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Подрядное предприятие – Нюрбин�
ский филиал ОÀО РИК «Àвтодор» начало
работу с середины апреля по подъему до�
рожного полотна участка дороги между 772
км и 783 км, а в прошлом месяце дорож�
ники приступили непосредственно к ас�
фальтированию.

Бригаду укладчиков асфальта возглав�
ляет мастер строительно�монтажных работ
Àйсен Типянов. Он трудится в ОÀО «РИК
Àвтодор» уже пятый год. Окончил в 2015 г.
Нюрбинский колледж по специальности
“мастер дорожных работ”. Ранее работал
на капитальном ремонте федеральной
автодороги и улиц г. Нюрба и с. Àнтоновка.

«В бригаде работают 1 машинист по
укладке, 7 водителей КаМÀЗ, 5 рабочих и 2
водителя катка, � говорит Àйсен Типянов. �
Кроме того, на асфальтобетонном заводе
заняты 8 рабочих, 2 оператора и 2 водителя
погрузчика.

На сегодня пористый слой асфальта
толщиной 10 см уложен на всем протяже�
нии оставшегося участка дороги, это 5900
м. Второй, плотный слой толщиной 5 см
асфальта осталось уложить на участке в
2300 м. Сегодня пройдем 1500 м. Примерно
через неделю закончим покрытие асфальта
и соединим с ранее заасфальтированным
участком автодороги в местности Улуу�
Сысыы. Затем приступим к асфальтирова�
нию примыканий дорог. Планируем рань�
ше намеченного срока � к 10 июля � завер�
шить работы».

По словам заместителя генерального
директора ОÀО «РИК Àвтодор» Сергея
Никифорова, после окончания работ на
участке федеральной автодороги дорожни�
ки начнут реализацию проекта по асфаль�
тированию улиц сельских поселений, на�
ходящихся вдоль автодороги «Вилюй».
Собственно, эти работы за счет 2022 г.
начались уже осенью прошлого года, когда
по договоренности с руководством района

был заасфальтирован участок центральной
улицы с. Сюля.

Работы финансируются за счет поступ�
лений алмазных денег и Дорожного фонда
республики. Здесь необходимо отметить,
что это первый подобный пилотный про�
ект в нашей республике с участием Минис�
терства транспорта и дорожного хозяйства
РС (Я). По инициативе главы района Àлек�
сея Иннокентьева было подписано согла�
шение с министерством по асфальтирова�
нию улиц сельских поселений, находя�
щихся вдоль автодороги «Вилюй». Общая
сумма планируемых работ составила 195
млн. руб., из них 98 млн. за счет Дорожного
фонда РС (Я). До 2026 г. основные улицы
сельских поселений, расположенных вдоль
федеральной автодороги, будут асфальти�
рованы.

«После завершения всех 12 примыка�
ний к федеральной автодороге приступим
к асфальтированию центральной улицы с.
Чаппанда, также по договоренности с Чап�
пандинской школой в рамках благоустрой�
ства заасфальтируем дворовую территорию
школы, � рассказывает Сергей Валерьевич.
� Затем будем работать по асфальтирова�
нию улиц Тыалыкинская, где сейчас ведет�
ся работа по подъему дорожного полотна, и
ул. Марии Романовой в с. Àнтоновка. Та�
ким образом ликвидируем грунтовый раз�
рыв на участке от ул. Портовская до феде�
ральной автодороги. В завершение будет
асфальтирована ул. Манчары г. Нюрба.
Как видно, и в текущем году нам предстоит
выполнить немалый объем работы, по за�
вершении которого к осени переедем ра�
ботать на территорию Вилюйского райо�
на».

Еще больше интересных новостей в
телеграм�канале Ulusmedia Теги Дороги

Пресс�служба администрации МР.

