кэриэтэ сэрии хонууту�
гар геройдуу охтубуттара. Бу
иэдээн тахсыбатаіа буоллар
Саха сирин нэЇилиэнньэтэ
биир мєлўйўєнтэн тахсыбыт
буолуо этэ. 

Сэрии иннигэр бастакы
тэриллибит холкуостар ўлэ
Їит ыччаттара ўксэ сэриигэ
бараннар холкуостарга аμар
дас оіо, дьахтар уонна кыр
дьаіастар эрэ хаалбыттара,
онон оттооЇуμμамастаа
Їыμμа о.д.а. ыарахан ўлэ
лэргэ кўчўмэіэйдэр ўєскээ
биттэрэ. Холкуос салалтаты
гар олус эппиэттээх, уустук
кэмнэр кэлбиттэрэ, ол кур
дук дьонусэргэни ўлэіэ ат
таран туруоруу, кыстыгы
этэμμэ туорааЇын, тўмсўў
лээх буолуу, аччыктааЇын,
хоргуйуу, тоμуухатыы о.д.а.
уустук боппуруостар турбут
тара. 

Сэрии сылларыгар Ок
тябрьскай нэЇилиэккэ 6 хол
куос баара. Кыайыы 75 сы
лыгар анаан урут нэЇилиэк
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ,
бэтэрээннэр сэбиэттэрин са
лайааччыта, Àнтоновка дьо

нунсэргэтин олус ўчўгэй
дик билэр С.И. Самсонов,
нэЇилиэк туЇунан хас да ки
нигэни таЇаартарбыт музей
салайааччыта П.М. Захарова
о.д.а. биирдиилээн дьон
этиилэринэн сэрии сылла
рыгар хайдах дьаЇанан олор
буттарын кэпсиир Єйдєбўн
ньўк  мемориал оμоруохха
диэн уураахдьаЇал ылбыт
тара.

Бу 6 холкуостан "Киров"
холкуос туЇунан аіыйах ты
лынан ахтан ааЇыым. Бу хол
куос 1929 сыллаахха тэ
риллибитэ. НэЇилиэнньэтин
ахсаана 185, Àнтоновка
утары Бўлўў єрўс уμуор єт
тўгэр Чопчу диэн дэриэбинэ
лээхтэр. Сэрии ыар сыл
ларыгар "Киров" холкуоЇу
хоммуньуус, уопуттаах, ула
хан єтє кєрўўлээх, харысхал
лаах сыЇыаннаах Яков Пет
рович Иванов салайбыта.
ÀЇыныгас сўрэхтээх, бар
дьонун туЇугар ўлэлээбит
Яков Петрович холкуоЇун
дьонунсэргэтин аччыктап
пакка, хоргуппакка бу ыара
хан сыллары туораталаабыта. 

Оіолор да, улахан дьон
да кўнўскў єттўгэр бааЇына
іа тохтубут бурдугу судаа
рыстыбаіа туттараллара, он
тон киэЇэ єттўгэр бэйэлэри
гэр ылгыыллара, хомуйбут

бурдуктарын ыкса киэЇэ,
эбэтэр тўўн суорунаіа тар
далларын сўбэлиирэ. Ынах
ферматыттан холбуй ўўтў тў
μэтэн тар оμостон кыЇыμ
μыга хаЇаанарга сорудах
тыыра. КўЇўнсаас балык
тааЇыны тэрийэрэ. Ўгўс ба
лык уопсайга туттарыллара,
онтон аіыйах чааЇа эмиэ
кистээн холкуоЇун дьонугар
ўллэЇиккэ барара. Итинник
амарах сыЇыаннаах сала
йааччылаах буоланнар "Ки
ров" холкуос олохтоохторо
хоргуйбакка, сутаабакка
дьылы кыстаан тахсаллара.

Яков Петрович ўлэтин
хамнаЇын сыаналаабыт, хай
іаабыт, махтаммыт дьон эл
бэх эбит. Бу соторутааіыта
À.Е. Пахомова тыл кєтєіўў
тўнэн Р.К. Винокурова сала
йааччылаах "Àлгыс" диэн
эбээлэр кулууптарын чи
лиэннэрэ уонна "Киров"
холкуоска ўлэлээбиттэр
сиэннэрэ, оіолоро сатыы,
сорохторо скандинавскай
хаамыынан єйдєбўнньўк ме
мориалга тахсан кєрєнис
тэн, санаЇан, сибиэЇэй сал
гыμμа сынньанан киирди
лэр. Бу єйдєбўнньўк  мемо
риалы сылгы базатыгар ўлэ
лиир дьон эбии кєрєллєр
истэллэр эбит. Àхтыліаны,
махталы, тапталы, киэнтут

тууну этээри сыл устата бу
холкуостан тєрўттээх дьон,
оіолор, сиэннэр, хос сиэн
нэр куруутун сылы быЇа
сылдьаллар эбит.

Яков Петрович кэргэнэ
Тимофеева Евдокия Федо
товна колхознайсовхознай
тутуу бэтэрээнэ, сэрии сыл
ларыгар килбиэннээх ўлэтин
иЇин И.В. Сталин тєбєлєєх
мэтээллээх. Кини кыргытта
ра Маргарита, Валентина
учууталлар, Àнтонида  агро
ном. Кыргыттара бары кэр
гэннээхтэр, оіолоохтор. 

Онон кыайыыны тыылга
олорон уЇансыбыт Яков Пет
рович кўтўєттэрэ, кыргытта
ра, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ,
хосхос сиэннэрэ аіаларын,
эЇэлэрин тыылга улахан ўлэ
ни толорон дьонноруот мах
талын, тапталын ылбытынан
Октябрьскай нэЇилиэк олох
тоохторугар єйдєбўнньўк ме
мориал" оμорбуккутугар мах
талбытын биллэрэбит. Мала
дьыастар. Умнууга хаалыма,
эн, кыайыыны уЇансыбыт
тыыл бэтэрээнэ!

П.Н. ЕФРЕМОВ, 
М.Я. ЕФРЕМОВÀ
педагогическай ўлэ

бэтэрээннэрэ,
сэрии оіолоро,
Дьокуускай к. 

– Кыайыы 77 сыла –

Хаалымаμ умнууга кыайбыттар

Биир ўйэ усталаах история кэрчигин арыйыы
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Ньурба куорат олохтооіо,
Àрассыыйа суол хаЇаайыстыбатын
бочуоттаах ўлэЇитэ, оройуоннааіы
суол салаатын бэтэрээнэ Руслан
Дмитриевич Федотов аіыйах сыл
анараа єртўгэр редакцияіа кэлэн
ўлэлээбит кэмнэрин ахтан�санаан
ааспыта. Ол кэмтэн балай да кэм
ааста…

Бу сырыыга оройуон хаЇыа
тыгар Руслан Дмитриевич Федо
тов файлга угуллубут докумуон
нарын илдьэ кэлэн кєрдєрдє.
Àрассыыйа ўтўєлээх мелиорато
ра, Бўлўўтээіи РЭУ ГУ салайаач
чыта Ю.Ф.Попов, "Дороги Саха"
ÀУо.генеральнай дириэктэрэ,
Àрассыыйа суол хаЇаайыстыба
тын бочуоттааіа В.Г.Малышев,

"Àэропорт Нюрба" филиалын ди
риэктэрэ À.Ю.Бурляев, профком
бэрэссэдээтэлэ И.П.Федорук
илии баттааЇыннаах  производ
ственнай характеристикалара,
"Ньурба оройуона" МО баЇылы
гынан ўлэлээн сылдьыбыт В.М.
Прокопьев характеристиката,
Ньурба улууЇун баЇылыгын  ту
тууга солбуйааччыта М.С.Семё
нов мэктиэ суруга, Руслан Дмит
риевич оройуоннааіы Сэбиэт бэ
рэссэдээтэлигэр С.И.Евсеевка су
руйбут суруга докумуоннарга ти
Їиллэ сылдьар суруктардаах кэл
лэ. 

СаассааЇынан кэпсиир буол
лахха, Руслан Дмитриевич  бэйэ
тин кэмигэр кыЇамньылаах сала
йааччы быЇыытынан аатын аат

таппыта. Ўлэлээбит кэмнэриттэн
ахтан ааЇар буоллахха, бастаан
трактористэкскаваторщигынан,
суол тутааччынан ўлэтин саіа
лаабыта. Линейнэй маастарынан,
прорабынан, "Àйан" ХЭО гене
ральнай директорынан тиийэ ўлэ
лиирин саіана оройуон террито
риятыгар баар суоллар 100 км
єрємўєннэнэн суол тутуута
ыытыллыбыта. 2001 сыллаахха
Ленскэй куорат сааскы халаан
ууга былдьаныытыгар ыксаллаах
быЇыымайгы кэмигэр ўлэлиир
тэрилтэтэ туора турбакка, уу саа
халын туоратыыга ўлэлэспитэ
хорсун быЇыынан буолар.

Руслан Дмитриевич 20032006
сс. Ньурбатааіы аэропорка кы
лаабынай инженеринэн ўлэлии
рин саіана автобаза гарааЇын, кє
тєр балаЇаіа аналлаах техникалар
єрємўєннэрин ыыттарар.

Оччотооіу кэмнэргэ Ньурба
куоратыгар муниципальнай та
Їымнаах суоллары, Хорула,
Дьаархан оскуолаларын, Чаппан
да участковай балыыЇатыгар,
Àкана култуура киинигэр, Маа
лыкай спортивнай саалатын ту
туутугар, єрємўєннээЇиμμэ чаа
Їынай урбаанньыт быЇыытынан
ылсан ўлэлиир. Ньурба куорат ту
туу былаЇааккаларыгар: ууну
ыраастыыр станция, Ньурбатааіы
техлицей, кєтєр фабриката, оіу

руот аЇын харайыы, оіо санато
рийыгар, поликлиникаіа, таμара
дьиэтигэр, истибэт, саμарбат
оіолор реабилитационнай кии
нин, Ростелеком, оіо саадтарын,
култуура уонна сынньалаμ паар
катыгар Кыайыы болуоссатын,
маіаЇыыннар, олорор дьиэлэр
курдук тутууларга быЇаччы кыт
тыыны ылбыт киЇинэн буолар.

Олоххо араас буолар, 2019 сыл
олунньу ыйыгар Руслан Дмитрие
вич ийэтинээн Екатерина Нико
лаевналыын олорбут дьиэлэрэ
электроититиинэн ититиллэр
бойлердарын электропроводката
дьиэгирэн уокка былдьанар, тап
таллаах ийэтэ Екатерина Нико
лаевна суорума суолланар…

Ыарахан быЇылааμμа тўбэс
пит кэмнэригэр "Доіор доіорун
алдьархайга хаалларбат" диэн єс
хоЇоонунуу бииргэ алтыЇан ўлэ
лээбит  "Дороги Саха" (Àгропром
дорстрой) ÀУо (ген.дириэктэр
Малышев Валерий Георгиевич)
ыарахан кэмμэ дьиэ тутан биэ
рэргэ сананан биригээдэ наймы
лаЇан ылсаллар. Ўбўнэнхарчы
нан, тутуу матырыйаалынан кє
мєлєЇєллєр. 

Маны таЇынан "РИК Àвто
дор" ÀУо, Ньурбатааіы "Мой биз
нес" киин (ген.дириэктэр Михай
лова Нюргуяна Михайловна) сан
техника єттўнэн, улуустааіы  со

циальнай харалта салалтата утары
баран кємєлєспўттэрин туЇунан
Руслан Дмитриевич иЇирэхтик
ахтар.

 ИП Павлов Дмитрий Àлек
сандрович  икки мэндиэмэннээх
дьиэ кєμдєйўн бэйэтин суотугар
уйунан, биригээдэіэ хамнаста
рын тєлєєн, тиийбэт матырыйаа
лы атыылаЇан биэрбитэ. ИП Сот
ников Николай Владимирович,
"Масстрой" Торохов Владислав
Àфанасьевич тутуу маЇынан, куо
рат дьокутаата Костин Àнтон Ва
сильевич кємєлєспўттэригэр,
улуустааіы социальнай харалта
салалтата Кириллина Àнастасия
Àлександровнаны, социальнай
ўлэЇити кєрбўттэригэр  улууЇум
хаЇыатын нєμўє баріа махталбын
тиэрдэбин.

