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"Ньурба улууЇа" муниципальнай оройуон
салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан
эЇигини Саха сирин судаарыстыбаннаЇа
олохтоммут кўнўнэн уонна Саха ÀССР тэ�
риллибитэ ўбўлўєйдээх 100 сылынан ис сўрэх�
питтэн, итиитик�истиμник эіэрдэлиибин! 

Бу кўннэргэ култуурунай�маассабай тэ�
рээЇиннэр киэμ былааннаахтык ыытылла
тураллар. Муус устар 27 кўнўгэр лоп курдук
Саха сирин судаарыстыбаннаЇа тэриллиби�
тэ 100 сылын туолла. Єрєспўўбўлўкэ уЇун
кэмнээх сайдыытыгар сўμкэн оруолламмыт
тўгэн. Саха сирин судаарыстыбаннаЇын тє�
рўттэспит Максим Àммосовы, Платон
Ойуунускайы, Исидор Бараховы, Степан Àр�
жаковы кытта кинилэр доіотторо, биир
дойдулаахтарбыт Степан Васильев, Михаил
Мегежекскэй, бырааттыы Семен�1 и Се�
мен�2 Донскойдар бииргэ ўлэлээбиттэринэн,
єрєспўўбўлўкэ сайдыытын олугун тўЇэрси�
биттэринэн киэн туттабыт. Саха норуота
бэйэтин салайынан судаарыстыбаннастаах
буолуутун туЇунан єр сыллаах кэтэЇиитэ
уонна норуот бастыμ бэрэстэбиитэллэрин
туруорсуулара олоххо киирбитэ. Бу тўгэн
Саха сирэ сайдыытыгар саμ кэрдиис кэми
арыйбыта уонна манна олорор бары норуот�
тар социальнай, экономическай, култууру�
най уонна духуобунай сайдыылара тўргэтии�
ригэр олус улахан суолталаммыта. 

БиЇиги дойдубут уопсастыбаннай�бэли�
тиичэскай олоіор тосту уларыйыылардаах
уустук кэмнэригэр, 1992 с. муус устар 27 к.
єрєспўўбўлўкэ саμа Конституцията ылыл�
лыбыта. Итинэн єрєспўўбўлўкэ демократи�
ческай сыаннастары уонна гражданскай кє�
μўлў талбыта. Олох бары ирдэбиллэригэр
толору эппиэттиир Саха Єрєспўўбўлўкэтин
Конституциятыгар сєп тўбэЇиннэрэн, сєп�
тєєх правовой, бўддьўєт уонна нолуок база�
лара ўєскэтиллибитэ. Бу тўмўгэр єрєспўўбў�
лўкэ олоіор�дьаЇаіар социальнай уонна эко�
номическай єттўнэн бигэ туруктаах буолуу
ситиЇиллибитэ. Муус устар 27 к. Саха си�
рин историятыгар буолбут бу икки тўгэн би�
Їиги єрєспўўбўлўкэбит мєссўєнўн чыμха ула�

рыппыттара уонна кини салгыы бигэтик

сайдыытыгар быЇаарар оруолламмыттара. 
Дойду сайдарын туЇугар олохторун

анаан туран ўлэлээбит, єрєспўўбўлўкэ єр
кэмнээх социальнай�экэнэмиичэскэй сай�
дыытыгар сўдў кылааттарын киллэрбит
биир дойдулаахтарбытын ўйэтитэр тэрээ�
Їиннэр улуус уонна єрєспўўбўлўкэ таЇымы�
гар киэμник ыытылыннылар. Ўбўлўєйдээх
тэрээЇиннэр чэрчилэринэн Ньурба к. К.Д.
Уткин аатынан тўмэлгэ биир дойдулаах�
тарбытыгар аналлаах Судаарыстыбаннас
саалата аЇылынна, Ньурба к. Комсомоль�
скай уулуссатыгар "Саахалланар туруктаах
дьиэлэртэн кєЇєрўў" тосхолунан элбэх кы�
бартыыралаах олорор дьиэлэр бастакы сы�
баайалара, 360 миэстэлээх Убайаан орто ос�
куолатын дьиэтин бастакы сыбаайата тў�
Їэрилиннилэр. Быйыл 250 миэстэлээх Ньур�
батааіы судаарыстыбаннай драмтеатр,
Чаппандаіа 100/50 миэстэлээх оскуола�
саад, Кўндээдэіэ 176 миэстэлээх оскуола,
Маарга 35 миэстэлээх оіо уЇуйаана, Àнто�
новкаіа норуот айымньытын  дьиэтэ уо.д.а.
эбийиэктэр ўлэіэ киириэхтэрэ. Кэлэр сыл�
ларга маннык ўлэлэр саліаныахтара.

БиЇиги Саха сирин судаарыстыбаннаЇа
олохтонуутугар уонна атаіар туран сай�
дыытыгар сўдў кылааттарын киллэрбит
биир дойдулаахтарбыт ааттарыгар мэлдьи
сўгўрўйэн�ытыктаан, кинилэр ааттарын
уонна ўтўє дьыалаларын ўйэтитэн кэлэр кє�
лўєнэлэргэ тиэрдэрбит, кинилэр килбиэннээх
холобурдарыгар оіону�ыччаты патриоти�
ческай тыыμμа иитэрбит � ытык иэспит.
Àіа кєлўєнэ геройдуу олорон�ўлэлээн ааспыт
эстафетатын салгыы тутан хаалар уонна
ону салгыыр ыччаттаах буолуу � дойдубут
куттала суох уонна бигэ туруктаах олоіун
мэктиэтэ. 

Ытыктабыллаах Ньурба оройуонун
олохтоохторо, эЇиэхэ чэгиэн�чэбдик доруо�
буйаны, олоххутугар�ўлэіитигэр ситиЇии�
лэри, дьолу�соргуну уонна этэμμэ буолууну
баіарабын!

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

Ытыктабыллаах Ньурба улууЇун
олохтоохторо! Кўндў биир дойдулаахтарбыт!

"Ньурба улууЇа" муниципальнай оройуон дьаЇалтатын уонна тус бэйэм аап�
пыттан эЇигини Саас уонна Ўлэ бырааЇынньыгынан � 1 Маайынан истиμник эіэр�
дэлиибит!

Бу сааскы дьиμнээх бырааЇынньык дойду олохтоохторо биир саамай сєбўлўўр
бырааЇынньыктарынан буолар, биЇигини чаіылхай кўнўнэн, кўўтўўлээх сылааЇы�
нан уонна айыліа уЇуктуутунан ўєрдэр. 1992 с. 1 Маай билиμμи аатын ылан, Саас
уонна Ўлэ бырааЇынньыгынан ааттаммыта. 

Дойдуга хамсык дьаμа намыраан санитарнай хааччахтар сымнатыллан, быйыл
бырааЇынньыкпытын киэμ хабааннаахтык урукку курдук ыытар буолбуппут
ўєрўўлээх. 1 Маайы Ньурба улууЇун ўлэлээн иитиллээччилэрэ ўлэіэ�хамнаска кэккэ
ситиЇиилэрдээх кєрсєллєр. "ОДьКХ" ГУП Ньурбатааіы филиала, Ньурбатааіы
кєтєр фабриката, "РИК Àвтодор" Ньурбатааіы филиала, "Кўндээдэ" ÀÀУо, Киров�
тааіы чох разреЇа уо.д.а. улуус тэрилтэлэрэ туруктаах ўлэлээхтэр. 

Быйылгы ўбўлўєйдээх сылы биЇиги Ньурбабыт улууЇугар Норуот кєіўлээЇинин
сылын биллэрбиппит. НэЇилиэнньэттэн уонна уопсастыбаннай тэрилтэлэртэн
араас хабааннаах 200�тэн тахса бырайыак киирдэ. НэЇилиэктэргэ уонна Ньурба
куоракка бырайыактарын кємўскээтилэр. Сўрўн боліомто урбааны, оμорон таЇаа�
рыыны сайыннарыыга, ол иЇигэр тўргэнник ситэр салааны сайыннарыыга, саμа ўлэ
миэстэлэрин тэрийиигэ, дьон дьарыктаах буолуутугар ууруллар. Àріаа дойдулар
єттўлэриттэн улам кўўЇўрэн иЇэр санкционнай бэлиитикэіэ утарсан импорты
солбуйуу, аЇынан�ўєлўнэн хааччыллыы куттала суох буолуута тыын суолталаах
буолла. Олоіурбут ўгэс быЇыытынан биЇиги тыа сирин табаары оμорон таЇаа�
рааччыларын уонна урбаанньыттары єйўўр бэлиитикэни салгыы ыытабыт.

Ўлэ дьонун эіэрдэлиибит уонна чиэстиибит, кэлэктииптэр ўлэіэ ситиЇиилэ�
риттэн истиμник ўєрэбит. Ўлэлииргэ баіалаах, сатабыллаах уонна дьаныардаах
буолуу, ўтўє дьыалалары оμорорго санааланыы ситиЇии тєрдє буолар. Итини сэргэ
биЇиги єр сыллаах ўлэлэринэн Ньурба улууЇун сайдыытыгар улахан кылааттарын
киллэрбит ўлэ бэтэрээннэригэр истиμ�иЇирэх махталбын тиэрдэбин. Бу быраа�
Їынньык кўн эЇиэхэ олоххутугар�ўлэіитигэр ситиЇиилэри уонна табыллыыны,
чэгиэн�чэбдик доруобуйаны, дьолу�соргуну баіарабын. 

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

По информации Гидрометцентра
Федеральной службы гидрометеороло�
гии и окружающей среды, этой весной
вскрытие р. Вилюй произойдет в течение
второй декады мая и на 1�3 суток раньше
нормы. Если в прошлом 2021 году
вскрытие реки началось 12 мая, то нын�
че данное событие прогнозируется на 13
мая. Также по предварительной оценке
приток воды в Вилюйское водохранили�
ще во втором квартале предполагается
ниже нормы (70�80% от нормы).

Подготовка к весеннему половодью
началась в Нюрбинском районе как
всегда заранее и ведется в полномасш�
табном режиме.

Так, 3 марта 2022 г. вышло распоря�
жение №333 "Об организации безопас�
ного пропуска весеннего половодья и

летне�осенних паводков на территории
Нюрбинского района в 2022 году" за
подписью и.о. главы МР À.Я. Яковлева.
Согласно документу создана районная
паводковая комиссия под председа�
тельством первого заместителя главы
района À.Я. Яковлева.

В целях безопасного пропуска па�
водковых вод на территории района
издано также распоряжение №348 от 4
марта 2022 года за подписью и.о. главы
МР "Нюрбинский район" À.Я. Яковлева
о создании оперативного штаба в соста�
ве комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Нюрбинского района.

Раиса НИКИФОРОВÀ.

ЭЇигини Єрєспўўбўлўкэ кўнўнэн, Саха
сиригэр Àвтономия тєрўттэммитэ 100 сы�
лынан Ньурба куорат дьаЇалтатын аатыт�
тан итиитик�истиμник эіэрдэлиибин!

1922 сыл муус устар 27 кўнэ � Саха сирэ
автономнай республика буолбутун билинии
кўнэ Єрєспўўбўлўкэбит олоіун, Ийэ дойдубут
историятын саамай сўрўн событиетынан
буолар, ол ўгўс сылларга биЇиги норуоппут
дьылата хайдах буолyоxтaaіын быЇаарбыта.

Саха норуотун историята аан дойдуга
Сэбиэскэй Сойуус курдук улуу судаарыстыба
тэриллиитин 100 сылын тэμэ биир суолунан,
биир историянан хаамсан, сайдан кэллибит.
Ол сылларга тєрўттэммит олох ўтўє єрўт�
тэрэ кўн бўгўμμэ диэри биЇиги олохпут сўрўн
олуктара буолбуттара саарбахтаммат. 

Култуура курдук сўдў, Дойду кємўскэлин
быЇыытынан бигэргэммит стратегическай
хайысха,  Ньурбаіа тэриллибитэ эмиэ 100
сыла. БиЇиги бу биир ўйэ тухары ылбыт кул�
туурабытын, билиибитин, сайдыыбытын
аны иккис ўйэни хайдах таЇымнаах олорор�
бутун быЇаарарга суолбутун тэлэр ураты
улахан суолталаах кэрдиис кэммит. Кэлэр
ўйэни єрє тутар ыччаттарбытыгар кўўЇў,

билиини, сиэри�туому, айыліаіа ўтўє сы�

Їыаны олохтуур, тириэрдэр биЇиги, бўгўн
олорооччулар, буолабыт! Бу биЇиги сўрўн
сыалбыт�сорукпут.

Ньурба куоракка быйылгы икки ўйэ сил�
бэЇэр ўбўлўєйдээх сылбытын Ньурба Патри�
отын сылынан биллэрбиппит мээнэіэ буол�
батах. Хас биирдии  олохтоохтон тутулук�
таах буолуо Ньурбабыт инникитэ, ўйэлэри
моμуур дьыліата, историята, Àар саарга
аатырар аата � Сахабыт сирин кэскилэ,
сарсыμμы саргыта! Бу єйдєбўлў, патриот
диэн тыл суолтатын эккэ�хааμμа иμэрэн,
санааны тўмэн, сааЇылаан�торумнаан хас
биирдии кўнў олоруох тустаахпыт!

Кўндў Ньурбам дьоно! Бука бары бўт�
тўўн дьоллоох олохпут туЇугар тўмсэммит,
норуотунан холбоЇон инники кэскилбит кэ�
μииригэр, дойдубут туругура турарыгар кэ�
рэни, ўтўєнў тўстўєіўμ! Баіарабын эЇиэхэ
бўгўμμў ўєрўўлээх кўн сарсыμμыга эрэли эп�
тин, Ийэ дойдубут сырдык кэскилин бэлиэтэ
буолуохтун! ЭЇиэхэ уонна чугас дьоμμутугар
дьолу, чэгиэн доруобуйаны, Сахабыт сиригэр
� чэчирии сайдыыны!

Ньурба куорат баЇылыга 
Àлександр ИВÀНОВ.

Кўндў Ньурбам дьоно, биир дойдулаахтарым!
ЭЇигини Сахабыт Сирэ Єрєспўўбўлўкэ буолбута 100 сыллаах єрєгєйдєєх кўнў�

нэн итиитик�истиμник ис сўрэхпиттэн эіэрдэлиибин!
Бу кўн биЇиги ахтан�санаан ааЇабыт Саха автономиятын тєрўттээччилэри �

П. Ойуунускайы, М. Àммосовы, И. Бараахабы уонна кинилэри кытары бииргэ ўлэ�
лэспит биир дойдулаахтарбытын Степан Васильевы, Михаил Мегежекскайы, бы�
рааттыы Донскойдары, Дора Жиркованы, Àлександр Габышевы, Николай Варфоло�
меевы о.д.а. Кўєх Ньурбаттан тєрўттээх чулуу дьоммутун! Кинилэр баар буо�
ланнар, булгуруйбат санаалаах, киэμ билиилээх�кєрўўлээх буоланнар Сахабыт Сирэ
чэчирии сайдарыгар ўлэлээбиттэрэ�хамсаабыттара, олохторун олук уурбуттара. 

Кэлиμμи да кэмμэ Ньурбабыт дьоно єрєспўўбўлўкэбит сайдыытыгар элбэх кы�
лааты киллэрбиттэрэ. Билигин даіаны Ньурба оройуона социальнай�экономичес�
кай кєрдєрўўлэринэн инники кўєμμэ сылдьара ону туоЇулуур! Бу билиμμи кэмμэ би�
Їиги єссє кўўскэ дойдубут, єрєспўўбўлўкэбит салалтатын тула тўмсэн инникибит
диэки сайдыы суолунан кимиилээхтик баран иЇиэхтээхпит.

Эдэр кєлўєнэ єбўгэлэрбит хайдахтаах курдук турууласпыттарын, кўўстээх
санаалаахтарын, дьиμнээх патриот буолалларын кўннэтэ аіа, орто кєлўєнэ кэп�
сээн, сырдатан иЇэрэ єссє тоіоостоох кэмэ буолбута саарбаіа суох.

Баіарыам этэ кытаанах, Ньурбабыт алмааЇыныы, доруобуйаны, кыайыыны�
хотууну, 100 сыллаах ўбўлўєйгэ анаммыт бары былааннар туолалларыгар, уЇун�
дьоллоох олоіу!

СЄ Ил Тўмэн судаарыстыбаннай тутулга уонна олохтоох
бэйэни салайыныыга сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ

В.М. ПРОКОПЬЕВ.

Ытыктабыллаах Ньурба улууЇун олохтоохторо!
Кўндў биир дойдулаахтарбыт!

Убаастабыллаах Ньурбам дьоно!
– Паводок�2022 –

В Нюрбинском районе готовы
к безопасному пропуску

весеннего половодья 
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27 апреля 2022 г. население
Республики Саха (Якутия) отмеча"
ет важную веху в истории нашей
республики " вековой рубеж госу"
дарственности, повод вспомнить
пройденный путь, оценить достиг"
нутое и задуматься о будущих нап"
равлениях развития.

С большим удовлетворением
отмечаю, что мои ближайшие
родственники � братья Донские
Семен Николаевич�I и Семен
Николаевич�II были активными
участниками строительства основ
государственности Якутии. 

Донской�I был членом Прези�
диума крайкома и первым нарко�
мом земледелия Якутии. На чрез�
вычайном съезде Советов ЯÀССР
20 апреля 1922 г представил про�
ект "Очередные задачи органов
земледелия Якутской ÀССР", где
выдвинул первостепенные задачи
сельскохозяйственного производ�
ства. Вместе с П. Ойунским  раз�
работал проект "Манифеста об
образовании Якутской ÀССР".
После был представителем

ЯÀССР при Совете народных ко�
миссаров РСФСР, членом ЦИК
СССР, Всероссийского ЦИК и
Якутского Центрального испол�
нительного комитета, возглавлял
Якутторгом, работал на ответст�
венных руководящих постах. В
1922 г. делегатом участвовал в ра�
боте X съезда Советов РСФСР.

Донской�II пост наркома
просвещения республики возг�
лавлял в 27�летнем возрасте.
Здесь он впервые в республике
разработал и ввел в практику
стратегию советской трудовой
школы, включающей обучение на
родном языке, создание учебни�
ков на родном языке, открылись
интернаты при школах, введено
совместное обучение мальчиков и
девочек и т.д. 

Был заместителем представи�
теля республики при ВЦИК в г.
Москве, участвовал в работе XI �
XII съездов Советов РСФСР, II и
III съездов Советов СССР, изби�
рался членом Совета Националь�
ностей ЦИК СССР, участвовал в
съездах по народному образова�

нию. Вместе с М. Àммосовым, À.
Бояровым и другими возложил
венок от имени Якутского народа
к гробу вождя В.И. Ленина.
Донской�II был одним из первых
директоров, открывшегося в те
годы Якутского пединститута,
вместе с П.À. Ойунским основали
научный исследовательский Инс�
титут языка и культуры при Со�
вете Народных Комиссаров

ЯÀССР. 
Братья Донские погибли в

1938 г. "по делу М.К.Àммосова"
вместе с незаслуженно оклеветан�
ными и репрессированными М.К.
Àммосовым, П.À. Ойунским,
И.Н.Бараховым и многими дру�
гими основателями государствен�
ности Якутской ÀССР. Светлые
имена братьев Донских достойно
вписаны в историю зарождения и

прорывного развития Якутской
ÀССР.

Мой отец Илья Николаевич
Донской двоюродный брат бра�
тьев Донских. В годы репрессии
вынужден был покинуть родную
Якутию, скитаться в глубинах
Красноярского края, наконец,
обосноваться в Мурманской об�
ласти. Погиб солдатом Красной
Àрмии в блокаде г. Ленинграда в
начале 1943 г. 

Выражаю благодарность и
глубокую признательность руко�
водству Нюрбинского района,
родного Мальджагарского насле�
га, населению и энтузиастам, ра�
ботающим по сохранению памяти
братьев Донских. Глубоко ценю
вашу работу по воспитанию мо�
лодежи в духе высокого патрио�
тизма, чувства благодарности
ушедшему поколению, который
ценой жизни построил государ�
ственность в Якутии. Желаю всем
успехов в работе, учебе и благопо�
лучия в жизни.

ДОНСКОЙ Р.И.,
кандидат экономических наук,

заслуженный ветеран
Сибирского отделения

ÀН СССР,
ветеран тыла.

Олунньутааіы єрєбўлўўссўйэ
Олус уЇуу илигинэ,
Ырааіы єтє кєрєн
Ыра санаа оμостон,
Билиμμи кэмμэ дылы
БиЇирэнэ истиллэр тыллары,
Эрчимнээхтик лип�лап
Эппитэ эбээт ОмуоЇап �
"Бигэ ситиЇиэхпит биЇиги
Бараммат�хороммот баайы �
Бэйэни бас билиини!"
Бааллара манна �
Бараахаптаах, БаЇылайап,
Àрдьакыаптаах, Кўєгэлэп,
Мэгэдьиэскэй, Батаакаба,
Биир бєлєххє тўмўллэ
"Социал демократ" � баартыйаіа,
Ойуунускайдыын бииргэ,
Батталы эЇэргэ
Бассабыык баартыйа
Баараіай соруктаах
БаЇыйан барбыта.
Ўс ўйэ тухары
Ўктэммит, баттаммыт
ЎлэЇит, бааЇынай
Уоттаах тылы ылынан
Уоіа�кылына кыынньан,
Кыраммыт норуот
Кыайар туЇугар кынаттанан,
КыЇыл былаах аннынан � 
Кыайыылаах буолбута!
БылааЇы былдьатан
Сэбиэти утаран
Хайалаах Ураалтан
Халчаакпыт сэриитэ
Сэниэтэ эстэн
Сибииргэ бўтўўтэ,
Унньуктаах кыргыЇыы
Уіараан барыыта,
ЎлэЇит дьоμμо �
Ўєрэіи, сырдыгы
Єμєтєн кєрўў
Ўєтэлээн испитэ.
Ўрўμў эЇэргэ

Ўргўєрўн ўўрэргэ
Ўтўмэн ўлэ
Єрўттэн барбыта.
Бэйэіэ тардан,
Бэриннэрэн, єйдєтєн �
Бандьыыппыт баранан,
БалаЇыанньа тупсан,
Баараіай былаан
Барыйан кэлбитэ!
Инники сайдарга �
Иитийэх санаа,
Тускулу тутарга �
Толкуйдаан ырытыы,
ТуЇааннаах дьоммутун
ТуЇулаан кууспута!
Баар буолбута барыл
Бастакы хардыы,
Баар буолбута оμкул
Бастакы кыайыы.
Àрассыыйа иЇинэн
Àптаныамыйа тэриллэрин �
Олус уустук боппуруоЇу
Ойуунускай, Бараахап
Олохтоохтук туруорсан,
Àраатарын табан,
ÀраастаЇан, дакаастаЇан
КуолулаЇан, туруулаЇан,
КуоластаЇан, куоталаЇан
Ыллыктаах этиилэрин �
Ыпсарыытын табан,
Ыксалынан, тиэтэлинэн
Ыыппыттарын єйдўўбўт.
Москубаіа бу кэмμэ �
Махсыым ОммуоЇап баара...
Кини киЇи турунан �
Киирэн�тахсан этинэн
Киин кэмитиэккэ сєбўлэтэн,
Àптаныамыйа ылылларын
ÀлгыЇын туппута!
Єрєспўўбўлўкэ тўстэнэрин
Єрўкўйэн ылбыта!

Омук омуктуун єйдєЇўўтэ
Олус кўўскэ турбутугар
Тыын боппуруос буолан
ТыйыЇырар кэмигэр,
Бырааттыы дойдулартан
Бассабыык баартыйата 

кўўстээх,
Биллэр�кєстєр эрчимнээх,
Бэлиитик дьонноох буоламмыт
Киин кэмитиэт билинэн
Киирии тылы ылынан
Киирбиппитинэн киэн 

туттабыт!
Сахабыт Сирэ
Сайдара, ўўнэрэ
Салайар ўлэЇит
Санныттан тўспэтэ
Àан айаіыттан
Àптаныамыйаны ылан
Àлдан кємўЇўн
Àлбыйан ылбыппыт,
Сирбит баайын
Саха аатынан
Сайдарын туппуппут.
Ўтўєкэн дьоммут
Ўлўскэн ўлэни �
Ўєрэххэ, сырдыкка,
Номуука туЇатын
Инники сайдарга,
Туруктаах буоларга �
ТуЇаайа туппута,
Сахабыт тыла
Суруга�бичигэ
Бу этэ �
Норуоппут кэскилэ �
Барыбыт ўєрўўтэ
Баріара турара!
Àрассыыйа кємєтўн
Àаіан да сиппэккин �
Буор босхо кэриэтэ
Бурдугунан хааччыйыы

Кєμўллўк сайдарга �
Кємєлєєх бўддьўєт,
Кэмигэр кирэдьиит
ЄйєєЇўн, єйдєЇўў �
Єрўўтўн баара
Ити барыта �
Элбэх ўлэттэн
Эллэнэн кэлэрэ.
Этэμμэ буолан иЇиэіин
Эрэй�муμ элбэіэ,
Санаа хоту буолуоіун �
Самыырдыыра, хаардыыра.
Судаарыстыба аатыттан
Суон сурахтаах
Уораан тыыннаах
Уорган урдустара
Дьулаан дьайыылаах
Дьухха дьоннор,
Ўєтэтэ суох ўμсўўнў
Ўєрэ�кєтє истэннэр
Сип�хоп гыммыты
Ситиигэ тиЇэн
Ситиспиттэрин билэбит.
Онно устубуттара �
Ойуунускай, ОмуоЇап
БаЇылайап, Бараахап
Онтон да атыттар.
Туллар тутаахтарга
Токурутуу баалларын
Тута єйдєєбўттэрэ,
Модун санааларын
Булгуруппатахтара,
Эрэл кыымнарын �
Энчирэппэтэхтэрэ,
Ыраас халлааμμа
Ыра санааларын �
ЫЇыктабатахтара!
Эрэммиттэрин курдук
Эйэлээх олох эргийэн
Холку санаалара
Хотойдуу кєтєн

Ымыы санаалара
Ырыа буолан
Кырдьык кыайбыта
Кыаіыран барбыта.
Саха Сирэ
Билиμμитин
Саμа таЇымμа тиийбитин,
Ўрдўктэн ўрдўккэ дабайыытын
Ўтўє дьоммутунан 

ситимниибит!
Єрєгєйдєєх ўбўлўєйдэргэ
Єйдєєн�санаан ааЇабыт
КиЇи киэнэ кэрэмэстэрин
Кэнчээри ыччакка кэпсиибит.
Кыайыыттан кыайыы �
КыЇылла туруо,
Баараіай тутуу
Баріара туруо,
Сири оμоруу, туЇаныы
Сириэдийэ туруо!
Ўрдўк ситиЇииттэн
Єрўкўйэр кэмнэргэ
Ўйэ буолар ўбўлўєйгэ
Єрє кєтєіўллэн
Єйдўў тўЇўєхпўт �
Ўлўскэн кыайыылаах
Ўтўмэн єμєлєєх
Ўтўє дьоммутун!
Сахабыт Сиригэр
Сайдыыга салайбыт
Саарын дьоммутун!

***
Àптаныамыйа кэμиир,
Àйан суола саліанар
Àны � Єрєспўўбўлўкэ буолар
Бэйэни салайыныы
Бигэтик киирэр,
Олох инники устар
Орто дойдуга � оргуйар!

Валерий НИКИФОРОВ"
Чигди.

Всего запланировано строи�
тельство более 20 социально�зна�
чимых объектов. Одним из обя�
зательных и крупных является
стадион с трибуной на 3000 поса�
дочных мест. Àндрей Владимиро�
вич посоветовал дополнительно
привлечь финансирование с
"Фонда будущих поколений".

Физкультурно�оздоровитель�
ный комплекс с бассейном и
спортивный зал в с. Чаппанда в
2023 г. будут внесены в федераль�
ную программу.

В этом году планируется ввод
в строй здания школы на 176 мест
в с. Кюндядя и школы�сада на
100/50 мест в с. Чаппанда. До�
полнительно Àлексей Иннокен�
тьев попросил взять под личный
контроль Председателя Прави�
тельства РС (Я) строительство
школы на 550 мест в г. Нюрба и
культурного центра в с. Маар.

Также в центре внимания ру�
ководства района строительство
интернатов для воспитанников

ДЮСШ и учащихся Нюрбинско�
го технического лицея.

Планируется строительство
детских садов на 150 мест в с.Àн�
тоновка и микрорайона Убоян г.
Нюрба. Кроме того, ведутся ра�
боты с целью строительства при�
строя начальной школы с. Àнто�
новка на 280 мест.

В ближайшее время начнется
строительство 16�квартирного
жилого дома для бюджетных ра�
ботников. Àндрей Владимирович

посоветовал увеличить количест�
во квартир до 24.

В следующем году начнется
строительство водоочистной
станции с мощностью 1200 куб. в
сутки по федеральной програм�
ме.  

Также обсудили ремонт проб�
лемных дорог Бысыттах�Малы�
кай, Чукар�Бысыттах, Киров�Чу�
кар. Руководство района внесло
на рассмотрение асфальтирова�
ние данных дорог, как первого в

республике пилотного проекта.
Не обошли вниманием и воп�

росы сельского хозяйства. Àнд�
рей Владимирович предлагает
заняться нюрбинским сельскохо�
зяйственникам разведением гу�
сей и обещает финансирование
строительства помещения на
1000 голов гусей.

В завершение встречи Àлек�
сей Иннокентьев пригласил Àнд�
рея Владимировича в июне посе�
тить Нюрбинский район и наш

знаменитый Ысыах в местности
Кыталыктаах.

В целом, по словам Àлексея
Михайловича, разговор получил�
ся интересным и плодотворным.
"Мы надеемся, что совместная
работа с Правительством нашей
республики очень скоро прине�
сет свои плоды", � отметил Àлек�
сей Иннокентьев.

Пресс"служба
администрации МР.

Живая память о братьях Донских

– Местное самоуправление –

"Совместная работа с Правительством нашей
республики очень скоро принесет свои плоды"

Глава Нюрбинского района Àлексей Михайлович Иннокентьев во время своей командировки в Якутск с
народным депутатом Ил Тўмэн из Нюрбинского района Владимиром Михайловичем Прокопьевым были на

приеме у Председателя Правительства Àндрея Владимировича Тарасенко. Обсудили вопросы строительства
объектов к предстоящей IX Спортивным Играм народов РС (Я), которые пройдут в Нюрбе в 2027 году.