Билигин дьиэм силигэ ситэ
илик, итэіэЇэбыЇаіаЇа элбэх.
Ол курдук: дьиэ таЇынааіы бў
рўєЇўнэ, муостата, кўўлэтэ, дьиэ
иЇигэр толору хааччыллыыны
киллэрии хаалла. Экономическай
сааμсыйанан сыана ўрдээн, тутуу
матырыйаалын аμардас биэнси
йэіэ эрэ олорор киЇи кыайан
уйуммат кэмэ кэллэ, дэбигис ыл
баккын даіаны,  диэн кэпсээн
нээх кэллэ Руслан Дмитриевич
Федотов, ыам ыйыгар 65 сааЇын
туоларын туЇунан эттэ.

Ўбўлўєйдээх сылыгар ўтўє ки
Їи ўтўєтўн ўс ўйэ тухары умнул
лубат диэбиккэ дылы, бўгўμμў
дьоруойум бииргэ алтыЇан ўлэ
лээн ааспыт тэрилтэлэригэр, до
іотторугар, билэр дьонноругар
эрэнэр. 

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Биллээх саЇыл иитэр фермата
1946 сыллаахха тутуллубута. Ту
туутугар мин аіам Васильев Àнд
риан Васильевич тутуспута. Кини
тутааччы этэ. Салайар ўлэЇиттэрэ
Кузаков, Козлов диэн нууччалар
этэ уонна Лев Àнтонов диэн.
Суоччутунан Ымыкова Ксенья
ўлэлиирэ. Кини Àриан диэн кыра
уол оіолооіо. 2 Хаμалас оскуо
латыгар ўєрэммитэ. Улаатан хан
на тиийбитин билбэппин. 

Нууччалары кытары элбэх са
халар ўлэлииллэрэ. Иллээхэйэ
лээх дьиэ кэргэн курдук быЇыы

лаах этэ. Ыам ыйын бырааЇын
ньыгар баян, гармошка тыаЇа,
ырыатойук буолан ону истэрим.
Пляскалаан тиμийэллэрин кєрє
рўм. 

Саас саЇыл саμата чардыргас
буолааччы. Элбэх саЇылы иитэр
быЇыылаах этилэр. Тустуспа ки
лиэккэіэ тураллара. ÀЇылык биэ

рэллэригэр киЇи илиитэ батар ха
йаіастаах онон аЇылык, от уонна
уу биэрэллэр. КыЇын хаар уураач
чылар. Соторусотору кєрє турал
лар. ÀЇата иЇэллэрин биллэхтэ
ринэ ыт курдук эккэлии тураач
чылар. 

Мин дьўєгэм дьоно олорбут
тара. Онно бардахпына кєрєєччў

бўн.
Билигин сатаан иитэр киЇи

туруу ўлэЇит, туругасолоругас,
аЇынўєлўн булар, сєптєєх усу
луобуйаны тутуЇар киЇи саЇылы
иитиэн сєп буолуо. Кыыл майгы
тын билиэххэ наада. Ўлўбээй ки
Їи кыылы харайбат. Ыт курдук
кыыл эмиэ иччилээх буолар буол

лаіа дии. ÀЇылыгы булуу наада.
Ол саіана ыалларга ас тобоіун
хомуттарааччылар, сытыппакка
сибиэЇэйдии хомуйааччылар.
Ыаллар хоптоіо кыЇын да, сайын
да тымныы сиргэ уураллар этэ. 

Кыыл иитэргэ ўчўгэй хааччах
наада. Тахсан барбатын курдук.
Олбуора хапытаалынай оμоЇук
таах буолуохтаах.

Мин Биллээх барахсан кыылы
иитэр ферматын туЇунан єйдєбў
лўм итинник.

КОБЯКОВÀ Мария Ивановна.

Àаспыт нэдиэлэіэ Ньурба улуу�
Їугар ССРС спордун ўтўєлээх
маастара, Монреаллааіы Олимпи�
ада кыайыылааіа, аан дойду 3 тє�
гўллээх чємпўйўєнэ, Ил Тўмэн дьо�
кутаата Павел Пинигин кэлэ сы�
рытта. Павел Павлович Сэбиэскэй
Сойуус Дьоруойа Николай Чусов�
ской бирииЇигэр боксаіа єрєспўў�
бўлўкэтээіи турнир уонна бииргэ
оскуолаіа ўєрэммит доіоро, Маа�
лыкай олохтооіо, ССРС спордун
маастара Владимир Тыасытов би�
рииЇигэр уолаттарга кєμўл тустуу�
га турнир бочуоттаах ыалдьытынан
буолла. Кини бу сырыыта аμардас
итинэн муμурдаммакка, киэμ бы�
рагыраамалаах буолла, маастар�
кылаастары, кєрсўЇўўлэри ыытта.
Билигин Павел  Пинигин бэйэтин
кэпсээнин истиэіиμ.

"Бу Ньурба улууЇугар мин ик
кистээн сылдьааЇыным,  диир
Павел Павлович.  30 сыллааіыта,
1992 с. кылгас кэмμэ єрєспўўбў
лўкэ кўрэхтэЇиитигэр кэлэн,

Маалыкайга эмиэ анаан тиийэн
кылааЇынньыктарбын кєрсєн
ааспытым. Билигин табаарыЇым
Владимир Григорьевич Тыасы
товка дьиэтигэр хононєрєєн,
сынньанан наіылыччы сылдьан
баран эрэбин. Чурапчыга Болуо
дьалыын 78 кылаастарга бииргэ
ўєрэммиппит. Онтон кини 9с
кылаастан хас да бииргэ ўєрэм
мит оіолорбутун кытта Донец
кайга физкултуурунай техникум
μа ўєрэнэ барбыта. Онтон 1 сы
лынан эмиэ 45 буоламмыт би
Їиги барбыппыт. Мин Киевкэ
Физическэй култуура уонна спорт
институтугар киирбитим. Онно
сылдьан биЇиги биир кэмμэ тус
тубуппут. Владимир Тыасытов
Украинаіа тиийбит саха тустуук
тарыттан саамай бастакынан ча
іылхай кєрдєрўўнў ситиспитэ. 19
саастааіар улахан дьоμμо бўтўн
Украинаіа 2с миэстэ буолбута.
Онтон єссє биир атаспыт Михаил
Ноговицын аллараа ыйааЇыμμа
3с буолбута. Кинилэр ити сити

Їиилэринэн саха тустууктара
бааллар, кўўстээхтэр эбит, кини
лэргэ боліомто ууруохха наада
эбит диэн улахан сайаапканы тў
Їэрбиттэрэ. Саамай бастакынан 
Тыасытов Владимир Григорье
вич. Ити чааЇыгар мин наар мах
танабын. 

Кини бэйэтэ бэрт сэмэй, на
іыл, ўлэЇит киЇи. Дьиμэ, спорка
єссє да элбэіи ситиЇиэхтээх этэ.
Дойдутун таптыырасєбўлўўрэ
бэрт буолан, тєннєн кэлэн єр
сылларга учууталлаан, тренердээн
дьоЇуннук ўлэлээтэ, биэнсийэіэ
таіыста. Элбэх оіолору иитэн
ўєрэтэн таЇаарда. Тыасытовтар
халыμ аймахтар эбит. Табаары
Їым Владимир Григорьевич ўчў
гэй баіайы оіолордоох, сиэннэр
дээх диэн астынным. 

Тыасытов аймахтара кўрэхтэ
Їиигэ элбэх баіайы бириистэри
туруорбуттар. Владимир Григо
рьевич ўєрэппит оіолоро улаатан
ўєрэхтээхўлэЇит дьон, биЇиги
Сахабыт сирин патриоттара буо
лан, учууталларыгар махталларын
бэлиэтин кўрэхтэЇиигэ улахан
элбэх баіайы бириистэри туруор
дулар. Владимир Григорьевич би
рииЇигэр оіолорго кєμўл тустуу
га кўрэхтэЇии олус ўчўгэйдик аас
та. Ону ити кўрэхтэЇии тэрээ
Їинэ, таЇыма даіаны дакаастыыр.
Супербириис  матассыыкыл.
ХаЇан оскуола оіолорун кўрэхтэ
Їиилэригэр маннык улахан би
риис туруоруллубутай? Матасыы
кылы Марат Яковлев диэн бэрт
кэскиллээх Маалыкай оіото ыл
ла. Убайа Чурапчытааіы спорт

оскуолатыгар тустууга дьарыкта
на сылдьар ўЇў диэн ўєрдўм.
Баіар, кэнники Марат даіаны
мин уонна табаарыЇым Владимир
Тыасытов бўтэрбит оскуолабыты
гар ўєрэнэ кэлиэ. 

Спорду, тустууну пропаганда
лыыр дьиμнээх спорт бырааЇын
ньыга буолла. Оіолор кўўрэн
туран кўўскэ кўрэхтэстилэр. 

КўрэхтэЇии кэмигэр уонна
Ньурбаіа тустууктарга, оіолорго
маастаркылаастары биэрдим.
Олохтоохтору, улуус салалтатын,
спорт салалтатын, тренердэри
кытта кєрўстўм. Тустуук буола
рым быЇыытынан манна кэлбит
миссиябын толордум дии саныы
бын. Улаханнык ўєрдўм. Ньурба
улууЇун баЇылыга Àлексей Ми
хайлович Иннокентьевы, улуус
Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей
Иванович Евсееви кытта хаста да
кєрўстўм. Ўчўгэй баіайытык ил
дьэ сырыттылар. БаЇылыккыт
спорка, тустууга кыЇаллар сала
йааччы эбит. Спорт эйгэтигэр ула
хан боліомто ууруллара кєстєр. 

Биир улаханнык ўєрэрим 
Маалыкайга олохтоохтору кытта
наЇаа ўчўгэй кєрсўЇўў буолла.
Бэрт ўчўгэй кэпсэтии, санаа ўл
лэстиитэ тахсан, бэйэм сўрдээіин
дуоЇуйдум. Дьон сырдык, кэскил
лээх санаатыттанєйдєбўлўттэн
уонна миэхэ ўтўє санааларыттан.
Музейдарга сырыттым. 

Оскуолаларга сылдьан оіо
лордуун кєрўстўм. Ханна баіарар
буоларын курдук, ўчўгэй иитии
лээх, сэмэй оіолор. Ол эрээри
кєлўєнэ кєлўєнэттэн уратылаЇар,

бу єйдєнєр, олохпут ирдэбилэ
буоллаіа. Оіолорбут ўєрэхтээх,
дьоЇун ўлэЇит дьон буолан  тахсан
аіа кєлўєнэни, биЇигини, солбу
йуохтара турдаіа. Миигин ыμы
ран сырытыннаран, спорка ўрдўк
чыпчааллары ситиЇэргэ миигин
холобур гынан дьоμμо, оіолорго
кєрўЇўннэрэн кэпсэтиннэрбит
тэригэр истиμник махтанабын. 

Оіо уЇуйааннарыгар эмиэ сы
рыттым. Бэйэм дойдубар Ил Тў
мэн дьокутаатын быЇыытынан
туруорсаммын элбэх дьыссааты,
оскуоланы, спорт саалаларын
туттарбытым уонна туттара сыл
дьабын. Онон бу эйгэ ўлэтин
хамнаЇын, кыЇаліаларын билэр
буоламмын миэхэ чэпчэки уонна
интэриэЇинэй. 

Бу тэрээЇиμμэ миигин ыμы
рарга санаа укпут, бу кўннэри бы
Їа арыаллыы сылдьыбыт эдэр та
баарыспар, мин туспунан нуучча
лыы уонна английскай тылынан
кинигэлэри таЇаарбыт Маалыкай
уолугар Àлександр ИльинЕго
ровка туспа махтал тылларын
этэбин. 

Ыксаабакка маннык сылдьан
хононєрєєн, кєрєнистэн, санаа
ўллэстэн барарбыттан сўрдээіин
дуоЇуйабын уонна астынабын.
Итиэннэ Ньурба улууЇун бары
олохтоохторугар кытаанах доруо
буйаны, дьолусоргуну, этэμμэ
буолууну баіарабын",  диэн саха
норуотун аарсаарга аатырдыбыт,
киэн туттар спортсмеммыт Павел
Пинигин кэпсээнин тўмўктээтэ. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Редакция ыалдьыта –

Доіор доіорун
алдьархайга хаалларбат…

– Редакция почтата –

Биллээх кыылы иитэр ферматыгар

– Чєл олох –

Павел Пинигин: "Ньурбаіа
сырыыбыттан сўрдээіин астынным"
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Егоров аатынан Àкана орто оскуо�
латыгар оройуоннааіы "Самый
классный вожатый" диэн кўрэх аан
бастакытын ыытылынна. Санатан
эттэххэ быйылгы "Самый класс�
ный вожатый" тэрээЇин пионерия
100 сылыгар анаан тэрилиннэ. Пи�
онерскай сбортан саіаланна, ол
курдук хас биирдии оскуола речев�
катынан, рапорт этиитинэн тэрээ�
Їин ўєрўўлээх арыллыыта буолла. 

Биир саамай долгутулаах тўгэ
нинэн Бўтўн Сойуустааіы оіо
хамсааЇынын гимнин оіолор
уонна кэлбит ыалдьыттар, кыт
тааччылар, учууталлар ыллааЇын
нара буолла. Эіэрдэ тыллары
Àкана орто оскуолатын дириэктэ
ри ўєрэх чааЇыгар солбуйааччы
Àвгустина Àнатольевна Лукина
эттэ, ону таЇынан  оройуоннааіы
"Ньурба Эрэлэ" оіо хамсааЇынын
куратора Валентина Яковлевна
Давыдова, Ньурба ўєрэіириитин
управлениетын сўрўннўўр испи
сэлииЇэ Жанна Иннокентьевна
Ефремова эттилэр. 

Уопсайа биэс оскуола педа
гогтэрийээччилэрэ кэлэн оіоло
рун кытта кыттыыны ыллылар.
Ол курдук Марха орто оскуола
тыттан Ньургуйаана Павловна
Егорова, Кўндээдэттэн Борината
Васильевна Находкина, Хаμалас
тан Христина Федоровна Захаро
ва, Дьаархантан Àйна Павловна
Ксенофонтова, Ньурба иккис
нўємэрдээх оскуолатыттан Сар
гылаана Валерьевна Колтовская
кэлэн кўрэхтэстилэр. Кўрэхпит ўс
тўЇўмэхтэн турда, ол курдук "Во
жатый  профессия птица" диэн
ааттаах бастакы тўЇўмэххэ саха
киЇитин сиэринэн кыттааччылар
бэйэлэрин уонна ўлэлэрин били
Їиннэрдилэр. 

Иккис тўЇўмэххэ "Вожатый +
командная работа" диэμμэ сала
йааччылар оіолорун кытта бэрил
либит тиэмэлэргэ ўлэлээтилэр.
ЎЇўс тўЇўмэххэ бырайыак кємўс
кээтилэр, чахчы да олоххо киирэр
хас биирдии тыа оскуолатыгар
суолталаах ўлэлэри кємўскээти
лэр. 

Дьўўллўўр сўбэіэ ўлэлээти
лэр: бэрэссэдээтэлинэн "Ньурба
Эрэлэ" оіо хамсааЇынын курато
ра Валентина Яковлевна, Ньурба

ўєрэіириитин управлениетын сў
рўннўўр исписэлииЇэ Жанна Ин
нокентьевна, Галифира Никола
евна, оройуоннааіы "Ньурба Эрэ
лэ" оіо хамсааЇынын педагогтэ
рийээччитэ, Àртур Васильевич,
эбии ўєрэхтээЇин сўрўннўўр ис
писэлииЇэ, ону тэμэ Àкана орто
оскуолатын дириэктэрин иитэр
ўлэіэ солбуйааччы Сайыына Вла
димировна ўлэлээтилэр. 

Кўрэх кыайыылааіынан буол
ла Хаμалас педагогтэрийээччитэ
Христина Федоровна. Àкана нэ
Їилиэгин аіа баЇылыга Ефрем
Михайлович Семенов туруорбут
анал бирииЇин уонна ўєрэіирии
управлениетын аатыттан кєЇє
сылдьар кубок туттарылынна.
Ону тэμэ хас биирдии кыттааччы
анал ааттары уонна оскуолаларын
аатыттан бириистэри туттулар.

"Вожатый  профессия птица"
анал аат Христина Федоровнаіа,
"Супер вожатый" Àйна Павловна,
"Генератор идей" Ньургуйаана
Павловна, "Душа команды" Бори
ната Васильевна, "Верный друг"
Саргылаана Валерьевна, "Ньурба
эрэлэ" оіо тўмсўўтўн аатыттан
"Надежда Нюрбы" анал ааты ылла
Àйна Павловна. 

Дьўўллўўр сўбэіэ ўлэлэспит
Ньурба лиссиэйин 2008 сыллаах

выпускнигын Àртур Васильевич
Кузьмины кытта кэпсэттибит.

 Эйигин биЇиги баЇаатайдыы
сылдьыбыккын билэбит ол туЇунан
кылгастык кэпсиэμ дуо?

 2012 сыллаахха єрєспўўбўлў
кэбитигэр "Океан" лааіыр курдук
"Сосновый бор" ўлэтин саіалаа
быта, ол бириэмэіэ мин ўєрэхпин
саμа бўтэрэн сылдьар этим. Ўлэ
бин саμа тэрилтэттэн саіалаабы
тым. Бастаан ыарахан соіус этэ,
эдэрим да бэрт буолан уопутум
суоіа. 

Онтон кэнники тэрилтэбит
Владивосток куоракка "Океан"

лааіырга, Àнапаіа "Орленок" лаа
іырга баЇаатай ўєрэіэр ўєрэттэрэ
ыыппыттара. Хайыы ўйэ ол би
риэмэіэ кинилэргэ баЇаатай диэн
хайысха сайдан турар кэмэ этэ.
Онно сылдьан уопут ылан сайдан
ўлэлиирбэр єссє саμа идеялар
ўєскээннэр ол тўмўгэ 20132014
сылларга "Лучший вожатый года"
буолан турардаахпын. Ол кўрэіи
санаатахха бу бўгўμμў кўрэх кур
дук этэ, бэйэм саастыы ўєлэн
нээхтэрбин кытта кўєн кєрсўбўп
пўт. БаЇаатайдааЇын 27 эрэ саас
ка диэри, онон тєЇє да баіа баа
рын иЇин сааЇым ситэн ўлэлээн

бўппўтўм. 
БаЇаатайдыыр чахчы сырдык,

ыраас эйгэ, оіолору кытта ыкса
билсэн ўлэлээЇин буолар. Ўлэбэр
бу баЇаатайдаабытым сўдў кўўс
буолар. Оіолору кытта тўргэнник
биир тылы булабын, билсэбин.
Билигин бэйэбиттэн балыс кэл
лиэгэлэрим истэригэр маастар
кылаастары ыытабын,  уопут
атастаЇабыт. Билигин эбии
ўєрэхтээЇин отделыгар оіолорго
аныгы олох ирдэбилинэн 3Д бы
рагырааманан хартыына оμорор
го, анимация оμорорго ўєрэтэ
бин.

Бу курдук тэрээЇин этэμμэ
ааЇан оіолор, салайааччылар да
іаны астынан таріастыбыт. Тў
мўккэ Àртур Васильевич тыын
наах доіуЇуолунан лааіырга ыл
ланар оіолорго сыЇыаннаах
ырыалары ыллаатылар. 

Тўгэнинэн туЇанан тэрээЇини
иилээнсаіалаан, толкуйдаан
ыыппыт Àкана орто оскуолатын
педагогтэрийээччитигэр Àнна
Прокопьевна Соркомоваіа мах
тал уонна хайіал тылларбытын
кэлэктиип аатыттан этэбит.

Сайыына СÀВВИНОВÀ,
дириэктэри иитэр ўлэіэ

солбуйааччы.

2 Колымана Георгиевна, мэдэс2
сиинэ булгуччулаах страхование2
тын полиЇа туохха наадалааіын,
туох ўчўгэйдээіин саас2сааЇынан
кэпсиэμ дуу?

 Мэдэссиинэ булгуччулаах
страхованиетын полиЇа (ОМС) 
эмтэнэргитигэр, доруобуйаіытын
кєрдєрўнэргитигэр мэдэссиинэ
кємєтўн босхо туЇанаргытын (он
но страховкалааххытын) туоЇу
луур докумуон. Ханнык баіарар
мэдэссиинэ тэрилтэтэ буолбакка,
ОМС систиэмэтинэн ўлэлиир
киин эрэ бу полиЇынан босхо эм
тиир, кєрєристэр кыахтаах. Єс
кєтўн мэдэссиинэ кємєтўгэр су
Їаллык наадыйдаххытына, олох
хутугар куттал суоЇуур буоллаіы
на, ОМС полиЇа баарыттансуо
іуттан тутулуга суох эмтиир
кииннэр, быраастар босхо кєрєр,
эмтиир эбээЇинэстээхтэр.

2 Биир кэлим полиЇынан ким
туЇанарый?

 Байыаннай эбээЇинэстээх
дьонтон ураты, полиЇы Россия
гражданнара, онутэμэ кылгас
кэмμэ уонна уЇун болдьоххо кэл
бит омук дьоно, гражданствота
суох дьон, беженец статуЇун ыл
быт кэлии дьон ылыахтарын сєп.

2 Булгуччулаах медицинскэй
страховкалааЇын полиЇын хантан
ылабытый?

 Медицинскэй полис заявле
нияіа олоіуран страховой меди
цинскай компанияттан босхо бэ
риллэр. Баіалаах киЇи страховой
тэрилтэтин сылга биирдэ сэтин
ньи 1 кўнўгэр диэри талар эбэтэр
уларытар бырааптаах. Сокуоннай
саастарын ситэ илик оіолор он
нуларыгар тєрєппўттэрэ эбэтэр
оіо сокуонунан кєрўллўбўт бэ
рэстэбиитэллэрэ талар кыахтаах
тар. Бары докумуон туттарылын
наіына, хампаанньа ўлэЇиттэрэ
сайабылыанньа биэрбит кўμμў
тўгэр полиЇы оμотторо сылдьар
гытын туоЇулуур больдохтоох
кэмнээх сибидиэтилистибэни
(временное свидетельство) тутта
раллар. 45 кўн иЇигэр биир кэлим

полис Федеральнай фондаіа оμо
Їуллан, субъекка кэлэр. "Саха
медстрах"полис бэлэм буолуутун
туЇунан телефонунан эбэтэр смс
илдьити ыытан сэрэтэр.

2 ПолиЇы ыларга туох доку2
муон ирдэнэрий?

 Страховой хампаанньаіа
полис ыла кэлэргитигэр личность
буоларгытын туоЇулуур докумуо
нун (пааспарын), РФ Пенсион
най пуондата биэрбит тус страхо
вой счеккут нўємэрин (СНИЛС)
илдьэ тиийэіит, 14 саастарын
туола илик оіолорго тєрєєбўттэ
рин туоЇулуур сибидиэтилистибэ
уонна СНИЛС (баар буоллаіына)
ирдэнэр.

2 Тас дойду олохтоохторо ОМС
полиЇын ылалларыгар туох доку2
муон ирдэнэрий? 

 Тас дойду олохтоохторуттан
страховкалыыр хампаанньа анал
докумуон бакыатын ирдиир.
УЇуннук олорорго (ВНЖ) эбэтэр
болдьохтоох кэмμэ олорорго кє
μўллээх (РВП) киЇи уонна кини
дьиэ кэргэнэ маннык докумуон
наах буолуохтаах: 

 пааспар;
 Россияіа олороругар кєμўл

лээіин туоЇулуур докумуон;
 СНИЛС (баар буоллаіына).
Сэрии эбэтэр айыліа содулут

тан дойдутуттан тэскилээн Росси
яіа олоро кэлбит киЇиттэн (беже
нец) пааспар уонна "беженец"
буоларын туоЇулуур удастабы
рыанньа ирдэнэр.

ЕÀЭС (Àрмения, Белоруссия,
Казахстан, Кыргызстан) олох

тоохторуттан маннык докумуон
ирдэнэр: 

 пааспар;
 ўлэ дуогабара;
 СНИЛС;
 билигин олорор сиригэр ре

гистрационнай учуокка турарын
туЇунан иЇитиннэрии былааμката.

2 "Сахамедстрах" полиЇа Саха
сиригэр эрэ туЇаныллар дуо? 

 Суох, полис федеральнай со
куоμμа олоіуран оμоЇуллубуту
нан сибээстээн, "Сахамедстрах"
полиЇынан Россия бары мунну
гар медицинскэй кємєнў ылыах
хытын сєп. Медицинскэй полис
ОМС территориальнай бырагы
рааматынан олорор сиргитигэр
эбэтэр ОМС базовай бырагыраа
матынан Россия атын ханнык ба
іарар регионугар мэдэссиинэ кє
мєтўн ылар кыахтааххыт.

ЭЇиги быраапкытын кэЇэр тў
гэннэригэр, 88001001403 быЇа
линия нўємэригэр эрийиэххитин
сєп. Хампаанньа специалистара,
киирбит ыйытыыларга сєптєєх
эппиэти бириэхтэрэ.

2 Кумааіы уонна электроннай
полис кєрўμэ туох уратылаахта2
рый уонна ханнык болдьоххо бэрил2
лэрий?