Эппиттэрин курдук
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Таркаайы. Àаспыт єрєбўлгэ
улуус баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев нэЇилиэнньэ кєіўлээ�
Їинин сылын чэрчитинэн экс�
пертнэй бєлєхтўўн кэлэннэр ик�
кис тўЇўмэххэ кимнээх ааЇалла�
рын, харчыга тиксэллэрин чуол�
кайдаатылар. Олох уларыйыыта
сатыылаан дьон туруктаах буолар
туЇугар куойаларыгар�маμкыла�
рыгар оіустарбыттара, ментали�
тет ўчўгэй єттўгэр хайысхаламмы�
та кєЇўннэ диэххэ наада. Єскє
урут кўттўєннээіи оμорбокко
сылдьан "аіал даа" диэччи элбэх
эбит буоллаіына билигин  атын
хартыына ойууланар: тугу эрэ
оμорон�таЇааран баран сэниэлэ�
нэргэ�кыаіырарга эбии ўп�харчы
кєрўллэрин дьон�сэргэ туруор�
сар. Бу � саамай сєп. 

Таркаайылартан 10�тан тахса
киЇи хамыыЇыйаіа бырайыакта�
рын кємўскээтилэр, оμоЇукта�
рын кєрдєрдўлэр уонна ўгўстэр
харчыга тиксэн сўєм ўрдээн,
эрэллэрэ кўўЇўрэн, инники со�
руктара єссє улаатан таріастылар.
Кинилэр кимнээіий?

Киирэптэн маЇы ыллатар
Швеция "ИКЕÀ"�тыттан туох да
итэіэЇэ суох миэбэли оμорон
киэμ атыыга таЇаарбыт Сергей
Тельнов уонна кини ўлэЇитэ Вале0
рий Моргусов. Бу уолаттар олус
эдэрдэр, хорсуннар уонна  креа�
тивнайдар, аныгы технологиялар�
дыын "эн�мин" дэЇэллэр. Кини�
лэр мастарыскыайдарын Ньурба�
іа оμостуохтара, кэμээн эбии
ўлэЇит кєрўнўєхтэрэ.

Эмиэ Киирэп. Геннадий Па0
влович Семенов, "Чистая вода"
суоппара массыынатын модифи�
кациятын уларытыаіа.

Егоров Герасим Àлексеевич,
Киирэп оскуолатын информати�
каіа учуутала электроннай техни�
каіа сервиснай пуун аЇыан баіа�
рар, былаана киэμ. Наадалаах
дьыала диэн буолла. Ол гынан
баран бу сырыыга бырайыак хар�
чыта тиксибэтэ, эбии бииинэс�
былааны ситэри чочуйуμ диэти�
лэр, онон "еще не вечер", ўЇўс
тўЇўмэххэ табыллыаіа.

Егор Николаевич Семенов мо�
тоцикл, "Буран" о.д.а. тиэхиникэ�
ни ыытарга ўєрэтэргэ, кєμўл биэ�
рэргэ ўєрэх киинин  аЇыахтаах,
кини ааста, харчы бэриллэр буол�
ла.

Васильев Вячеслав Валерьевич
сири сиксигинэн сурахтаах талба
талааннаах уус столярнай масты�
рыскыайын кэμэтиэхтээх, обору�
дование эбии ылыахтаах, быра�

йыак биЇирэннэ.
Егор Сидоров пластиктан ем�

костара, тыылара о.д.а. оμоЇукта�
ра "как горячие пирожки" былдьа�
Їыгынан бўтэ охсоллор, эдэр
уолга харчы кєрўлўннэ.

Валериан Васильевич Васильев
биир гаалаах сиргэ хортуоска
олордуоіа, сиэмэ хортуоската
номнуо кэлтэ, билигин олордоро
эрэ хаалла. Эбии ўптэммиччэ
хайдах эрэ кыЇаллан�мўЇэллэн
кєрєрўн сэрэйиэххэ.

Денис Иванов Киирэп уола,
натуральнай тирииттэн атах таμа�
Їын оμорор, хаачыстыбата уонна
кєстўўтэ "пять с плюсом". Санк�
цияларынан сибээстээн Италия
атаіын таμаЇын умнарга барыах�
пыт, оттон Денис саппыкылара
брендовай кєстўўлээхтэр. Хомо�
йуох иЇин, бырайыак бу кўн аас�
пата, экспердэр эдэр киЇи ўЇўс
тўЇўмэххэ ааЇыаіа дииллэрэ
оруннаах.

Àркадий Прокопьевич Иванов
ис сўрэіиттэн тыа хаЇаайыстыба�
тыгар ыалдьар киЇинэн биллэр,
эппитэ�тыыммыта сєрў�сєп буо�
лан иЇээччи. Бу сырыыга кини
нэЇилиэк ходуЇаларын тупса�
рыыга мобильнай биригээдэ тэ�
рийэригэр тиэхиникэни туруо�
руста. ХамыыЇыйа сэргээтэ уонна
бу кўннэргэ оройуоннааіы т/х де�
партаменыгар киирэн мунньахха
кыттыы ыларыгар, бырайыагын

ситэрэригэр сўбэлээтэ.
Игнат Àндреев � ветврач, кини

дьиэ кыылларын сєбўлээн иитэ�
ринэн тыл тєбєтўгэр сылдьар,
аны сибиинньэлэригэр эбии ин�
дюк иитэр санаалаах. Хатыμ Сы�
Їыы сўєЇўлэригэр хаан улары�
тыыта наада диир, эрдэттэн осе�
менатордар куурустарыгар ўєрэм�
мит, искусственнай сиэмэлээЇи�
ни актуальнайынан ааіар, онно
тэриллэр наадалар. ХамыыЇыйа
олус сэргээтэ, ўЇўс тўЇўмэххэ
ааЇар ини.

Изабелла Семеновна Угапьева
ўЇўс сылын ыарыЇахтары массаж�
таан абыраата, туЇаммыттар эл�
бэхтэр, систэринэн торуоскалаах
кэлбиттэр омуннаатахха,  харах�
тан сыыЇы ылбыттыы хааман�
сўўрэн бараллар. Олохтоох дьа�
Їалтаіа хамыыЇыйа бырайыагы
єссє чочуйарга кємєлєЇєргє
сорудахтаата.

Киирэптэн кулууп сэбиэдис�
сэйэ Àрсен Иванов "ЭлэЇиμμэ"
турбаза оμостор санаалаах, быра�
йыагы хамыыЇыйа эбии ўєрэтии�
гэ ылла.

…Экспертнэй хамыыЇыйа
икки чаас тэбэн кєрбєккє ўлэ�
лээтэ, сўбэ�ама аптаах холбукат�
тан хостонно, бырайыактара аас�
патахтар санаалара тўЇэн илиилэ�
ринэн "прощай" диэн сапсыйба�
тылар, тєттєрўтўн, син�биир ин�
ники диэки барбыппыт курдук

дьўккўйўєхпўт диэтилэр.

Дьокутааттар приемнара
Олохтоох салайыныы кўнўгэр

биир сонун тэрээЇин ыытылын�
на, нэЇилиэнньэ дьокутааттарга
араас ыйытыктары биэрдилэр,
сєптєєх хоруйдары ылла

Елизавета Àлексеева, педаго�
гическай ўлэ бэтэрээнэ пандемия
хааччахтарынан уопсастыбаннай
тўмсўўлэр ўлэлэрэ уостубуттарын
уонна ону сєргўтэргэ туох бы�
лааннар баалларын токкоолосто.
Кырдьыга, дьокутааттар бу ха�
йысхаіа ўлэ уота�кўєЇэ мєлтєє�
бўтўн билиннилэр уонна бу боп�
пуруоЇу анаан�минээн кєрєргє
сєбўлэстилэр. 

ИккиЇинэн кини ўлэтэ суох
эдэр ыччаты вахтанан ўлэлээЇиμ�
μэ кєіўлўўргэ туох хамсааЇын
баарын ыйыталаста. Хоруй: биир�
диилээн дьоннордуун ўлэ ыытыл�
лар, ол гынан баран манна тўєл�
бэнэн уонна тўмсўўлэринэн ўлэ
кєдьўўЇў аіалыаіа, онно торум�
нары оμоруохпут диэтилэр.

Ўлэ бэтэрээнэ Ирина Моргусо0
ва Таркаайыны, Ньурбаны аатыр�
дыбыт самодеятельнай компози�
тор Àфанасий Моргусов таЇаа�
рыахтаах кинигэтигэр олохтоох
бўддьўєттэн эбии ўбўлээЇин
кыаллар дуо диэбитигэр дьоку�
тааттар кємєлєЇєргє бэлэмнэрин
эттилэр.

Ўгўс ыйытыктар нэЇилиэги
ырааЇырдыыга киирдилэр. Холо�
бур, аіыйах сыл нєμўє бары тэ�
рилтэлэр месячниктарга кєхтєєх�

тўк тахсар эбит буоллахтарына
аны кини  дьаалытынан уЇунна.
Дьокутааттар урукку ўгэЇи сєргў�
тўєхпўт диэн ээрэннэрдилэр. 

Буоларын курдук, сыбаалка
тула киэμ кэпсэтии таіыста, бєх�
сыыс трассаіа єтєн киирэргэ
бэлэм. "Ким буруйдааіый" диэμ�
μэ "биЇиги бары" диэн буолла,
дьон бєіўн кутар сиргэ тиэрди�
бэт, аара тоіор, ким да билиммэт,
"я не я, и мусор не мой" диэбит�
тии.

Оттон тугу гыныахха диэμμэ
быЇаарыы бэрилиннэ: КУР�дуун
бєіў астарарга кэпсэтиилээхпит.
Тиэхиникэ алдьанан єрємўєμμэ
турар, хаЇан тахсара биллибэт,
аны туран саас кэллэ, тугу эрэ
толкуйдуохпут диэтилэр. Балары
таЇынан бытовой єμєлєрў оμо�
рууга Маардар холобурданнылар.
Мархалар баттах кырыйтарар
туЇуттан Маарга айаμμа турунал�
лар, таμас тигиитин туЇунан этэ
да барыллыбат. Бу туЇаайыыга
дьокутааттар дьарыктаах буолуон
баіалаахтары кытта индивидуаль�
най ўлэни кўўЇўрдэргэ соруктан�
нылар.

Дьону приемнуур кўμμэ уоп�
сай дьыаланы бэйэлэрин киэнин
курдук ылынар дьокутааттар Àр�
кадий Прокопьевич Иванов,
Àлиса Михайловна Иннокентьева
уонна Октябрина Семеновна
Àндреева ордук дьыалабыайда�
рын уонна актыыбынастарын
кєрдєрдўлэр.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Муус устар 25 к. улуус сала�
йааччыларын планеркатыгар Рос�
потребнадзор Ньурбатааіы тер�
риториальнай отделын салайаач�
чыта Àндрей Федоров уонна улуус�
тааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова улууска
эпидемиологическай балаЇыан�
ньаны билиЇиннэрдилэр. Єрє�
бўлгэ ыарыЇах булуллубата, били�
гин улууска 57 ыарыЇах баар, ол
иЇигэр Ньурбаіа � 55, 37 киЇи
тастан эмтэнэр, 18 киЇи стацио�
нарга сытар, Дьокуускайга уонна
Мииринэйгэ 2 киЇи эмтэнэр. 

ЕДДС салайааччыта Àфанасий
Кириллин улууска балаЇыанньа
этэμμэтин иЇитиннэрдэ. 21�
22.04.22 с. мобилизационай ўєрэх
буолан ааста. Бээтинсэіэ ойуур
баЇаарыттан кутталлаах сезоμμа
бэлэмнэниигэ борокуратуура
кыттыылаах КЧС мунньаіа ыы�
тылынна. НэЇилиэктэргэ сир ан�
ныгар торфа умайарын умуруоруу
ўлэтэ барар. "Якутлесресурс" ГÀУ
филиалын ўлэЇиттэрэ Маарга
водовозтаах тахсан ўлэлээтилэр.

Улуустааіы тыа хаЇаайысты�
батын департаменын салайааччы�
та Иван Егоров эппитинэн, сыл
саіаланыаіыттан 240 т ўўт туту�
лунна. Роспотребнадзор кыттыы�
лаах хамыыЇыйанан ўўт пуунна�
рын дьиэлэрин кєрєллєр. Улуус
олохтоохторугар сайаапканан
босхо бэриллэр 1 тыЇ. боросуонак
кэлэн тўμэтиллэн бўттэ. 2019 с.
"ВилМар" кэпэрэтиип ўўт туттар�
быт дьоμμо иэЇин сабарыгар
улуустан ўп кєрўллэн, бу харчы
дьоμμо тиэрдилиннэ. Сылгы
кыстыга кытаанах соіустук ааЇан

иЇэр, Чаппандаіа 4 сылгы оіутта.
Ынах сўєЇў кыстыга этэμμэ.

ÀТП дириэктэрэ Геннадий
Игнатьев тэрилтэтин ўлэтиттэн
билиЇиннэрдэ. Ньурба к. устун 3
оптуобус сўўрэр, тыаіа сылдьар
оптуобустарыттан Кўндээдэ мар�
шрута тохтотулунна. Àаспыт нэ�
диэлэіэ салгын уйуктаах суудуна�
нан дьону таЇыыга лицензия
ылылынна, бэлэмнэнии ўлэтэ
барар, тарыып бигэргэтиллиэх�
тээх. 

Улуустааіы ўп управлениетын
салайааччыта Àлена Семенова
уонна ўєрэх управлениетын сала�
йааччытын солбуйааччыта Елена
Котоконова тустаах салааларынан
барар ўлэни билиЇиннэрдилэр.
Кэккэ оскуолаларга федеральнай
бўддьўєттэн хапытаалынай єрє�
мўєн ўлэтэ саіаланна, оіолор 2
симиэнэнэн ўєрэнэ сылдьаллар. 

Ўлэлээх буолуу киинин сала�
йааччыта Сахая Столярова аас�
пыт нэдиэлэіэ єрєспўўбўлўкэтээ�
іи ўлэ дьаарбаμката буолан аас�
пытын, Ньурба улууЇуттан барыта
91 киЇи, ол иЇигэр 19 ўлэтэ суох�
тар, итиэннэ оскуола оіолоро
кыттыбыттарын иЇитиннэрдэ.
Дьону ўлэнэн хааччыйыыга эбии
миэрэлэр бырагыраамаларын
чэрчитинэн 40�тан тахса киЇини
ўлэлэтиллиэхтээх. Ўлэтэ суох
дьону идэіэ ўєрэтии былааннаах�

тык ыытыллар, билигин погруз�
чик машиниЇыгар ўєрэнэ сыл�
дьаллар, атын идэлэргэ эмиэ
ўєрэтии тэриллиэіэ. 

ОДьКХ Ньурбатааіы филиалын
дириэктэрэ Àлексей Тихонов чоіу
таспыттарын, сыл устата Киров
чоіун 10�ча тыЇ. т. ылалларын,
саас уонна кўЇўн Киров чоіунан
оттоллорун иЇитиннэрдэ.

Улуус баЇылыгын олоіу�дьаЇа�
іы хааччыйыыга солбуйааччыта
Àлексей Àндреев Кўндээдэіэ ууну
ыраастыыр ыстаансыйаіа алдьа�
ныы тахса сылдьан баран оμоЇул�
лубутун, Маарга ууну ыраастыыр
ыстаансыйаіа уоту холбуурга
остуолба туруоруллубутун, бу
кўннэргэ холбуохтаахтарын эттэ. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунаа�
іы отделын начаалынньыгын солбу�
йааччыта Николай Рожин крими�
нальнай субуокканы билиЇин�
нэрдэ. Àаспыт нэдиэлэіэ 70
биллэрии�сайабылыанньа киир�
бит. 11 буруй оμоЇуллубут. Бары�
та 107 административнай борото�
куол, ол иЇигэр ГÀИ�нан 81 бо�
ротокуол толоруллубут. Суоппар
дастабырыанньата суох � 1, ити�
рик туруктаах 3 киЇи тутулунна,
ыстарааптыыр стоянкаіа 3 мас�
сыына туруорулунна. МууЇунан
туорааЇыннарга полициялар кэ�
тэбили олохтоотулар. 

Ростелеком Ньурбатааіы тэ�
рилтэтин салайааччыта Василий
Муксунов кўєллэр уулара тўспўтў�
нэн сибээстээн, эрдэ кўєлўнэн
ыытыллыбыт сибээс кабеллара
тахсан кэлбиттэрин, сайын итини
буорга кємўўгэ ўлэ барыахтааіын
эттэ. Ньурбачааμμа сибээс хаа�
чыстыбатын туЇунан эттэххэ, ба�
рыта этэμμэ ўлэлиир, тўргэн
ускуорастаах Интэриниэккэ хол�
буурга сайаапка биэриэхтээхтэр,
билиμμитэ сайаапка киирбэккэ
турар.

Спорт управлениетын сала�
йааччыта Роберт Àлексеев спорт
тэрээЇиннэрин билиЇиннэрдэ.
Улуус баЇылыгын бирииЇигэр кў�
рэхтэЇии саіаланан, киберспорка
уонна булкаас волейболга (эр
дьон уонна дьахталлар) кўрэхтэс�
тилэр. Волейболга 17 хамаанда
кытынна. Ньурба к. хамаандата
бастаан 30 тыЇ. солк. бириэмийэ�
лэннэ. 26 №�дээх ОГПС � иккис
миэстэ (20 тыЇ. солк.) уонна
Таркаайы нэЇилиэгэ ўЇўс миэстэ
(10 тыЇ. солк.) буоллулар. Чап�
пандаіа оіолорго боксаіа, Ньур�
ба к. "Олимп" саалатыгар кєμўл
тустууга кўрэхтэЇиилэр ыыты�
лыннылар. Бу чэппиэргэ улуус
баЇылыгын бирииЇигэр кўрэхтэ�
Їии чэрчитинэн Хаμаласка �
буулдьанан ытыыга, 30.04.22 с. �

бэтэрээннэргэ волейболга кўрэх�
тэЇии. Салгыы Роберт Àлексеев
аны сайын Бороіоμμо СЄ но�
руоттарын 8�с Спортивнай оон�
ньууларыгар бэлэмнэнии ўлэтин
билиЇиннэрдэ.

Кировтааіы чох разреЇын бэ�
рэстэбиитэлэ, Ньурба к. баЇылыга
Àлександр Иванов, Октябрьскай
нэЇилиэк баЇылыгын солбуйаач�
чыта Àлександра Иванова инфор�
мациялара истилиннэ. Бєіў хому�
йуу, санитарнай туочуканы ирдэ�
билгэ эппиэттиир гына саμардан
оμоруу боппуруостара таары�
лынна.

Улуус баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев улууска Норуот кєіўлээ�
Їинин сылын чэрчитинэн экс�
пертнэй бєлєіўнэн дьон быра�
йыактарын миэстэтигэр билсэ,
бээтинсэіэ Хорулаіа, Таркаайыга
уонна Маарга, субуотаіа Ньурба�
чааμμа, Дьиикимдэіэ уонна
Сўлэіэ сылдьыбыттарын, 25.04.22
с. � Чаппандаіа уонна Дьаархаμ�
μа, 26.04.22 с. � Ўєдэйгэ уонна
Хаμаласка сылдьыахтарын  иЇи�
тиннэрдэ. Дьокуускайга коман�
дировкатын тўмўктэриттэн били�
Їиннэрдэ. Бу туЇунан иЇитиннэ�
риилэр хаЇыакка туспа таіыста.

Планеркатын тўмўктўўрўгэр
Àлексей Иннокентьев улуус кил�
лэрбит былааннарын СЄ салалта�
та єйєєбўтўн, ити ўлэлэргэ бары
салайааччылар кєхтєєхтўк кыт�
тыахтаахтарын бэлиэтээтэ уонна
тустаах салайааччыларга сорудах�
тары тиэртэ.

Улуус дьаЇалтатын
пресс"сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

– Норуот кєіўлээЇинин сылыгар –

Оμорон таЇаарыы улаатыаіа
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Ньурба куоракка баар дьикти ааттаах,
Àланныров уулуссата диэн, ким"туох киЇи
аатынан ааттаммытын бу уулуссаіа оло"
рор дьоμμо туЇаайан суруйабын.

Бу уулусса мин тастыμ убайым лўєт�
чўк Àланныров Григорий Григорьевич
аатын сўгэр.

Убайым муус устар 4 кўнўгэр 1946 с.
Ньурбаіа бэйэтигэр кўн сирин кєрбўтэ.
Àаспыт ўйэлэргэ єбўгэлэрим тустарынан
кылгастык.

Мин хос эЇэм Саха сиригэр Улуу єрє�
бєлўўссўйэ саіана олорбут, элбэх сўєЇў�
лээх, орто кыахтаах ыалынан биллэр
эбит. Былыргы аіабыттар сахаларга аат
биэрэллэригэр эЇээбэр  "Васильев" диэн
нууччалыы араспаанньа тиксэр, онтон
єрєбєлўўссўйэ буолан дьону бастакы
биэрэпистээЇин саіаланар. Ол саіана

олохтоох дьон эЇэбин бары "ала" сўєЇў�
лээх (баіар былыргы саха ынаіа буолуо)
"Àла" оіонньор диэн аатынан билэллэр
эбит. Биэрэпис саіана бу араспаанньаіа
"Àла" диэμμэ нууччалыы "ныров" диэн
эбэн саμа араспаанньа "Àланныров"
диэн буолар, онтон атын аймахтара "Ва�
сильевтарынан" хаалаллар.

Убайым Àланныров Григорий Гри�
горьевич Ньурба 1 №�дээх оскуолатын
ўрўμ кємўс мэтээлинэн ўєрэнэн бўтэрэн
баран, кўтўєтэ лўєтчўк Тихонов Михаил
Àфанасьевич сўбэтинэн Бугурусланнаа�
іы летнай училищены бўтэрэн лўєтчўк
идэтин баЇылыыр. Ньурба авиапордугар
ÀН�2 сємєлўєккэ кєтєр. Àмакинка сир
баайын чинчийэр экиспэдииссийэтигэр,
ол саіана "Накыын" алмаастаах сирин
баайын аэрофотосъемкатын оμорууга
экиспэдииссийэ ўлэтин толорон кєтєр. 

Ньурба тыаларыгар, Сунтаарынан,
Мииринэйинэн дьону таЇар. Кэлин би�
Їиги "Чебурашка" диэн ааттыыр Чехо�
словакияттан кэлбит сємєлўєккэ коман�
дирынан ўлэлээбитэ. Ол кєтє сылдьан
биир быЇылааμμа тўбэспитин Ньурба
оройуонун "Коммунизм суола" хаЇыаты�
гар "Тўўμμў халлааμμа" диэн ыстатыйа
таЇаарбыттара баар, баіар ол сємєлўєккэ
кєтўспўт да дьон баар буолуохтарын сєп.

Ньурба�Бўлўў�Эдьигээн маршруту�
нан кєтєн кэлэн баран Ньурбаіа тўЇээри
гыммыта биир кєлўєЇэтэ тахсыбатах.
Ону ўстэ�тўєртэ тєхтўрўйэн тўЇэн иЇэн

тоμ сири таарыйар�таарыйбат доргутан
тоμмут кєлўєЇэтин таЇааран этэμμэ тў�
Їэрбит. Бу суруйдахха дєбєμ эрээри, ол
бириэмэіэ олус ыксаллаах кэмнэр буо�
луо, бука. Итинтэн да атын быЇылааннар
бааллара.

СитиЇиилээх ўлэтин иЇин  "Трудовая
слава 3 ст" уордьаннааіа, "Ветеран труда"
мэтээл, "Отличник Àэрофлота", "Ветеран
авиации Якутии", "Ветеран авиации
Нюрбы" диэн бэлиэлэрдээх этэ. Убайым
Григорий олоіун ўйэ аμаардаах ўбўлўє�
йўн икки ыйынан тиийбэккэ 1996 с.
тохсунньу 31 кўнўгэр эмискэ ыалдьан
олохтон туораабыта.

Мин убайбын кытта оіо эрдэхпитинэ
эЇэм Àмакинскай экспедиция сылгыла�
рын кєрєр буолан экспедиция оіолорун
пионер лааіырдарыгар бииргэ сылдьа�
рым. Булка, куска�куобахха куруук баты�
Їыннара сылдьара. Улаатан баран кини
курдук эмиэ лўєтчўк буолар баіа баар этэ
даіаны 2�3 уμуох тостуулаах буолан до�
руобуйабынан лўєтчўк буолар баіа сўп�
пўтэ, онон Иркутскайга тыа хаЇаайысты�
батын институтугар биолог�охотовед
ўєрэіин бўтэрэн 1975 с. "Тойбохой" соп�
хуоска охотоведынан ўлэлээбитим. Кэ�
лин сопхуос ыЇыллан Бессонов Г.Е. кы�
раайы ўєрэтэр тўмэлигэр 2010 с. диэри
ўлэлээн баран биэнсийэіэ тахсан Сун�
таарга олоробун.

ÀЛÀННЫРОВ Ю.Т.

Сорохтор умнан кэбиспит
буолуохтаахтар � олохтоох бэйэни
салайыныы Кўнўн судаарыстыба
таЇымыгар бэлиэтииргэ этии
киллэрбит киЇинэн Мииринэй
райсоветын депутаттарын бэрэс�
сэдээтэлэ Àркадий Харитонов
буолар. Соторутааіыта оройуом�
мутугар бэлиэ кўн єрє кєтєіўл�
лўўлээхтик уонна далааЇыннаах�
тык бэлиэтэннэ.

МТ�лэр бэйэлэрин кыахтары�
нан араас тэрээЇиннэри ыытты�
лар, баЇылыктардыын сибээскэ
тахсан ону чуолкай биллим. Нэ�
Їилиэктэри тэμнээн кєрєр сыа�
лым суох. Тоіо диэтэххэ соци�
альнай психология быЇаарарынан
ким эрэ аЇара хайіаныыта эбэтэр,
кими эрэ "олус да мєлтєх" диэЇин
ўчўгэйэ аіыйах. Ити да ўрдўнэн,
баары баарынан этэр ордуга чуол�
кай.  

Тус бэйэм олохтоох салайы�
ныы Кўнэ "Àкана" МТ�гэ лаппа
кєдьўўстээхтик уонна нууччалаа�
тахха, "с дальним прицелом"
ыытыллыбытын сэргээтим, бу
уопут атыттарга таріаннын диэн
суруйарга тиийдим.

Салалта
"Дьулустуун" дьулуЇар

Сарсыарда 11 чааска дьаЇалта
дьиэтигэр П.С. Егоров аатынан
орто оскуола "Дьулус" оіо тўмсўў�
тўн уон лидер оіолоро салайаач�
чы Àнна Соркомовалыын быраа�
Їынньыктыы таμнан�саптан,
ўєрэн�кєтєн киирэн кэллилэр,
дьаЇалта ўлэЇиттэрин эіэрдэлээн
чоргуттулар. "День дублера" тэ�
рээЇин єрўў буоларын курдук
кєдьўўстээхтик салаллыаіа диэ�
тилэр. БаЇылык Ефрем Семенов,
кини солбуйааччыта Саргылана
Васильева, кыл. исписэлиис Лина
Софронова, т/х исписэлииЇэ Ва�
лерий Торохов, землеустроитель
Родион Захаров ўєрэнээччилэргэ
тустаах ўлэлэринэн тугу дьарык�
таналларын ирэ�хоро. оіоіо тии�
йимтиэ гына сиЇилии кэпсээти�
лэр. 

Санаттахха маннык тэрээЇин
ыытыллыбыта номнуо ўгэскэ ку�
булуйбута, онон оіолор бўгўн эрэ
кэлэннэр дьаЇалта ўлэтэ дьон�
сэргэ олоіо�дьаЇаіа тупсарын тэ�
рийии буоларын саμа истибит
буолбатахтар. 

Бўгўμμў тэрээЇиμμэ олох�
тоох салалта аріаа дойдулар санк�
цияларын кэмигэр хайдах�туох
дьаЇаннахха сєптєєієр ураты
боліомтону уурда. Маны таЇынан
инникитин биир таЇымнаах са�
лайыныы киирдэіинэ кўўтўллэр
уларыйыылары чопчулаата: "Дьу�
лус" ўрдўкў кылааЇын оіолоро

аны кўЇўμμў быыбардарга интэ�
риэстээхтэрэ кєЇўннэ, аан дойду�
га бўрўўкээбит уустук балаЇыан�
ньаны да ырытыы�анаарыы та�
Їымнааіа билиннэ. 

Кэпсэтиилэр бўттўлэр, онтон
оіолор дьаЇалта ўлэЇиттэриниин
5 хамаандаіа арахсаннар быра�
йыактары оμорууга киирдилэр.
Тута этиэххэ: бырайыактар сир�
тэн�буортан тэйиэ суохтаахтар,
нэЇилиэк уонна оройуон иитинэн
сылдьыахтаахтар диэн буолла.
Àаіыахха эрэ.

"Сынньалаμ зонатын"
тула

Бырайыак ааптардара Женя
Николаева, Витя Торохов, кура�
тор Ефрем Семенов:

� НэЇилиэккэ кєієрдўў ўлэтэ
пандемия иннигэр ыытыллара,
кэлин тохтоон турар. Àны туран
былырыыμμы баЇаардартан тє�
рўєттэнэн дьиэ таЇыгар мастары
маассабайдык кєЇєрєн олордуу
бобуллубатар да олус биЇирэммэт
курдук буолла, ол гынан баран
тупсаран оμоруу  чэрчитинэн син
биир ўлэ кўўЇўрўєхтээх. Ордук
улахан боліомтону сынньанар�
дьарыктанар зонаны тэрийиигэ
ууруохха. "Àлбан аат тўЇўлгэтин"
єссє киэргэтиэххэ, олордуллубут
мастарга уу кутуутун кытаанах
хонтуруолга ылыахха, сибэкки
арааЇын олордуохха, эппиэтинэс�
тээх оіолору сыЇыарыахха. 

"Сынньалаμ зонатыгар" ха�
йаан да уулуссатааіы тренажерда�
ры туруорууну тўргэтэтиэххэ. Бе�

тоннааЇын ўлэтигэр кэпсэтиилэр
тэтимнэрэ кўўЇўрдўн. Харчы
баар, эскиз да бэлэм, сынньанар
сир талыллыбыта, энергетиката
ўчўгэй, ландшафт да табыгастаах.
Бырайыак олоххо киирэрэ чуол�
кайын Ефрем Михайлович бигэр�
гэттэ.

Быраап уонна эбээЇинэс
Семенова Сайаана, Шилуев

Тамерлан баЇылык солбуйаачыта
Саргылана Васильевналыын бы�
райыактара олохтоох бэйэни са�
лайыныыга быраап, эбээЇинэс
тустарынан буолла. Проектаннар
лаглаччы олорон лекцияны, бэ�
сиэдэни истиини сыыЇанан аах�
патылар, ол да буоллар оскуола
оіотугар ордук тиийимтиэ кєрў�
μўнэн олохтоох депутаттары, тэ�
рилтэ салайааччыларын уонна об�
щественнай тўмсўўлэрдиин
"встречи без галстука" ордук туЇа�
лыаіа диэтилэр. Депутат нэЇи�
лиэнньэлиин ўлэтэ, тэрилтэ сала�
йааччыта кэлэктиип кыЇаліала�
рын быЇаарыыта, общественник�
тар дьону кєіўлўўр практикалара
ўлэ процеЇыгар ордук кєстєрўн
чопчулаатылар.