 Бу полистар кєрўμнэринэн
эрэ ураты буолаллар. Электрон
най полиска толору киЇи аата,
хаартыската, илии баттааЇына
уонна полис нўємэрэ киирэр.

Кумааіы уонна электроннай
полис суолталара тэμ. Россия
олохтоохторо ОМС полиЇынан
тєЇє баіарар кэмμэ туЇаныахта

рын сєп, онно хааччах суох.
2 Билиμμи кэмμэ страховой

хампаанньа электроннай полиста2
ры биэрэр дуо?

 Саха сиринээіи Территори
альнай фонд быЇаарыытынан бу
кэмμэ электроннай полис оμо
Їуута кыччатыллан турар. Ол кур
дук биЇиги Республикабытыгар
электроннай полис киЇиэхэ ба
рытыгар оμоЇуллубат. Саμа тє
рєєбўт оіолорго уонна аан бас
таан биир кэлим полиЇы оμотто
рор дьоμμо электроннай полис
ылалларыгар кєμўл баар.

Бу кўннэргэ биЇиги офиспы
тыгар электроннай полис туЇунан
элбэх боппуруос киирдэ. Ол кур
дук кэккэ нэЇилиэктэргэ атын
страховой компания ўлэЇиттэрэ
электроннай полис биэрэбит
диэн нэЇилиэнньэіэ информаци
оннай пластиковай карта оμор
буттар. Сокуонунан ыллахха ол
карта Россия биир кэлим ха
лыыптаах электроннай полиЇа
буолбатах. Маннык электроннай
полистанныбыт диэн кумаахы
полиспытын бырахтыбыт диэбит
дьоннор элбэхтэр, ол сыыЇа, биир
кэлим халыыптаах кумаахы по
лискыт булгуччу бэйэіитигэр
баар буолуохтаах.

Ўгўстэр босхо мэдэссиинэ
єμєтўн сўрўннэрин, холобур, су
даарыстыбаннай поклиникаіа
кєрдєрєрў, дьиэіэ бырааЇы ыμы
рары, сорох тўгэμμэ тєлєбўрэ
суох эми ылары билэбит. ОМС
полиЇа єссє туох туЇалааіый?

Эмтиир киини кытта єйдєс

пєт тўгэμμитигэр "Сахамедстрах"
бэрэстибиитэллэрэ ыйанкэрдэн
биэриэхтэрэ, боппуруоЇу быЇаа
рарга кыЇаллыахтара, эспиэрбы
раастарбыт юридическай кємєнў
оμоруохтара. БиЇиги хампаан
ньабытыгар страховкаламмыт Са
ха сирин хас биирдии олохтооіо
ханнык баіарар ыйытыылаах си
бээскэ тахсыан сєп. КємєлєЇєргє
мэлдьи бэлэммит.

Єскєтўн эЇиги ыалдьыбат,
стационарга сытан эмтэниигэ
наадыйбат буоллаххытына, дис
пансеризацияны ааЇыаххытын
сєп. Диспансеризация чєл турук
таах, бигэ доруобуйалаах буоларга
тєЇўў буолар. ОМС полистаах
буоллаххытына, хампаанньа ха
Їан диспансеризация ааЇаргы
тын, сыл аайы ыытыллар профи
лактика кєрўўтўн, дириμэтилли
бит диспансеризацияны уонна
хоруона хамсыгын кэннэ реаби
литацияны барыахтааххытын
иЇитиннэрэр.

ОМС полистаах, мэдэссиинэ
іэ страховкалаах киЇи сарсыμμы
кўнўгэр эрэллээхтик сананар,
хаачыстыбалаах єμєнў ылар
кыахтанар.

Коллкииμμэ эрийэргитин
толлумаμ. Страховкаламмыт ки
Їиэхэ кэмигэр сєптєєх иЇитиннэ
риини тиэрдии, ОМС полиЇынан
оμоЇуллар єμє хаачыстыбатын
хонтуруоллааЇын  биЇиги эбээ
Їинэспит. Ўєрэкєтє, сиЇилии
сўбэлиэхпитамалыахпыт. Манна
сыЇыаннаах ханнык баіарар ыйы
тыыга хоруй биэрэргэ бэлэммит.

БиЇиги аадырыспыт: Ньурба
к., Советскай уул. 74 дьиэтэ, ўлэ
кўннэригэр 09:0013:00 ч. уонна
14:0017:00 ч., тел. 8(41134) 22703,
8962 737 2483, 8962 737 2473.

"Сахамедстрах" СМХ ÀУо, ли
цензиятын нўємэрэ ОС №2873 
01, СЛ №2873 2016 с. сэтинньи 09
кўнўттэн.

Єссє туЇаайан этэбин, Саха
медстрах полистара Россия бары
муннуктарыгар ўлэлиир.

– Доруобуйа –

Босхо эмтэнэр бырааптааххын
ол эбэтэр ОМС полиЇа туохха нааданый?

Єскєтўн ыалдьар тўгэμμитигэр, босхо эмтэнэр бырааптааххыт. Ол туЇугар эЇиэхэ мэдэссиинэ
булгуччулаах страхованиета баар буолуохтаах. Ону хантан ылабытый? ОМС полиЇын туЇунан тугу
билэрбит нааданый? 

Бу туЇунан "Сахамедстрах" улуустааіы салаатын ўлэЇитэ Федотова Колымана Георгиевна хоруйдуур.

– Пионерия 100 сыла –

"Самый классный вожатый""Самый классный вожатый" кўрэх
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Былыырбылыр, Саха сиригэр ўс саха
тэнийэолохсуйа илигинэ, Улахан Эбэ
кытылыгар Тыа уола Салгын диэн иичээн
аіалаах, Нуурал Уу диэн кємўстэстээх сў
рэхтээх ийэлээх, сииктээххэ хаампатах,
бууріалаахха быкпатах, сирэйдээх кэрэтэ,
дууЇалаах нарына, олоμхоіо эрэ кэпсэниэх
айылаах Сааскылаана диэн эдэркээн кыыс
олорбут. Бэйэлэрин эрэ кєрўнэндьаЇанан,
эйэ дэмнээх, бэрт чєкєтўк олорбуттара ўЇў.

Àрай биирдэ Улахан Эбэлэрин устун
мас болуокка да улахан сыгынахха даіаны
майгыннаабат кўтўр улахан балыгы санатар
сэп устан иЇэрэ кєстўбўт. Былыргы дьон
сиэринэн кыыстарыгар "тордоххор киир,
кимнээхтэрэ биллибэт хоЇууннар иЇэллэр
курдук, сэрэниэххэ" диэбиттэр.

Сўдў сэп биэрэккэ анньыллыбытыгар
курбуу курдук уЇун, тиит мас курдук кєнє
быЇыылаахтаЇаалаах эдэр уолчаан ойон
тўЇэн, тыйыс сирэйдээх, тор курдук кытаа
нах уЇун бытыктаах, нўЇэрдиμи кєрўμнээх
эрээри, кыбыскытаанаіынан батарыта
кєрєр харахтардаах, улахан уμуохтаах
оіонньору сиэтэн тўЇэрбит. Бу оіонньор
чугаЇаабытыгар тулалыыр ыраас салгын
хойдоро, уу долгуна чуумпурарга, кўн кў
лўктэнэргэ дылы буолбута дьону сєхтєрбўт.
"Бу туох улуу киЇитэ биЇигини єμєйдєієй"
диэн дьиксиммиттэр. Ыалдьыттары тор
дохторугар аЇатар кэмнэригэр Сааскылаа
на кыбыстан, туора дьону урут кєрбєтєх
туμуй буолан, тыаіа саспыт. ÀЇаансиэн,
сынньанануоскуйан баран, оіонньор:

 Хантан хааннаах, кимнээхтэртэн
кииннээх урдустар буолаіыт диэххит. Хоту
Муустаах муора кытылларыгар бытанан
олорор тоμус кєс уустарыттан, Баіадьылар
тєрўєхтэрэ, Баіындьа ойуун диэн буола
бын. Ити соіотох уолум, туйахпын хата
рыах ыччатым аата Хаардаан ХоЇуун. Бы
йыл тоіо эрэ муорабыт, Улууканнаах, уор
даах Байіалбыт кытылларыгар бу дойду
Хотой кыыла кєтєн кўпсўйэн тиийэн ча
μыргыыр буолла. Туора сирдэртэн атын
биистэр кэллилэр дуу, ыарахан тыыннаах
удьуордар иЇэллэрэ биллэн эрэр. КуЇаіан
битим тардар, куйахам хойгуо охсор тыас
тарыттан кўўрэр буолла. Хайа, эЇиги тугу
эмэни истэн олорор буолаайаіыт?

 Ханна да ыраах тэлэЇийбэт дьон тугу
да билбэккэистибэккэ олоробут. Ээ, дьэ,
ол биистэр кєЇєн кэлэн буулаатахтарына,
биЇиги, хара тыаттан аЇаан, эбэбититтэн
эбинэн олорор дьон эстэргэ тиийэр ини
бит,  Салгын сэрэхэдийдэ.

 Устар аалгыт сєіўмэр да сэп эбит.
 Киит диэн муора кыылын тириитин

єр сылларга хатараныраастаан, тўлўєннэр
ис сыаларын уулларан ўс хос уμуохтаан,
боотурдарым уонна чаіардарым оμорбут
тара абыраллаах буолла. Àрай ити тохсус
ойохпуттан, Кыраай дьахтарыттан тєрєє
бўт уолум холун этэ хойдо, буутун этэ буЇа
илигиттэн кэлэйдим. Сатахха єйўєбўт бў
тэн эрэр, онон уол эЇиэхэ хаалан бултуо
балыктыа. Хара ўлэни  харыстаабакка ўлэ
лэтиμ. 

Кырдьаіас эппитин ким утарыа баарай,
уол хаалла. Баіындьа аалыгар олорон уста
рыгар уола биэрэккэ далбаатыы хаалла.
КиэЇэ Сааскылаана киирбитигэр Хаардаан

ХоЇуун бастаан соЇуйда, онтон уоракєстє
кэрэ кыыЇы манаата, харахтарын кыыстан
араарыа суоіун сєіўннэ. Уу долгунунуу
тыаЇа суох хамсанар кыыс билбэт уола кє
рєрўттэн симиттэн, сытыы бэйэтэ хайдах
эрэ бохсуллан хаалла, имэ кэйдэ, этэ итий
дэ. Оіотун аЇатар аакка сылдьар ийэ барах
сан сўрэіин иминэн эдэрдэр сєбўлэспиттэ
рин уорбалаата, аіалара Салгын сарсын
иккиэ буолан тыаіа тахсар сэптэри, чаар
хааннары бэрийэ таіыста. 

Сарсыныгар Салгын Хаардаан ХоЇуун
нуун бултуйан, ўєрэнкєтєн тордохторугар
чугаЇаабыттара дьиэіэ хаалбыттар эбэлэ
риттэн сордоμноон, кўєллэриттэн кўєнэх
тээн 2 олгуйга буЇара сылдьаллар эбит. Ик
ки єттўттэн сэргэхсийии, ўєрўўкєтўў
буолла. Эдэрдэр дуомнааіы кэпсэппэтилэр
эрээри, харахтара кєрсўЇэр, сўрэхтэрэ єрў
кўйэр, дууЇалара ууллар. Ити курдук икки
кўн ааста. Биирдэ Сааскылаана єрўскэ кўєс
иЇиттэрин сууйа киирдэ. Кумахха олорон
Хаардаан ХоЇуун араас таастары бэрилии
олорор эбит.

 Ити тугу гынаіын?  кыыс ыйытта.
 Чокуур буолуох тааЇы кєрдўўбўн да

була иликпин.
 Àіабар хас даіаны кыым саіар таас

баарын билэбин, биирин ыйыттахпына
биэрээ ини.

Эр киЇи буоллаіа буолан, эр санаала
нан уонна сотору аіата кэлэрин сибики
лээн, Хаардаан:

 Сааскылаана, кєр эрэ. Бу мин дьикти
тааЇы, сўрэіи санатар кыЇыллыμы, дьик
титэ диэн, ортотунан кыра дьєлєієстєєх
тааЇы буллум, ону эйиэхэ биэриэхпин ба
іарабын, тугу диигин?

 Тыый, кырдьык даіаны сўрэіи сана
тар таас дии,  Сааскылаана тааЇы кєрєкє
рє сєхтє.

 Быалаан моонньугар иилинэриμ
буоллар, баіар, биирдэ эмит миигин са
ныаμ этэ.