Саргылана Васильевна маны
туЇаныахпыт диэтэ.

"Бєх реформата" –
боліомто киинигэр

Землеустроитель Родион
Дмитриевич Àфанасьев Робер�
тыын, Жиркова Вералыын быра�
йыактара нэЇилиэги ырааЇыр�
дыыга ананна:

� Билиμμитэ олохтоох сы�
баалкаіа кытыанынан таЇыйар
кыЇаліа суох, ол да ўрдўнэн иир�
бэ�таарба боппуруостар син биир
бааллар. Оройуоμμа бєіў�сыыЇы
хомуйар операторынан Киирэп�
тээіи КУР буолта, ўлэтэ олус эл�
бэх, онон нэЇилиэктэргэ кыЇал�
іалар кўєрэйиэхтэрин сєп. Àрай
бэйэбит бєхпўтўн сыбаалкаіа
анал полигон быЇан онно мун�
ньарбыт сєптєєх буолуоіа.

Àны туран сокуон этэринэн
бєх контейнердара 200 м. буола�
буола туруохтаахтар, ким эрэ
тиэргэнин ааныгар, тўннўгўн ан�
ныгар турдаіына атыыр айдаан
тахсыан сєп. Онон нэЇилиэк схо�
дунан маны быЇааран анал поли�
гоμμа илдьэр наада. Родион Заха�
ров оіолор толкуйдарын сєптєє�
іўнэн аахта.

Сайыμμы сынньалаμы
кєдьўўстээхтик

Ефремов Боря, Яковлева Уйгу
т/х исписэлииЇэ Валерий Юрье�
вичтыын бырайыактара оіону ўлэ
ўєрўйэхтэринэн иитиигэ туЇаа�
йыылаах:

� Урут ўлэ уонна сынньалаμ
лааіырдара (ЛТО) бааллара, би�
лигин кини умнуллубута куЇаіан.
Чкаловка саха сўєЇўлэрэ кэлтэри�
нэн манна нэдиэлэ, биир сезон
лааіыр аЇар олус ўчўгэй буолуоіа.
Баіар, сезон уЇун диэтэххэ кыл�
гас да болдьохтоох буоллун. Оіо�
лор эрдэттэн сўєЇў кєрўўтэ диэн
тугун билиэхтэрин наада, баіар
кэлин биЇиги саха ынахтарын
бостууктаабыппыт�ыабыппыт
диэн киэн туттуохтара. 

Валерий Торохов оіолор иде�
яларын єйєєтє уонна бырайыагы

салгыы сайыннарыахтаахпыт
диэтэ.

Маршруттары оμоруохха
Кылаабынай исписэлиис Ли�

на Àйааловна Барабанскай Гри�
шалыын, Солтуева Пашалыын
нэЇилиэк чугас сирдэринэн экс�
курсиялыыр, туристыыр марш�
руттары оμордулар уонна кини
экологияіа сыЇыаннааіын ый�
дылар. Бэлиэ миэстэлэргэ єйдє�
бўнньўк сурук�бичик ирдэниллэр
дэстилэр. Ити маμнайгыта. Ик�
киЇэ. Сир�дойду ааттарын билии,
ўєрэтии ономастикаіа тиэрдиэіэ,
кини тєрєєбўт тылы баЇылыырга
тирэх буолуоіа.

Бырайыак интэриэЇи тардар
диэн Лина Софронова ўєрэр.

Сэмсэ тыл
Олохтоох бэйэни салайыныы�

га МТ дьаЇалтата креативнай сўў�
рээни киллэрбитин бары да сэр�
гээтигит. Кистэммэт, оіону�ыч�
чаты салайар ўлэіэ иитиигэ�уЇу�
йууга баар потенциал ситэ туЇа�
нылла илик. Бу оіолор быра�
йыактарын бэл диэтэр, экономи�
ческай ааіыыга тиийэ оμордулар,
дьон боліомтотун тардарга ком�
муникация практикаларын баЇы�
лыырга холоннулар. Тугун кистэ�
ниэй: сорох эдэр дьоμμо дуоЇу�
нас сылаас�сымнаіас олбох кур�
дук кєстєр эбэтэр, карьера оμос�
торго кирилиэс дэнэр. Маннык
омсолоох кєстўў суох буоларын
туЇугар Àканаіа ыытыллыбыт
олохтоох салайыныы Кўнэ єссє
ордук чуолкайдаата дии саныы�
бын.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Открытые районные
соревнования
на призы главы

Нюрбинского района
С 23 апреля начинаются открытые ра"

йонные соревнования на призы главы Нюр"
бинского района по 10 видам спорта. Сорев"
нования посвящены 100"летию ЯÀССР и
ставят перед собой целью развитие массо"
вости спорта в Нюрбинском районе. В этот
день в спортзале им. À.И.Пахомова в Àнто"
новке прошли соревнования по смешанному
волейболу (мужчины и женщины). Участ"
вуют команды тўєлбэ, клубов, трудовых
коллективов и наслегов района.

Следующий график соревнований:
28.04.22 г. � пулевая стрельба (спортзал им.
В.Т.Иванова с. Кангаласс); 30.04.22 г. � во�
лейбол среди ветеранов (спортзал им. À.И.
Пахомова с Àнтоновка); 03.05.22 г. � шаш�
ки (Àнтоновская СОШ им. Н.Н.Чусовско�
го); 07.05.22 г. � шахматы (Àнтоновская
СОШ им. Н.Н.Чусовского); 12.05.22 г. �
настольный теннис (спортзал им. À.О.Àки�
мова мкр. Убоян г. Нюрба); 13.05.22 г. �
стрельба из традиционного лука (спортзал
им. À.И.Пахомова с Àнтоновка); 20.05.22 г.
� баскетбол (спорткомплекс "Олимп" г.
Нюрба); 26.05.22 г. � хапсагай (спортзал им.
В.В.Àндреева с. Марха); 27.05.22 г. � мини�
футбол (спортплощадка ПКиО г. Нюрба).

Призовой фонд соревнований солид�
ный: кроме медалей и грамот по каждым
видам спорта команды�победители полу�
чат по 30 тыс. руб., за второе место � по 20
тыс. руб. и за третье место � по 10 тыс. руб.

Пресс"служба администрации МР.
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Саμа сўўрээн, айымньылаах сыЇыан
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Хорула нэЇилиэгэ быйыл нэЇилиэк
быЇыытынан тэриллибитэ 125 сылын туо�
лар. НэЇилиэкпит история тўЇўўлээх�тах�
сыылаах, араас уларыйыылаах кирбиилэ�
ригэр, чуолаан Сэбиэскэй былаас олох�то�
нуутун кэминээіи сэгэтэн кєрєргє Хорула
нэЇилиэгин Бочуоттаах гражданина, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіириитин туйгуна,
педогогическай ўлэ бэтэрээнэ Чочанов
Николай Титович Хорулаіа Сэбиэскэй
былаас олохтонуутун туЇунан националь�
най архыып матырыйаалларыгар уонна
ытык кырдьаіастар кэпсээннэригэр олоіу�
ран суруллубут "Хорула" кинигэтиттэн
матырыйааллартан билиэххэ сєп. 

1917 сыллааіы перепись тўмўгўнэн Хо�
рула нэЇилиэгэр 4 аіа ууЇунан барыта 118
хаЇаайыстыба баара бэлиэтэммит. Бу
хаЇаайыстыбалар сўрўннээн урукку єбўгэ�
лэрин тєрўт сирдэригэр олорбуттар. Àрай
"Єспєх" уонна "Торбуох" аіа уустарын
аіыйах ыаллара атын аіа уустарын сирдэ�
ригэр олохсуйбуттар. НэЇилиэк 118 хаЇаа�
йыстыбата 48 араас ааттаах сирдэргэ �
алаастарга уонна ХХ ўйэ 90�с сылларыгар
диэри оттоно сылдьыбыт ўрэх сирдэригэр
таріанан сыппыттар. 

Бу хаЇаайыстыбалар 376 сылгылаах, 895
тєбє ынах сўєЇўлээх эбиттэр. Àіа ууста�
рыттан саамай элбэх сылгылаахтарынан
уонна сўєЇўлээхтэринэн Торбуохтар буо�
лаллар. Ол курдук, кинилэр 161 тєбє сыл�
гылаахтар, 329 сўєЇўлээхтэр. Єспєхтєргє
туЇааннааіынан 104 тєбє сылгы, 237 ынах
сўєЇў баар. Оттон Хорула аіатын ууЇугар
74 тєбє сылгы, 252 тєбє ынах сўєЇў сурул�
лубут. Дьардьыгынастарга 37 сылгы уонна
77 тєбє ынах сўєЇў бэлиэтэммит. Олох
сылгыта уонна сўєЇўтэ суох 5 хаЇаайысты�
ба баар, сэрэйдэххэ ўлэттэн�хамнастан тэй�
бит кырдьаіас дьон араμата буолуо. 

ТєЇєтўн да иЇин єбўгэлэрбит сўєЇўнэн,
сылгынан баайдара билиμμи бириэмэти�
нээіи нэЇилиэктэн таЇыччы ордук эбит
диэх кэриμнээхпит. Тэμнэбил быЇыыты�
нан эттэххэ Хорула нэЇилиэгэр 2021 сыл
тўмўгўнэн 484 тєбє ынах сўєЇў, 419 сылгы
баар.

"…Перепись матырыйаалларыгар оло�
іуран тўмўктээЇиннэри оμоробут. Баста�
тан туран ХХ ўйэ саμатыгар нэЇилиэккэ
сири ўллэстээЇин кылаастааЇын система�
тынан ыытыллыбыт. Тєлєбўрэ харчынан
уонна араас тўЇээн быЇыытынан барбыт.
Саха сирин атын улуустарыгар буоларын
курдук сири тўμэтиигэ дьахтар учуоттам�
матах (бу бириэмэіэ сири дууЇанан тўμэ�
тии бара илик этэ, 1918 сылтан саіалам�
мыта). Àтын сирдэр курдук нэЇилиэк
ўтўєлэригэр диэн сири анаан "угаайы"
уонна "укаас" кўрўєлэр бэриллибэтэхтэр.
Àрай нэЇилиэк общинатын кєμўллээЇи�
нинэн кўєллэри тўЇэрии иЇин олохтоммут
болдьоіунан сири арендаіа биэрээЇин
бырааттыы Саввиновтарга оμоЇуллубут.
Онон нэЇилиэккэ сири тўμэтии киЇини
кєлєЇўннээЇиμμэ тєрўєт буолар усулуобу�
йаны ўєскэппэтэх, оннооіор сўєЇўтэ, сыл�
гыта суох хаЇаайыстыбалары кытта матар�
батахтар.

3 аіа ууЇа 28 хаЇаайыстыбата идэтийэн
туран бултааЇынынан дьарыктаммыт, 19
хаЇаайыстыба балыктааЇынынан. Оччо�
тооіуга Єлўєхўмэ кємўстээх бириискэлэ�
ригэр олохтоох атыыЇыттар бородуукта
атыылаан харчы оμостоллоро уонна нэ�
Їилиэктэр кинээстэригэр эккэ, арыыга
туспа сорудахтар тириэрдиллэллэрэ. НэЇи�
лиэк сорох хаЇаайыстыбалара булка идэти�
йиилэрин маны сибээстиир сєп буолуо. 

Торбуох аіатын ууЇун киЇитэ Дьабыга
олохтоох Соттой Степан Иванович єссє
СОИН чилиэнинэн сылдьыбыт. Бу тылы
кыайан быЇаарбатыбыт. Àрай нэЇилиэктэ�
ри уопсай соруктары быЇаарыыга кытыа�
рар туЇуттан XIX ўйэ бўтўўтэ Саха омук
араас холбоЇуктарын тэрийтэлииллэрэ.
Бука онуоха майгынныыр тэрилтэ чилиэ�
нинэн сылдьыбыта буолуо. 

Кэтэх хаЇаайыстыбаларыттан ылыллар
бородууксуйанан айахтарын ииттэр кыах�
тара суох дьон ўлэіэ наймыланаллара Саха
сирин ўрдўнэн ХХ ўйэ 30�с сылларыгар
диэри баара. БиЇиги нэЇилиэкпитигэр
Самнакыыйап Д.С., Àлаппаас П.Е., Àнто�
нов И.Е., Чохумас Н.Е. наймыламмыт ўлэ�
Їиттэринэн сурулла сылдьаллар. Нэ�
Їилиэккэ Бабалай Иван Саввич диэн аат�
таах Ньаалбайга олохтоох соіотох тимир

ууЇа баар эбит. Маны таЇынан докумуоμ�
μа Саввинов Василий � II (Бачыгырыыр)
кўннэЇэр, болдьохтоох уонна утарынан
ўлэлиир ўлэЇиттэрдээіинэн суруллубут
(поденные, сроковые и сдельные).

БиЇиэхэ биллэринэн бу кэмμэ
нэЇилиэккэ атыынан дьарыктаммыт икки
киЇи баара биллэр: Туораах уола Григорий
Васильев (ÀтыыЇыт Киргиэлэй), Никифор
Àлексеев уола (Чочанов) � (Ньучук Тўмэп�
пий). Бу икки атыыЇыттан Киргиэлэйгэ IV
разрядтааіа биллэр.

ХХ ўйэ саμатыгар нэЇилиэккэ тєЇє
киЇи учуокка турарын хомойуох иЇин
кыайан быЇаарбатыбыт. 3 аіа ууЇун киЇитэ
холбоон 304 эбит, онтон дьахтарын ахсаана
144 тэμнэЇэр. Хорула нэЇилиэгэр саамай
элбэх ахсааннаах киЇилээіинэн Єспєхтєр
буолаллар. Кинилэр туспа нэЇилиэк тэрил�
лиэн аіай иннинэ, 1896 сыллаахха 217�
лэрин суруйан турабыт. Онон бу аіа ууЇун
дьоно 1917 сыллаахха диэри быЇа барыл�
лаан 30�ча тєрўєіўнэн эбиллибиттэр диэн
туран нэЇилиэк ўрдўнэн бу кэмμэ барыта
540�ча киЇи олорбут эбит диэн тўмўктўє�
іўμ. 

Советскай былаас
бастакы сылларыгар

Историяіа биллэринэн дойдуга былаа�
Їы ылбыт Сэбиэттэр уоргаттара хайа кўн
олоіуруохтарыттан ылата урукку ыраахтаа�
іылаах Àрассыыйаіа 300�тэн тахса сыллар
устата тутуллубут государственнай структу�
раны уонна ўйэлэргэ олоіурбут укулаатын
ўрэйиинэн дьарыктанан киирэн барбытта�
ра. Àіыйах ахсааннаах саха норуотун орто�
тугар ыЇыллыыны, хайдыЇыыны уонна
аймаліаны таЇаарбыт саμа былаас бу
политиката 1920 сылтан саіаланан 40�с
сылларга диэри ыытыллыбыта.

Саμа былаас бастакы нўємэрдээх ўлэ�
тинэн салалта саμа уорганнарын тэрийии
буолбута. Бўлўў уокуругун оробуочайдарын
Сэбиэтин быЇаарыытынан Марха улууЇун
народнай комиссарынан Кочнев анаммы�
та. Хас биирдии нэЇилиэктэринэн ревком�
нар тэриллибиттэрэ. Хорула нэЇилиэгин
Ревкомун бэрэссэдээтэлинэн кырдьаіас�
тар кэпсииллэринэн Нечаев Иван Àндрее�
вич диэн нуучча киЇитэ ўлэлээбит. Бу киЇи
сиэнэ, Ньурбаіа єр кэмμэ эргиэн тэрилтэ�
тигэр атыыЇытынан ўлэлээн биэнсийэіэ
тахсыбыт Васильева Мария Ивановна ахта�
рынан Нечаев Крымтан тєрўттээх, улахан
ўєрэхтээх киЇи эбит. Кини народник
буолан ыраахтааіы былааЇын утары туран
Саха сиригэр нуучча улуу суруйааччыта
В.Г. Короленконы кытта бииргэ кєскє
ыытыллыбыт. Àкана нэЇилиэгин Сиэн
диэн ааттаах сиригэр олохтообуттар. Хору�
латтан тєрўттээх Варвара диэн тулаайах
кыыЇы Нечаевы кытта бииргэ ампаарга
хаайан кўўстэринэн холбообуттар. Кини�
лэр Марфа, Àндрей, Семен уонна Матрена
диэн оіоломмуттар. Семен диэн уола Àіа
дойду Улуу сэриитин бириэмэтигэр фа�
шисткай талабырдьыттартан аіатын дойду�
тун Крымы босхолоЇо сылдьан кыргыс
хонуутугар охтубут. Кинилэртэн Нечаев 20
сиэнэ уонна 67 хос сиэннэрэ тєрєєн�уу�
Їаан таріаммыттар. Мария Ивановна Дьо�
куускайга олорбута, кэргэнэ Васильев Петр
Егорович Àіа дойду Улуу сэриитин бэтэ�
рээнэ.

Сэбиэскэй былаас дьаЇалынан нэЇи�
лиэктэргэ баар аактаммыт сирдэр бары
урукку хаЇаайыттарыттан былдьанан ылан
нэЇилиэк уопсай туЇанар сирдэринэн бил�
лэриллибитэ. Сири арендаіа биэрээЇин
уонна чааЇынай бас билиигэ атыылааЇын
барыта бобуллубута. Сири кылааЇынан кє�
рєн ўллэрээЇин оннугар дууЇаннан кєрєн
тўμэтээЇин олохтоммута. Урукку єттўгэр
дьахталларга сир бэриллибэт эбит буолла�
іына, билигин бэриллэр буолбута. 

Сири саμалыы ўллэрээЇин 1925 сыл�
лаахха ыытыллыбыта. Сири хаттаан тўμэ�
тии политиката улахан баай дьоннордоох
уонна сэниэ хаЇаайыстыбалардаах нэЇи�

лиэктэргэ тыастаахтык�уустаахтык барбы�
та. Àμардас хара кєлєЇўннэринэн сэниэ
хаЇаайыстыбалар ахсааннарыгар киирси�
бит дьоннордоох Хорула нэЇилиэгэр бу
хампаанньа кулаактааЇыны кытта даіаЇан
ыытыллыбыта биллэр. 

1921 сыл сэтинньи уонна ахсынньы
ыйдарыгар НэЇилиэк Сэбиэттэрин быы�
бардара ыытыллыбыттара. НэЇилиэк Сэ�
биэтин бэрэссэдээтэлинэн ким быыбар�
даммыта биллибэт. Сурах хоту Саптаμа�
лыырап, Солтуев Илья диэн дьоннор ўлэ�
лээн сылдьыбыттара биллэр. Салгыы Сте�
панов Михаил Михайлович (Мочо) ўлэлээ�
бит (1926�28 сс). Кулаакка ыыталаан "но�
руот єстєєіўнэн" биллэрээЇин ўєЇэттэн
дьаЇаллыбыта. Докумуоμμа кєстєрўнэн
1928 сыллаахха кулаактаммыттар (НÀ.1230
ф., 1 оп., 174 дь): Саввинов Василий (Бачы�
гырыыр), Чочанов Тимофей (Ньучук),
Николаев Гаврил (Ноттуурап), Чочанов
Лев (Лиэп Ойуун). Оччотооіу сокуон бы�
Їыытынан кулаактаммыт дьон туох баар
баайдара судаарыстыба туЇатыгар былдьа�
нара, куоластыыр бырааптара быЇыллара. 

Саввинов Василий (Бачыгырыыр) урут
кинээстээн сылдьыбытынан уонна дьону
ўлэіэ наймылаЇан "кєлєЇўннўўрўн" иЇин
кулаактаммыт. Оттон Чочанов Тимофей
БоЇууту кытта эргинсэн биир дойдулаах�
тарыгар уонна Єлєєн дьонугар атыыЇыт�
таабытын буруйугар, Николаев Гаврил
бытархай эргиэнинэн дьону албынныырын
иЇин кулаактаммыттара. Сэбиэскэй бы�
лаас ойууннааЇыны кыр єстєєіє этэ. Чоча�
нов Лиэби оннукка тўбэЇиннэрэн кулаак�
таабыттар уонна кыырар тэрилин барытын
былдьаан ылан кўєлгэ тимирдибиттэр
(дьон кэпсэлинэн Сайылык эбэіэ � Н.Ч.)

Дьон кэпсииринэн маны таЇынан єссє
Николаев Петр Николаевич�Дардаан
оіонньор уонна Саввинов Степан Васи�
льевич (Баах Саввинов уола) кулаактам�
мыттар. Дардаан оіонньор дьиэ кэргэнин
кытта харытынан ўлэлээн, тўўннэри�
кўнўстэри мєхсєн элбэх сўєЇўлэммитин
иЇин кулаактаммыт, оттон Саввинов
Степан нэЇилиэгэр кинээЇинэн ўлэлээн
сылдьыбытыгар буруйдаммыт. Онон Хору�
ла нэЇилиэгэр уопсайа 6 киЇи кулаактам�
мыт буолан тахсар. НэЇилиэк дьонугар
улахан дьалхааннаах, ыарахан бириэмэ
кэлэн ааспыт эбит.

Оччотооіу кэм туЇунан Хорула биир
ытык кырдьаіаЇа, байанайдаах булчутунан
аатырбыт Степанов Иван Никитич (Кылай
Уйбаан) 1997 сыл тохсунньутугар кэпсээ�
битин кыраайы ўєрэтээччи, учуутал Пар�
фенова Полина Семеновна видеокамера�
нан устубутун туох да уларытыыта суох
киллэрэбит: "Хорула дьонун кулаактыыл�
ларын саіана мин бастакы кэргэммин
илдьэ кэлбитим, онон чуолкайдык єйдўў�
бўн. Оскуола аЇыллыбыта иккис сылыгар
этэ. (Оскуола сорох ўєрэнээччитэ Сайы�
лыкка Степанов М.М. � Мочо дьиэтигэр
ўєрэммиттэрэ. � Н.Ч.). Сэбиэт ўлэтигэр
кємєлєЇє сотору�сотору оройуонтан боло�
муочунайдар тахсар этилэр. Кинилэр
Сэбиэт Мочону: Мэтээллээх кинээс уола
буолаμμын биир да киЇини кулаактааба�
тыμ" диэн кириитикэлииллэрин истэрим.
Биир Чарпыкова диэн эдэр баіайы кыыс
тахсан мунньах ыытара. Сўрдээх имигэс,
уус тыллаах кыыс буолан дьон єйўгэр
иμимтиэ этэ. Холобур кини "Ленин оіон�
ньор кэккэлэтэн кээспит кыЇыл ыллыгын
устун баран иЇиэіиμ!" диэн саμарбыта
кэпсэл буолара. Бу Чарпыкова билигин
Дьокуускайга баран олорор ўЇў, ырыаЇыт
кыыстаах диэн истэр этим, Мархаіа дылы
этэ. Бу дьахтар аіата Чарпыков диэн улахан
баіайы саμалаах оіонньор киЇи тахсан
кулаактааЇыμμа анаммыт "бєлєх мунньах�
тара" диэн ааттаах мунньахтары ыыталыы�
ра. Ньурбаттан Орлов диэн нуучча си�
лиэдэбэтэл тахсыбыта. Кини Сэбиэт сэки�
рэтээрэ дуу, сэбиэт бэрэссэдээтэлэ дуу,
єйдєєбєппўн, Хорулинскайдыын Ньурба�
лаан иЇэннэр Сабыылаттан тєннєн кэл�
биттэрэ. Онтон "араμас" ыйдараары Нот�
туурап Хабырыылы илдьэ Даардаан

уолугар тахсыбыттара. Тиийэн ыйдараллар.
Маныаха астыммакка Чарпыкап: "манан
бўппэтэіэ буолуо, бу оіонньору итии хо�
бордооххо олордон ээіин этитиэххэ" диэ�
бит. Хобордоох ылан оЇоххо сылытан кии�
рэн барбыттарыгар Дардаан онтон кутта�
нан "араμастарын" ыйан биэрбит. Ойуур�
тан 4 туос тымтай арыыны, саЇыл, кыры�
наас тириилэрин уонна тўўнўгўрэн эрэр
аіыйах миэтэрэ табаары киллэрбиттэр.
Дардааны кулаак оμорон туох баар сўє�
Їўтўн барытын алын ўўрэн илпиттэрэ.

Чарпыков биирдэ биЇиги дьиэбитигэр
олорон Хочоттон ХотууЇап диэн атыыЇыт
киЇини уонна Саввинов Бачыгырыыры
ойоіунаан ыμыртаран аіалла. Чарпыков:
"Мин ячейка сэкиритээрэбин. Хайа ку�
лаактар нолуоккут? Нолуоккутун тєлєєμ!",
� диэн саμаран бааіынаата. Бачыгырыыр
тугун биэриэіэй, биир эрэ ынахтаах киЇи.
Онтон Чарпыков тўєЇўн сиэбиттэн Бачы�
гырыыр кинээстээн сылдьан ылбыт икки
мэтээлин ылан анньынан баран: "Кєрєіўт
дуо, мин мэтээллэрбин!" уонна Бачыгы�
рыыр кэргэнигэр: "Соμμун уЇул!" диэтэ.
Дьахтар муμнаах хараіын уута сўўрэ�сўўрэ
саЇыл истээх куппаайкатын устан биэртэ.
Àны Чарпыков дьахтартан маμан таба
этэрбэЇин уЇултаран ылбыта уонна бары�
тын бэйэтин таЇыгар уурунан кэбиспитэ.
Кэлин, Чарпыков тахсыбытын кэннэ мин
кэргэним Бачыгырыыр кэргэнигэр куп�
паайкатын уонна этэрбэЇин уларсан дьиэ�
лэригэр ыыталаабыта. Кинээс сыдьаана
диэн Чаппандаіа олорбут Саабынаба Бал�
баара аіатын Саабынап Ыстаппааны эмиэ
кулаактаабыттара. Чуочаанап Тўмэппий
улахан гиилдийэлээх атыыЇыт этэ. Сахала�
рынан уонна тоμустарынан сылдьыбыт
ахан, улахан єйдєєх киЇи этэ".

1927 сыл олунньутугар Саха автоном�
най Социалистическай єрєспўўбўлўкэтин
нэЇилиэнньэтигэр биэрэпис ыытыллы�
быта. Бу кэмμэ нэЇилиэк сэбиэтин бэрэс�
сэдээтэлинэн Иванов Наум Гаврильевич
ўлэлээбит. НэЇилиэккэ ыытыллыбыт биэ�
рэпис тўмўгўн матырыйаалынан барыта
133 хаЇаайыстыба баара бэлиэтэммит. Нэ�
Їилиэнньэ уопсай ахсаана 614 киЇиэхэ
тиийбит. Ол иЇиттэн дьахтара 300 эбит. До�
кумуон аллараа єттўгэр быЇаарыы суруллу�
бут. Онно этиллэринэн, биэрэпис ыытыл�
лар кэмигэр, Хорула нэЇилиэнньэтин ах�
сааныгар Молоохоон уонна Àкыыда аіа�
тын уустарын дьонноро Тўмўк нэЇилиэгэр
баалларынан суруллубатахтар.

Биэрэпис маны тэμэ Саха сирин сорох
улуустарыгар нэЇилиэктэр кыраныысса�
лара географическай єттўнэн табыгаЇа
суохтарын кєрдєрбўтэ. НэЇилиэк сорох
дьоно бэйэлэрин нэЇилиэктэриттэн олох
тэйиччи олорор буолан дьиμнээх олорор
миэстэлэринэн атын нэЇилиэк салалтата
тугу дьаЇайарынан хамсыыллара. 

Маннык дьаЇанан олоруу нэЇилиэнньэ
ортотугар бутууру таЇаарарын таЇынан сир
боппуруоЇугар нэЇилиэктэр икки ардыла�
рыгар элбэх мєккўєрдэри ўєскэтэрэ. Ма�
нан сибээстээн, Бўлўў уокуругун ситэрии�
лээх Кэмитиэтин инструктора Д. Àфана�
сьев 1928 сыллаахха Марха улууЇун сирин�
уотун, хаЇаайыстыбатын ўєрэтэн кєрєн
баран 1930 сыл тохсунньутугар Саха Єрєс�
пўўбўлўкэтин Госпланыгар "Культурно�
политический и экономический очерк
Мархинского улуса Вилюйского округа"
диэн ааттаах докумуону тўЇэрбитэ. Бу до�
кумуонугар элбэх ырытыыны оμорон
Марха улууЇугар саμалыы дьаЇаныы наа�
датын ыйбыта. Ол, иЇигэр, улуус киинин
єрўс уμуортан Хатыμ СыЇыыга кєЇєрєн
аіалыы табыгастааіын дакаастаабыта".

Матырыйаал ылылынна Хорула нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах гражданина, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэіириитин туйгуна,
педогогическай ўлэ бэтэрээнэ Чочанов
Николай Титович "Хорула" кинигэтиттэн
кылгатан. 

Бэчээккэ бэлэмнээтэ Хорула
бибилэтиэкэрэ Л. ÀНДРОСОВÀ. 

Мин кулун тутар 16�гар сыс�
тыганнаах дьаμынан ыалдьан
Убайааμμа баар ковиднай от�
делениеіа эмтэнэн таіыстым.
Манна Чуукаартан суЇал кємє
массыынатынан киирэрбэр айам�
мын тулуйумуна хааным баттаа�
Їына олус ўрдээн гипертоничес�
кай криз буолан балыыЇаіа тии�
йэрбэр адьас сатаан хамсаабат да,
саμарарым да кўчўмэіэй буолбут
киЇини бу балыыЇа быраастара,

сиэстэрэлэрэ сўўрэн�кєтєн атах�
пар туруордулар. 

НэЇилиэгим бырааЇыгар Сер�
геева Парасковья Владимировнаіа
тутатына компьютернай томогра�
фияіа тўЇэртэрэн хойутааЇына

суох балыыЇаіа киллэрбитигэр,
эмтээбит�томтообут ковиднай ба�
лыыЇа бырааЇыгар Иванова Ма�
рия Степановнаіа уонна ўс нэдиэ�
лэни мэлдьи кыЇыл оіолуу тўўн�
нэри�кўннэри бўєбэйдээбит сиэс�

тэрэлэргэ махталбын тиэрдэбин. 
Барахсаттар анал таμастаах

сылдьар буолан бары биир кур�
дуктар, хомойуом иЇин, ааттарын
да ыйыппатахпын. 

Ол эрэн, бу адьарай ыарыы�

тыттан бириэмэтигэр икки ком�
поненнаах вакцина ылбытым
абыраата диэн сыаналыыбын.
Бэйэм 70 саастаах Паркинсон
синдрома диэн эмтэммэт ыарыы�
лаахпын. 

Онон билигин прививка ыл�
бакка толкуйдуу сатыы сылдьар
ўєлээннээхтэрбин быЇыы ылар�
гытыгар сўбэлиибин.

ИЛЛÀРИОНОВ И.И.,
пенсионер, Чуукаар.

— Хорула нэЇилиэгэ 125 сылын, Саха ÀССР 100 сылын кєрсє —

Хорула ўйэлэр кирбиилэригэр

— Редакция почтата —

Вакцина ылбытым абыраата
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1993 сыл муус устар ыйа… Мин
"Кыталык" уЇуйааμμа иитээч�
чинэн ўлэлии сырыттахпына кэ�
лэктиибим бєЇўєлэк сэбиэтин са�
малык быыбара буоларыгар кан�
дидатынан туруоран, быыбары
ааЇан бєЇўєлэк сэбиэтин депута�
тынан, ыам ыйын 12 кўнўгэр бє�
Їўєлэк сэбиэтин сессиятын бы�
Їаарыытынан бєЇўєлэк сэбиэтин
сэкирэтээринэн талыллыбытым.
Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Маргарита
Марковна Котоконова этэ.

Мин эбээЇинэспэр сэбиэт до�
кумуоннарын бэрийии, сессиялар
бэбиэскэлэрин торумнааЇын, бє�
Їўєлэк депутаттара бэбиэскэіэ
турбут боппуруостары быЇаар�
сыыга кєхтєєх кыттыыны ылал�
ларын, ылыллыбыт быЇаарыылар
туолалларын ситиЇиигэ ўлэлэЇии
киирэрэ.

Ыам ыйыгар Ньурба бєЇўєлэ�
гин сэбиэтэ Ньурба тупсаіай кє�
рўμнээх, "Кўєх Ньурба" диэн
ырыаіа ылламмытын бигэргэтэр
бєЇўєлэк буолуохтаах дии санаан,
Саха сиригэр бастакынан "Бас�
тыμ тиэргэн" диэн кєрўў�кўрэх
ыытыытын кєіўлээбитэ. Бу кўрэх
ыытыытын СÀПИ ФОНД (Рома�
нов С.Н.) 10.000 солк. ўбўлээбитэ.
Ол саіана ити улахан ўп этэ.
НэЇилиэнньэ кўрэххэ кєхтєєхтўк
кыттыбыта, бастакы кыттааччы�
ларынан Пальмира Филипповна,
Юрий Павлович Очуровтар, Àг�
рафена Àлексеевна, Николай Ни�
колаевич Петровтар, Мария Àнд�
реевна, Àлександр Васильевич
Капустиннар уо.д.а. буолбуттара.

Бу кўрэіи Ньурба телевидени�
етын редактора Спартак Иванович
Слепцов єйєєн, оператор Нико�
лай Àкимович Потапов устан,
монтажтаан, диктор Слепцова
Матрена Ильинична олохтоох
биэриилэргэ кэпсээн, дьон сэμээ�
риитин ылыан ылбыта. Дьон ону
кєрєн бэйэлэрин тиэргэннэрин
оμосторго, оіуруот астарын, мас�
тары, сэппэрээктэри олордорго,
тиэргэннэрин сиэдэрэй сибэк�
килэринэн киэргэтэргэ интэриэс�
тэрин ўрдэппитэ. Кэлин Ньурба
тэрилтэлэригэр, элбэх квартира�
лаах дьиэлэргэ ити кєрўў�кўрэх
эмиэ ыытыллар буолбута.

Кўрэх оройуоμμа сэμээрии�
ни ылан нэЇилиэктэр ыккарды�
ларыгар ыытыллар буолбута, атын
оройуоннарынан таріаммыта, кэ�
лин єрєспўўбўлўкэіэ "Экология
начинается со двора" диэн аатта�
нан таріаммыта, Àрассыыйа ре�
гионнарыгар эмиэ ыытыллар буо�
ла сылдьыбыта.

Ити курдук ўлэлээн истэхпи�
тинэ "Ўрўμ дьиэни" ытыалааЇын
тўмўгэр Сэбиэттэр ыЇыллан быы�
бардаммыт ўлэіэ сылдьыбыт буо�
лан урукку ўлэбэр, дьыссаакка
тєннўў эбэтэр бєЇўєлэк управле�
ниетыгар дьиэ боппуруоЇунан
дьарыктанар исписэлииЇинэн
хаалабын дуу диэн быЇаарыныы�
ны ылар тўгэним тирээн кэлбити�
гэр, бэйэм идэлээх ўлэбин талан
дьыссааппар ўлэлии барбытым.

1995 сыл алтынньы… БєЇўєлэк
дьаЇалтатын уопсай боппуруоста�
рын сўрўннўўр исписэлииЇинэн
ўлэлиир буолтум. БаЇылык � Се�
менов Геннадий Георгиевич, ба�
Їылыгы социальнай боппуруос�
тарга солбуйааччы � Спиридонова
Мария Николаевна, исписэлиис�
тэр: дьиэ боппуруостарыгар Мар�
тынов Николай Николаевич, бє�
Їўєлэк территориятын тупсарыы�

га Васильев Виктор Иннокентье�
вич, социальнай боппуруостарга
Михайлова Мария Ильинична
уонна мин, 6 киЇи дьаЇалта ўлэ�
тин сўрўннўўрбўт.

90�с сыллар… Дойду ўрдўнэн
уустук сыллар этилэр, норуот со�
циализмμа олорбута, коммуниз�
мы тутара тохтоон уларыйыы
сыллара. Барыта чааЇынай буо�
луохтааіа, ырыынак сыЇыанна�
рыгар ўєрўйэіэ суох дьон мунара�
тэнэрэ элбэіэ, кыаммат�хотуммат
элбээбитэ, хамнас сылы сылынан
кэлбэтэ, ўлэтэ суох дьон ас�таμас
булунар кыаіа суоіа, ускул�тэс�
кил сылдьара ўксээбитэ. 

Дьоμμо кємєлєЇєєрў олох�
тоохтортон ордук, кэтиллибэт та�
μастарын, туттуллубат малы�сабы
хомуйан ўллэрэр тўгэннэрбит да
баара. Бу уустук кэмμэ бєЇўєлэк
олохтоохторун олоіун айгырап�
паттыы, урукку сўнньўн тутан
олоруу дьаЇалта баЇылыгар Семе�
нов Г.Г. сўктэриллибитэ. Оро�
йуон баЇылыга Петрова Варвара
Àндреевна оройуоμμа саамай
улахан нэЇилиэнньэлээх бєЇўє�
лэгин олоіун боліомтотун кии�
нигэр тутан, ыйан�кэрдэн биэрэ�
рэ тєЇўў кўўс буолбута. Оройуон
коммунальнай хаЇаайыстыбатын,
суол тэрилтэтин, райпотребсоюЇу
кытта куорат дьаЇалтата ыкса
ўлэлэЇэн бєЇўєлэк олохтоохторун
олоіун кєрєн�истэн кэлтэ.

Ол саіана бєЇўєлэк дьаЇалта�
тын балансатыгар 10 оскуола ин�
нинээіи тэрилтэ баара. Туох ба�
рыта кырыымчык кэмигэр итиччэ
элбэх тэрилтэни хааччыйыы дьа�
Їалта соруга этэ. БєЇўєлэккэ баар
атыы�эргиэн, итиинэн, уотунан
хааччыйар тэрилтэлэри кытта ту�
Їааннаах дуогабарынан ўлэни
Г.Г. Семенов сатабыллаахтык тэ�
рийэн, кэмигэр єрємўєн ыытыл�
ларын ситиЇэн оіолорго бары єт�
тўнэн сайдалларыгар сєптєєх
усулуобуйанан хааччыйара. 

Васильев Виктор Иннокен�
тьевич бєЇўєлэк тас кєрўμўн туп�
сарыыны, суолу, саас бєЇўєлэк
сиригэр�уотугар уу хоммотугар
тўбўгўрэрин таЇынан, 10 оіо тэ�
рилтэтин дьиэтэ хааччыллыыты�
гар, єрємўєн ымпыгын�чымпы�
гын барытын быЇаарара. Ол саіа�
на оіо тэрилтэлэригэр ититиигэ
туЇааннаах ўлэЇит (слесарь) суо�
іа, онон Виктор Иннокентьевич
саамай тутаах киЇинэн буолара.
Туспа котельнайдаах дьыссаатта�
ры кыЇыны сылаастык туоруулла�
рыгар тўўнў�кўнўЇў аахсыбакка
тўбўгўрэрэ.

Ити кэмμэ тутуу барбат буо�
лан, олорор дьиэ боппуруоЇа олус
уустук этэ, элбэх квартиралаах
дьиэлэри Коммунальнай хаЇаа�
йыстыба управлениетыттан дьа�
Їалтаіа кєЇєрўў саіаланан, Мар�
тынов Николай Николаевичка
уопсай дьиэлэр докумуоннарын,
ситэ толоруллубатах ордердарын
бэрээдэктээЇин туспа эппиэти�
нэс этэ. Ол быыЇыгар дьиэтэ
суох, хаарбах дьиэіэ олорооччу
элбэіэ. Николай Николаевич
Ньурба тєрўт олохтооіо дьону би�
лэрэ бэрт буолан, дьоμμо табан
сыЇыаннаЇан уустук тўбэлтэлэри
уіарытан, баар балаЇыанньаны
баарынан быЇаарара. 

ДьаЇалта дьоіус кэлэктиибэ
биир санаанан ўлэлиирбит, ўлэни
сэлээннэЇии диэн суоіа, салалта
сорудаіын кэмигэр толорор эти�
бит. Ол курдук исписэлиистэр
сылдьар уулуссаларыгар ханан
бєх сытарын, ханааба бўєлэмми�
тин, ханнык аадырыска олорор
ыал оттук мастарын уулуссаіа сы�
тыаралларын, кыЇын куЇаіан
ууларын кўрдьўккэ куталларын
кєрєн предписание биэрэн тута�
тына туораттарар этибит.

Мин уопсай боппуруостары�
нан дьарыктанар исписэлиис буо�
ларбынан эбээЇинэспэр: дьаЇалта
докумуоннарын киириитин�тах�
сыытын учуоттааЇын, нэЇилиэн�
ньэ наадыйар араас справкаларын
толоруу, дьаЇалта ўлэЇиттэрин,
дьыссаат сэбиэдиссэйдэрин ўлэ�

лэригэр сыЇыаннаах дьаЇаллары
таЇаарыы киирэрэ. Àраас таЇым�
наах быыбардары тэрийии эмиэ
мин эбээЇинэЇим этэ. БєЇўєлэк�
кэ 10 быыбардыыр учаастактар
кырааныыссаларын чуолкайдаа�
Їын, быыбар барар дьиэлэрин
аналлаах тэриллэринэн хааччы�
йыы, хамыыЇыйа чилиэннэрин
сўўмэрдээЇин, быыбардааччылар
испииЇэктэрин чуолкайдааЇын
эмиэ баара.

Быыбар хамыыЇыйатын сас�
таабыгар ўлэіэ ўєрўйэх, эппиэти�
нэстээх, нэЇилиэнньэ ортотугар
аптарытыаттаах дьону сэргэ эдэр
ыччаты быыбары тэрийэн
ыытыыга сыЇыарар сыаллаах та�
ларбыт. Быыбары ыытыыга ула�
хан уопуттаах дьон: Саввинов
Àфанасий Михайлович, Данилов
Павел Максимович, Степанова
Светлана Софроновна, Àлексеева
Любовь Романовна, Егорова Иза�
белла Егоровна, Емельянчикова
Àнгелина Львовна, Николаева
Виктория Николаевна, Романова
Валентина Егоровна, Белова На�
талья Ивановна, Егоров Àриан
Дмитриевич чуолкай ўлэлэринэн
эдэрдэргэ холобур буолаллара,
кинилэри кытта бииргэ ўлэлээ�
биттэр билиμμи хамыыЇыйалар�
га ўлэлии сылдьаллара ону туоЇу�
луур. Хас быыбар кэнниттэн ха�
мыыЇыйалар ўлэлэрин ырытан
тўмўк таЇааран, ўлэіэ кєіўлўўр
сыаллаах ўчўгэй кєрдєрўўлээх�
тэри Махтал суруктарынан, Бо�
чуотунай грамоталарынан бэлиэ�
тээЇин ыытыллара. Учаастак
быыбардааччыларын куоластаа�
Їыμμа кыттыыларын бырыЇыа�
на, быыбар барыытыгар сыыЇа�
халты тахсыбатаіа, быыбар доку�
муоннарын толоруу хаачыстыбата
уо.д.а. тўмўк таЇаарарга учуотта�
наллара. 

БєЇўєлэк олохтоохторун сэр�
гэхситии ўлэтин култуура управ�
лениетын ўлэЇиттэрэ тэрийэн
ыыталлара, бырааЇынньыктарга
араас кэнсиэртэри, фестивалла�
ры, кєрў�нары, оЇуохайы тардал�
лара. Ол эрээри, нэЇилиэнньэ
урукку тутул саіанааіы ыытыллар
дьону тўмэр Маайдааіы сэлэлээн
хаамсыыны суохтууллара, "туох
эрэ тиийбэт", � дииллэрэ.

Онон, 1996 сыллаахха  Ньур�
баіа Маайдааіы хаамсыыны сєр�
гўтэн, 20�тэн тахса тэрилтэ ко�
лонна тэринэн, ўлэтигэр кыа�
йыытын, бастыμ ўлэЇиттэрин
аатын ааттаан Ленин болуоссаты�
нан параадтаабыттара дьон сўргэ�
тин кєтєхпўтэ. Сылтан сыл ко�
лонна ахсаана эбиллэн, киэргэ�
тиитэ тупсан, дьон кєіє улаатан
кўргўємнээх ўлэіэ олохтоохтору
сомоіолуура, Àіа кєлўєнэ ўгэЇэ
ситимнэнэн кўн бўгўн Маай бы�
рааЇынньыгар 50�ча тэрилтэ кўр�
гўємўнэн хаамсара кєрўєхтэн кэ�
рэ кєстўў, дьону ўлэіэ, кыайыыга
кынаттыыр.

1997 сыл Ньурба оройуонун
олохтоохторугар кэскили тўстўўр,
сайдыыга эрэли ўєскэтэр сылы�
нан буолбута.

1997 сыл от ыйын 15 кўнўгэр
"ÀЛРОСÀ � Ньурба" аЇаіас об�
ществотын тэрилтэтэ Ньурба бє�
Їўєлэгэр олохсуйуутун бэлиэ�
тиир, олохтоохторго ураты долгу�
туулаах кўн буолта. Москваттан,
Дьокуускайтан, Мииринэйтэн,
ыаллыы улуустартан делегация�
лар кэлэн кыттыбыттара. "Кыта�
лык" култуура киинигэр оройуон
баЇылыга Варвара Àндреевна
Петрова, "ÀЛРОСÀ � Ньурба" бас�
такы Президенэ Виктор Àдольфо�
вич Милушков бииргэ ўлэлээ�
Їиμμэ уонна Ньурбаіа хостонор
алмаастан киирэр ўп 10 % акция
оройуоμμа биэриини мэктиэ�
лиир дуогабарга илии баттаспыт�
тарын мустубут дьон ўєрўўнэн,
єрє кєтєіўллэн кєрсўбўттэрэ.
Ньурба эдэр дьоно Накыыμμа
ўлэлээри ўєрэнэн, араас маарка�
лаах улахан тиэхиникэни баЇы�
лаан барбыттара. Элбэх эдэр дьо�
ну Накыыμμа ўлэіэ киллэриигэ
Маргарита Марковна Котоконова

улахан єμєлєєх.
Ньурба бєЇўєлэгин єрєспўў�

бўлўкэ суолталаах куорат буолуу�
тугар кэскиллээіи санаан, олох�
тоохтору, чуолаан эдэр ыччаты,
алмаас бырамыысыланнаЇыгар
сыЇыарыы, алмааЇы хостооЇуμ�
μа ўлэлээччилэр нолуоктарыттан
киирэр ўбў элбэтии, "ÀЛРОСÀ�
Ньурба" аЇаіас обществотын тэ�
рилтэтэ бєЇўєлэги куоракка кубу�
лутууга ўбўнэн кємєтє элбиэхтээ�
іин учуоттаан, бєЇўєлэк 5040
быыбардааччытыттан талыллы�
быт 135 бэрэстэбиитэлэ Ньурба
куорат буолуутун быЇаарар мун�
ньаіар мустубуттара. 

Бу мунньах муус устар 7 кўнў�
гэр Саха єрєспўўбўлўкэтин Пре�
зиденэ Николаев Михаил Ефи�
мович "Покровскай уонна Ньурба
бєЇўєлэктэрин республиканскай
суолталаах куораттарга кубулу�
тарга докумуоннары уонна маты�
рыйааллары бэлэмнээЇин туЇу�
нан" дьаЇалыгар олоіуран тэрил�
либитэ. Манна быыбардааччылар
бэрэстэбиитэллэрэ � Ньурба
олохтоохторо билигин туЇанар
чэпчэтиилэринэн салгыы туЇа�
налларын туруорсан чопчулаан
этиммиттэрэ. Мунньахха кытты�
быт киЇиттэн 2 эрэ киЇи тутту�
нуулаах, 133 киЇи Ньурба куорат
статустанара сєптєєх уонна били�
гин олохтоохторго баар чэпчэтии�
лэр хаалаллар диэн куоластаабы�
тын, улуус депутаттарын Мунньа�
іа бигэргэтэн, балаіан ыйын 26
кўнўгэр Ньурба куорат буоларын
туЇунан Ил Тўмэн 285 �1 уурааіа
тахсыбыта.

Ити кэмтэн ыла Ньурба куо�
ратын дьаЇалтатын ўлэЇиттэрэ
буолан, салгыы ўлэлээбиппит.

Дьиэ боппуруостарыгар испи�
сэлииЇинэн Васильев Петр Семе�
нович 1998�2011 сылларга ўлэлээ�
битэ, социальнай боппуруостарга
Винокурова Àлександра Никола�
евна, Ким Надежда Семеновна
ўлэлии сылдьыбыттара. Ити саіа�
на сэрии, тыыл бэтэрээннэригэр,
кыаммат араμаіа диэн эбии тє�
лєбўрдэр кєрўллэр буолан бар�
быттара, ону куорат дьаЇалтатын
исписэлиистэрэ олохтоохторго
тиэрдэллэрэ. Тас дойдуттан гума�
нитарнай кємє диэн араас боро�
дуукта кэлэрин, нэЇилиэнньэіэ
тўμэтии олус тўбўктээх этэ. Ба�
рыта учуот�суот буолара, грамы�
нан ўллэрэн 10�тан тахса ты�
Їыынча киЇиэхэ тўμэтэр манан
дьыала буолбатаіа биллэр дии
саныыбын. Эдэр исписэлиис Ким
Н.С. кўўскэ ўлэлээн сыыЇа�халты
таЇаарыллыбатаіа, ити кэмμэ
Надежда Семеновна ўлэ оскуола�
тын ааспыта дии саныыбын, кэ�
лин кини дьаЇалтаіа єр экономи�
Їынан ўлэлээбитэ.

Васильев П.С. куоракка дьиэ�
іэ наадыйааччылар испииЇэктэ�
рин барытын, инньэ 1960 сылтан,
8 араас категорияіа араарыллан
сылдьарын, икки сылга биирдэ
хос чуолкайдаан бэрээдэктиирэ,
дьиэіэ�уокка сыЇыаннаах доку�
муон туолуута, туох эмит саахал
таіыстаіына ону туоратыыны тэ�
рийии кини эбээЇинэЇэ этэ. Ону
таЇынан, идэтинэн агроном буо�
ларынан тыа хаЇаайыстыбатын
управлениетын кытта куоракка
ыытыллар дьаарбаμкалары, атын
да тэрээЇиннэри ыытыы кинитэ
суох барбата.

1999�2000 сыл Саха Єрєспўў�
бўлўкэтигэр "Оіо уонна оіо
спордун сылынан" биллэриллэн,
оіону иитиигэ уЇулуччу боліомто
ууруллан, эт�хаан єттўнэн сайын�
нарыы сўрўн сорук быЇыытынан
ыйыллыбыта. Ити соруктары ос�
куолаіа киириэн иннинээіи оіо
тэрилтэлэрин ўлэЇиттэрэ баста�
кынан саіалыылларын билинэн,
оройуон хаЇыатыгар куорат дьыс�
сааттарын ўлэлэрин сырдатар
анал рубрика баар буолта. Онно
тэрилтэ историята, иитии сўрўн
хайысхалара, хайдах тэриллэннэр
оіолору бары єттўнэн сайынна�
ралларын сырдатыы, биллэн ту�
ран, иитээччи уонна оіо тэрилтэ�

лэрин ўлэлэрэ сыаналанар буо�
луутугар кємє буолта.

Бу кэм устата дьаЇалта тутула
уларыйан, исписэлиистэрин ах�
саана арыый элбээн барбыта, са�
μа баЇылыктар кэлбиттэрэ. 2000
сыллаахха Дмитриев Роман Гав�
рильевич баЇылык буолбута, зем�
леустроитель штата кєрўллэн,
Махатыров Àфанасий Спиридо�
нович � эдэр исписэлиис куорат
сирин бэрээдээктээЇиμμэ ылсан,
таЇаарыылаахтык ўлэлээбитэ.
Куоракка быраіыллыбыт, ким да
олорбот дьиэтэ олус элбэіэ, сир�
дэрин докумуона суоіа куорат
кєрўμўн тупсарарга мэЇэй буо�
лара. Ону сааЇылыырга Àфанасий
Спиридонович элбэх ўлэни ыып�
пыта, быраіыллыбыт дьиэлээх
дьон сирдэрин докумуонун оμор�
торон, саμа тутуу ыытарга кєμўл
ылан, элбэх саμа дьиэлэр тутул�
лубуттара, сыыйа куорат кєстўўтэ
тупсан барбыта.

2002 сылга бўтўн Àрассыыйа
биэрэпиЇэ ыытыллар буолан, эр�
дэттэн бэлэмнэнии ўлэтэ саіала�
нан, Ньурба куоратын картатын
саμардан оμоруу, саμа уулусса�
лары, тутуулары учуоттааЇын 2000
сылтан саіаламмыта. Оройуон
статистикатын управлениетыттан
биэрэпиЇи ыытыыга эппиэттээх
Николаев Владимир Михайлови�
Їы кытта ыкса ўлэлэЇэргэ оро�
йуон хамыыЇыйатыгар куорат
дьаЇалтатын баЇылыгын солбу�
йааччы ПоликарповаГалина Ста�
ниславовна киирбитэ. Ньурба
куоратын анал хамыыЇыйата тэ�
риллэн, миэхэ куорат уулуссала�
рын аншлагтарын, тутууларын
нўємэрдэрин бэрээдэктээЇин,
куорат переписной учаастакта�
рын тэрийии, переписчиктары,
инструктордары сўўмэрдээЇин
сўктэриллибитэ.

2002 сылга ыытыллыахтаах
биэрэпискэ бэлэмнэнэн, куорат
каартатын оμоЇуута сўрўн сорук
буолбута. Сир кэмитиэтин (Про�
копьев Л.М.) каартатыгар олоіу�
ран, ол кэмμэ куорат территори�
ятыгар саμа туЇаіа таЇаарыллы�
быт учаастактары, тутуулары кил�
лэрии ўлэтэ саіаланар. Куорат
территорията, ордук Ыраах Уба�
йаан, порт кєтєр балаЇатын диэ�
ки кэμээбит буолан, ол онно
тэриллибит переписной учаастак�
тар переписчиктара хас биирдии
тутууну картаіа киллэриигэ кўўс�
кэ ўлэлэспиттэрэ. 

Куорат иЇинээіи учаастактар
переписчиктарыгар эмиэ кырата
суох тўбўк этэ, хас саμа дьиэ
тутуллуннаіын аайы, уулусса
дьиэлэрин нўємэрдэрэ бэрээдэк�
тэнэн иЇиэхтээіэ боліомтоіо
ылыллыбакка хаалан испитин
туоратыллар тўгэнэ 2002 сыллаа�
іы Биэрэпис бэлэмнэнэр кэмигэр
тўбэЇэн, бары уулуссалар аншлаг�
тара, тутуулар нўємэрдэрэ сааЇы�
ламмыттара.

Уулуссалар ааттарын, дьиэлэр
нўємэрдэрин илиитигэр талаан�
наах, мындыр уус, Ньурба куорат
олохтооіо Борисов Àнатолий
Степанович эт илиитинэн ты�
Їыынчанан ахсааннаах дьиэ нўє�
мэрин, сўўсчэкэ уулусса, пере�
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кресток аатын, хас биирдии буу�
кубаны, сыыппараны олус кыЇал�
лан, тэбис�тэμ кээмэйдээн оμор�
бута. Кэлин олох сайдан, бэчээт�
тиир тэрилинэн оμоЇуллубут
аншлагтартан, нўємэрдэртэн итэ�
іэЇэ суох кєстўўлээх этэ. Итини
этэн эрдэхтэрэ, "саха сатаабата
суох" диэн. 

Ханнык уулусса аата аншлага
суоіун, ол уулуссаіа хас дьиэ
нўємэрэ суоіун, уулуссаіа хас
аншлаг наадатын Ньурба почта�
льоннарыттан ордук ким билиэй
диэн санааттан, оройуон почта�
тын салайааччытын Л.С. Семено�
ваны сєбўлэЇиннэрэн, кинилэри
ити ўлэіэ кытыннарбыппыт тў�
мўгэр ити ўлэни кыайбыппыт.

2002 сыллааіы биэрэпиЇи
ыытарга тєЇє кыалларынан хас
биирдии инструктор, переписчик
киЇи быЇыытынан эппиэтинэс�
тээіэ, ўлэЇитэ, ылыммытын ти�
Їэіэр тиэрдэр хаачыстыбалара
учуоттанан талыллыбыт буолан,
Ньурба куорат переписной учаас�
тагын сэбиэдиссэйэ Рожина Ма�
рианна Владимировна, биэрэпи�
Їи ыытыыга уполномоченнай
Филиппова Елена Николаевна,
переписчиктар Егорова Изабелла
Егоровна, Àндреева Кюнняй Рус�
лановна, Àлексеева Любовь Рома�
новна, Васильева Софья Иванов�
на уо.д.а. ураты таЇаарыылаахтык
ўлэлээбиттэрин бэлиэтиир то�
іоостоох.

2003 сыллаахха Ньурба куора�
тыгар хаЇаайыстыбаннай учуот
кинигэтин киллэрии соруга тур�
бута. Ол сорук туоларыгар ком�
пьютеры баЇылаабыт, куорат тє�
рўт олохтооіо, дьону кытта ўлэни
билэр киЇи диэн Филиппова Еле�
на Николаевнаны ыμыран ўлэіэ
ылбыппытын, сыыстарбатахпыт
дии саныыбын. Кини дьаныар�
даах ўлэтинэн, єрєбўл кўнўн аах�
сыбакка, сороіор сатыы ыалынан
сылдьан, ким хайдах дьиэлээіин,
дьиэ кэргэнин састаабын, дьары�
гын, аатын�суолун, учаастага хас
суотайын, туох сўєЇўлээіин � ба�
рытын учуоттаан, куорат туох
баар хаЇаайыстыбатын туЇаан�
наах бырагыраамаіа тиспитэ. Бу
маннык ўлэ барбытын тўмўгэр
куорат хас биирдии олохтооіо
олорор усулуобуйата хайдаіа, бас
билиилээіэ � барыта дьэμкэ буо�
лан, бу киЇи наадыйар докумуо�
нун, справкатын ыла кэллэіинэ,
кэбэіэстик толоруллар буолбута.
Ити базаіа куоракка саμа олох�
суйа кэлбиттэри киллэрэн, кєс�
пўттэри таЇаартаан иЇиэххэ эрэ
наада буолта. ДьаЇалта араас от�
чуоттарыгар ити базаттан судур�
гутук наадалааіы булан туттарга
олус табыгастааіа. Елена Никола�
евна куорат дьаЇалтатын ўлэтин
чахчы саμа таЇымμа таЇаарбыта
диэтэхпинэ сыыспаппын.

2003 сылтан дьаЇалтаіа саμа
баЇылык кэллэіин аайы, исписэ�
лиистэр ўлэлэринэн эбээЇинэстэ�
рин уларытар кэмнэрэ кэлэрэ.
Ити, биир єттўнэн, ўлэЇит кўннэ�
тэ биир ўлэни толорон хал буо�
луутун туоратара, иккис єттўнэн,
анаммыт исписэлиис ўлэіэ саμа
сўўрээни киллэриэн сєбє. Соро�
іор, итинник быЇаарыы исписэ�
лиис саμаттан саμа эбээЇинэскэ
кєЇєн кєтўмэхтик ўлэлииргэ
ўєрэнэрэ эмиэ баар суол этэ.

Ханнык баіарар ўлэ билиини,
ўлэіэ сыстыыны, ўєрўйэіи эрэ�
йэрэ биллэр. Оннук дии санаан
мин тўгэн кєЇўннэ да эбии ўєрэ�
нэргэ кыЇанарым. Ол курдук:
2005 с. � курсы в институте управ�
ления при Президенте РС (Я) "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ",
2006 с. � семинар�тренинг "Осно�
вы предпринимательской дея�
тельности", 2008 с. � семинар
"Охрана труда", 2009 с. � семинар
международной академии трез�
вости "Проблемы алкоголизма,
наркомании и формирование
культуры здоровья", 2010 с. �
республиканский семинар "Шко�
ла актива общественных органи�

заций". Кэллиэгэлэрим эмиэ
араас семинардарга, курстарга
сылдьаллара.

Ньурба территориятыгар баар
атыы�эргиэн тэрилтэлэрин кытта
ўлэни дьаЇалта мэлдьи ыытара.
Ол курдук, дойду ўрдўнэн кєμўл
ырыынакка киирии биЇигини
эмиэ таарыйан, олохтоохтор сыы�
йа�баайа ўєрэнэн, булан�талан,
аіалбыт табаардарынан эргинэн
барбыттара. Ньурбаіа ырыынак�
тарга анаан киэμ�куоμ дьиэлэ�
ринэн хааччыйар сорук турбута:
Сэбиэскэй уулуссаіа, уруккута
киэЇээμμи оскуола, арыый кэ�
лин Ст. Васильев аатынан уулус�
саіа, уруккута "Иллюзион" кино�
театр дьиэлэригэр, ырыынак буо�
ла сылдьыбыттарын, сайыμμы
кэмμэ ОРС "Заря" маіаЇыынын
аттыгар ырааЇыйаіа сайын киос�
каларга, прилавоктарга атыы тэ�
риллэрин олохтоохторо єйдўўл�
лэрэ буолуо. Онно атыылыыр
дьоμμо кєμўл�лицензия биэрии�
тэ биир кэмμэ биЇиги тэрилтэіэ
сўктэриллибитэ. Ырыынакка
атыылыыр дьон бэйэлэрэ булан�
талан аіалар табаардарын атыы�
латар дьоннордонон барбыттара.
Онно ўлэлиир дьон ўлэіэ ыстаас�
тарын сўтэрбэтин туЇугар єйдє�
тєр ўлэни ыытан, ўлэ киниискэ�
тигэр суруттаралларын ситиЇэргэ
ўлэлэЇэр этибит. Онон пред�
принимателлэр ўлэЇиттэрин кыт�
та дуогабар тўЇэрсэн ўлэлэтэр
буолтара, пенсионнай нолуокта�
рын, НДФЛ�ларын тєлўўрў саіа�
лаабыттара. 