Кыыс кыбыстан сирэйэ кытара кыыста,
махтанан уолу хапхара мичээрдиир харах
тарынан имэрийэрдии кєрўтэлээтэ, ол
аайы Хаардаан санаатыгар тулата сыр
дыырга дылы буолла, кыыс илиилэрин сэ
рэнэн илиитигэр хаайа тутан:

 Сааскылаана, мин эйигин кєрдєкє
рєєт сєбўлээтим, хаЇан да эйигин умнуом
суоіа, тўўнўн эйигин тўЇээн, кўнўЇўн кэрэ
бэйэіин ўйэлэргэ єйбєр хатыы сатаан
эрэйдэнним. Тапталлара диэн бу буоллаіа.
Эн суох буоллаххына соіотохсуйа тўЇэбин,
санаам оонньуур, єйўм буккуллар.

 Хаардаан, мин эмиэ ээ,  диэн кыыс
сибигинэйдэ, тєбєтўн уолун кэтит тўєЇўгэр
сыЇыарда. Кини даіаны Хаардаан барда
іына хайдах олороруттансылдьарыттан
саллар ўЇў.

 Эйигинниин эрэ дьоллоох эбиппин, 

диэмэхтээтэ. Ити тўгэнтэн таптаЇар дьон
арааЇы кэпсэттилэр, биэрэк кытыытынан
сиэттиЇэ сырыттылар, кэлин кыбысталла
ра ааЇан, астынадуоЇуйа уурастыларсыл
ластылар.

Кыыс котоку киэЇэ ийэлээх аіатыгар
кистэлэμин быктаран, саастаах дьон ўєр
дўлэр. Кєтўєн кыната суох, кыралаан, ба
іар илии охсуЇуута буолуо диэн, бэлэмнэ
нэ сырыттылар. Сотору Баіындьа кэлэн
дьулаан сэЇэннээх буолла.

 Кимнээх эрэ ўс Улуу аіасбалыс хо
чолор эргин хойгуолаабыттарын суох
оμордум, аартыкаартык аайы сэпсэбир
гэл, айа иитэлээтим, єлєрєрєЇєрєр сэптэр
таЇынан кырыыс тыллар кытаанахтарын
тумулларга иμэрдим, мээнэ хаамаайы бык
пат гына бэрийдим.

Сытар ынаіы туруорбат майгылаах, кє
нєкєрсўє ыал дьулайа иЇиттэллэр даіаны,
саμарбакка, истэ эрэ олордулар.

Баіындьа аЇаансиэн астынан кэтэіи
риин ороμμо утуйуохча буола сыттаіына
таЇырдьаттан кўлэнўєрэн уоллаах кыыс
киирдилэр. Оіонньор кырыылаах хараіы
нан Хаардааны кынчарыйда, уоттаах харах
тара Сааскылаанаіа хатанна эрээри, тугу да
саμарбакка, утуйан хаЇыμыраата. Сар
сыарда, ааттаах эрдэ ыалларын уЇугунна
ран, хоммут уоЇун хоμнордо.

 Ыаллар кыыскытын туора харах кєр
бєтўн курдук ииппиккит хайіаллаах. Ўтўє
дьахтар тахсыах кыыЇа эбит. Тоіус ойох
тухары мин диэтэх киЇи тыыммын тулу
йуох, бэйэбин уйуох, кыыс оіону бэлэх
тиэх дьахтары булбатым. ЭЇиги кыыскыт
тэтиэнэх, киппэ кєрўμнээх, сипитхоппут
кыыс хотун эбит. Миигин да маμан бытык
пынан, бўк тўспўт кєхсўбўнэн мыына кє
рўмэμ. Єссє да биир кыыЇы аЇатарта
μыннарар, баайталым олоххо олордор
кыахтаах оіонньорбун, онон ити кыыскы
тын хоойго сытар холоонноох доіор, эдэр
ойох оμостобун. Энньэ, олбу бєх тэрийэ
сатаамаμ, барыта баар киЇитэбин. Àрай
эппит тылларбын кыыскытыгар тиэрдиμ,
дойдулаан кєрўє этибит. 

Ыаллар даіаны, саμардыыта уЇуктубут
эдэрдэр бєтє бэрдэрдилэр, соЇуччу сонун,
дьулаан кэпсэтии буолла барыларыгар. Тє
Їє даіаны салыннар ыал аіата Салгын:

 Улуу Убайбыт, сўЇўєхтээх бэйэбит сє
Їўргэстээн туран, бука бары ааттаЇабыт
кєрдєЇєбўт, кєтўрдэр тииспит миилэтэ, сў
рэхпит чопчута соіотох оіобут Сааскылаа
на уонна оіолоотор оіоμ, тєрўт киЇи тє
рўєіэ Хаардаан ХоЇуун харахтарынан хай
іаЇан, сўрэхтэринэн сєбўлэЇэн, дууЇала
рынан тардыЇан бииргэлэЇэр санаалаах
тар,  диэн этэн бўтэ да илигинэ Баіындьа
сирэйэ дьэбидийдэ, харахтара хааннанна,
сири тиμилэхтиитиμилэхтии кўргўйтэ
лээтэ.

 Àанайтуонай абакам, Кыраайтан
оЇоіостоох дьахтары кўрэтэн уол оіолом
мутум, туора удьуор очунааЇа диэн туорап
пакка, бэйэлээх бэйэм уолум курдук иип
питим. Кини мин иннибин быЇа тўЇўєіэ
диэн оройдоппот этим. Нокоо, ити кыр
дьык дуо?! Туох да диэμ, дьахтар миэнэ,
тыл барда, бас барда, домм!

Хаардаан барахсан, кэлэйэнхомойон,
саμата суох быЇа бэриммит курдук сукул
лан турарын аЇынахарыстыы кєрєн, дьо
но буойа сатаабыттарын ўрдўнэн, Сааскы
лаана:

 Бу биЇиги сирбитдойдубут, тєрєєбўт
тэлгэЇэм, бэйэбит алаЇа дьиэбит, онно эн
да буолларгын аЇара киэптээмэ, таптыыр
киЇибин сэнээмэ, дьолбутун туора тўЇўмэ,
аал уоппутун атаіастаама.

 Маадьым, кўтўрдэр дьэ баіаіыт хоту
бары бииргэлэЇээриμ! Таμнарыахсыт
Хаардаан, одьулуун ойоіум быта, туруору,
хадаар майгыμ курдук таас хайа буола ку
булуйаар, дом, дом, домм!  диэн кылана
кылана, кумаіы, ууну халлааμμа диэри
ытыйар дьулаан холорук буолан, тыасуус,
ыЇыыхаЇыы быыЇынан тус Хоту кєтєн
кўпсўйдэ. 

Уолуйан хаалбыт ыал кєрєн турдахта
рына Хаардаан ХоЇуун таас хайаіа кубу
луйда, Сааскылаана єйўн сўтэрдэ. Ўс тўўн
нээх кўн кыыс дєйбўт, тугу да єйдєєбєт
курдук саμата суох сытан баран, тордохтон
тахсан, ўс тўўннээх кўн доіорун аттыгар
сєЇўргэстээн туран, ытаан муμнанна. Тєт
тєрў киирэн туох баар мааны таμаЇын
сабын кэтэн, киэргэллэрин иилинэн,
Хаардаана биэрбит сўрэіин моонньугар
кэтэн тахсан:

 Àіалаатар аіам барахсан, Хаардаана
суох хайдах да киЇи буолар кыаіа суохпун,
онон Ўрдўк Àйыылартан ўμэнсўктэн, мин
хайа иччитэ буолан, доіорбор барарбар
кєрдєсааттас. Ийэлээтэр ийэм котоку,
быралыйар бырастыы, нўєлнаал, кєμўл
олоххо олордубуккар Махтал! Дьол диэн
кылгас да буолар эбит, дьыліам оннук
буоллаіа, ону ылынан, доіорбун Хаардаа
ны быыЇыы, ўєрэкєтє иччи буолуом!

Àіалаах ийэ тєЇє да дууЇалара кылан
нар, сўрэхтэрэ хайыннар, тапталлаах суос
соіотох кыыстарын баіатын єйєєн, сыт
сымар таЇааран, асўєл уокка кээЇэн, єр да
єр Ўрдўк Àйыылартан ааттаЇанкєрдєЇєн,
кыыстара Хайа иччитигэр кубулуйбут.
Кыыстарын араμаччылыы, кємєлєЇє сыл
дьаары, аіалара тыалынансалгынынан
таас хайаны кэбирэтэ сатыыр, ийэлэрэ
ўрўччэ буолан сўўрўгўрэн кємєлєЇєр. Тор
дохторо, барыларын кэтэЇэрдии, хойуу ха
рыйалар быыстарыгар барыйан турар. Ты
Їыынчанан сылларга таас хайаны кємє
лєєн кэбирэтэн, ол Хайа билигин Элиэнэ
Остуолбалара диэμμэ кубулуйда. Сааскы
лаана кэрэ сэбэрэтэ доіоро Хаардаан кєнє
ньууругар саас аайы илэбодо кєстєн кэ
лэн, баарын биллэрэр. Барахсаттар, миэхэ
кєстєнкєμўллээн, бу номох сурулунна.

Туругурдун Таптал!

Àнгелина ДÀНИЛОВÀ,
Нам сэл. 31.03.22 с.

Муус устар 9 кўнўгэр Ньурба кєЇє сыл
дьар драма театрыгар Ньурба куоратыгар
хаЇан да буолбатах, Саха сиригэр сахалыы
тыыннаах, сахалыы тыллаах Форум буолан
ааста. Дьэ бу Форум туЇунан бэйэм туорат
тан кєрўўбўн эЇиэхэ толору тиэрдэ сатыам. 

Бу тэрээЇиμμэ Саха сиригэр биллэр
кєстєр урбааньньыттар кэлэн Ньурба олох
тоохторугар урбаан иЇин дириμник ыры
тан кэпсээтилэр, кэлбит ыалдьыттар бука
бары тустуЇунан эйгэіэ дьарыктаналлар,
ким эргиэн, ким блогерство, ким ыытаач
чы быЇыытынан ўлэлэрин хайдах саіалаа
быттарын кэпсээтилэр.

Бука бары биир киЇи курдук этиилэрэ
ўєрдэр эрэ, кўўстээх санаалаах буолуохха
уонна туохтан да толлубат буолуохха наада
дииллэрэ оруннаах дии саныыбын. Хан
нык хайысхаіа ким хайдах киирбитин кэп
сээннэр кэлбит Ньурба эдэр ыччаттарыгар
харахтарыгар уот ўєскээбитин бэлиэтии
кєрдўм. Кэлбит ыалдьыттартан тэттик
ыйытык биэрдим, маμнайгынан тўбэЇэ
тўЇэн "Мясной двор" атыыэргиэн киинин
тойоно Àйаал Макаровтан ыйытыым ман
нык буолла:

 Ўтўє кўнўнэн, ЭЇиги тоіо этинэн дьа2
рыктанар санааіа кэлбиккитий уонна туох
санааттан эргинэргэ санаммыккытый?.

Àйаал Макаров: "Ўтўє кўнўнэн, Кўєх
Ньурба, Киэμ Ньурба олохтоохторо. БиЇи
ги 90ус сылларга ыЇыллыытоіуллуу кэ
мигэр, ўлэ суоіуттан эбитэ дуу, бэйэбит
дьоммутун Сахабыт сирин олохтоохторо
сибиэЇэй туруктаах, чєл аЇынан аЇыырбы
тыгар баіаран туран дьыалабытын тэрим
миппит".

Иккис ыйытыым: ХалбаЇыыны бэйэбит
оμоробут диэтигит дии Дьокуускай куорак2
ка, оччотугар ити халбаЇыылар тоіо "Мяс2
ной двор" диэн дуу эбэтэр туох эмит бэйэ2

іит ааккытын иμэрбэккитий?.
Àйаал Макаров (кўлэр): "Туох баар хал

баЇыы Гост нуорматтан турар, биЇиги ону
тутуЇан оμоробут, Гост аата буолар, ону та
Їынан бэйэбит дьоммут сибиэЇэй боро
дууксуйа ылыахтаахтар диэн ол бу араас хи
мияны туттубаппыт".

 Сєєп, эппиэккит иЇин баріа махтал.
Ити курдук хабааннаах кэпсэтиилэр

ўєскээн Ньурбам бар дьонугар, эдэр ычча
тыгар туЇаайан тугу кыанарбынан суру
йарга быЇаарынным. 

Бу форумтан биири єйдєєтўм, биЇиги
букатын атын ўйэ дьонноро эбиппит, би
Їиэхэ бэйэ дьыалатын тэринэргэ ордук су
дургу уонна ўєЇэттэн кємє бєіє кєрўллэр.
Убайдарбыт бэйэлэрин кўўстэринэн тэри
нэн ўгўс єттє атыыэргиэн эрэ єттўгэр ох
тубут буоллахтарына биЇиэхэ билигин Ма
рия Столярчик эппитин курдук, араас эл
бэх дьыала тэриниэххэ сєбє чахчы. Àраас
єμєлєрў, атыыэргиэн, производство, он
тон да атын уонна биир сўрўнэ чахчы тыа
хаЇаайыстыбатынан дьарыктаныахха наада
эбит кўўскэ. Бу бачча уустук кэмμэ ити
саамай сєптєєх, саамай ўптээх, саамай
сибиэЇэй астаах буоларга тоіоостоох кэм
ўўммўт. Ким халыμ тыа хаЇаайыстыбалаах
ол халыμ хаххалаах.

Тўмўкпэр бу Форуму иилээнсаіалаан
тэрийбит, Ньурбабыт биир биллэркєстєр
киЇитэ, депутат, "Àрыылаах" ХЭО бас са
лайааччыта Àлексей Николаевич Тихонов
тан ыйыттым.

 Ўтўє кўнўнэн Àлексей Николаевич, туох
санааттан маннык Форуму тэрийэргэ бы2
Їаарыммыккытый?.

Àлексей Николаевич: "Бастатан туран
Киэμ Ньурба олохтоохторо, бу суруйууну
ааіааччылар, сэμээрээччилэр ўтўє кўнў
нэн. Форум тєрўттўўрбэр соіотох буолба
тахпын, мин дьиэ кэргэним бука бары тол
куйбут, идеябыт буолар. Тоіо, туох санаат
тан диэ, бу бачча ыгым, уларыйыы саіана,
Àрассыыйаіа буола турар быЇыымайгы
кэмигэр биЇиги бэйэбитин кєрўнўєххэ, кє
мўскэниэххэ, бэлэмнэниэххэ диэн санаат
тан бу уустук соіус кэмμэ ыччаппыт бэйэ
лэрин бэйэлэрэ кємўскэнэр, хаххаланар
буоллуннар диэн санааттан, ыччаттарбы
тыгар анаан алта киЇини ыμырбыппыт.
Бары эмиэ соччо бириэмэтэ суох дьоннор
быыс булан кэлбиттэригэр, буор босхо
кэпсээн барбыттарыгар баріа махтал. Бу
форумμа кєрбўккўт курдук быЇа сибээскэ
ZOOM нєμўє миниистир солбуйааччыта
тахса сылдьыбыта, ону таЇынан Дубайга
олорор кыыс Евгения Винокурова, Мос
кваттан Сергей Потапов быЇа холбонон
форуму киэргэттилэр дии саныыбын. Эдэр
ыччакка мотивация биэрэн диэххэ дуу
форум ситиЇиилээхтик ааста, кэлбит дьон
астынан бардылар. Бу форум тўмўгэ кэлин
биир эмит киЇи бэйэтэ дьыала тэринэн
атаіар турдаіына дьэ бу биЇиэхэ улахан
ситиЇии буолуо".

2 Хоруйгут иЇин улахан махтал, Àлексей
Николаевич.

Дьэ ити курдук дьиэ кэргэн идеята диэ
битин истэн салгыы аны Сахаяна Àлексее
ваіа уонна Светлана Тихоноваіа эмиэ
итинник ыйытык.

Сахаяна, Светлана: "Ньурба ыччата
ўўнэнсайдан, бэйэтин бэйэтигэр ўлэлээх
буоларыгар баіаран тураммыт ити идеябы
тын олоххо киллэрбиппититтэн олус ас
тынныбыт",  диэн бэрт кылгастык, сэмэй
дик хоруйдаатылар. 

Салгыы Николай Тихоновтан итинник
ыйытыыбар:

Николай Тихонов: "Ыччакка наадалаах
диэн стимул биэрдибит уонна атахтарыгар
турбут урбаанньыттар энергетикалара
кўўстээх почваны ўєскэтэр диэн санааттан
бу тэрийдибит.

Салгыы дьиэ Далбар Хотунуттан Сахаа
йа Тихоноваттан ыйытаары гыммытым
таба туппатым хомолтолоох эрээри, кини
сўрўннўўр салайааччы, оіолоро, кэргэнэ
эппит этиилэригэр, толкуйдаабыт толкуй
дарын олоххо  киллэрэллэригэр тєЇўў кўўс
буолан єйєєн, сўбэЇит буолбут буолуохтаах
диэн бўтэй эппинэн сэрэйэбин.

Кўндў ааіааччыларым, тўмўкпэр ис сў
рэхтэн баріа махталбын тиэрдиэм этэ
ыгым бириэмэлэриттэн быыс булан кэлэн
барбыт ытыкмааны ыалдьыттарбытыгар
уонна бу Форуму тэрийбит Тихоновтар
дьиэ кэргэттэригэр, ўлэіит єссє ўрдўк ўр
дэллээх, ситиЇиилээх буоллун.

Ньурбабыт дьонугар, эдэр ыччатыгар
туЇаайан этиэм этэ: чахчы даіаны бэйэбит
бэйэбитин булунуохха, тэриниэххэ, ўлэ
лиэххэхамсыахха. Сўрўнэ  тыа хаЇаайыс
тыбатын ылсыахха, халыμ хаххаланыахха,
ўрўμ астаныахха!

Сергей ПЕТРОВ.

– Редакция почтата –

Бэйэбит бэйэбитин булунуохха

– Сынньалаμμа –

ТТаптал хайатааптал хайата
Сайаіас, амарах дууЇалаах, кєнє2сэмэй Таркаайым дьонугар аныыбын.
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С 1 апреля началась весенняя призыв
ная кампания. Призыву на военную службу
подлежат граждане мужского пола в воз
расте от 18 до 27 лет, состоящие на воинс
ком учете или не состоящие, но обязанные
состоять на воинском учете.

В соответствии с Решением Президента
Российской Федерации весной 2022 года
на военную службу будет призвано мень
шее количество граждан, чем аналогичный
период прошедшего года. Первые отправки
призывников начнутся в конце мая месяца.
Из Нюрбинского района планируется
призвать на военную службу 30 чел. Моло
дое пополнение из Республики Саха (Яку
тия) по большей части будет распределено
для прохождения военной службы на тер
ритории Восточного военного округа. Осо
бо стоит подчеркнуть, что военнослужащие
(срочники) по призыву не будут направ

ляться для участия специальной военной
операции и военнослужащие весеннего
призыва прошлого года по истечению сро
ка службы будут демобилизованы своевре
менно в соответствии с установленньми
сроками. Данные вопросы нынешнего
призыва стоят на особом контроле Минис
терства обороны РФ.

Одной из ключевых задач при органи
зации мероприятий весеннего призыва
также как и в предыдущие годы, остается
недопущение распространения коронави
русной инфекции. Работа призывных ко
миссий будет осуществляться с соблюде
нием всех санитарноэпидемиологических
требований.

Военный комиссар Нюрбинского
улуса Республики Саха (Якутия)

Л.ИВÀНОВ.

Всероссийский конкурс «Цифровой про�
рыв» с 2019 года является флагманским про�
ектом платформы «Россия – страна возмож�
ностей», созданной по инициативе Президен�
та России В.В. Путина. Оператором конкур�
са с 2020 года является Àссоциация элект�
ронных коммуникаций (РÀЭК).

В период с 2021 по 2024 гг. проводится
серия хакатонов и лекций по тематикам,
связанным с искусственным интеллектом.
Проект реализуется в рамках Националь
ной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». В рамках проекта
в 2022 году пройдет 25 региональных
онлайнчемпионатов и 3 Всероссийских
масштабных чемпионата.

Применение больших данных — одно
из самых популярных направлений в IT,
которое открывает новые возможности для
бизнеса и государства, помогает компа
ниям развиваться.

В 2022 году наша страна столкнулась с
совершенно новыми вызовами, в том числе
для ITотрасли. В связи с чем ITприо
ритетами России становятся: ускоренное
импортозамещение (софт, цифровые сер
висы, элементная база), ITкадры (поиск,
обучение, удержание), новые прорывные
решения в области цифровых технологий и
сервисов (особенно в области ИИ). Ос
новными задачами проекта являются под
держка специалистов ITотрасли, осущест
вляющих свою деятельность на территории

Российской Федерации, а также разработ
ка отечественных ITпродуктов, необходи
мых для поддержания российской эконо
мики.

По итогам 2021 года в рамках прове
дения Всероссийского конкурса Цифровой
прорыв, приняло участие более 100 000
вовлеченных и более 60 000 участников
конкурсных соревнований. Было решено
порядка 74 кейсов, по результатам которых
было представлено 8366 решений в рамках
ITчемпионата по машинному обучению и
1 253 прикладных ITрешения на хакато
нах. Многие из этих решений уже реализу
ются на практике.

Всероссийский конкурс «Цифровой
прорыв» (Цифровой Прорыв.рф) за три
успешных сезона накопил огромный опыт
в создании гипотез и цифровых решений
для бизнеспартнеров, а проект «Хакатоны
и лекции по ИИ» (hacksai.ru) создал силь
нейшие образовательные программы и
привлек в сферу ИИ новых специалистов,
тем самым открыв сферу ИТтехнологий
более широкому кругу будущих специалис
тов. В мероприятиях участвовали школь
ники, студенты, выпускники вузов и опыт
ные специалисты. Коллаборация двух про
ектов поможет в 2022 году эффективно ре
шить вопросы цифровизации бизнеса за
счет новых решений, используя сильный и
креативный кадровый потенциал ITспе
циалистов – участников проектов «Цифро
вой прорыв» и «Хакатоны и лекции по ИИ».

На основании вердикта
присяжных заседателей

мужчина осужден к 9 годам
лишения свободы за убийство

Прокуратура Нюрбинского района под
держала в суде государственное обвинение
по уголовному делу в отношении 41летне
го жителя города Вилюйска. Он признан
виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ
(убийство  умышленное причинение
смерти другому человеку).

Уголовное дело на основании ходатай
ства подсудимого рассмотрено коллегией
присяжных заседателей.

В суде установлено, что подсудимый,
находясь в состоянии алкогольного опья
нения, в результате возникшей ссоры, на
нёс потерпевшему несколько ударов но
жом, в том числе в область его груди. В ре
зультате полученного колоторезанного
ранения в грудь, потерпевший скончался
на месте происшествия.

Подсудимый вину не признал в полном
объеме. Вместе с тем на основании пред
ставленных государственным обвинителем
доказательств его вина в совершении особо
тяжкого преступления доказана в полном
объеме. Коллегией присяжных заседателей
вынесен единодушный обвинительный
вердикт, подсудимый признан не заслужи
вающим снисхождения.

По результатам рассмотрения уголов
ного дела на основании обвинительного
вердикта коллегии присяжных заседате
лей, суд с учетом мнения государственного
обвинителя приговорил подсудимого к 9
годам лишения свободы с отбыванием на
казания в колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу и
может быть обжалован сторонами.

Необходимо отметить, что ранее по
данному делу присяжными заседателями
трижды выносились оправдательные при
говоры, которые по апелляционным пред
ставлениям прокуратуры отменены.

Прокуратура проверила
исполнение законодательства
о противодействии коррупции

на территории
Нюрбинского района

Установлено, что в ГБУ РС (Я) "Нюр
бинский межулусный доминтернат для
престарелых и инвалидов им. В.À. Петро
вой" принят на работу и заключен трудовой
договор с работником, ранее замещавшим
должность в ОМВД России по Нюрбинс
кому району.

В нарушение Федерального закона от
25.12.2008 № 273ФЗ "О противодействии
коррупции" должностное лицо учреждения
не уведомило бывшего работодателя о тру
доустройстве работника. 

Прокурором района в отношении
должностного лица возбуждено дело об ад
министративном правонарушении, пре
дусмотренном ст. 19.29 КоÀП РФ (неза
конное привлечение к трудовой деятель
ности бывшего государственного или му
ниципального служащего).

Постановлением мирового судьи судеб
ного участка № 23 Нюрбинского района
должностное лицо учреждения признано
виновным в совершении административ
ного правонарушения и ему назначено на
казание в виде штрафа в размере 10 тыс.
рублей.

Прокурор Нюрбинского района 
младший советник юстиции

À.В.СЛЕПЦОВ.