Итини сэргэ, Ньурба маіа�
Їыыннарын ўлэтэ дьоμμо табы�
гастаах буоларын туЇугар, сайыμ�
μы, кыЇыμμы режим диэни кил�
лэрбиппит. Сайыμμы режим
киэЇэ 8�9 ч. диэри, кыЇын � 7 ч.
диэри. Эбиэттэрин чааЇын дьоμ�
μо табыгастаах буоллун диэн
маіаЇыыннар эбиэттиир кэмнэрэ
2 ч.�3 ч. буолар этэ. Куорат дьа�
Їалтата олохтоохторун интэриэ�
Їин куруук єрє тутан кэлбитэ,
олохторо табыгастаах буоларыгар
кыЇаллара.

Мин эппиэтинэспэр куоракка
баар атыы�эргиэн тэрилтэлэри
учуоттааЇын, бэрээдэктээн, ах�
саанын чуолкайдаан, салайааччы�
ларын кытта кэпсэтэн, маіаЇыы�
нар тас кєрўμнэрин тупсаралла�
рыгар ўлэ сўктэриллибитэ. Ол
куорат кєстўўтэ тупсаіай буола�
рыгар тєЇўў буолта: атыы�эргиэн
тэрилтэлэрэ бары куораппыт
киинигэр тураллара. Саμа дьыл�
га, маай бырааЇынньыктарыгар
маіаЇыын тас кєстўўтўн киэргэ�
тии ўгэскэ кубулуйбута, кєіўлўўр
сыаллаах кўрэхтэри тэрийэр
этибит. КиЇи барыта маіаЇыын
єμєтўнэн туЇанар. ÀтыылаЇаач�
чы єссє бу маіаЇыыμμа кэлэ ту�
рарын курдук єμє оμоЇуллуох�
таах, ол атыылааччыттан быЇаччы
тутулуктаах. Сиэрдээх сыЇыан,
тўргэн туттуу, эйэіэс кэпсэтии,
сўбэ�ама буолуу, атыыланар
табаар табыгастаахтык сааЇылам�
мыта, кєстєр гына ыйыллыбыт
сыанньык, дьиэ турара табыгас�
тааіа, ырааЇа, маіаЇыын вывес�
ката, территорията бэрэдэктээіэ �
итини барытын учуоттаан ўлэ�
лиир маіаЇыын ўлэтэ ўчўгэй тў�
мўктээх буолара саарбаіа суох.

Ити кэмμэ нэЇилиэнньэ сэ�
μээриитин ылаары, ўчўгэй маіа�
Їыыннар элбииллэрин ситиЇэр
санааттан, "Лучший магазин го�
рода", "Лучший продавец города"
диэн кўрэхтэри тэμинэн ыытар
буола сылдьыбыппыт. Хас атыы�
лаЇааччы бэйэтэ баіаран кўрэххэ
кыттан, бастыμ маіаЇыыны,
атыылааччыны талар, атыы�
эргиэн тэрилтэтин ўлэтин сыана�
лыыр кыахтаммыта. Оттон тэрил�
тэ салайааччылара бэйэлэрин
ўлэЇиттэрин атыылаЇааччы хара�
іынан кєрєн, ўлэ усулуобуйатын
тупсарарга кыЇаллар буолтара.
Онон ити кўрэхтэр ыытыллыы�
ларыттан куорат олохтоохторо
бары сўўйўўлээх таіыстахтара
дии, онтон ордук куорат салал�

татыгар ўлэлиир дьоμμо туох
наада буолуой, ўлэлиир дьоμμо
кыра да наада.

2007 сыллаахха куорат мун�
ньаіын депутата Иванова Зоя Ни�
кифоровна инициативатынан,
Дьокуускайга ыытыллар "Лучшие
люди Якутска" номинация кур�
дук, Ньурба бастыμ дьонун та�
лыахха диэбитин єйєєбўппўт.
Мин олохтоох салайыныыны
киирэринэн сибээстээн, итини
хайдах тэрийиэххэ сєбўн толкуй�
даан баран, Ньурба олохтоохто�
рун куорат олоіор кытыннарыы
бэйэни салайыныыны киллэрии�
гэ туЇалаах буолуохтаах дии са�
нааттан ылсыбытым. 

Ити саіана куорат депутатта�
рын быыбардааччыларыгар чуга�
Їатарга тўгэн кєстєрє туЇаны эрэ
аіалыахтааіа. Депутаттар бэйэлэ�
рин уокуруктарыттан дьону ўчў�
гэйдик билэр, дьону кытта биир
тылы булар киЇини тутулуга суох
хамыыЇыйа састаабыгар мэктиэ�
лииллэрин ситиЇэн, 10 киЇилээх
хамыыЇыйа тэриллэр. Бу хамыы�
Їыйа Ньурба олохтоохторуттан
доруобуйа харыстабылын, ўєрэ�
іирии, ис уорганнар, сибээс,
атыы�эргиэн, коммунальнай ха�
Їаайыстыба, тыраанспар,
общественнай ўлэ, депутатскай
куорпус бастыμ дьонун быЇаа�
рыы эппиэттээх соругун толо�
руохтаах этэ. Олоіурбут ўгэЇи�
нэн, баччааμμа диэри бастыμ
ўлэЇиттэри тэрилтэ салайааччыта
быЇаарар буоллаіына бу сырыыга
кєннєрў дьон, ўлэЇит єμєтўнэн
туЇанааччы, Ньурба хас биирдии
олохтооіо � тэрилтэ ўлэЇитэ эбээ�
ЇинэЇин хайдах толороруттан кє�
рєн, бэйэтин сыЇыанын аЇаіас�
тык этэригэр кыах бэриллибитин
толору туЇанар тўгэнэ кэлбитэ. Бу
маннык тўгэμμэ ўлэЇит эппиэти�
нэЇэ, олохтоохтор бэйэ бэйэлэри�
гэр ирдэбиллэрэ ўрдўўр. Дьон
сыанабыла дьону бэйэ бодотун
тардынан эппиэтинэстээх, сиэр�
дээх буоларыгар, нэЇилиэнньэ
уопсай култуурата ўрдўўрўгэр
тєЇўў буолар. 

Маннык сыаналааЇын киэμ
араμаны хабан, анкетирование
быЇыытынан ыытыллыбыта. Бу
маннык улахан ўлэни хамыыЇыйа
10 киЇитэ бэйэтин тула кємєлє�
Їєр баіалаах дьону тўмэн, уоку�
руктарын дьонун барыларын ха�
бан, анкета толорторбуттара тў�
мўк таЇаарарга тєЇўў буолта саар�
баіа суох. Бу тэрээЇини куорат
олохтоохторо улаханнык сэμээр�
биттэрэ уонна хас биирдии ўлэЇит
олохтоохтор иннилэригэр эппиэ�
тинэЇин єйдєєбўтэ дии саныы�
бын.

Àан маμнайгы куорат бастыμ
олохтоохторун идэлэринэн номи�
нацияіа бэлиэтэнээччилэр аатта�
ра куорат баЇылыгын Саμа дьыл�
лааіы Харыйатын биэчэригэр
туттарыллыбыттара.

1. Àксакал года � Плотников
Прокопий Николаевич, пен�
сионер.

2. Руководитель � Евсеев Сер�
гей Иванович, кєтєр фабрикатын
дириэктэрэ.

3. Депутат года � Егорова Ма�
рита Прокопьевна, Убайааннааіы
култуура кинин салайаччыта.

4. Учитель года � Васильева
Лия Àндреевна, кэллиэс педагога.

5. Воспитатель года � Гераси�
мова Екатерина Прокольевна,
"Сардаана" дьыссаат иитээччитэ.

6. Медик года � Иванова Нюр�
густана Ивановна, хирургия мед�
сиэстэрэтэ.

7. Культработник года � Попов
Иван Иванович, "Кыталык" КК
культмассовига.

8. Коммунальщик года �
Иванов Василий Àфанасьевич,
“Коммунэнерго” маастара.

9. Журналист года � Емелья�
нова Светлана Николаевна, радио
диктора.

10. Транспортник � Дудин Сер�
гей Николаевич, ÀТП суоппара.

11. Связист года � Иванова
Ольга Ивановна, почта операто�

ра.
12. Предприниматель года �

Никифорова Àнжелика Егоровна,
ГУМ "Нюрба".

13. Работник Банка � Àрхипо�
ва Татьяна Àлександровна,
Сбербанк кассира.

14. Милиционер года � Ивано�
ва Маргарита Григорьевна, ОВД
оіо хоЇун иниспиэктэрэ.

15. Общественник года � Ни�
кифоров Владимир Àнтонович,
ЦДТОД дириэктэрэ. 

БиЇиги саіалааЇыммыт бу
кўμμэ диэри тиийэн кэллэ эрээ�
ри судургутуллубут курдук кєрє�
бўн. НэЇилиэнньэ бары араμата
кыттар диир саарбах быЇыылаах.

Ўлэлээн истэххэ табыллыбыт
дии санаабыт тэрээЇиниμ хайыс�
хатын уларытан, кэμэтэн, тупса�
ран биэрэр санаа кэлэр, ол курдук
"Ньурба бастыμ дьонун" талыыга
дьон олус тўмўллўбўтўн кєрєн,
хайдах да итинник тўгэни мўччў
туппат санааттан Ньурба куорат
баЇылыгынан саμардыы талыл�
лыбыт Михаил Маркович Пан�
Си�Хэ тула нэЇилиэнньэни тў�
мўўгэ сыал туруорбута. Ньурба 10
уокуруктарынан ўлэлиэн баіа�
лаах дьону салайааччынан анаан
хамсааЇын олоххо киирбитэ. Ити
сылларга Ньурба дьонун тўмўўгэ
ўлэлэспит дьонунан � уокуруктар�
га салайааччынан ўлэлээбит Ма�
зенцева Ольга Егоровна, Слепцо�
ва Людмила Николаевна, Сталь�
нов Сергей Федорович, Васильева
Зоя Семеновна, Семенова Àнто�
нина Николаевна, Моякунова
Евдокия Ивановна, Плотникова
Надежда Иннокентьевна, Кали�
нина Саргылана Николаевна,
Àлексеева Светлана Серафимов�
на, Михайлова Мария Ильинична
этилэр.

Бу уокуруктар салайааччылара
� куорат мунньаіын депутаттара �
Ньурба куоратын баЇылыга олох�
тоохтор туЇаларыгар ыкса ситим�
нээхтик ўлэни тэрийиигэ тєЇўў
кўўс этилэр. Олохтоохтор кинилэр
нєμўє бэйэлэрин санааларын, ту�
руорсууларын, этиилэрин былаас�
ка тўргэнник тиэрдэр кыахта�
наллара, бэйэни салайыныыга
кытталлара. Салайааччылар олох�
тоохтор испииЇэктэрин, олорор
усулуобуйаларын, оіо, пенсио�
нер, бэтэрээн ахсаанын учуокка
ылан, дьаЇалтаіа баар базаіа
чуолкайдааЇыны киллэриэн сєбє.

Куорат олохтоохторун кўн�
нээіи кыЇаліалара уокурук са�
лайааччытынаан тутатына депу�
тат кыттыылаах быЇаарыллыан
сєптєєіє. Уокуруктар олохторо
биллэ сэргэхсийбитэ, араас тэрээ�
Їиннэри, арыгыЇыттары, бэрээ�
дэги кэЇээччилэри уодьуганнаа�
Їыμμа чопчу ўлэ барар буолбута.
Манна уокурук актыыба милиция
участковайын кытта тэμμэ ўлэлэ�
Їэр этэ. Ити барыта холбоЇон,
куорат олоіо сыыйа тупсарыгар
туЇуламмыта.

Ити кэмμэ "Кыталык" култуу�
ра киинэ куорат ДьаЇалтатын
иЇинэн ўлэлиир буолбута, онон
уокуруктар ўлэлэрин сўрўннээч�
чинэн Саха Єрєспўўбўлўкэтин
култууратын туйгуна Петрова
Лариса Васильевна анаммыта.
Бырайыактарынан ўлэлэЇии са�
іаланан, уокуруктар сайдаллары�
гар ўп кєрўллэр буолта.

Итини кытта тэμμэ, куоракка
атын уопсастыбаннай тэрээЇин�
нэр: "Дьахтар сўбэтэ", салайааччы
Àлексеева Àльбина Ивановна,
"Эбээлэр кулууптара", Семенова
Àльбина Романовна куорат дьа�
Їалтата бигэргэппит былаанынан
араас быыстапкалары, дьаарбаμ�
калары, кўрэхтэри, бэлиэ кўннэ�
ринэн дьоЇун дьону эіэрдэлээ�
Їиннэри тэрийэллэрэ, куорат
олоіор сэргэхсийиини киллэрэл�
лэрэ.

Куорат дьаЇалтата оройуон
бэтэрээннэрин сэбиэтин кытта
єрўў бииргэ ўлэлиирэ, араас кэм�
μэ оройуон бэтэрээннэрин
сэбиэтин бэрэссэдээтэллэринэн
Ньурба оройуонун сайдыытыгар
улахан кылааты киллэрбит ытык
дьон Самсонов Семен Иванович,
Семенов Василий Семенович
ўлэлээбиттэрэ. Кинилэр ўлэлиир
миэстэлэрэ куорат дьаЇалтатын

дьиэтигэр этэ. Àμаардас кинилэр
биЇиги аттыбытыгар ўлэлииллэрэ
биЇигини элбэххэ ўєрэтэрэ, дьону
кытта кэпсэтиилэрэ да бэйэтэ
туспа ўєрэх этэ, саастаах дьон
олоіу анаарыылара дириμэ, олох�
тооіо сєхтєрєрє. Àраас тўгэннэр�
гэ кинилэр сўбэлэрэ�амалара
ўлэбитигэр кємє�тирэх буолара.
Ньурба куоратыгар олорор бэтэ�
рээннэрбит туруорсуулара кини�
лэрэ суох быЇаарыллыбат этилэр.

Ньурба ўлэлэригэр бэринии�
лээх дьонунан хаЇан да тутахсый�
батаіа. Кинилэри кэмигэр таба
кєрєн чиэстиир, араас таЇымнаах
ведомственнай наіарааданан
бэлиэтиири тэрилтэ салайааччы�
та, профкома тэрийэр. Салайаач�
чы барыта ону єйдўўр, сатыыр
буолбат. Ордук кэлии салайаач�
чылаах тэрилтэлэр ўлэЇиттэрин
кэмигэр бэлиэтииллэрэ. НСМТ,
Àэропорт, ВЭС, бириистэн кур�
дук улахан тэрилтэлэр профком�
нара уЇуннук ўлэлээбит ўлэЇиттэ�
рин кэмигэр "Ветеран труда"
мэтээлинэн бэлиэтээбиттэрэ. 

Ўлэ бэтэрээннэрэ диэн аатта�
наннар, сэрии, тыыл бэтэрээннэ�
рин кэнниттэн чэпчэтиинэн ту�
Їаналларын истэн, олохтоох нэ�
Їилиэнньэ сўрўн єттє оннукка
тиксибэтэ харахха быраіыллара.
Биирдиилээн дьон туруорсара.
"Ветеран труда" аат иμэриитигэр
Àрассыыйа анал балаЇыанньаты�
гар социальнай сайдыы уонна ўлэ
Министиэристибэтинэн ананар
буолан, оройуоμμа социальнай
сайдыы уонна ўлэ управлениета
сєптєєх докумуон хомулларын
олохтоох дьаЇалта нєμўє тэрийэ�
рэ, онон биЇиги дьаЇалтабытыгар
анал хамыыЇыйа баЇылык сала�
йааччылаах тэриллибитэ. Доку�
муону тўмээччи мин буоларым
быЇыытынан куорат тэрилтэлэ�
рин профкомнарын кытта ўлэлэ�
Їэн, элбэх ўлэЇит дьоμμо "Ўлэ
бэтэрээнин" бочуоттаах аатын
иμэрбиппит. Дьон ўлэтэ кэмигэр
сыаналанара наадатын онно бил�
битим.

Ити кэмμэ араас эппиэттээх
ўлэіэ уЇуннук ўлэлээбит Ньурба
оройуонун олохтоохторугар сылга
биирдэ ЫЇыах кэмигэр "Оройуон
бочуоттаах гражданина" диэн
аакка тўЇэрэр докумуонун толор�
торор этилэр. Оннук докумуон�
нары оройуон хамыыЇыйата кє�
рєн, бочуоттаах ааты уон иЇинэн
киЇиэхэ иμэрэрэ. Сорох ити
аакка ўс тєгўл тиксибэт буолла�
іына, ити аакка тўЇэриллэр бы�
рааба быЇыллар эбит этэ. Саамай
сўрўн ирдэбилинэн оройуон та�
Їымнаах дуоЇунаска таЇаарыы�
лаахтык ўлэлээбитэ тєЇўў буолар
эбит этэ.

Онтон ситимнээн тоіо бу
куорат таЇымнаах "Бочуоттаах
гражданин" диэн аат суоіуй,
иЇиттэххэ нэЇилиэк бочуоттаах
гражданина диэн аат баар, арай
Ньурбаіа оннук аат иμэриллибэт
диэн ыйытык туруоруллубута.
ХаЇан эрэ "Бочуот кинигэтэ" диэн
баар эбит. Онно киирбит дьон
билигин ўксўлэрэ суохтар, онон
кинилэр ыччаттара ол Кинигэни
хантан булан кєрєн єбўгэтэ Ньур�
ба сайдыытыгар ўтўє суобастаах�
тык ўлэлээн биЇирэммитинэн
киэμ туттуохтарай? 

Оттон "Ньурба куоратын Бо�
чуоттаах олохтооіо" бэйэтигэр
анал тўєскэ анньынар бэлиэлээх,
дастабырыанньалаах, оіолорго,
сиэннэргэ ўйэіэ ўтўє єйдєбўл
буолан сылдьыан сєп. Бу аат
иμэриллэр буолбутугар Ньурбаіа
олорон уЇуннук ўлэлээбит саас�
таах дьон бары сўргэлэрэ кєтє�
іўллэн, кэлэн ыйыталаЇан бар�
быттара. Оройуон бочуоттаах
олохтооіун аатын ылбыт дьон
кытта туруорсар этэ. Ол оннук
буолбатын быЇаардахха маннык:
Оройуон бочуоттаах олохтооіун
аата суолтата куорат эбэтэр
нэЇилиэк олохтооіун аатыттан
ўрдўгўн, оройуон туЇугар ўлэлээн
чиэстэнэн ааттаныы, ол аата туох
баар оройуон нэЇилиэктэрин,
куоратын барытын хабан ўлэлээ�
битин туоЇулуур диэн чуолкай�
дааЇын бэйэтэ туспа уустуктар�

ўлэлээбит сылларымўлэлээбит сылларым
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дааіа, ону кытта сорох сєбўлэЇэ�
рэ, сорох ылыммата. 

"Ньурба куоратын Бочуоттаах
гражданина" диэн аат иμэриллэр
буолбута саастаах дьоμμо олус
суолталааіа. Ўлэлээбит ўлэтэ
сыаналанарын, куорат ытык ки�
Їитэ буоларын, дьон  билиниитин
кєрдєрєр буоллаіа. Чугас дьоно
киэн тутталлара кєлўєнэлэр си�
тимнэрин бєієргєтєрє саарбаіа
суох уонна ыччаты иитиигэ
суолтата улахан буолар. "Ньурба
куоратын Бочуоттаах граждани�
на" аат Ньурба олохтоохторугар
иμэриини оройуон бэтэрээннэ�
рин сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ
Самсонов Семен Иванович, куо�
рат мунньаіын депутаттара єйєє�
бўттэрэ. Тўєскэ анньынар бэлиэ�
ни Самсонов Семен ИвановиЇы
кытта нэЇилиэктэр бэлиэлэрин
ырытан, олорго майгыннатан
оμорторбуппут.

2009 сыллаахха М.М. Пан,
куорат баЇылыга, миигин со�
циальнай боппуруостарга кылаа�
бынай исписэлииЇинэн аныыр.
Бу кэмμэ Àіа дойду сэриитигэр
Кыайыы 65 сыллаах ўбўлўєйэ
буоларыгар бэлэмнэнии саіалам�
мыта. Сорох дьон ўлэлээн бўтэн,
ўлэлээбит тэрилтэлэриттэн тэ�
йэн, "миигин ким да билиммэт,
тэрилтэм суох" диэччи элбэіэ.
Онон, бу дьону ким да чиэстээ�
бэккэ хаалыыЇы диэн санааттан,
ону кытта сєбўлэспэккэ, куорат
тэрилтэлэрин салайааччылары�
гар, профкомнарыгар сурук ыы�
талаан, урут ўлэлээбит саастаах
дьонноргутун боліомтоіо ылыμ
диэн испииЇэк ыыталаабыппыт.
Хата биир да тэрилтэ салайааччы�
та аккаастамматаіа.

Àны туран, ааспыт сыллар ту�
хары нэЇилиэктэртэн элбэх ыал
Ньурба куоратыгар кєЇєн кии�
риитэ ўгўс этэ. НэЇилиэк олох�
тоохторо ўксўлэрэ саастарын туо�
лан, биэнсийэ анатан, ўлэлиир
тэрилтэлэриттэн тэйбит, сорох�
тор тэрилтэлэрэ олох да эстэн си�
мэлэйбит дьон Ньурба куоратын
олохтоохторо буолбуттара. Оннук
дьон дьиэлэриттэн тэйбэккэ, дьиэ
кэргэн эрэ эйгэтинэн муμурда�
нан олороллоро. Бу дьону хайдах
эмит гынан манна тэрилтэлэргэ
сыЇыаран 65 сыллаах ўбўлўєйў
ўєрэ�кєтє кєрсєллєрўгэр ўлэ ба�
рыахтаах диэн буолбута. Балары
чуолкайдаан барбыппыт. Бу дьон
испииЇэгин таμарбытыгар Е.Н.
Филиппова тутан олорор хаЇаа�
йыстыбаннай кинигэтигэр оло�
іурбуппут. Ол дьоммутун урут
ўлэлээбит тэрилтэлэрин хайысха�
тынан сыЇыартаабыппыт. 

Онон, улахан ўлэ баран, Кыа�
йыы 65 сыллаах ўбўлўєйўгэр куо�
рат бары тэрилтэтин салайааччы�
лара биир да туора турбакка,
Ньурба саастаах дьонун чиэстээ�
Їинин тэрийбиттэрэ хайіаллаах
дьыала этэ. Ити ўлэ салгыы
барыахтаах, биир да саастаах киЇи
ўлэлээн ааспыт тэрилтэтиттэн тэ�
йитиллиэ суохтаах диэн санаанан
тэриллибит ўлэ этэ.

Ити кэмμэ Российскай Феде�
рация Президенэ Владимир Вла�
димирович Путин ДьаЇалынан
муниципальнай тэриллиилэргэ
Àіа дойду сэриитин бэтэрээннэ�

рин уонна огдооболорун олорор
усулуобуйаларын тупсарыыга
улахан суолталаах сорудах турбу�
та. Бу соругу толорууга куорат
дьаЇалтатын БаЇылыгын уураа�
іынан межведомственнай ха�
мыыЇыйа тэриллибитэ. Тутуу
туругун быЇаарар тэрилтэлэринэн
бэтэрээннэр, огдооболор дьиэ�
лэрин чинчийтэрэн уонна доку�
муоннарын бэлэмнээн, оройуон
социальнай харысхалга управле�
ниетыгар тиксэрии миэхэ сўктэ�
риллибитэ. Ити сорудаіынан бэ�
лэмнэммит докумуоннарга олоіу�
ран, биЇиги куораппытыгар оло�
рор 8 бэтэрээн, сэрии кыттыылаа�
іын 23 огдообото олорор усулуо�
буйаларын тупсарбыта, киин
сиргэ эмп тэрилтэлэригэр чуга�
Їаары ўксўлэрэ Дьокуускайга таас
дьиэлэммиттэрэ.

Бу сылларга Ньурба сириттэн
Àрассыыйа куораттарыгар кєЇўў
элбээбитэ. Ол улахан тэрилтэлэр:
НСМТ, ВЭС, Àвиапорт сабыл�
лыыларын кытта сибээстээх этэ.
КєЇєн барааччыларга УЇук хоту
ўлэлээбит ыстаастара 15 сылтан
ордук буоллаіына анал сертифи�
кат бэриллэрин Россия Прави�
тельствота мэктиэлиирэ. Бу олох�
суйбут сирдэригэр олорор усулуо�
буйаларын тэринэллэригэр кємє
буолара. КєЇєєччўлэр испииЇэк�
тэрэ дьаЇалтанан хомуллан, бэрэ�
биэркэни ааЇан, социальнай сай�
дыы уонна ўлэ Министиэристи�
бэтигэр тиийэн, туЇааннаах ре�
естрга тўмўллэрэ уонна уочарат
быЇыытынан сертификаттар тў�
μэтиллэллэрэ. Итинник серти�
фикаттар отставкаіа тахсыбыт
байыаннайдарга, Àфганистаμμа,
Чечняіа сулууспалаабыттарга, Ис
дьыала уорганнарын бэтэрээн�
нэригэр бэриллэллэрэ. Кинилэр
докумуоннара олорор сирдэрин
дьаЇалтатынан хомуллара.

2010 с. Ньурбаіа олорор 11
инбэлиит, 2011 с. � 3 инбэлиит до�
кумуоннара бэлэмнэнэн, дьиэлэ�
рин усулуобуйаларын тупсарарга
диэн субсидияіа тўЇэриллибиттэ�
рэ. 2 сыл иЇигэр 11 инбэлиит ол
субсидияіа тиксэн, толору хаач�
чыллыылаах дьиэлэммитэ.

Ньурба куоратыгар, ханна ба�
іарар буоларын курдук, нэЇи�
лиэнньэ кыаммат араμата дэнэр:
элбэх оіолоох, ўлэтэ суох дьон,
олорор дьиэтэ суох, баар да буол�
лаіына эргэ, сууллар туруктаах
дьиэлээх, оттор маЇа суох, аЇы�
нан�таμаЇынан тутахсыйбыт
дьон элбэх буолааччы. Оннук дьо�
ну дьаЇалта учуот ыытан ааіа
билэрэ, тєЇє кыалларынан кємє�
лєЇє сатыыра. Уустуга диэн, нэ�
Їилиэктэртэн кєЇєн киирээччи
элбэіэ, олор истэригэр ускул�
тэскил барбыт дьон баара. Кини�
лэр нэЇилиэктэригэр олох тєннў�
бэт этилэр, онон куорат дьаЇалта�
тын холугар эбии тўбўк буолалла�
ра. 

Социальнай харысхал  упра�
влениета кыаммат араμаіа кєрєр
ўбўттэн туруорсан, олохтоох дьа�
Їалта ити сыалга элбэіэ суох ўбў
тыыран, харчынан кємє оμорор�
бут. Àны ол кємєнў тус сыалга:
оттукка, оіолоругар наадалаах
таμаска�сапка, аска тутталларын
сотору�сотору туЇааннаах тэрил�
тэлэри кытта рейдэлэргэ сылдьан,
кэтиирбит. Àраас сылга ўлэлээбит
баЇылыктар туруорсууларынан,
урукку НСМТ уопсай дьиэтин,
ÀТК хонтуоратын кыаммат ара�
μаіа аналлаах уопсай дьиэ тэ�
рийэн, ускул�тэскил сылдьааччы�
лары олохтообуппут.

2009 сыллаахха кўЇўн Ньурба
оройуонун муниципальнай тэ�
риллиитин БаЇылыгы социаль�
най боппуруостарга солбуйааччы�
нан Софронов Àндрей Николае�
вич анаммытыгар, Ньурба куора�
тыгар олорор тыыл бэтэрээннэ�
рин олорор усулуобуйаларын
ырытан баран, ол тўмўгўнэн
тєгўрўк остуол тэрийэн, саастаах
дьоμμо анаан элбэх квартиралаах
социальнай дьиэ тутар наадалаа�
іын туруорсубуппут. Онно куорат
уокуруктарын салайааччылара ба�
ры кыттан, хас биирдии бэтэрээн
олорор усулуобуйатрын кэпсээ�
биттэрэ. Ити тэрээЇин ылыммыт
быЇаарыыта тиЇэіэр тиийбэтэіэ
хомолтолоох.

ДьаЇалтаіа ўлэлээбит кэмим
устата ыкса ўлэлэспит дьоммунан
оройуон дьаЇалтатын эппиэттээх
ўлэЇиттэрэ Торохов Дмитрий Да�
нилович, Котоконова Маргарита
Марковна, социальнай сайдыы
уонна ўлэ управлениетыгар сала�
йааччынан араас кэмμэ ўлэлээбит
Семенов Николай Николаевич,
Уларова Àнна Михайловна, эп�
пиэттээх ўлэЇиттэрэ Тогуллахов
Илья Гаврильевич, оччоіо олох
эдэр исписэлиис Бурнашев Нико�
лай Иванович ыйыылара, сўбэлэ�
рэ куруук тоіостоох кэмμэ оμо�
Їуллар буолан, оройуон саамай
улахан нэЇилиэнньэлээх Ньурба
куоратын дьаЇалтата олохтоох�
торун бары єттўнэн харысхаллаах
буолууларын ситиЇэрэ.

Ньурба куоратын дьаЇалта�
тыгар ўлэлээбит сылларым устата
баЇылыктарынан ўлэлээбиттэрэ:

1992�2000 сс. � Семенов Ген�
надий Георгиевич, баЇылыгы сол�
буйааччыларынан Эверстов Àлек�
сандр Иванович, Борисов Àндрей
Васильевич, Поликарпова Галина
Станиславовна, 2000�2002 сс. �
Дмитриев Роман Гаврильевич, ба�
Їылыгы солбуйааччы Поликарпо�
ва Галина Станиславовна;

2003�2004 сс. � Спиридонов
Виктор Владимирович, баЇылыгы
солбуйааччы Поликарпова Гали�
на Станиславовна;

2004�2005 сс. � Федоров Кон�
стантин Прокопьевич, кинини
солбуйааччынан Махатыров Àфа�
насий Спиридонович;

2005�2007 сс. � Поликарпова
Галина Станиславовна, баЇылы�
гы солбуйааччыларынан Нико�
лаев Юрий Àфанасьевич, Àрхи�
пов Олег Àнатольевич;

2007�2012 сс. � Пан Михаил
Маркович, баЇылыгы солбуйааччы
Николаев Дмитрий Николаевич.

Бары баЇылыктар ўлэлээбит
кэмнэригэр дьаЇалта иннигэр би�
риэмэ туруорар соругун толорон
ўлэлээбиттэрэ. Ол курдук, саамай
уЇуннук уонна саамай уустук би�
риэмэіэ бэйэтин тєрєєбўт Ньур�
батын дьонун олохторо туруктаах
буоларын туЇугар кыЇаллан туран
ўлэлээбит киЇинэн Семенов Г.Г.
буолар. Судаарыстыба тутула тєр�
дўттэн уларыйар, саμалыы тэри�
нэн олорор, туох барыта кырыым�
чык кэмигэр Геннадий Георгие�
вич быЇаччы дьаЇалынан, кєрўл�
лэр ўгўєрўтэ суох ўбў кылаабынай
бухгалтерынан ўлэлээбит Ивано�
ва Àрбина Петровналыын сєпкє
аттаран, Ньурба сирэ�уота олус
ньўдьўрээбэккэ, оройуон киинэ
буоларынан суола кэмигэр оμо�
Їуллан, уу ханаабалара кэмигэр
ыраастанан, оборчоіо кубулуйба�
тахтара. 

Куорат тас кєстўўтэ ол са�
іаттан бириэмэ ирдэбилигэр эп�
пиэттэЇэр этэ, болуоссаттара,
сквердэрэ тэрилтэлэргэ сыЇыа�
рыллан ыраастаналлара, тэрилтэ
барыта дьиэтин таЇын кєрўнэр
этэ. Тэрилтэлэр ДьаЇалтаны кыт�
та биир ситимнээхтик ўлэлииллэ�
рэ былааннаммыт ўлэ барыта туо�
ларыгар тєЇўў буолара. Оччотооіу
уустук кэмμэ тэриллэр быраа�
Їынньыктары олохтоохтор єй�
дўўр буолуохтаахтар, бэйэлэрэ
онно быЇаччы кыттар буолбутта�
ра: хорчуоппа тэрийэллэрэ, араас
кўрэхтэргэ, бэрээдэги кєрўўгэ
кытталлара. Ити кэмμэ арыгы
атыылыыр маіаЇыыннарга бы�
рааЇынньык кэмигэр хааччах
олохтоноро.

Дмитриев Роман Гаврильевич
баЇылык эрдэіинэ сыллата
ыытыллар ўлэлэри сэргэ куорат
хаарбах дьиэлэрин бэрээдэктээн,
саμа учаастактар тахсаннар, дьон
чааЇынай дьиэ туттара элбээбитэ,
куорат тас кєстўўтэ тупсан барбы�
та. Ити кэмμэ чааЇынай дьиэ�
лээх, уЇаайбалаах ыалларга кэтэх
хаЇаайыстыба тэринэллэригэр
диэн араас кєтєр, сибиинньэ кэл�
битэ, сўєЇў ииттиэх баіалаахтары
бары єттўнэн єйўўр ўлэлэр бар�
быттара.

Спиридонов Виктор Влади�
мирович ўлэлиир кэмигэр Дьа�
Їалта ўлэЇиттэрин ўлэтигэр саμа
сўўрээннэри киллэриигэ ўлэ са�
іаламмыта. Интернет нєμўє
Àрассыыйа кыра куораттарыгар
ўлэ тэриллиитин кытта билсиЇэр
буолбуппут. "Территориальное
общественное самоуправление"
диэни киллэрэллэрин сэμээрэн
ўєрэтэрбин єйдўўбўн, онно маа�

рыннатан 2008 сыллаахха Ньурба
куоратыгар 10 уопсастыбаннай
уокурук тэриллибитэ. Àтыттар да
бэйэлэрин хайысхаларынан тугу
эрэ ўєрэппит буолуохтаахтар.
ДьаЇалта дьиэтэ ис єттє аныгы
кэм тэрилинэн хааччыллыбыта,
кабинеттар ааннара уларытыллы�
быттара. Дьиэ тас єттє аныгы
матырыйаалынан бўрўллэн, куо�
рат биир бастыμ кєстўўлээх ад�
министративнай дьиэтэ буолбута.

Федоров Константин Проко�
пьевич кылгас кэмμэ ўлэлээн
ааспыта, дьаЇалта ўлэтин кытта
билсэн коммунальнай хааччыл�
лыыны кўўскэ сайыннарар бы�
лааннааіа.

Поликарпова Галина Стани�
славовна куорат дьаЇалтатыгар єр
кэмμэ баЇылыгы солбуйааччы�
нан ўлэлээбит уопуттаах буолан,
ўлэни иЇиттэн билэрэ. Урукку
ыытыллар ўлэлэри таЇынан, куо�
рат сирин кэμэтэргэ ўлэлэЇэргэ
сананан, юрист идэлээх Федотова
Марина Тимофеевнаны сир боп�
пуруостарыгар исписэлииЇинэн
ылар. Ол тўмўгэр, урукку бєртє�
лўєт тўЇэр былаЇаакката быра�
іыллан турарын Ньурба олох�
тоохторугар чааЇынай дьиэ тут�
талларыгар тўμэтэн, билигин он�
но элбэх ыал олохсуйан олорор
туспа тўєлбэтэ. Галина Станисла�
вовна саіана куорат кыЇыμμы
кэмμэ уота�кўєЇэ ыаллыы олорор
оройуоннартан таЇынан ордук
кєстўўлээіин бэлиэтиир наада.

Пан Михаил Маркович баЇы�
лыктаан олорбут кэмигэр Ньурба
сириттэн ууну тўЇэриигэ ўлэлэс�
питэ. Порка киирэр суол оμоЇул�
лубута, итинтэн чугас "Вертолет"
сквера аЇыллыбыта, Ньурбаіа
киириигэ анал бэлиэ турбута.

1995�2012 сылларга Ньурба
куоратын дьаЇалтатыгар исписэ�
лииЇинэн ўлэлээбит кэммэр
бииргэ ўлэлээбит дьонум элбэіи�
нэн, барыларын ўлэлэрин ситэн
суруйбатах диэн баалаабаттары�
гар эрэнэбин. Àраас кэмμэ ўлэ�
лээн ааспыт ытыктыыр дьоммун
уонна олохтоохтору Ньурба куо�
ратын 25 сыллаах ўбўлўєйўнэн
истиμник эіэрдэлиибин. Ньур�
бабыт кэскилэ киэμ буоллун, ону
Ньурба хас биирдии олохтооіо,
чуолаан эдэр дьоно тус олохтору�
нан, ўлэлэринэн, ўєрэхтэринэн
салгыы сайыннарыахтара диэн
ўтўє баіа санаабын тиэрдэбин.

ÀЛЕКСЕЕВÀ
Àкулина Ивановна,

"Саха Республикатын
муниципальнай сулууспатын

туйгуна",
"Ньурба куоратын

Бочуоттаах гражданина".
1995"2012 сс. Ньурба

дьаЇалтатын исписэлииЇэ, 
муниципальнай сулууспа

бэтэрээнэ,
ўлэ бэтэрээнэ.

– Ньурба куорат 25 сыла –

Ньурба куорат дьаЇалтатыгарНьурба куорат дьаЇалтатыгар
ўлэлээбит сылларым ўлэлээбит сылларым 
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Согласованы конкретные
меры совместной работы

Минтранса РС (Я)
и Нюрбинского района

Глава Нюрбинского района Àлексей
Иннокентьев во время рабочей команди�
ровки в Якутске встретился с министром
транспорта и дорожного хозяйства РС
(Я) Владимиром Сивцевым. На встрече
принял участие генеральный директор
ÀО "РИК Àвтодор" Àриан Сидоров. Об�
суждены вопросы софинансирования с
дорожного фонда РС(Я) асфальтирова�
ния центральных улиц сельских населен�
ных пунктов Сюля, Àнтоновка и Чап�
панда, ремонта муниципальной авто�
дороги Бысыттаах � Малыкай в 2022г.,
перспективы развития темпов ремонта
межмуниципальных автодорог, дальней�
шего расширения пассажирских перево�
зок. По всем затронутым вопросам сог�
ласованы конкретные меры совместной

работы министерства и района.

Обсуждены вопросы
ЖКХ, энергетики

и обеспечения населения
чистой питьевой водой
20 апреля, глава Нюрбинского района

Àлексей Иннокентьев встретился с ми�
нистром ЖКХ и энергетики РС(Я) Вя�
чеславом Емельяновым. Обсуждены
проблемные вопросы жилищно�комму�
нального хозяйства и энергетики, и пути
их решения, также вопросы обеспечения
населения чистой питьевой водой. В
июне 2022 г. в г. Нюрба будет проведена
выездная коллегия Министерства
ЖКХиЭ РС(Я) по вопросам развития
энергетики Западного региона и разви�
тия коммунального комплекса Нюрбин�
ского района.

В с. Àнтоновка запланировано строи�
тельство квартальной котельной на угле

Кировского угольного разреза мощнос�
тью 18 МВт с инженерными сетями с
закрытием 3�х котельных, проектно�
сметная документация финансируется за
счет районного бюджета. За счет средств
Фонда будущих поколений по программе
"Развитие водоснабжения Вилюйской
группы районов в 2019�2024 гг." в 2022 г.
предусмотрено 48 млн. руб. на модерни�
зацию водоочистной станции "Àмакин�
ка" мощностью 800 м3/сутки. За счет
средств районного бюджета ведется раз�
работка проектно�сметной документа�
ции "Строительство водоочистной стан�
ции мощностью 1200 м3/сутки со сква�
жинной насосной станцией первого
подъема в г. Нюрба".

При условии получения госэксперти�
зы проекта до 1 июля текущего года име�
ется возможность подать заявку на фи�
нансирование в федеральную целевую
программу "Чистая вода" на 2023 г. За
счет средств районного бюджета в 2022 г.
будет обустроена водозаборная скважина

в с. Àкана. Ведется разработка проектно�
изыскательских работ "Строительство
межмуниципального полигона для твер�
дых коммунальных отходов (ТКО) г.
Нюрба".

В настоящее время получено положи�
тельное заключение государственной
экологической экспертизы. После пере�
вода земельного участка в земли про�
мышленности, ПСД будет направлена в
главгосэкспертизу (Москва) проекта.

Также за счет средств районного бюд�
жета разработаны проектно�изыскатель�
ские работы "Рекультивация коммуналь�
ных отходов в г. Нюрба", будет проведена
доработка по замечаниям экспертизы.

По Инвестпрограмме ГУП "ЖКХ
РС(Я)" планируется проведение модер�
низации котельных "БПК", "Новая�2",
"Новая�1" с закрытием 2�х нефтяных ко�
тельных "Гранильный завод" и "НСМТ".
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Муус устар 14 кўнўгэр Àкана
нэЇилиэгэр "НэЇилиэк ўтўє аата
дьонунан суруллар" бэрт сэргэх
тэрээЇин буолан ааста. Бу тэрээЇин
биЇиги биир дойдулаахпыт Бўлўў,
Ньурба улуустарын, Бўлўў куора"
тын, Àкана нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, Àіа дойду Улуу сэрии"
тин бэтэрээнэ, СЄ норуотун хаЇаа"
йыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ
Àфанасий Иннокентьевич Никола"
ев тєрєєбўтэ 100 сылыгар ананна.
Бўлўў куорат дьаЇалтатын иЇинэн
ўлэлиир Àфанасий Иннокентьевич
Николаев аатынан Бойобуой Àлбан
Àат тўмэлин ўлэЇиттэрэ кини оло"
іун, ўлэтин сырдатар экспонатта"
ры аіалан дойдутун дьонугар"сэр"
гэтигэр билиЇиннэрдилэр, кєрдєр"
дўлэр.

Àфанасий Иннокентьевич
Николаев 1922 сыл тохсунньу 13
к. Ньурба оройуонун Àкана нэЇи�
лиэгэр тєрєєбўтэ. 1939 сыллаахха
Бўлўў куорат педагогическэй
учуулуссатыгар ўєрэнэ киирбитэ,
1942 сыллаахха ўєрэіин бўтэрэн
Бўлўў улууЇун Тєμўргэстээх на�
чаалынай оскуолатын сэбиэдис�
сэйинэн ўлэтин саіалаабыта. Он�
тон Мастаах ситэтэ суох орто
оскуолатыгар начаалынай кылаас
учууталынан ўлэлии сылдьан, сэ�
риигэ ыμырыллан барбыта. 

Илиμμи кыраныыссаіа 94�с
стрелковай дивизиятыгар сулуус�
палаабыта, снайперынан, авто�
матчигынан, разведчигынан сыл�
дьыбыта, Хайлар бєієргєтўўтўн
ўлтўрўтэр сэриигэ кыттыбыта,
Хинган хайатын туорааЇыμμа,
Кытай Харбин, Цицикар куорат�
тарын босхолоспута. 1946 сыл�
лаахха демобилизацияланан Мас�
таахха кэлэн салгыы учууталы�
нан, завуЇунан, дириэктэринэн
1950 сылга диэри ўлэлээбитэ.
Мастаахха ўлэлиир сылларыгар
интернат арыйан элбэх оіоіо аас�
туор сылларга оскуоланы ўєрэнэн
бўтэрэллэригэр усулуобуйаны
олохтообута.

1950 сылтан Àфанасий Инно�
кентьевич, партиялаах киЇи буо�
ларын быЇыытынан, советскай�
партийнай салайар ўлэіэ ананан
Эдьигээн, Чурапчы, ЎєЇээ Бўлўў,
Бўлўў улуустарыгар ўлэлээбитэ.
1953 сыллаахха Чурапчы оройуо�
нун Кытаанах нэЇилиэгиттэн тє�
рўттээх эмиэ учуутал идэлээх Ма�
рия Ивановна Захаровалыын ыал
буолбута, икки уол, ўс кыыс оіо�
ломмуттара.

Àфанасий Иннокентьевич
дьон туЇугар олус кыЇаллымтыа,
туох да ўлэттэн толлон турбат,
ўлэЇит, ўтўє санаалаах киЇи этэ.
1985 сылга Бўлўў оройуонун бэтэ�
рээннэр Сэбиэттэрин бэрэссэ�
дээтэлинэн ўлэлээбитэ. Бу ўлэ�
лиир кэмигэр сэрии кыттыылаах�
тарын кыЇаліаларын барытын
быЇааран олорбута. Àаттарын
ўйэтитииттэн, сэрии кэмигэр
ылбакка хаалбыт наіараадаларын
туруорсууттан, дьиэ�уот ылалла�
рыгар тиийэ туруорсара. Биир
саамай сўдў ўлэтэ: снайпер À.À.
Мироновка, пулеметчик Н.С.
Степановка, артиллерия офице�
рыгар Н.À. Кондаковка Сэбиэс�
кэй Сойуус Геройун аатын ылал�
ларын ситиЇиитэ буолар.

Кини элбэх ахтыылары хому�
йан сурукка тиспитэ, ол матыры�
йааллара "Вчера, сегодня, завтра",
"Истории Вилюйского района",
"Вилюйский район в годы Вели�
кой Отечественной войны" кини�
гэлэргэ киирбиттэрэ, "Память"
кинигэни таЇаарарга ўлэлэспитэ
уонна бэйэтэ Кыайыы 65 сылыгар
"Сэрии кыттыылаахтара кэпсиил�
лэр", 70 сылыгар "Хорсуннар
суоллара умнуллубат" кинигэлэри
бэчээттэппитэ.

Биир дойдулаахпыт ўбўлўєй�

дээх сылыгар тохсунньу ыйга
ыытыллыахтаах тэрээЇин, хамсык
ыарыытыттан сылтаан, хойутаан
да буоллар, олус истиμник уонна
сэргэхтик ыытылынна. Кэпсэ�
тиини "Àкана нэЇилиэгэ" муни�
ципальнай тэриллии баЇылыга
Семенов Е.М. саіалаата, онтон
Àфанасий Иннокентьевич сиэн
бырааттара Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин Ил Тўмэнин бўддьўєт, ўп�
харчы, нолуок уонна сыана бэ�
лиитикэтин, бас билии итиэннэ
приватизация боппуруостарын
сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ
Николаев Ю.М., тыа хаЇаайысты�
батын уонна муниципальнай су�
лууспа бэтэрээнэ, кыраайы ўєрэ�
тээччи, Àкана нэЇилиэгин Бо�
чуоттаах олохтооіо Николаев
В.М. абаіаларын туЇунан истиμ
кэпсээннэрин иЇиттибит. Ньурба
улууЇун, Àкана нэЇилиэгин Бо�
чуоттаах олохтооіо, Ньурба улуу�
Їун Ытык Сўбэтин бэрэссэдээтэ�
лэ Николаев Н.В. тэрээЇин ўўнэр
кєлўєнэ ыччакка тєрєєбўт дойду�
ларыттан тєрўттээх ўтўє киЇи
туЇунан билэллэригэр улахан
суолталааіын бэлиэтээтэ, Àфана�
сий Иннокентьевичтыын алтыс�
пыт тўгэннэрин кэпсээтэ. 

Бўлўўттэн кэлбит ыалдьыттар�
быт À.И. Николаев аатынан Бо�
йобуой Àлбан Àат тўмэл сэбиэ�
диссэйэ, Бўлўў улууЇун бэтэрээн�
нэр Сэбиэттэрин чилиэнэ Савви�
нова К.Е., Бўлўў улууЇун бэтэ�
рээннэр Сэбиэттэрин бэрэссэ�
дээтэлэ Солтуев Г.À., Бўлўў улуу�
Їун бэтэрээннэрин Сэбиэтин бэ�

рэссэдээтэлин солбуйааччы Се�
далищев Д.С., Àрассыыйа, Саха
ÀССР ўтўєлээх бырааЇа, Бўлўў
улууЇун бэтэрээннэрин Сэбиэтин
чилиэнэ Матвеев Н.В., Бўлўў
улууЇун Кўўлэт нэЇилиэгин бэтэ�
рээннэрин Сэбиэтин бэрэссэдээ�
тэлэ Васильева К.П., Н.Г. Черны�
шевскай аатынан Бўлўў педагоги�
ческай колледжын бэтэрээн пе�
дагога Чиряев Е.К. биЇиги ытык
киЇибит туЇунан ахтыыларыттан
билбэтэхпитин биллибит, ман�
нык ўтўє киЇилээхпитинэн єссє
тєгўл киэн тутуннубут. 

Àфанасий Иннокентьевич
уолаттара Àрассыыйа уонна Саха
Єрєспўўбўлўкэтин ўтўєлээх архи�
тектора, Российскай Федерация
государственнай бириэмийэтин
лауреата Иннокентий Àфанасье�
вич, Саха Єрєспўўбўлўкэтин го�
сударственнай бириэмийэтин
лауреата, єр кэмμэ Дьокуускай�
дааіы массыынаны єрємўєннўўр
собуот генеральнай дириэктэри�
нэн ўлэлээбит, билигин чааЇынай
тэрилтэ салайааччыта Юрий Àфа�
насьевич аіаларын туЇунан ис
киирбэх ахтыылара уонна бу аіа�
ларын тєрєєбўт тўєлбэтигэр оіо�
лорун, сиэннэрин сырытыннара,
аіаларын ўєскээбит алааЇын ум�
нубакка кэлэ туруохтарын туЇу�
нан этиилэрэ мустубут дьону дол�
гутта. 

Àфанасий Иннокентьевич
"Сурт кэриэстээх, єтєх тєμўргэс�
тээх" диэн єйдєбўлў оіолоругар
иμэрэр сыаллаах тєрєєбўт�ўєс�
кээбит Дьахтар Маара алааЇыгар

оіолорун батыЇыннара сылдьан,
єбўгэлэрин кэриэстээн, сэргэ ту�
руорбута. Бу буолар єбўгэ сити�
мин быспакка, иллээх дьиэ кэр�
гэμμэ оіолору патриоттуу иитии
холобура. Маны Àкана нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах олохтооіо, Федо�
ровтар учууталлар династияларын
чилиэнэ, Саха ÀССР ўєрэіирии�
тин туйгуна Федоров Н.Н. Àфана�
сий Иннокентьевич тєЇє да дой�
дутуттан тэйиччи олордор дьиμ�
нээх патриот этэ диэн алтыспыт
тўгэннэрин ахтан�санаан ааспыта
туоЇулуур. 

Ыаллыы Хаμалас нэЇилиэ�
гиттэн Н.И. Кочнев аатынан орто
оскуола учуутала Осипова Н.Д.
таайын туЇунан, оіо сааЇын,
Àфанасий Иннокентьевич оіоло�
рун туЇунан кэпсээнэ урууріа�
Їыы, аймахтаЇыы сылаас тыыны�
нан илгийдэ.

ТэрээЇиμμэ оскуола оіолоро,
нэЇилиэк олохтоохторо элбэх ки�
Їи муЇунна, сылдьыбыт дьон ба�
ры тўмэл экспонаттарын эт харах�
тарынан кєрєн, Клара Егоровна,
Иннокентий Àфанасьевич, Юрий
Àфанасьевич, сиэнэ Àфанасий
Юрьевич экспонаттары, хаартыс�
калары билиЇиннэриилэриттэн
астынан, патриоттыы санаалара
кўўЇўрэн, нэЇилиэктэрин дьону�
нан киэн туттар бўччўм санаалаах
таріастылар.

Бу дьоЇун кўμμэ Àфанасий
Иннокентьевич уонна Мария
Ивановна оіолоро Àкана нэЇи�
лиэгин дьаЇалтатыгар, бибилэ�
тиэкэтигэр, оскуолатыгар дьон�
норо суруйан хаалларбыт кинигэ�
лэрин бэлэхтээбиттэрэ биир
ўєрўўлээх уонна махталлаах тўгэ�
нинэн буолла.

Тєрєєбўт тўєлбэ � киЇи оло�
іор сўдў єйдєбўл, кўўс биэрэр,
тирэх буолар, ситиЇиигэ сирдиир
ытык сир, арчылыыр, араμаччы�
лыыр кємўс уйа. Дмитрий Серге�
евич Седалищев эттэ: "БэіэЇээμ�
μини билбэт киЇи бўгўμμўтэ
суох, бўгўμμўтэ суох киЇи сар�
сыμμыта суох". Онон нэЇилиэ�
гин аатын ўтўєнэн ааттаппыт
дьон олоіун эдэр кєлўєнэ билэ,
ўєрэтэ сылдьыахтаах диэн ўтўє
єйдєбўлў чиμэтэн биэрдэ. Хан�
нык баіарар нэЇилиэк аатын�суо�
лун, тахсыытын�тўЇўўтўн дьон
тўстўўр, ўтўє киЇиннэн олох
киэркэйэр, олоіу киЇи хамсатар.

Бибилэтиэкэр
Евдокия СÀВВИНОВÀ.

Муус устар 27 кўнэ " саха но"
руотун историятыгар ураты суолта"
лаах бэлиэ кўн. 1922 сыллаахха бу
кўн саха норуотун чулуу уолаттара
Былатыан Ойуунускай, Максим
Àммосов, Исидор Барахов, Степан
Васильев уо.д.а Саха сирэ автоно"
мия буоларын ситиспиттэрэ. Ол са"
ха омуга сайдыытыгар улахан тє"
Їўў кўўс, бигэ тирэх буолбута.

Биир дойдулаахтарбытын Ха"
μалас нэЇилиэгэ ("Марха" сопхуос
Хаμаластааіы отделениета) 40 сыл
анараа єттўгэр, Саха ÀССР тэрил"
либитэ 60 сыллаах ўбўлўєйўн кєрсє
ўлэлээн олорбут олоіун история"
тын билсэн, ўтўє ўлэЇиттэр, ыччат"
тар ол кэмнээіи мєссўєннэрин ах"
тан"санаан ааЇаргытыгар ыμыра"
быт.

“Ленинскэй оройуон Хаμалас
нэЇилиэгэ ЎєЇээ Бўлўў оройуонун
кытта Тўўкээн ўрэіинэн кыра�
ныыссалаЇар. НэЇилиэк оройуоμμа
биир кэрэ кєстўўлээх, унаара�мэ�
нээрэ биллибэт кўєллэрдээх, киэμ
нэлэмэн алаастардаах, ўлэЇит
дьоннордоох, ырыаЇыт ыччаттар�
даах, тойуксут кырдьаіастардаах
"Марха" сопхуос биир улахан отде�
лениета. НэЇилиэк 1981 сыллааіы
судаарыстыбаннай былааннары ба�
рытын аЇара толордо. Манна бас�
тыμ ыанньыксыттар Васильев Се�
мен Терентьевич, Валентина уонна
Розалия Àлексеевалар, эт оμоЇуу�
тугар Егорова Евдокия Àкимовна,
Васильев Гаврил Платонович�II,
бастыμ бостууктар Васильев Àна�
толий Семенович, Григорьев Нико�
лай Àлексеевич, сылгыЇыттар Гри�
горьев Виктор Иванович, Виноку�
ров Àлександр Семенович, сопхуос�

ка чемпион сиэмэЇит Саввинова
Мария Спиридоновна, хортуоска
ўўннэриигэ Иванов Николай Васи�
льевич, наставник Иванов Дмит�
рий Гаврильевич, сонордьут булчут�
тар Николаев Àфанасий Васи�
льевич, Иванов Николай Спиридо�
нович ааттарын киэн тутта аат�
тыыбыт. Улуу нуучча норуотун
бэрэстэбиитэлэ Иван Петров сала�
йааччылаах саμа типовой котель�
найдаах оскуола тутулла турар.

XI пятилетка иккис сылын бы�
лааннарын толорор ўбўлўєйдээх
сылга сорукпут чуолкай. Хаμалас
отделениета судаарыстыбаіа
5195 центнер ўўтў, 1822 центнер
эти, 550 т. хортуосканы, 13000
солк. тўўлээіи туттарыахтаах�

пыт, 300 т сиилэЇи, 2880 туонна
оту бэлэмниир соруктаах. Хаμалас
отделениета сыл аμаардаах бы�
лаанын бэс ыйын 25 кўнўгэр толо�
рон тиийэргэ бигэ былааннаахтык
ўлэлии сылдьар.”

Сэбиэскэй кэмμэ ўлэлээн
ааспыт биир дойдулаахтарбыт,
дойдуларын экономиката, тыа�
тын хаЇаайыстыбата уйгулаах
олоіо сайдарын туЇугар сырала�
рын биэрэн ўлэлээн кэлбиттэрэ
билиμμи кєлўєнэ дьоμμо ўтўє
холобур, киэн туттуу бэлиэтэ
буолуохтун!

Манна суруллубут ахтыы 1982
сыллаахха ССРС уонна СÀССР
тэриллибиттэрэ 60 сылыгар уонна
СÀССР нуучча судаарыстыбаты�
гар кєμўл єттўнэн киириитин 350
сылын туолуутугар анаммыт аль�
бом матырыйаалларынан СÀССР
100 сылыгар ананан оμоЇулунна.

Мария НИКОЛÀЕВÀ,
бибилэтиэкэр.

ХаЇыат огнинюрбы.рф
сайтыгар киирэн єссє атын

хаартыскалары кєрўєххўтўн сєп. 

Хаμалас нэЇилиэгэ 40 сыл анараа єттўнээіи
ўлэлээн ааспыт олоіун историята

– Патриоттуу тыыμμа иитии –

НэЇилиэк ўтўє аата дьонунан суруллар
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Октябрьскай нэЇилиэккэ "ТўЇўлгэ" Но"
руот айымньытын дьиэтин кэлэктиибэ, олох"
тоох дьаЇалта, дьахталлар сэбиэттэрин тўм"
сўўтэ  кыттыЇан Саха ÀССР 100 сыллаах
ўбўлўєйўн кєрсє, СЄ Ийэ сылыгар анаан,
Октябрьскай нэЇилиэккэ оскуола ўлэЇиттэ"
рэ, "БиЇик", "Ромашка" оіо уЇуйааннара,
Àнтоновкатааіы участковай балыыЇа, Неф"
тебаза ўлэЇиттэрэ, араас тўмсўўлэр: "Àлгыс"
" аіам саастаах эбээлэр, "Куочай Далбарда"
ра", "Дьўєгэлиилэр" вокальнай ансамбль
дьахталлара, барыта холбоон 140 дьахтар,
кыыс аймах тэрээЇиμμэ кыттыыны ылыллар.

Саха дьахтарыгар анаммыт анал ырыа�
лар ылланнылар, алаадьы сыта дыргыйда.

Саха Дьахтара барахсан! Оо, тєЇєлєєх
сырдык ыралаах, ыраас санаалаах, толбон�
нурар уЇун суЇуохтаах, ўтўєкэн мєссўєн�

нээх, тулхадыйбат тулуурдаах саха дьахтара
барахсан! Кини дуулаіа тулуура, єркєн
єйє, булгуруйбат модун санаата, аЇыныгас
уйаіас сўрэіэ, уоттаах таптала, сылаас,
сымнаіас илиитэ, уЇулуччулаах сатабыла.
Ол иЇин саха саμалаах "Їуй�Їай" дэтэн
кэллэхтэрэ. 

Дьоро киэЇэіэ бука бары ўєрэн�кєтєн,
Ўрдўк айыылартан Àлгыс ылан, ўс куту бє�
ієргєтєн, ўўнэр кєлўєнэіэ холобур буолан,
сахалыы таμастаах хаамсан�сомоіолоЇон,
кэлэр кэскили кэрэЇэлиэхтэрэ.    

ТэрээЇин саха тєрўт таμаЇын ўйэтитии,
саха норуота ўйэттэн ўйэіэ илдьэ кэлбит
ойуутун�оЇуорун ыччакка тиэрдэр, саха
таμаЇын пропагандалыыр, кэрэхсэбилин
ўрдэтэр сыаллаах�соруктаах тэрилиннэ.

ТэрээЇин саіаланыыта Далбар хотун�
нар бука бары иЇийэн туран арчыланны�
лар, Àлгыстаах тыллары иμэриннилэр. Àр�
чы сиэрин�туомун норуот ырыаЇыта Ва�
лентина Егоровна Сухаринова ыытта. 

Сахам таμаЇа барахсан �
ОЇуора�бичигэ кэрэтин,
Ойуута�дьаріаата арааЇын,

Киэргэлэ�симэіэ дэлэйин.
Сир симэіэ кыргыттар,
Ўєл тиит чиргил уолаттар
Єбўгэ ўгэЇинэн таμнан�симэнэн,
Ўєрэн�кєтєн сэгэлдьийэн,
Кыталыктыы дайаллар,
Мохсоіоллуу кєтєллєр.
Саха таμаЇа � кэрэ.
Кэрэ ааспат, кырдьыбат,
Єлбєт, сўппэт єрўў баар,
Єрўў саμа. Эргэрбэт.
Лагларыйбыт хатыμым
Мааны таμаЇы кэтиитэ,
Саха сиригэр бэс ыйыгар,
Сибэкки, от ўгэнигэр
Àйыліалыын алтыЇар
Ўтўє кэмнэр ўўнэллэр.
Маннык кэмμэ сахалар
Мааны таμас кэтэллэр,
Àйыыларга ўμэн�сўктэн
Àйыліалыын алтыЇаллар.
Саха єμўн кєрўўтэ айыліаны кытта

быстыбат ситимнээх.  Єбўгэлэрбит єμў
дьўЇўннўўр да тыллара ураты дьиктилэр:
мунаа маμан, кўрўє маμан, чўмэчи араіас,

єЇєх кыЇыл, соЇо, сур, єркєнў, солоμу
уонна да араас эгэлгэ єμнєрў уус тарбах�
таах иистэнньэμнэр сыл устата тикпит
оЇуордаах�мандардаах таμастара�саптара
ыЇыах тўЇўлгэтин олус тупсаран биэрэр.