Предприятие продает следующие объекты
по Республике Саха (Якутия)

п.Депутатский
Здание  626,58 кв.м., Гараж  31,70 кв.м.
г.Мирный
3 этаж 3хэтажного здания по Ленина, 5  497 кв.м.
п.Чульман
Здание по Титова, 7  724 кв.м.
п.Серебряный Бор
2 этаж 2этажного здания дома 34  489 кв.м.
с.Теплый Ключ
База по ул.Дружбы, 31  6 объектов, 2387 кв.м.
г.Усть�Нера
Здание Сахателеком  2 260 кв.м.
п.Солнечный
Помещение по Строителей, 11  39 кв.м.
Сдается помещение с отдельным входом в центре г Нерюнгри
Площадь  58 кв.м., 1 этаж.
Так же сдаются помещения в аренду: Вилюйск, Ленск, Покровск, Тикси, Депутат

ский, Жиганск, Зырянка, Нюрба, Олекминск, Сангар, Светлый, Сер.Бор.
Контактный телефон: (4112) 40�70�32, 8 924 870 50 39

Всероссийский конкурс «Цифровой прорыв»
(Цифровой Прорыв.рф)

Весенний призыв

––  ППррооккууррааттуурраа  ссооооббщщааеетт  ––

Общественная палата РС(Я) по инициати�
ве Международного детского фонда "Дети
Саха�Àзия" провела круглый стол "Поддержка
приёмных семей в Республике Саха (Якутия)"
совместно с Министерством труда и социаль�
ного развития РС(Я). Модератором выступила
член Общественной палаты России, замести�
тель председателя Общественной палаты Яку�
тии Лена Ефремова.

Общественность с большим воодушевле
нием восприняла объявленный Главой Рес
публики Саха (Якутия) Год матери. Основ
ной его посыл поддержка материнства, се
мьи, развитие института приемных семей.

Участниками круглого стола стали при
ёмные семьи республики, органы опеки и по
печительства, организации для детейсирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
общественные организации муниципальных
районов, благотворительный фонд "Солнеч
ный город" г.Новосибирска.

МДФ "Дети СахаÀзия" многие годы про
водит слёт приёмных семей республики. Ве
дётся систематическая работа по поддержке
приемных семей, организованы съемки ви
деопаспортов детейсирот и детей, оставших
ся без попечения родителей. Трогательные
ролики размещаются в телепрограмме "Бу
дем вместе", транслируемой на канале НВК
"Саха". По итогам слётов выработаны реко
мендации Государственному собранию (Ил
Тумэн), Правительству Республики Саха
(Якутия), органам исполнительной власти,
муниципальным районам, общественным
объединениям (2016, 2018, 2019 годы).

Круглый стол стал первым официальным
мероприятием для вновь назначенного
Уполномоченного по правам ребенка в Рес
публике Саха (Якутия) Туйаары Васильевой.
Лена Ефремова тепло поздравила Туйаару
Валерьевну с началом деятельности в долж
ности детского омбудсмена и пожелала успе
хов в непростом деле защиты прав ребенка.

С основным докладом на круглом столе
выступила министр труда и социального раз
вития Елена Волкова. После этого обменя
лись мнениями участники  руководитель
благотворительного фонда "Солнечный го
род" Àнна Зотова (г.Новосибирск), исполни
тельный директор МДФ "Дети СахаÀзия"
Ольга Àндросова, приёмная мама из села
Эйик Оленёкского эвенкийского националь
ного района Татьяна Петрова, приёмная ма
ма из села Октёмцы Хангаласского района
Светлана Ксенофонтова, приёмные родите
ли из села Àбага Àмгинского района Àнаста
сия и Николай Кайдаловы, приёмная мама,
член комиссии по социальной политике, де
мографии, защите семьи и детства Общест
венной палаты РС(Я) Светлана Тарабукина,
начальник отдела опеки и попечительства
Нюрбинского района Валентина Халаннико
ва, заместитель председателя региональной
общественной организации по объединению
многодетных семей "Большая семья РС(Я)"
Туйаара Васильева.

По итогам круглого стола "Поддержка
приемных семей в Республике Саха (Якутия)"
выработан проект рекомендаций:

"РЕКОМЕНДУЕМ:
Государственному собранию Ил Тумэн

Республики Саха (Якутия):
Рассмотреть вопрос о внесении в качест

ве законодательной инициативы проекта
закона Республики Саха (Якутия) о внесении
изменений в закон Республики Саха (Яку
тия) от 19 июня 2019 года 2162З номер 235
VI "О статусе многодетной семьи в Республи
ке Саха (Якутия)" в части приравнивания
приемной семьи к многодетной семье.

Министерству труда и социального разви
тия Республики Саха (Якутия):

Рассмотреть вопрос о разработке закона о
приемных семьях Республики Саха (Якутия),

который включал бы в себя, в том числе:
 компенсацию приемным родителям

затраты на оплату проезда ребенка от места
его нахождения до места проживания прием
ной семьи при первичном устройстве его в
замещающую семью;

 оздоровительные мероприятия по сана
торнокурортному лечению, реабилитации
приемных детей в летнее время;

 по выплатам каждому приемному роди
телю (матери и отцу);

 на предоставление скидок на оплату
коммунальных услуг в размере 30 процентов;

 выделение денежных средств на обес
печение медикаментами и диспансеризацию;

 на предоставление льгот на проезд в
городском и муниципальном транспорте;

 оплату сопровождения приемных детей
на санаторнокурортное лечение и оздоров
ление по Российской Федерации и др.

Предусмотреть работу по координации
приемных семей республики, создании ре
сурсной площадки по поддержке приемных
семей, оказанию методической помощи.

Предусмотреть конкурс среди приемных
семей с целью выявления лучших практик
воспитания.

Изучить опыт благотворительного фонда
"Солнечный город" города Новосибирска по
работе с приемными семьями, определить
координатора в регионе.

Правительству Республики Саха (Якутия):
В целях обеспечения надлежащей защи

ты и восстановления прав несовершеннолет
них, подвергшихся жестокому обращению в
семье, осуществлять дальнейшую деятель
ность Мобильной кризисной службы по ока
занию комплексной помощи несовершенно
летним.

Проанализировать эффективность реа
лизации Государственной программы "Про
филактика правонарушений в Республике
Саха (Якутия) на 20182022 годы" в части
профилактики преступности несовершенно
летних, т.к основными причинами соверше
ния преступлений несовершеннолетних яв
ляется снижение ответственности родителей,
неблагополучие психологического климата в
семьях, отчуждение родителей от обязаннос
тей по воспитанию детей, пьянство, конф
ликтность, жестокость, что также является
причиной социального сиротства.

Предусмотреть в телекоммуникационных
сетях проведение программ и каналов, печат
ных изданиях поддержки позитивного имид
жа семейного устройства детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей,
пропаганды семейных форм устройства и
приемных семей.

Главам муниципальных образований:
Рассмотреть вопрос о включении в муни

ципальные программы предоставление мер
поддержки жителям при создании приемной
семьи.

Решить вопрос бесплатного (льготного)
питания детей из приемных семей.

Рассмотреть вопрос о создании служб по
сопровождению замещающих семей, семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
для оказания своевременной помощи (пси
хологопедагогической, юридической, соци
альной) в целях предотвращения социально
го и вторичного сиротства.

Проводить на муниципальном уровне
комплексных мероприятий по профилактике
вторичного и социального сиротства.

Àссоциации приемных семей Республики
Саха (Якутия):

Вести систематическую работу по инфор
мированию населения о проводимой работе,
оказывать содействие распространению инс
титута приемных семей в регионе".

Пресс�служба
Общественной палаты РС(Я).

– В республике –

В Якутии предлагают приравнять
статус приёмной семьи к многодетной
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Кўндўтўк саныыр бииргэ ўєрэммит, ўлэ
лээбит дьўєгэбит, иистэнньэμ идэлээх

НИКОЛÀЕВÀ Наталья Семеновна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты
нан убайдарыгар, сиэн балтыларыгар, бы
рааттарыгар, бары аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит. Кўндў дьўєгэбит быдан
дьылларга быраЇаай.

Рая, Уля, Валя.

Тапталлаах кўндў бал
тыбыт

НИКОЛÀЕВÀ
Наталья Семеновна

ыарахан ыарыыттан
муус устар 16 кўнўгэр
олохтон олус хомолто
лоохтук суох буолбу
тун бары билэр дьон
норугар дириμ ку
туріанынан биллэ
рэбит.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ,
аймахтара, кийииттэрэ, кыргыттара

Ньурбаттан, Мииринэйтэн,
Дьокуускай куораттан.

Маμнайгы кылаастан бииргэ ўєрэммит
истиμник саныыр киЇибит

НИКОЛÀЕВÀ Наталья Семеновна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн чугас дьонугар, аймахтары
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Ўтўє санаалаах табаарыспытын, дьўєгэби
тин єрўў єйдўўсаныы сылдьыахпыт, бы
дан дьылларга быраЇаай.

Бииргэ ўєрэммиттэрэ, Чаппанда
оскуолатын 1981 с. 7 выпуЇа.

Єр сылларга бииргэ ўлэлээбит дьўєгэбит,
кэллиэгэбит

НИКОЛÀЕВÀ Наталья Семеновна
ыарахан ыарыыттан бу олохтон туораабы
тынан уолугар Сашаіа, бииргэ тєрєєбўт
тэригэр, чугас дьонноругар, аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. Ната
шабыт сырдык, ыраас мєссўєнэ биЇиги
єйбўтўгэр, санаабытыгар єрўў баар буолуо.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эЇээбит,
Кўндээдэ нэЇилиэгин олохтооіо

СЕМЕНОВ Владимир Иванович
бу дьыл муус устар 20 кўнўгэр 69 сааЇыгар
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын
курутуйан туран биллэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ.

Тапталлаах быраатым, убайбыт, Кўндээдэ
олохтооіо, тыа хаЇаайыстыбатын бэтэрээ
нэ, уусуран самодеятельность кєхтєєх
кыттааччыта

СЕМЕНОВ Владимир Иванович
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн кийииппэр, саμаспытыгар
Мария Семеновнаіа, бырааттарбытыгар,
балтыбытыгар, убайбыт сиэннэригэр, хос
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын тиэр
дэбит.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ.

Убаастыыр убайбыт, Кўндээдэ олохтооіо
СЕМЕНОВ Владимир Иванович

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораа
бытынан саμаспытыгар, оіолоругар,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын тиэр
дэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Кўндээдэттэн Сергеевтар,
Дьокуускайтан Саввиновтар.

Кўндў дьўєгэбит Мария тапталлаах кэргэ
нэ, оіолоругар, сиэннэригэр эйэіэс аіа
лара, эЇэлэрэ, убаастыыр киЇибит, сыана
бэтэрээнэ

СЕМЕНОВ Владимир Иванович
уЇун ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан
барбытыгар кэргэнигэр, оіолоругар,
сиэннэригэр, чугас аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Далбарай дьўєгэлэриμ.

Бииргэ тєрєєбўт убайым
ФЕДОТОВ Дьулустаан Степанович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытын
курутуйан туран биллэрэбин. Дойдуμ буо
ругар сылаастык, сымнаіастык уЇун уугар
утуй.

Балта Федотова С.С.

Истиμник саныыр быраатым, убайбыт
ФЕДОТОВ Дьулустаан Степанович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты
нан балтыгар Сардаанаіа, сиэн быраатта
рыгар, балтыларыгар, бары аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Федотов Миитэрэй дьиэ кэргэнэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Федотова
Сардана Степановнаіа уонна кини дьиэ
кэргэнигэр тапталлаах убайа

ФЕДОТОВ Дьулустан Степанович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты
нан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

В.À. Петрова аатынан Ньурбатааіы
улуустар икки ардыларынааіы

кырдьаіастар уонна инбэлииттэр
интернат дьиэлэрин кэлэктиибэ.

Бииргэ ўєрэммит доіорбут
ФЕДОТОВ Дьулустан Степанович

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты
нан балтыгар Сардаанаіа, кини дьиэ кэр
гэнигэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэ
бит.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын 1978 с.
10 "в" кылааЇын бўтэрбит доіотторо.

Ньурба Маалыкайыгар єр сылларга олор
бут, рабкоопка єр сылларга бухгалтерынан
ўлэлээбит РФ Кооперациятын туйгуна,
ўлэ бэтэрээнэ, Дьокуускай куоракка олор
бут ытыктыыр киЇибит

ИЛЬИНÀ Àнисия Гаврильевна
ыарахан ыарыыттан 84 сааЇыгар кўн си
риттэн барбытынан уолугар Владимирга,
кыргыттарыгар Àстраіа, Дарияіа, сиэннэ
ригэр, хос сиэннэригэр дириμ хомолто
бутун холбуубут. Туймаада эбэ хотун буора
сылаас сыттык, суоріан буоллун.

Дьокуускайтан Бордоμ сўбэтэ,
Маалыкай землячествота.