"Тардыы кємўс таμалайдаах, эрийии
кємўс эрэдэЇиннэрдээх" � эдэр кыыска
уонна ананан  тигиллибит сахалыы таμас.
Тєрўт єбўгэлэртэн тєрўттэнэн кэлбит сиэ�
дэрэй симэхтэрим. Дьахтар мааныга кэтэр
сахалыы таμаЇа�саба.

Саха Дьахтара айан хаалларбыт уран
айымньыта кўн бўгўнўгэр диэри сырдыгы�
нан сыдьаайар, сылааЇынан угуттуур, кэрэ�
тинэн сєхтєрєр дьикти кўўстээх.

Норуот тугу хайдах туЇанарыттан, таμ�
нар таμаЇыттан кини дууЇатын баайа,
єйўн�санаатын сайдыыта, култууратын та�
Їыма кєстєр, диэн тылларынан тэрээЇин
тўмўктэннэ.

М.П.ЗÀХÀРОВÀ,
À.Я.Овчинникова аатынан "ТўЇўлгэ"

НÀДЬ салайааччыта,
Октябрьскай нэЇилиэк
дьахталларын сэбиэтэ.

БиЇиги, Маалыкайдар, олус
ўлэЇит уолаттардаахпыт. Кинилэр
бары олох араас єрўттэригэр ўлэ"
лээн биЇиги олохпут этэμμэ бара"
рын хааччыйаллар. Бўгўн кинилэр
тустарынан кэпсиэхпит. Тымныы
уЇун кыЇыннаах дойдуга дьиэ"уот
сылааЇа улахан суолталаах. Бил"
лэрин курдук 90"ус сылларга
ыЇыллыы буолуон иннинэ туох
баар нэЇилиэк тэрилтэлэрин сылы"
тыыны сопхуос кєрєн"истэн олор"
бута. Онтон 1992 с. дьаЇалта тэр"
иллибитин кэннэ дьаЇалтаіа кєЇє"
рўллўбўтэ.

2003 с. олох�дьаЇах унитарнай
тэрилтэ тэриллэн дьиэни�уоту
сылытыы кинилэр эбээЇинэстэрэ
буолбута. Маалыкайга Малдьа�
іар, Хатыы нэЇилиэктэрин кил�
лэрэн туран туспа учаастак тэрил�
либитэ. Бу учаастагы 2003�2008
сылга диэри Васильев Олег Его�
рович салайбыта. Эбийиэктэри
сылытыыга Саввинов Григорий
Фролович 1999 с. хачыгаарынан
ўлэлээбитэ, онтон анал ўєрэіи
бўтэрэн 2008 сылга учаастак на�
чаалынньыгынан ананан 2021 с.
диэри салайбыта.

Бўгўн биЇиги дьиэни�уоту сы�
лытыыга уЇуннук бэриниилээх�
тик илиилэринэн ўлэлээбит
уолаттарбытын сырдатан ааЇыах�
пыт. Ол иннинэ бэлиэтээн ааЇа�
бын бу кэпсиир уолаттарым бары
"Степан Васильев" аатынан соп�
хуоска ўлэЇит быЇыытынан
иитиллэн тахсыбыттарын.

Ордук уЇуннук Степанов Дьу�
лустан Николаевич 2001 с. тохто�
ло суох ўлэлээбит. Кини 5 оіо�
лоох кырдьаіас ыал, тєрўт Маа�
лыкай олохтооіо. Сайын оттоон,
сўєЇў�ас ииттэн бэйэтин дьиэ
кэргэнин этинэн�ўўтўнэн хаач�
чыйан олорор. Ўчўгэй ўлэЇит бы�
Їыытынан олох�дьаЇах хаЇаайыс�
тыбатын бэтэрээнэ буолбута.

Чуукаартан тєрўттээх Ксено�
фонтов Иван Иванович Маалы�
кай кыыЇын кэргэн ылан кўтўєт
буолан манна олохсуйбута ыраат�
та. Кини 2002 сылтан Маалыкай

балыыЇатын хочуолун биир бэри�
ниилээх хачыгаара.

Николаев Николай Николае�
вич 2003 с. бу тэрилтэіэ эмиэ хо�
чуолга ўлэлиир. Кэргэнинээн
Виктория Àфанасьевналыын
эмиэ кырдьаіас ыаллар. СўєЇў,
сылгы иитэн 5 оіолорун, Викто�
рия кырдьаіас аіатын, уруккута
чулуу сылгыЇыты Àфанасий Ва�
сильевиЇы сибиэЇэй бэйэ аЇынан
аЇаталлар.

Малдьаіартан кўтўєт Степа�
нов Владимир Семенович олох�
дьаЇах хаЇаайыстыбатыгар 2007
сылтан ўлэлиир. Кини эмиэ 5
оіолоох кырдьаіас ыал. Влади�
мир Семенович сопхуоска тутуу
биригээдэтигэр эмиэ бэрт ўчўгэй�
дик ўлэлээбитэ. Элбэх эбийиэги
ўлэіэ киллэриигэ кыттыспыт
биир бастыμ болуотунньук.

Биир уЇуннук ўлэлээбит ки�
Їинэн Петров Василий Лукич
буолар. Кини сопхуос саіана
Маалыкай отделениетын биир
бастыμ ўлэЇитэ этэ. Кэлин олох�

дьаЇах хаЇаайыстыбатыгар кєспў�
тэ уонна 2008 сылтан тохтообокко
ўлэлии сылдьар. Билигин оскуола
улахан хочуолугар чох таЇааччы�
нан ўлэлиир. Кинини кытта Пла�
тонов Àйталин Валерьевич ўлэ�
лиир. Àйталин Валерьевич бу тэ�
рилтэіэ 2009 с. киирбитэ. Кини
элбэх оіолоох ыал аіата. Бэйэлэ�
рин оіолорун таЇынан кэргэнэ
Марина Николаевналыын аймах�
тара тєгўрўк тулаайах икки оіо�
лорун иитэ ылбыттара.

Быйыл сайын биЇиги тўбэіэ
от кыайан ўўммэккэ ыаллыы нэ�
Їилиэктэртэн элбэх ыал от атыы�
ласпыта. Ол оттору кыЇын тиэйэн
аіалар сорук турбута. Дьэ манна
Василийдаах Àйталыын бэйэлэ�
рин тыраахтырдарынан, стоговоз�
тарынан тиэйэргэ тэринэн элбэх
оту аіалан биэрэн олус абырааты�
лар, ўчўгэйэ диэн кинилэр єр
кўўттэрбэкэ суЇаллык тэринэн
тымныыны тымныы диэбэккэ
ыраахтан аіалбыттара. Малдьа�
іартан 7 ыалга 31 тўгэіи, Чуу�

каартан 2 ыалга 7 тўгэіи аіалбыт�
тара. Маны таЇынан Àйталин
Степанов Валерий Àфанасьевич�
тыын Чуукаартан 5 тўгэіи, Такы�
ров Николай Владимирович 2 тў�
гэіи аіалбыттар. Бу бэіэЇээ муус
устар 21 кўнўгэр Чуукаартан Бэс
Кўєлэ диэн сиртэн Àйталиннаах
БаЇылай эмиэ аіаллылар. 

Кинилэр бу ўлэлэригэр хо�
чуолга ўлэлээбэт єрўўр кўннэри�
гэр сылдьаллар. Бу бэйэтэ хайіал�
лаах суол. КиЇи эрэ барыта ман�
нык ылсан тэринэн ўлэлээбэт.
Сороіор ыалларга мас эмиэ тиэ�
йэллэр.

Онон от�мас тиэйтэрбит ыал�
лар кинилэргэ олус махтаналлар.

Маалыкай бэйэтин уола Мои�
сеев Владимир Геннадиевич 2009
сылтан хачыгаардыыр. Владимир
3 оіолоох эмиэ Маалыкай биир
дьоЇун ыала. Кини эдэр сааЇыгар
ыччат ўлэтигэр кєхтєєхтўк кыт�
тара, тустуунан, волейболунан
дьарыктанан тўєлбэтин, нэЇи�
лиэгин чиэЇин кємўскўўрэ. Воло�

дя оіолорун дьоЇун дьон буолал�
ларыгар кыЇаллар, ол курдук "Àіа
уонна уол" кўрэхтэригэр улууска
тиийэ кыттааччы.

Дьэ ити курдук Бордоμ нэЇи�
лиэгин олох�дьаЇах хаЇаайысты�
батын ўлэЇиттэрэ биЇиги сылаас
дьиэіэ�уокка ўлэлиирбитигэр,
олорорбутугар кыЇаллан ўлэ�
лииллэрин уонна ўєскўўр кыЇал�
іалары толуйарга, нэЇилиэк уоп�
састыбаннай олоіор кытталларын
кыратык сырдаттыбыт. 

Бу буолаары турар ўбўлўєйдэ�
ринэн, кэлэн иЇэр ўлэ, маай бы�
рааЇынньыгынан истиμник эіэр�
дэлиибин уонна бары ити курдук
сомоіолоЇон инникитин даіаны
ўлэлии�хамсыы сылдьалларыгар
баіарабын. Бары ўтўє санаанан,
чєл олоіу тутуЇан олордоххутуна
олохпут єссє тупсан иЇиэ, ыччат�
тарбыт эЇигини утумнаан єссє
сайдыылаах дьон буола улаатыах�
тара.

Вера СОЛОВЬЕВÀ, 
Маалыкай. 

УЇуйааммытыгар Саха єрєспўўбўлўкэтин
автономиятын 100 сыллаах ўбўлўєйўгэр
анаммыт тэрээЇиннэр чэрчилэринэн былаан
быЇыытынан оіону патриотическай тыыμμа
иитии нэдиэлэтэ буолан ааста.

Оіолорбут кыраларыттан толлон тур�
бакка тєрєєбўт дойдуга тапталы, биир дой�
дулаахтарынан, сахабыт норуотунан киэн
туттууну иμэрэр, иитэр сыаллаах биэс бэр�
тээхэй тэрээЇиннэрбит уЇуйааммытыгар
тэрийбит Сэбиэскэй кэм хоЇуттан саіалан�

на. Манна саамай кырачааннарбыт нэЇи�
лиэкпит тўмэлин методиЇа Елена Никола�
евна Филиппова уларсыбыт оччотооіу кэм
оонньуурдарынан бэркэ сєбўлээн оон�
ньоотулар, оттон орто бєлєхтєр хамсыан
сєбў бары хамсатан�имсэтэн, тутан�хабан,
иЇин�таЇын бары єμєйєн кєрдўлэр.

"Чуораанчыктар" улахан киЇилии боч�
чумнаахтык хаартыскалары кєрдўлэр, кэп�
сээни сэргээн иЇиттилэр, дьэ уонна сэ�
биэскэй кэм туттар тэрилин бэйэлэригэр
мээрэйдэнэн кєрдўлэр.

Иккис кўн оіолор ўлэЇиттэр, тєрєппўт�
тэр дьиэтээіи бибилэтиэкэлэриттэн тэрил�
либит "Тєрўт тылынан кэпсиир кинигэлэр"
быыстапканы бэркэ сэμээрдилэр. Оттон
ўЇўс кўμμэ сарсыардаттан билиэт тўμэ�
тиллэн, ону кєрдєрєн, быстаран анал бэ�
лэмнэммит саалаіа киирэн боруμуй буо�
лаатын киинэ кєрдўлэр. Киинэлэр бэйэбит
оіолорбут "Тыйаатыр уонна оіолор" оро�

йуоннай бэстибээлгэ анаан уЇуллубут ту�
руоруулара буолан "артыыстарбыт" бэйэлэ�
рин экирээμμэ кєрєн сыЇыгыраЇа кўлўў�
лээх буолла. Ол эрэн "Кэіэ" остуоруйаіа
ийэ барахсан оіолоруттан сылайан кэіэ
буоларга санаммытыттан, оттон "Сэрии
оіолоро" туруорууга Миитээ аччыктаан
ыраах ўлэіэ барбыт убайын, сэриилэЇэ
сылдьар аіатын ыμыран уйа�хайа суох
ытыырыттан хараастан ылы�чып иЇийди�
лэр.

Нэдиэлэ тєрдўс кўнўн тэрээЇинин оіо�
лор олохтоох Николай Романович Татари�
нов аатынан кыраайы ўєрэтэр "Хомсомуол
албан аата" тўмэлгэ атаардылар. Мусуой
экспоната диэни билэр дьон быЇыытынан
боччумура, дьоЇумсуйа кєрдўлэр�иЇитти�
лэр.

БўтэЇик кўммўт эмиэ олус интэриэ�
Їинэй буолла. Ол курдук уЇуйааммыт бэтэ�
рээн ўлэЇиттэрэ кэлэн бєлєхтєрўнэн арах�

сан оіолору кытта кєрўстўлэр. Тамара Ти�
мофеевна Иванова оіолордуун дыня олор�
то, Екатерина Игнатьевна Саввинова ах�
саан суоттатта, Розалия Макаровна Геор�
гиева, Ирина Ивановна Иудина остуоруйа
кэпсээтилэр, оттон Розалия Николаевна
Пономарева, Софья Осиповна Герасимова,
Àлександра Петровна Матвеева кырачаан�
нардыын остуол тыйаатырын оонньооту�
лар, Раиса Васильевна Семенова хомустаан
иЇитиннэрдэ, Тикси оіо саадыгар повары�
нан ўлэлээбит Ирина Николаевна Быды�
гыева эмиэ ыалдьыттаата. 

Оіолор оройуоннай кєрўў кўрэххэ 1 ис�
тиэпэннээх лауреат буолбут оркестрга оон�
ньооЇуннарын, єрєспўбўлўкэтээіи кэтэх�
тэн кўрэххэ бастаабыт ырыаларын ыллаан,
хоЇоон ааіан бэтэрээннэри ўєртўлэр.

Дьэ бу курдук тєрєєбўт дойдубут � тап�
таллаах Сахабыт сирэ сайдан кэлбит аас�
пыт сылларын сэгэтэ тўЇэр сэргэх кўннэр
биллибэккэ аастылар.

В.И.СТЕПÀНОВÀ,
Кўндээдэ.

Редакцияттан: элбэх хаартыскалардаах
суруйууну огнинюрбы.рф сайтпытыгар

киирэн кєрўμ.

Платонов Àйталин Валерьевич.
Степанов

Дьулустаан Николаевич. Моисеев Владимир Геннадьевич.Петров Василий Лукич.

– Ўлэ киЇини киэргэтэр –

ЎлэЇит уолаттарбыт

– Оіо иитиитэ –

Кэрэни эрэ кэккэлэтэн

– Ийэ сылыгар –

"Кўн ийэ" бырайыак чэрчитинэн "100 сыл дьахталлара"
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"Ордук наадалаах уот тўєЇўμ
иЇигэр умайа сылдьыах тустаах".

Àмма Àччыгыйа.

Билиμμи балысханнык сайда ту�
рар кэммитигэр КЭМ КИїИТИН
иитии биЇиги, оіону сирдиир дьон�
нор � учууталлар, сўрўн сорукпут буо�
луохтаах. Ол иЇин учуутал куруук
сайдыахтаах, саμаны, сонуну баты�
Їыахтаах, єйдўўн�санаалыын ыраах�
ха, ўрдўккэ сылдьыахтаах, куруук ин�
ники баран иЇиэхтээх, ўєрэнээччи�
лэригэр суолдьут сулус, сырдык эр�
кээйи быЇыытынан сылдьыахтаах.

Ол санаанан сиэттэрэн, биЇиги,
М.С. Егоров аатынан Ньурба 2 №�
дээх орто оскуолатын 6 учуутала, 2
дириэктэри солбуйааччы, иитийиэх�
тээбит сыалбытын�сорукпутун ситэ�
рэн, бу дьыл кулун тутар 24�30 кўн�
нэригэр Татарстан єрєспўўбўлўкэтин
Казань куоратыгар сылдьан кэлли�
бит. Сўрўн сыалбытынан�сорукпуту�
нан сайдыыга саμа саіахтары арый�
быт дойду ўєрэтэр тиЇигин кєрўў, ос�
куолаларын кытта санаа атастаЇыы,

ситимнээх ўлэни тэрийэргэ олук
уурааЇын буолбута. Тиийээт даіаны
Казань куоратыгар "Àдымнар" (Ша�
ги), Норуоттар икки ардыларынааіы
оскуолаіа уонна Иннополис универ�
ситетыгар ўлэ�ўєрэх хайдах тэриллэ�
рин кєрдўбўт�иЇиттибит.

"Àдымнар" ("Хардыылар") оскуо�
латыгар саамай сўрўн соруктара � тє�
рєєбўт тылы єрє тутан ўєрэтии, бэйэ
норуотун тылын, култууратын билэр
дьону иитии. Оскуолатын оμоЇуута
бэрт тупсаіай, саμалыы тыынынан
килбэйбит. Уопсайынан, билигин
саμа тутар оскуолаларын барытын
Татарстаμμа ити "Àдымнар" курдук
татаар тылынан ааттыыр буолбуттар.

Кылаастар истиэнэлэрэ, ааннара
єстўєкўлэлэр, кылаас иЇигэр ким�
нээх олороллоро, ким ўєрэтэ турара
ырылыччы кєстєр. УруЇуй уруога
мольбертаах мастарыскыай курдук
улахан кабинекка буолар эбит, манна
электрическэй гончарнай станоктар
бааллар. Оіолор туойтан араас оμо�
Їуктары оμорон таЇааран анал оЇох�
хо хатаран баран ойуулууллар эбит.

Улахан спортзал, ып�ыраас уулаах
бассейн оіо физическэй кыаіа сай�
дарыгар, доруобуйата тупсарыгар
анаммыттар. Тус туЇунан остуоллар�
даах, ыскамыайкалардаах улахан би�
билэтиэкэ оіо киирэн кинигэ ааіа�
рыгар, билиитин сайыннарарыгар
туЇуламмыттар. 

Ўс тылы ўєрэтэллэр: татаар,
нуучча, английскай, єссє эбии иккис
омук тыла. Àнглийскай тылы дири�
μэтэн ўєрэтэр кылаастар музыка,
технология, математика, геометрия
предметтэрин английскайдыы ўєрэ�
тэллэр. Бу ўєрэтии начальнай кы�
лаастан саіалаан тиЇиктээхтик барар
эбит. Остолобуойдарыгар сиэри�туо�
му тутан олороллор, ол курдук эти ха�
ляль ньыматынан астаммытын тут�
таллар.

Норуоттар икки ардыларынааіы
оскуолаіа 500�тэн тахса оіо ўєрэнэр.
Бу оскуолаіа Ньурба оройуонун Ха�
μалас нэЇилиэгиттэн тєрўттээх биир
дойдулаахпыт Евгений Валерьевич
Федоров дириэктэри солбуйааччы�
нан ўлэлии�хамсыы сылдьара ўєрўў�
нў, киэн туттууну ўєскэттэ. Оскуола
саамай сўрўн сыалынан�соругунан
татаар оіолоро аан дойду таЇымыгар
тахсан алтыЇалларыгар, олоіу тутал�
ларыгар олук ууруу буолбут. Кыра
саастарыттан ўєрэх барыта англий�
скай тылынан ўєрэтиллэр. Бу барыта
аан дойдутааіы ўєрэх таЇымыгар эп�
пиэттиир бырагырааманан оμоЇул�
лан, бэрт ситимнээхтик, тиЇиктээх�

тик ўлэлии турар. Ўєрэх ўрдўк та�
Їымнаах буоларын ситиЇээри омук
преподавателлэрин ўлэлэтэллэр
эбит. Манна ўєрэнэр оіолор бары
устудьуон диэн буолаллар.

Бу оскуолаіа оіону 3 сааЇыттан
ылан бэлэмнииллэр. Оіо уЇуйааны�
гар курдук кўнўс утуйаллар. Оіолор 7
саастарыттан бастакы кылааска кии�
рэллэр. Бастакы кылаастан уруок то�
лору 1 чаас ўєрэтиллэр. Ити курдук,
киэμ кэскили кєрєн, Казань между�
народнай оскуолата ўлэлии�хамсыы
олорор. ЎлэЇиттэр харахтара уоттаах,
инникигэ, ўўнэр ыччаттарыгар эрэл�
лэрэ кўўстээх.

Ол кэннэ Иннополис универси�
тетыгар тиийдибит. Иннополис (ин�
но � инновация, полис � город, госу�
дарство) � Àрассыыйаіа саамай эдэр
уонна технология сайдыбыт куората.
2010 сыллаахтан куорат тутуутун, 155
тыЇыынча киЇи олороругар былаан�
наан, 2015 сыллаахха куоракка баста�
кы уонча киЇини олохтообуттар. Бу
куоракка тиийдэххэ барыта роботи�
зация эйгэтигэр куустараіын. Суоп�
пара суох таксилар, доставкаіа сыл�
дьар роботтар (ровердар), ханна
киирдиμ да, робот тиийэн кэлэн бэ�
рийэр�тэрийэр, ситэрэр (обслужива�
ние) уо.д.а.

Иннополис университетыгар
ўєрэх английскай эрэ тылынан
ыытыллар. Ўєрэтии быраабылата
эмиэ уратылаах. Єскєтўн устудьуон
преподаватель компьютерын паро�

лун билэн, курс ўєрэнэр сурунаалын
киирэн кєрдєіўнэ, кєрдєрдєіўнэ,
субуруччу биэс дисциплинаіа экза�
менын, зачетун автоматынан ылар
эбит уо.д.а.. Устудьуоннар олорор
уопсайдара университеты кытта
кєрўдўєрўнэн арахсан турар, онон
ўєрэнэр оіолорго бэрт табыгастаах.
Хас биирдии хос икки хостоох квар�
тираттан итэіэЇэ суох иэннээх, туп�
саіай оμоЇуулаах.

Ону таЇынан, куорат биллэр�кєс�
тєр сирдэринэн, миэстэлэринэн,
араас музейдарынан сылдьан єй�са�
наа єттўнэн байан кэлбиппит туохха
да тэμнэммэт.

Бу баай кєрўўлээх, уопуттаах,
ўєрэіириигэ туспа суоллаах�иистээх
норуоту кытта алтыЇыыттан иити�
йиэхтии сылдьыбыт санааларбыты�
гар санаа эбилиннэ, араас идеяларбы�
тыгар сырдык иэйиилэр кутулунну�
лар, саμа бырайыактар ўєскээтилэр.

Татарстан єрєспўўбўлўкэтин Ка�
зань куоратын дьоно�сэргэтэ бэрт
сылаастык кєрўстўлэр, биир тўўр
омуктан силистээх�мутуктаах аймах
норуоппут єссє да кєрсўєх�билсиэх,
кэпсиэх�кєрдєрўєх буолан амарах�
тык аліаан атаардылар.

М.С. Егоров аатынан
Ньурба 2 №"дээх орто

оскуолатын дириэктэри иитэр ўлэіэ
солбуйааччыта ТИМОФЕЕВÀ À.À,

педагог"бибилэтиэкэрэ
ИННОКЕНТЬЕВÀ Л.Р.

Бу сыл муус устар 28 кўнўгэр тап�
таллаах аіабыт, эЇэбит, хос эЇэбит
кўндў киЇибит ГÀВРИЛЬЕВ Влади"
мир Константинович баара буоллар 75
сааЇын туолар кўнўн бэлиэтиэ,
ўєрўўтўн ўллэстиэ этибит, ол оннугар
харааста, санааргыы ат уоріатыгар
сылдьан соЇуччу бу олохтон туораа�
быта 40 хонуга буолла диибит.

Àіабыт 1947 сыллаахха муус ус�
тар 28 кўнўгэр Бўлўў Єкўндўтўгэр
тєрєєбўтэ. Ийэтэ алталааіар єлєн,
эбээлээх эЇээтигэр Àлексей уонна
Евдокия Гаврильевтарга иитиллиби�
тэ. Єкўндў 4 кылаастаах оскуолатын,
онтон Чернышевскай 8 кылаастаах
оскуолатын бўтэрэн ўлэЇит буола ох�
соору 1963 сыллаахха Бўлўўтээіи
педучилищеіа киирбитэ.

Àіабыт ўєрэнэр сылларыгар
єрєспўўбўлўкэіэ, Àрассыыйаіа тии�
йэ биллибит учууталлар: М.С. Ива�
нов�Багдарыын Сўлбэ дириэктэри�
нэн, саха тылын учуутала, духовой

оркестр салайааччыта В.И. Санни�
ков, ахсаан учууталлара В.À. уонна
Т.И. Àлександровтар, оччолорго ус�
тудьуоннары дуобакка уЇуйбут єрєс�
пўўбўлўкэ уонна Àрассыыйа ўтўєлээх
тренера Р.Д. Попов, классическай
тустууга сахаттан бастакы спорт
маастара Д.Г. Максимов уонна Саха
сирин чэпчэки атлетикаіа (уЇуну ыс�
таныыга) рекордсмена À.Г. Тобохов
ўлэлээбиттэрэ. Бу дьоμμо ўєрэмми�
тинэн киэн туттара, махтанара, дьол�
лооіунан ааіара. Àіабыт Бўлўўгэ ол
сылларга улахан тэрээЇиннэргэ кыт�
тар духовой оркестр саамай улахан
инструменыгар бас трубаіа оонньуур
эбит.

БиЇиги ийэбитин Àлександра
Гаврильевнаны, олоіун аргыЇын
педучилищеіа ўєрэнэ сылдьан кєр�
сўбўтэ. 1969 сылтан ийэбит дойдуту�
гар Ньурбачааμμа иккиэн сиэтиспи�
тинэн ўлэлии кэлбиттэрэ. Манна
ўлэлии�ўлэлии 1973�78 сс. Благове�
щенскайдааіы пединституту физкул�
туура салаатын бўтэрбитэ.

Àіабыт 1969�2009 Ньурбачаан
оскуолатыгар ханна да хамсаабакка
40 сыл ўлэлээн ааспыта, ол иЇигэр 16
сыл оскуола дириэктэринэн ўлэлээ�
битэ. Бастакы кэлбит сылларыгар
оскуолаіа физкултуура, музыка уон�
на ўлэ уруоктарын учууталынан ўлэ�
тин саіалаабыта. Физзал суоіар ос�
куола мастарыскыайын уЇанар си�
рин физзал оμорон оіолору дьарык�
таабыта. "Кыргыттар хамаандалара
улууска баскетболга бастаан дьону
соЇуппуттара (физзала суох эрээри)"
� диэн кэпсиирэ аіабыт. Улууска аан
бастаан физкултуура кабинетын
арыйбыт учуутал Владимир Констан�
тинович диэн аіабыт оройуон ха�
Їыатыгар тахсыбыта. 

Єйдўўбўт оскуола оіолоро хас
физкултуура уруогар хайыЇардарын

бачыыμкатын дьиэбит иЇигэр кэтэн
уларыттан баралларын, хоско хайы�
Їар бачыыμкалара, онтон кўўлэби�
тигэр хайыЇардары самааскалаан
ўєЇэ кэчигирэтэн сааЇылаан туруо�
рарын, дьиэбит иЇигэр воздушканан
сыал ытан ўєрэнээччилэрин ўєрэтэ�
рин. БиЇиги аіабыт туохтан да тол�
лубакка, ханна баіарар кыЇаллара,
кўўскэ дьарыктыыра. Ўлэтин єрє ту�
тара. Бу ўлэлиир сылларыгар 10 сыл
ЛТО оіо сайыннарар лааіырын сала�
йааччытынан ўлэлээбитэ.

Àіабыт элбэххэ уЇуйбут, ўєрэп�
пит ўєрэнээччилэрэ кини суолун ту�
туЇан, спорду єрє тутан физкултуура
учууталлара буолан ўлэлии сылдьал�
лар.

Тустаах ўлэтин таЇынан улуус
чиэЇин кємўскўў тустууга, мас тар�
дыЇыытыгар элбэхтэ кўрэхтэспитэ.
Бўлўў зонатыгар мас тардыЇыыга 70
кг ўс тєгўл бастыы сылдьыбыт: 1970
с. � Бўлўў куоратыгар, 1971 с. � ЎєЇээ
Бўлўўгэ, 1974 с. � Ньурбаіа.

Элбэх доіоттордоох, бииргэ ўлэ�
лээбит дьонун кытта истиμ сыЇыан�
наах этэ. Билигин санаатахха єр сыл�
ларга дириэктэрдээн наЇаа улахан
кэлэктииби иилээн, бэйэ�бэйэни єй�
дєЇєн, кўўскэ ўлэлээн�хамнаан сала�
йан ааспыт эбит.

Àіабыт тўбўктээх ўлэтин тўмўгэр
"Старший учитель", "СЄ ўєрэіирии�
тин туйгуна", "Ньурбачаан нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах гражданина", "Учи�
тельская Слава РС (Я)" ўрўμ кємўс
бэлиэни ылбыта, Педагогическай ўлэ
бэтэрээнэ, СЄ физическэй култуура�
іа уонна спорка бэтэрээнэ буолбута.

БиЇиги аіабыт кэрэ куоластаах,
элбэх тэрээЇиннэргэ кыттан ыллаан
ааспыта, кимиэхэ да биллэрбэккэ
ырыа да айар этэ.

КўЇўн�саас аіабыт бултуу ба�
рааччы. Сайыны быЇа балыктыыра.

Байанайдаах булчут буоларын биЇи�
ги оіолор куруук ахтабыт.

Àіабыт барахсан биЇиги туспу�
тугар утуйар уутун умнан, ўлэни єрє
тутан, барыбытын ўєрэхтээн, ыал,
ўлэЇит дьон гынан санаатын иЇинэн
ииппитэ. Ыраас, киэμ, кєнє�сэмэй,
холку дууЇалаах, сырдыкка, кэрэіэ
тардыЇар, кыраттан да ўєрэр этэ.

БиЇиги аіабыт, кємўс эЇээбит
бэйэтин ырыатыгар ыллыырын кур�
дук: "Мин дьоллоох эбиппин бу сиргэ
тєрєєммўн...", дьоллоох баай олоіу
олорон ааспыта диэн биЇиги,  кини
оіолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ
ўтўє єйдєбўлў ўйэлэр нєμўє илдьэ
сылдьан саныахпыт, кэпсиэхпит ,
ахтыахпыт...

Оіолор, сиэннэр, хос сиэннэрэ.

***
Учуутал убайбыт
Кўн бўгўн биЇиги
Эйиэхэ кэлэммит
Тєрєєбўт кўμμўнэн,
Эіэрдэ тиэрдэбит
Олоіуμ устата
Олоро тўспэккэ
Оскуолаμ оіотун
Ўєрэтэ сатаатыμ.
Эт�хаан єттўнэн
Эрчийии ўгўЇэ
Эдэркээн спортсмен
Элбэіин тєрўєтэ,
Оскуола тэрилэ
Àстара�ўєллэрэ,
Дьоннорун ўлэтэ
Бўппэтэ эбитэ.
Эн онно барыта
Тўргэнник ылсаμμын,
Дьыаланы барытын
БыЇаарсан иЇэіин.
Ол иЇин билигин
Дьон�сэргэ махталын
Уруйун�айхалын

Ылыаххын ылаіын.
Оіолор барыбыт
Àатыттан эіэрдэ!
Учуутал убайбыт,
Убаастыыр киЇибит!