Дьокуускай куоракка олорбут Ньурба
улууЇун Маалыкайдааіы рабкообугар єр
сылларга ўтўє суобастаахтык бухгалтеры
нан ўлэлээбит ўлэ бэтэрээнэ, РФ коопе
рациятын туйгуна, сэрии сылларын оіото,
убаастыыр кэллиэгэбит, аіа табаарыспыт

ИЛЬИНÀ Àнисия Гаврильевна
84 сааЇыгар ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан кыргыттарыгар Àстраіа,
Дарияіа, уолугар Володяіа, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.
Быдан дьылларга бырастыы, кўндў киЇи
бит.

Маалыкайдааіы рабкоопка бииргэ
ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ Е. Седалищева,

À. Тыасытова, À. Ефремова,
Е. Егорова, Т. Платонова.

Маалыкай нэЇилиэгин олохтооіо, єр сыл
ларга Маалыкай совхозрабкоопка ўтўє
суобастаахтык ўлэлээбит ўлэ бэтэрээнэ,
Потребкооперация туйгуна

ИЛЬИНÀ Àнисья Гаврильевна
кўн сириттэн Дьокуускай куоракка барбы
тынан сибээстээн оіолоругар Àстраіа,
Воваіа, Дашаіа, сиэннэригэр, хос сиэн
нэригэр, кўтўєттэригэр дириμ кутуріам
мытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўл
лэстэбит.

Бииргэ ўлэлээбит Дьокуускайтан Àйта
Николаевна уонна Татьяна Васильевна.

Убаастыыр эдьиийбит, балтыбыт
ТÀРÀЯРОВÀ Вера Семеновна

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў
рэммитинэн оіолоругар, чугас дьоннору
гар кутуріаммытын холбуубут.

Мииринэйтэн Ефимовтар, Хатыыттан
Макаровтар дьиэ кэргэттэрэ.

Убаастыыр эдьиийбит, балтыбыт
ТÀРÀЯРОВÀ Вера Семеновна

ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм
митинэн уолугар Димаіа, кыыЇыгар Су
саннаіа, кўтўєтўгэр, чугас дьонноругар
кутуріаммытын холбуубут.

Ньурбаттан Захаровтар, Мирон,
Павел Ивановтар дьиэ кэргэттэрэ.

Бииргэ ўєрэммит дьўєгэбит
ИВÀНОВÀ (ТÀРÀЯРОВÀ)

Вера Семёновна
уЇун ыарахан ыарыыттан суох буолбутугар
оіолоругар, сиэннэригэр, кытта тєрєєбўт
тэригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ ўєрэммит табаарыстара.

Эдэр сааспытыгар атыыЇыт куурсугар
бииргэ ўєрэммит дьўєгэм, тапталлаах до
іорум

ИВÀНОВÀ Вера Семеновна
уЇун, ыарахан ыарыыттан бу кўн сириттэн
олохтон туораабытынан курутуйан туран
тапталлаах оіолоругар, уолугар Дмитрий
Николаевичка, кыыЇыгар Сюзанна Нико
лаевнаіа, кўтўєтўгэр Илья Леонидовичка,
тапталлаах сиэннэригэр дириμ кутуріам
мын тириэрдэбин.

Дьўєгэμ Федорова Лидия Егоровна.
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Сўрэхпитигэр єрўў баар
Тапталлаах, истиμник са

ныыр кэргэним, аіабыт, эЇэбит,
ўлэ бэтэрээнэ, сэрии оіото КИМ
Федор Хайрич бу Орто дойдуттан
ыараіан ыарыыттан суох буолбу
та биир сыла буолла. Àіабыт ба
рахсан чиэЇинэй, бэриниилээх
ўлэЇит этэ. Таптыыр кэргэнинээн
Варвара Яковлевналыын сўўс
сўўскэ єйєнсєн, єйдєЇєн эйэ дэм

нээхтик 50 сыл олорбуттара.
Кўндў киЇибит Федя ўтўє

мєссўєнэ сўрэхпитигэрєйбўтў
гэр єрўў хаалыа.

Кэргэнэ Варвара Яковлевна,
сиэннэрэ.

Ыччаттара салгыахтара
Кўндў тапталлаах оіом КИМ

Àнатолий Федорович Орто дойдут
тан букатыннаахтык барбыта бу

дьыл муус устар 24 кўнўгэр ўс
сыла туолар.

Уолум барахсан наЇаа ўлэЇит
киЇи, кыЇамньылаах аіа, истиμ
табаарыс этэ. Кини туолбатах са
нааларын, ситэрбэтэіин уолатта
ра, кэлиμμи кэлэр кэнчээри ыч
чаттара ситэриэхтэрэ диэн бука
эрэллээхпин.

Ийэтэ Варвара Яковлевна
уонна уолаттара.

Собаки на протяжении мно
гих веков являются спутниками
и помощниками человека. Одна
ко многие люди становятся
жертвами их нападений, вызван
ных разнообразными причина
ми, поэтому умение уклониться
от нападения собаки, противо
стоять ей является непременным
условием выживания в городе.
Помните, что, как правило, со
бака не бросается на человека
без причины, поэтому, проходя
мимо, не дразните собаку, не
смотрите ей в глаза, не улыбай
тесь и не показывайте своего
страха перед ней.

КÀК ДЕЙСТВОВÀТЬ,
ЕСЛИ СОБÀКÀ ГОТОВÀ

НÀ ВÀС НÀПÀСТЬ
Остановитесь и твердым го

лосом отдайте команды, типа:
"Место!", "Стоять!", "Сидеть!",
"Фу!". В некоторых случаях сра
батывает серия команд, приво
дящая животное в растерян
ность.

Чтобы выиграть время,
бросьте в сторону собаки любой
предмет, не поднимая при этом
высоко руку. Наибольшую опас
ность представляет приседаю
щая собака, что говорит о ее го
товности к прыжку. Чтобы за
щитить горло, прижмите подбо
родок к груди и выставите впе
ред руку.

Из газовых средств самоза
щиты собаку может остановить
газовый пистолет и баллончик с
газом на основе вытяжки из
красного перца.

КÀК ДЕЙСТВОВÀТЬ
ПРИ НÀПÀДЕНИИ СОБÀКИ

К нападающей собаке повер
нитесь лицом, примите боевую
стойку или, если уверены в себе,
бросьтесь ей навстречу, но ни в
коем случае не поворачивайтесь
к собаке спиной и не убегайте.
Для защиты используйте зонтик,
камни, палку, одновременно
отступая к укрытию (забору,
дому) спиной и призывая на
помощь окружающих. По воз
можности обмотайте плащом,
пиджаком предплечье и руку, а
затем, выставив ее вперед, спро
воцируйте собаку на укус и силь
но ударьте по верхней челюсти
собаки. Если собака сбила Вас с
ног, упадите на живот и закройте
руками шею.

Помните, что болевыми точ
ками у собаки является нос, пах
и язык.

КÀК ДЕЙСТВОВÀТЬ
ПРИ УКУСЕ СОБÀКИ

Если собака Вас укусила, то
промойте рану перекисью водо
рода или обильным количеством
воды, окружность раны смажьте
йодом, наложите чистую повяз
ку. Обязательно обратитесь в
ближайший травмпункт для по
лучения квалифицированной
медицинской помощи. Поставь
те в известность о случившемся
полицию и ветеринарные служ
бы, указав по возможности точ
ный адрес владельца собаки.

Нюрбинский поисково�
спасательный отряд ГБУ РС (Я)

"Служба спасения РС (Я)".

Форум «Àлтай. Территория раз�
вития � 2022» пройдет на Àлтае С
29 мая по 3 июня в одном из самых
живописных мест Àлтайского края
– на озере Àя – состоится моло�
дежный образовательный форум
«Àлтай. Территория развития –
2022». Окружной форум Сибирско�
го федерального округа соберет на
своей площадке 500 участников из
разных регионов страны.

Участниками мероприятия
станут молодые люди в возрасте
от 18 до 35 лет, реализующие себя
в сфере проектной, исследова
тельской деятельности, активно
участвующие в общественной
жизни и развивающие свою ма
лую родину.

Что ждёт участников? В 2022
году «ÀТР» посвящен теме разви
тия молодежного туризма и прой

дет под лозунгами: «Развивай та
лант!», «Формируй окружение!»,
«Путешествуй себя!». Участники
попробуют себя в различных нап
равлениях от создания карты ак
тивностей эковолонтерского ту
ризма до нахождения бизнесре
шений в сфере турсервиса. Участ
ников научат развивать креатив
ное мышление, уверенно высту
пать перед публикой, оперативно
решать задачи в команде.

Программа форума разделена
на 12 площадоксообществ по
трем основным направлениям:
«ÀТРсоциальный: Лидер – Ко
манда – Общество», «ÀТРуправ
ленческий: Наука – Бизнес – Го
сударство», «ÀТРтрудовой: Труд
– Развитие – Экономика».

Образовательные сессии, нет
воркинги для участников прове
дут эксперты краевого и всерос

сийского уровней. Партнёрами
форума выступят федеральная
программа «Больше, чем путе
шествие», Мастерская управле
ния «Сенеж», президентская
платформа «Россия – страна воз
можностей», Российский эколо
гический оператор, Общенацио
нальный Союз Индустрии Госте
приимства, медиахолдинг «Регио
ны России», Всекавказский моло
дёжный тренинговый центр, Си
бирский федеральный универси
тет, Àлтайский государственный
университет.

Приём заявок на молодёжный
образовательный форум «Àлтай.
Территория развития – 2022»
открыт до 30 апреля включитель
но на платформе ÀИС «Молодежь
России» (ссылка: https://grants.
myrosmol.ru/events/1d1174e8
3dfe413cae58e83d1edcad64).

ЭЭііээррддээллииииббиитт!!  ЭЭііээррддээллииииббиитт!!  
Таптыыр ийэбитин, эбээбитин Клавдия

Яковлевна ДÀНИЛОВÀНЫ 85 сааскын
туолбут ўтўємааны кўμμўнэн итиитик
истиμник эіэрдэлиибит! Баіарабыт кы
таанах доруобуйаны, бары ўтўєнў, кэрэни,
инникитин да єссє ўгўс сылларга эн олоххор
ўєрўўкєтўў, дьолсоргу тосхойдун, уЇун
олоіу баіарабыт. Кўн сирин кєрдєрбўт кўн
кўбэй ийэбитигэр бары ўтўєіэр, истиμ
сыЇыаμμар, сылаас тапталгар махтана
быт.

Эіэрдэни кытта оіолоруμ, сиэниμ.

БиЇиги дьиэ кэргэн Ньурба
к. Строд уул. олоробут. Уулус
сабыт ўрдўк, тула ыалларбыт ба
ры саμа дьиэ туттан, буор кут
таран уу барыта биЇиги тиэргэм
митигэр эрэ буолбакка, дьиэби
тигэр кытта киирэр буолбута. 

Бу кўннэргэ Ньурба 1 №дээх
оскуолатын (дириэктэр Василье
ва В.Р.) 10с кылааЇын оіолоро
кэлэн сарайбыт хаарын уонна
тиэргэммит хаарын тастылар.
Ньурба к. дьаЇалтата погрузчик

уонна массыына ыытан хаарбы
тын илтилэр. Быйыл ууга барбат
буоллубут диэн ўєрэн олоробут.
Онон биЇиэхэ кємєлєспўт оіо
лорго уонна куораппыт салалта
тыгар улаханнык махтанабыт,
ўтўє доруобуйаны, ўєрэххити
гэрўлэіитигэр ситиЇиилэри,
дьолусоргуну баіарабыт.  

ÀЛЕКСЕЕВÀ
Фекла Михайловна,

биэнсийэлээх учуутал.

– На заметку –

Состоится молодежный образовательный форум
«Àлтай. Территория развития–2022»

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

– Служба спасения информирует –

Правила поведения
при нападении собак

– Редакция почтата –

Махталбытын тиэрдэбит

Àтыылыыбын
Àнтоновкаіа Н.П.Саввинов аатынан
уулуссаіа 15 сотайдаах кєнє, 3 єттє
эргитиллибит, кєнє, уу ылбат уЇаайба
атыыланар. Докумуоннара бэлэм, дьиэ
тутарга кєμўллээх. 8�914�289�35�65.

Àнтоновкаіа, Крахмальнай уулуссаіа,

15 суотайдаах, сороіо эргитиллибит,
акылаат турар сиригэр буор кутуллу�
бут, кэμэтиллэр кыахтаах (20 суот.
буолар). Бўлўў эбэттэн суол нєμўє,
кыраЇыабай миэстэіэ учаастак атыы�
ланар. Уу ылбат, кураанах. Докумуона
бэлэм, дьиэ тутарга кєμўллээх. 8�914�
289�35�65.