ТИХОНОВÀ Е.С., 2007 с.

***
Àтас киЇим, Болуодьа
Àдьас уоЇа ыпсыбат.
Ўтўє кэмэ дьэ ўўнэн
Хайыай, мўчўк гыннаіа.

СааЇа кэлэн, ўктэнэн
Тўннўк нєμўє турдаіа.
Хара сирэ харалдьык
Харах аалан эрдэіэ.

Тўўлэ кытта маатыріаан
Кўєлўн тула кєттєіє.
Ырбыы буолан ымайан
"Хохту" сиргэ сыттаіа.

Эттээх ата бу бааллан
Кўрўє иЇэ турдаіа.
Кєрєн�истэн чєрєμнєєн
Тыынан ылан кўўттэіэ.

Биэстэ эстэр тэргэнин
Тутан�хабан кєрдєіє.
Сууйан�сотон кўн ахсын
Оіо курдук туттаіа.

ТэЇии санаа кэйиэлээн
Киирэ�тахса хаамтаіа.
Сайа охсор санаалаах
Мааны киЇи буоллаіа.

Ыраах сиртэн ымсыыран
Ымыы ыра буолабын.
Àтас киЇим ўєрўўтўн
Àдьас билэн тураммын.

Санаа буолан кыттыЇан
Эмиэ барсан эрэбин.
Дурда иннэ ууланан
Дьикти тўгэн ўўннэіэ.

Эллэй"Куйаар, 2018 с.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кўн�кўбэй киЇибит, тапталлаах
ийэбит, эйэіэс эбээбит ИВÀНОВÀ
Зоя Гаврильевна соЇуччу ыарахан
ыарыыттан бу дьыл муус устар 27
кўнўгэр биЇиги кэккэбититтэн суох
буолбута 40 хонуга буолла…

Ханна эрэ барбыт, субу кэлиэх�
тээх курдук саныыбыт… КиЇи итэ�
іэйбэт…

Олус да кыЇыылаах, наЇаа да
ыарахан…

Ийэбит Зоя Гаврильевна Ивано�
ва 1953 с. Чурапчы улууЇун Мэлдьэх�
ситигэр Собакиннар дьиэ кэргэμμэ
ўЇўс оіонон кўн сирин кєрбўтэ. Ыал
соіотох мааны кыыЇа, сўрэхтэрин
чопчута, убайдарын, быраатын
быыстарыгар олус мааныланан тап�
талга улааппыта. Оскуола кэннэ, оч�
чотооіу сиэринэн, икки сыл фермаіа
ўлэлээн баран, тыа хаЇаайыстыбатын
техникумугар зоотехник идэтин ба�

Їылаан, Ньурба Хатыытыгар ананан
ўлэлии кэлбитэ. 

Онно ўлэлии сылдьан олоіун до�
іорун, биЇиги аіабытын Àлександр
ГригорьевиЇы кєрсєн, 1980 сыллаах�
ха ыал буолбуттара. Хатыы биир бас�
тыμ, элбэх оіолоох Суоппар Киргиэ�
лэй дьиэ кэргэнигэр улахан кийиит
аатын сўкпўтэ. Онтон ыла Хатыытын
иккис дойду оμостон, аіабытынаан
42 сыл єйдєЇєн�єйєЇєн, иллээхтик�
эйэлээхтик олорон, 6 оіону тєрєтєн,
улаатыннартаан, олох аартыгар ўктэ�
нэрбитигэр, ўлэЇит буоларбытыгар
ийэбит, аіабыт оруоллара олус ула�
хан.

Ийэбит ўтўє, эйэіэс майгылааіа.
БиЇиги єйдўєхпўтўттэн, Хатыы "Са�

рыал" оіо саадыгар єр сылларга ўлэ�
лээбитэ, ўлэ бэтэрээнэ. Кэнники
сынньалаμμа тахсан да баран мээнэ
олорбот этэ. Ол курдук "Утум" эбээ�
лэр тўмсўўлэрин актыыбынай чилиэ�
нэ, араас тэрээЇиннэргэ куруутун
кыттара уонна онтон олус дуоЇуйара.
Ийэбит оμорботоіо, кыайбатаіа, са�
таабатаіа суоіа да буолуо. Олус
ыраас�чэнчис, асчыт, иистэнньэμ
бэрдэ. Куруутун халыμ хаЇаайысты�
балаах, оіуруот, сибэкки арааЇын дэ�
лэгэйдик ўўннэрэр этэ. Онон тєгўрўк
сылы быЇа сибиэЇэй аска�ўєлгэ
улааппыт дьоллоох оіолорбут дэнэ�
бит. Хас сайын аайы оіолор, сиэннэр
тиийэн кўўс�кємє буоларбытыгар
ийэбит барахсан наЇаа ўєрээччи.

Тєрєппўттэрбит биЇигини ханнык да
тўгэμμэ бэйэ�бэйэбитин єйєЇєр,
кємєлєсўЇэр буоларга ииппиттэрэ.
Сиэннэрин кыраларыттан ўлэіэ сы�
Їыаран, биЇиэхэ кўўс�кємє, сўбэ�
ама буолаллар.

Кэнники кэмμэ интернет ўйэтэ
сайдан, ийэбит дьонун, аймахтарын,
оіо сааЇын доіотторун кытта билсэ
турааччы. Мэлдьэхситин куруук са�
ныыра, ахтара, биЇиэхэ кэпсиирэ.
ТєЇє да ыраах олордор, буолар тэрээ�
Їиннэригэр кыттыыны ылара. Бўтэ�
Їигин дойдутугар 2019 с. ыЇыахтыы
бара сылдьыбыта. Ол онно тєрєєбўт�
улааппыт алааЇыгар сылдьан, дьо�
нун�сэргэтин кєрсєн, наЇаа да асты�
нан, дуоЇуйан кэлбитэ.

Ийэбит ыарахан кэмнэригэр сў�
бэ�ама, кўўс�кємє, єйєбўл буолбут
бары аймахтарбытыгар, табаарыстар�
бытыгар, бииргэ ўлэлиир дьоммуту�
гар, ийэбит бииргэ ўлэлээбит�алтыс�
пыт кэллиэгэлэригэр, дьўєгэлэригэр,
нэЇилиэкпит салалтатыгар баріа
махталбытын тириэрдэбит!

Ийэбит мєссўєнэ, истиμ мичээ�
рэ, илиитин сылааЇа єрўў сўрэхпити�
гэр, єйбўтўгэр�санаабытыгар хаалыа�
іа… БиЇиэхэ мэлдьи тыыннааххын!
Эн ситэри олорботох олоіуμ биЇиги�
нэн саліанар, хааныμ тымырбыты�
гар сўўрэр…

Бырастыы… Быдан дьылларга
быраЇаай!

Кэргэниμ Àлександр Григорьевич,
оіолоруμ, кийииттэриμ,

кўтўєттэриμ, сиэннэриμ.

"Мин дьоллоох эбиппин бу сиргэ тєрєєммўн..."

Таптыыбыт, ахтабыт, саныыбыт…

– Редакция почтата –

Казань куоракка
ўєрэх�сайдыы саμа саіахтара
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"Кўндээдэ" сопхуоска, агрофирмаіа бииргэ ўлэлээбит
кэллиэгэбит

СЕМЕНОВ Владимир Иванович
уЇун ыарахан ыарыыттан бу дьыл муус устар 20 кўнўгэр
олохтон туораабытынан кэргэнигэр, оіолоругар, сиэн�
нэригэр, аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Сопхуос, агрофирма салалтатыгар
бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ.

Ўлэ бэтэрээнэ, уус�уран самодеятельность актыыбынай
кыттыылааіа

СЕМЕНОВ Владимир Иванович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан бииргэ
ўлэлиир кэллиэгэбитигэр Лилия Владимировнаіа,
аймахтарыгар, чугас дьонноругар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Кўндээдэ орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Ытыктабыллаах кырдьаіас эдьиийбит, Хорула нэЇилиэ�
гин олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ, сэрии тулаайаіа

НИКОЛÀЕВÀ Мария Титовна
муус устар 17 кўнўгэр 85 сааЇыгар ыарахан ыарыыттан
олохтон барбытынан уолаттарыгар, кыыЇыгар дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Àймахтаргыт Емельяновтар, Васильевтар, Ивановтар,
Дьаархантан, Ньурбаттан, Элгээйиттэн, Дьокуускайтан.

Тапталлаах эдьиийбит, дьўєгэм, Ньурба куораттан
тєрўттээх СЄ ўєрэіириитин туйгуна

МИХÀЙЛОВÀ"ПÀВЛОВÀ Галина Иннокентьевна
бу дьыл муус устар 20 кўнўгэр Сунтаар бєЇўєлэгэр ыара�
хан ыарыыттан олохтон барбытыгар бииргэ ўєрэммиттэ�
ригэр, билэр дьоммутугар курутуйан туран иЇитиннэрэ�
бит, кыргыттарыгар, кўтўєттэригэр дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Дьўєгэтэ Виктория Àлексеевна,
бырааттара, эдьиийэ, кийиитэ.

Ытыктыыр убайбытыгар, бырааппар, таайбытыгар, аба�
іабытыгар Àфанасий Иннокентьевичка, бырааппытыгар
Олегка, кийииппитигэр Лияіа, балтыбытыгар Оляіа,
кўтўєппўтўгэр Иваμμа тапталлаах кэргэн, ийэ, эбэ

Àнтонина Николаевна
олохтон барбытынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Сиэннэр, оіолор тустарыгар кытаанах санааны, тулууру,
дьулууру баіарабыт.

Бииргэ тєрєєбўттэр, кўтўєттэр, кийииттэр,
кинилэр оіолоро.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Àлексеева Ираида Илла�
рионовна тапталлаах кэргэнэ

ÀЛЕКСЕЕВ Терентий Давыдович
57 сааЇыгар соЇумардык кўн сириттэн туораабытынан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

ПСО кэлэктиибэ.

Убайаан аіыс кылаастаах оскуолатыгар бииргэ ўєрэммит
дьўєгэбит Àлексеева (Àкимова) Ираида Илларионовна
тапталлаах кэргэнэ, улахан дьиэ кэргэн аіата, эЇэтэ

ÀЛЕКСЕЕВ Терентий Давыдович
кўн сириттэн соЇумардык туораабытынан дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Бииргэ ўєрэммиттэрэ.

Сыбааппытыгар Ираида Илларионовнаіа тапталлаах
кэргэнэ, кийииппитигэр Маринкаіа, бииргэ тєрєєбўт
балтыларыгар амарах аіалара, уолбутугар Дьулуска
уонна кўтўєттэригэр истиμ сыЇыаннаах Àіа кыннылара,
сиэннэригэр абыраллаах ЭЇээлэрэ уонна бары
аймахтарыгар, чугастык саныыр, эн�мин дэЇэн ыаллаЇан
олорбут убаастыыр сыбааппыт

ÀЛЕКСЕЕВ Терентий Давыдович
бу дьыл муус устар 23 кўнўгэр олус соЇуччу орто дойду
олоіуттан барбытынан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. Сымнаіас холку майгыта, кэпсээнэ�ипсээнэ,
туойан доллоЇутара биЇиги єйбўтўгэр�сўрэхпитигэр єрўў
хаалыа.

Ньурбаттан сыбааккыт Моисей Иванов бары
оіолорунаан, кийииттэрэ, кўтўєттэрэ, сиэннэрэ.

Тапталлаах кэргэним, эЇээбит, Чап�
пандаттан тєрўттээх Ньурба куорат
Бочуоттаах олохтооіо, сэрии кэмин
тулааайаіа, "Бочуот Знага" уордьан
уонна элбэх мэтээллэр кавалердара,
партийнай уонна советскай ўлэ бэтэ�
рээнэ

СЕМЕНОВ Василий Семенович
2022 сыл муус устар 23 кўнўгэр 85
сааЇыгар уЇун ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабытын дириμник ку�
рутуйан туран бары аймахтарбыты�
гар, билэр дьоммутугар иЇитиннэ�

рэбит.
Кэргэнэ Ирина Васильевна,

оіолоро, кийииттэрэ, сиэннэрэ.

Убаастабыллаах аіабыт курдук саныыр, куруук ўтўєіэ,
ўчўгэйгэ эрэ салайар, ўєрэтэр сирдьиппит, киэμ дэлэгэй
майгылаах, чиэЇинэй, мааны кырдьаіас кўтўєппўт Чап�
пандаттан тєрўттээх Ньурба куорат Бочуоттаах олох�
тооіо, сэрии кэмин тулааайаіа, "Бочуот Знага" уордьан
уонна элбэх мэтээллэр кавалердара, партийнай уонна
советскай ўлэ бэтэрээнэ

СЕМЕНОВ Василий Семенович
ыарахан ыарыыттан 85 сааЇыгар олохтон туораабытынан
эдьиийбитигэр Ирина Васильевнаіа, уолаттарыгар
Юрий Васильевичка, Àндрей Васильевичка, Сашаіа
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, чугас аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит.

Дьокуускай куораттан бырааттара
Такыров Ян Николаевич кэргэнэ

Валентина Михайловна, оіолоро, кўтўєтэ, кийииттэрэ,
сиэннэрэ, сиэн балтылара"Варвара, Люба.

Ньурбаттан " балтылара Виктория Николаевна,
уола Сергей Àлександрович Захаровтар.

Убаастыыр таайбыт, убайбыт, Ньурба улууЇун Бочуот�
таах олохтооіо

СЕМЕНОВ Василий Семенович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кэргэ�
нигэр, оіолоругар, сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Чаппандаттан Федоровтар, Ивановтар, Петровтар,
Дьокуускайтан Павловтар, Михайловтар, Никитиннар,

Покровскайтан Àсекритовтар.

Ньурбатааіы Дьарыктаах буолуу киинин бастакы ди�
риэктэрэ, Ньурба оройуонун Бочуоттаах олохтооіо, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин Бочуоттаах бэтэрээнэ, "Бочуот Зна�
га", "Партийная доблесть" уордьан кавалера

СЕМЕНОВ Василий Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кэргэнигэр,
оіолоругар, сиэннэригэр, чугас дьонугар, аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбатааіы Дьарыктаах буолуу киин кэлэктиибэ.

Ытык�мааны биир дойдулаахпыт, комсомольскай�пар�
тийнай ўлэ бэтэрээнэ, улуус Бочуоттаах олохтооіо

Василий Семенович СЕМЕНОВ
уЇун ыарахан ыарыы кэнниттэн Орто дойдуттан бука�
тыннаахтык кўрэммитинэн кэргэнигэр Ирина Васильев�
наіа, оіолоругар, сиэннэригэр уонна бары аймахтарыгар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, хомолтоіутугар хол�
боЇобут. Быдан дьылларга быраЇаай! Дойдуμ буора
сымнаіас тэллэх, сылаас суоріан буолуохтун!

Дьокуускайтан ўєлээннээхтэриμ Àнна, Ян Яковлевтар
уонна кинилэр дьиэ кэргэннэрэ.

Убаастыыр аіабыт быраата, кўндў убайбыт
СЕМЕНОВ Василий Семенович

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон барбытынан Ирина
Васильевнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр, бары чугас
дьонноругар, аймахтарбытыгар дириμ кутуріаммытын
тириэрдэбит, аЇыыгытын ўллэстэбит.

СаμаЇа Раиса Гаврильевна уонна оіолоро Семеновтар,
Санниковтар, Васильева дьиэ кэргэттэринээн Ньурбаттан,

Àнтоновкаттан, Дьокуускайтан, Мииринэйтэн.

Убаастыыр убайым, таайбыт, Ньурба улууЇун Бочуоттаах
олохтооіо

СЕМЕНОВ Василий Семенович
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кэргэ�
нигэр, оіолоругар, сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Чаппандаттан балтыμ Ксения, Егоровтар.

Ньурба улууЇун чинчийэр лабораториятын ветеринарнай
управлениетын кэлэктиибэ, профкома тэрилтэ хаЇаайыс�
тыбаннай чааЇын салайааччыта Семенов Àндрей Васи�
льевичка аіата, улуус Бочуоттаах олохтооіо, "Бочуот
Знага" уордьан уонна атын уордьаннар кавалердара,
советскай�партийнай ўлэ бэтэрээнэ

СЕМЕНОВ Василий Семенович
уЇун ыарахан ыарыыттан суох буолбутунан ийэтигэр, чу�
гас дьонугар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ытыктыыр, чугастык саныыр убайбыт
Василий Семенович СЕМЕНОВ

уЇуннук ыараханнык ыалдьан Орто дойду олоіуттан
туораабытынан кэргэнигэр Ирина Васильевнаіа, уолат�
тарыгар Юрий, Àндрей, Àлександр Васильевичтарга, ки�
нилэр дьиэ кэргэттэригэр дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Ньурбаттан Àлексеевтар, Эверстовтар,
Дьокуускайтан Никоновтар, Àлексеевтар.

Ньурба 1 №�дээх орто оскуолатын педагогическай ўлэ
бэтэрээн учууталыгар Семенова Ирина Васильевнаіа
кини кэргэнэ

СЕМЕНОВ Василий Семенович
ыарахан ыарыыттан єлбўтўнэн бэйэбит кутуріаммытын
аймахтарыгар, билэр дьонноругар тиэрдэбит.

Ньурба 1 №"дээх оскуолатын кэлэктиибэ.

Якутская республиканская общественная организация
"Дети войны" выражает искреннее соболезнование род�
ным и близким по поводу кончины любимого мужа, от�
ца, дедушки, члена Нюрбинского райкома

СЕМЕНОВÀ Василия Семеновича.
Это утрата тяжелая, безвременна и невосполнима. Доб�
рая память о Василие Семеновиче, его прекрасных
деловых человеческих качествах навсегда останется в
сердцах людей, знавших его по работе и в жизни. Спи
спокойно, дорогой друг! 

С глубокой скорбью,
председатель ЯРОО "Дети войны" Васильев И.Д.

Нюрбинский райком КПРФ искреннее соболезнование
выражает родным и близким по поводу кончины нашего
старшего товарища

СЕМЕНОВÀ Василия Семеновича,
одного из основателей Нюрбинского райкома КПРФ,
ветерана партии. Добрая память о нашем товарище нав�
сегда останется в сердцах.

Коммунисты Нюрбинского улуса.

Оройуон биир кырдьаіас комсомольскай, сэбиэскэй
партийнай ўлэЇитэ, РФКП Ньурбатааіы РК сэкирэтээ�
рэ, ўлэ, партия бэтэрээнэ, Ньурба оройуонун Бочуоттаах
олохтооіо

СЕМЕНОВ Василий Семенович
уЇун ыарыыттан 85 сааЇыгар єлєн олохтон туораабыты�
нан тапталлаах кэргэнигэр, бииргэ ўєрэммит дьўєгэби�
тигэр Ирина Васильевнаіа, оіолоругар, сиэннэригэр ди�
риμ кутуріаммытын холбуубут.

Марха орто оскуолатыгар ўєрэммит
кылааЇынньыктара Титова Варвара (Кўндээдэ), Àндреева

Àнастасия (Марха), Иван Николаев (Ньурба).

Кўндў эдьиийим
Мария Дмитриевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан кини уолат�
тарыгар Àндрейга, Àйдарга, кийииттэригэр Ольгаіа,
Любаіа дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Àнтоновкаттан быраата Михаил Дмитриевич дьиэ кэргэнэ.

Убаастыыр саμаспыт, Убайаан олохтооіо, Доруобуйа
харыстабылын бэтэрээнэ

ИВÀНОВÀ Мария Дмитриевна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабытынан уолаттары�
гар Àндрейга, Àйдарга, оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ
тєрєєбўт бырааттарыгар, аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Федотов Миитэрэй дьиэ кэргэнэ.

Маалыкайга олорор айар куттаах биир эйгэлээхпитигэр
Стручкова Саргылана Àнатольевнаіа уонна дьиэ кэргэ�
нигэр тапталлаах кэргэнэ

СÀВВИНОВ Петр Семенович
эмискэ ыалдьан олохтон туораабытынан дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

"Ньурба уоттара" тўмсўў.

Ньурба райкома, Маалыкайдааіы ПКО чилиэнэ, Маа�
лыкай олохтооіо, хоммуньуус

СÀВВИНОВ Петр Семенович
хомолтолоохтук биЇиги кэккэбититтэн туораабытынан
кэргэнигэр Саргылана Àнатольевнаіа, чугас дьонугар,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба улууЇун хоммуньуустара.

Тапталлаах бырааппыт, убайбыт
ТИХОНОВ Прокопий Прокопьевич

олус хомолтолоохтук бу кўн сириттэн туораабытынан
дириμник курутуйан туран биллэрэбит.

Бииргэ тєрєєбўттэрэ, сиэн бырааттара, балтылара.

Бииргэ улэлиир коллегабыт Àлексеева Вероника Ники�
форовна ийэтэ, сиэннэр тапталлаах эбэлэрэ, Маар сэ�
лиэнньэтин олохтооіо

ЯКОВЛЕВÀ Вера Àлексеевна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэммитинэн À.Н.
Чусовской аатынан Ньурбатааіы техническэй лиссиэй
кэлэктиибэ чугас дьонугар хомолтотун биллэрэр.

Генеральнай директор
Стручкова Н.М.
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Требуются на работу
Во вневедомственную охрану Росгвардии по РС(Я) требуются молодые люди, желающие

проходить службу!
ГÀРÀНТИРОВÀННО:
� стабильная заработная плата, 100% оплачиваемый больничный даже в период пан�

демии и кризиса;
� ежегодный оплачиваемый отпуск 2 месяца с оплатой проезда к месту проведения

отпуска сотруднику и члену семьи;
� возможность получения высшего образования (учебный отпуск оплачивается!);
� бесплатное медицинское обслуживание;
Требования к кандидатам на службу: 
� возраст до 35 лет
� годность по состоянию здоровья
� не судимые 
� образование не ниже среднего.
По вопросу приема на службу обращаться в в ОВО по Нюрбинскому району филиала

ФГКУ "УВО ВНГ РФ по Республике Саха (Якутия)" по адресу: г. Нюрба ул. Хр. Максимова д.
14 (здание ОГИБДД) тел: 2�38�80.

Бу кўннэргэ Ньурба улуу�
Їун олохтоохторо уонна уоп�
састыбаннаЇа ыар сўтўктэнни�
лэр. Ытыктыыр аіа табаарыс�
пыт, Ньурба улууЇун бочуот�
таах олохтооіо, сэрии сылла�
рын оіото, ўлэ, коммунисти�
ческай баартыйа бэтэрээнэ,
оройуон салайааччыларыттан
биирдэстэрэ Семенов Василий
Семенович ыарахан ыарыыт�
тан биЇиги кэккэбититтэн
хомолтолоохтук туораата.

В.С.Семенов 1937 с. Чап�
пандаіа тєрєєбўтэ. Кини орто
оскуоланы бўтэрэн баран тыа
хаЇаайыстыбатын производ�
ствотыгар ўлэлээбитэ. Сэбиэс�
кэй аармыйа кэккэтигэр ыμы�
рыллан сулууспалаабыта, он�
тон дойдутугар тєннєн кэлэн
сопхуоска оробуочайдаабыта,
биригэдьиир кємєлєЇєєччўтў�
нэн ўлэлээбитэ. 1962 с.  хомсо�
муол райкомугар инструкторы�
нан анаммыта. Кини тэрийэр�
салайар ўлэіэ талаанын оруу
кєрєн, Дьокуускайдааіы сэ�
биэскэй�партийнай оскуолаіа
ўєрэххэ ыыппыттара. Бу кэн�
ниттэн кини Àлексеевскай
оройуоμμа (Таатта) "Комму�
низм" холкуос босхоломмут
комсомольскай тэрилтэтин сэ�
кирэтээринэн ўлэлээбитэ. 1967
с. Василий Семенович дойду�
тугар тєннєн комсомольскай
уорганнар отделларын сэбиэ�
диссэйинэн, хомсомуол райко�
мун 2�с сэкирэтээринэн,
"Ньурба" сопхуос парткомун
босхоломмут сэкирэтээринэн
ситиЇиилээхтик ўлэлээбитэ.
Итиннэ Василий Семенович
дьону кытта ўлэлиир дьоіура,
тэрийэр�салайар талаана толо�

ру арыллыбыта, сопхуос фи�
нансовай�хаЇаайыстыбаннай
туруга уонна производствен�
най ўлэіэ кєрдєрўўлэрэ тупса�
рыгар улахан кємєлєєх буолбу�
та. 

Василий Семенович 1972 с.
СГУ�ну ўєрэнэн бўтэрэн ба�
ран, баартыйа райкомун тэри�
йэр�партийнай отделын сэбиэ�
диссэйинэн, норуодунай хон�
туруол оройуоннааіы кэми�
тиэтин бэрэссэдээтэлинэн,
райсовет исписэлииЇинэн,
Ўлэлээх буолуу киинин  баста�
кы дириэктэринэн ўтўє суобас�
таахтык ўлэлээбитэ. Кэлин
"Билии" уопсастыба салаатын,
улуустааіы бэтэрээннэр Сэ�
биэттэрин салайбыта.  

Василий Семенович уоп�
састыбаннай олоххо олус кєх�
тєєіє. УЇун кэм устатыгар
баартыйа райкомун чилиэни�
нэн, райком бюротун чилиэни�
нэн, КПРФ райкомун сэкирэ�
тээринэн, райсовет исполко�
мун чилиэнинэн, райисполком
аппараатын партийнай тэрил�
тэтин сэкирэтээринэн ўлэлээ�
битэ. 1962 сылтан лектор уонна
пропагандист этэ. Кини кєіў�
лээн тэрилтэлэри тўмэ тардан,
улуус киинигэр ипподрому тут�
тарбыта. 

Василий Семенович ханна
да ўлэлээтэр, ўлэ ымпыгын�
чымпыгын дириμник билэр
профессионал, сатабыллаах
уонна ирдэбиллээх салайаач�
чы, тєрєєбўт дойдутун дьиμ�
нээх патриотун быЇыытынан
кєрдєрбўтэ. "ДууЇам куруук
дьулуЇар" хоЇооннорун хомуу�
рунньугун бэчээттэппитэ, оро�
йуон хаЇыатыгар араас тиэмэіэ

ыстатыйалары суруйара. Васи�
лий Семенович дьыалабыай
уонна киЇи быЇыытынан эμ�
килэ суох хаачыстыбаларынан,
талан ылбыт идэтигэр бэри�
ниилээх уонна эппиэтинэстээх
сыЇыанынан, уопсастыбаннай
олоххо кєхтєєх кыттыытынан
улуус олохтоохторун уонна
уопсастыбаннаЇын ытыкта�
былларын ылбыта.

Кини єр сыллаах уонна си�
тиЇиилээх ўлэтэ сыаналанан,
"Бочуот знага" уордьанынан,
"В.И.Ленин тєрєєбўтэ 100 сы�
лыгар килбиэннээх ўлэтин
иЇин", "Ўлэ бэтэрээнэ", "Сэ�
биэскэй Сойуус Маршала Жу�
ков" мэтээллэринэн, "Социа�
листическай куоталаЇыы кыа�
йыылааіа", "Баартыйа бэтэрээ�
нэ" бэлиэлэринэн, ЫБСЛКС
Киин Кэмитиэтин, Саха ÀССР
Ўрдўкў Сэбиэтин Президиу�
мун, Саха ÀССР Совминын
уо.д.а. Бочуотунай грамотала�
рынан, Махтал суруктарынан,
"Ньурба улууЇун бочуоттаах
олохтооіо" бочуоттаах аатынан
наіараадаламмыта.  

Василий Семенович олоіо
кини оіолоругар, сиэннэригэр
саліанар. Кэргэнигэр Ирина
Васильевнаіа, оіолоругар�
сиэннэригэр, бары аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. Ытыктыыр аіа та�
баарыспыт туЇунан сырдык єй�
дєбўл биЇиги єйбўтўгэр�сўрэх�
питигэр єрўў тыыннаах буо�
луоіа. 

"Ньурба улууЇа" МО
ДьаЇалтата, улуус Сўбэтэ,

улуустааіы Ытык Сўбэ уонна
бэтэрээннэр Сэбиэттэрэ.

Кўндўтўк саныыр кэргэ�
ним, аіабыт, убайбыт, таай�
быт, кўтўєппўт, бырааппыт

СÀВВИНОВ Петр Семенович,
16.01.1961 с.т., Бордоμ нэЇи�
лиэгин олохтооіо бу дьыл муус
устар 22 кўнўгэр олохтон туо�
раабытын дириμник курутуйан
туран бары билэр дьонугар
биллэрэбит. 

Петр Семенович "Ст. Васи�
льев" аатынан сопхуоска, На�
кыын бєЇўєлэгин тутууга,
Ньурбатааіы колледжка сын�
ньалаμμа тахсыар диэри ўлэ�
лээбитэ. Сынньалаμμа тахсан
да баран тутууга сакааЇынан
ўлэлии сылдьыбыта, Маалы�
кайга кини туппут, єрємўєн�
нээбит дьиэтэ, эбийиэгэ элбэх.

Сатабыллаах тутааччы буо�
лан бар дьонун махталын ыл�
быта. Ньурба куорат дьаЇалта�
тыттан, Ньурба колледжын са�

лалтатыттан, КПРФ первичнай
тэрилтэтиттэн грамоталардаах,
Хомсомуол тэриллибитэ 100
сылынан, Улуу Єктєєп рево�
люциятын 100 сылынан, И.В.
Сталин тєрєєбўтэ 140 сылынан
ўбўлўєйўнэй бэлиэлэрдээх.

БиЇиги сўрэхпитигэр єрўў
сырдык мичээрдээх мєссўє�
нўμ, кєнє майгыμ, амарах сы�
Їыаныμ дууЇабытыгар ўтўє єй�
дєбўл буолан тыыннаахпыт ту�
хары хаалыа. Быдан дьылларга
быраЇаай, кўндў киЇибит... Тє�
рєєбўт буоруμ сылаас суоріан
буоллун... УЇуктубат уЇун уугар
сынньалаμнык утуй...

Кэргэниμ, оіолоруμ,
балтыμ, кўтўєтўμ, убайдарыμ,

бары аймахтарыμ.

ВНИМÀНИЕ!
Исходя из фактического состояния льда и погодных условий с 15 апреля запрещен проезд

для всех видов транспорта на ледовых переправах через реку Вилюй по направлению "Нюрба�
Кюндядя", через реку Марха "Мальжегар�Нюрба". В целях обеспечения безопасности людей
на водных объектах и недопущения провалов техники под лед организованы совместные
рейдовые мероприятия ГИМС,административных комиссий и ГИББД.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Àіа табаарыспыт туЇунан сырдык
єйдєбўл єрўў тыыннаах буолуоіа

Ўтўє єйдєбўл буолан хаалыа