Ытыктабыллаах бэчээт эйгэтин ўлэЇиттэрэ!
ЭЇигини саха бастакы кєлўєнэ национальнай интеллигенциятын кєіўлээЇининэн

бастакы сахалыы тыллаах хаЇыат тахсыбыт кўнўнэн, Саха сиригэр национальнай
бэчээт кўнўнэн истиμник эіэрдэлиибин.

Саха бэчээтин историятыгар маннык кўн баар буолуутун утарсыы уЇун уонна
балайда кўўстээх этэ. Ол иЇигэр бэчээт эйгэтигэр ўлэлии сылдьар дьон ортотуттан
эмиэ. Ити утарсыыны туоратан, биЇиги єрєспўўбўлўкэбитигэр национальнай, олохтоох
бэчээт кўнэ олохтонорун туЇугар дьулуспут, ўлэлэспит бары дьоμμо махтал тыллара
кэнэіэс да этиллэ туруохтара.

Тєрєєбўт тылынан суруйар, саμарар бэчээт ўлэЇиттэригэр билигин олохтоох
бэчээт бастаан саіаланарыгар турбут соруктартан итэіэЇэ суох суолталаах сорук
турар $ тєрєєбўт тылы харыстаЇыы, чєл хаалларыы. Ити кылаан сорук хас
биирдиибит єйўттэн хаЇан да тўЇўє суохтаах. ДьоЇуннаах, таба тыллаах$єстєєх
суруйууну, биэриини дьон$сэргэ хаЇан баіарар таба єйдўєіэ, ылыныаіа.

Хас биирдии суруйуугут, этиигит ыйааЇыннаах, кырдьыктаах, дьоЇун, ўйэлээх
буоллун. Куйаары эргийэ кєтєн тус бэйэіитигэр махталынан, ытыктабылынан
эргийдин. Ўлэбит диэн ўлэлиир ўлэіит эЇиэхэ хас биирдиигитигэр астыныыны$
дуоЇуйууну аіаллын, бар дьону ўтўєіэ угуйдун, кынаттаатын. Тєрєєбўт норуоккут,
тєрўт тылгыт чэчирии сайдарын туЇугар ўлэлээμ$хамсааμ, сылайары$кэхтэри
билинимэμ. Тус бэйэіит сайдан иЇиμ, тылгытын$єскўтўн чопчулааμ, чочуйуμ, айар ўлэ
чыпчаалыгар дабайыμ!

Иннигитигэр ўрдўк єбўгэлэрбит ўтўє ааттара єрўўтўн кўлўмнўў, ыμыра ту$
руохтун.

Àлександр Николаевич ЖИРКОВ,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Тўмэнин Бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччы.

– Программа в действии –

Завершаются работы по асфальтированию
федеральной автодороги «Вилюй»

между Нюрбой и Жарханом
На радость жителей района и всем автомобилистам, которые ездят

по трассе, уже близится к завершению асфальтирование
федеральной автодороги между г. Нюрба и с. Жархан.

В 2021 году по итогам республиканского
конкурса "100 лучших общественных ини�
циатив к 100�летию Якутской ÀССР" адми�
нистрация муниципального района "Нюр�
бинский район" была названа победитель�
ницей в номинации "Лучшая общественная
инициатива районного (окружного) значе�
ния". Наш проект "Оказание единовремен�
ной адресной материальной помощи отдель�
ным категориям граждан на проведение
строительства, капитального ремонта или
благоустройства жилого дома", направ�
ленный на улучшение жилья и создания
комфортной среды проживания, был вклю�
чен в Книгу Почета лучших общественных
инициатив.

Надо отметить, что в Нюрбинском ра�
йоне программа оказания единовремен�
ной материальной помощи отдельным ка�
тегориям граждан на проведение капи�
тального ремонта, строительство и благо�
устройство жилья успешно реализуется
вот уже пятый год. В 2020 году единовре�
менная адресная материальная помощь
была оказана 112�ти заявителям. В 2021
году в муниципальных образованиях
Нюрбинского района, кроме г. Нюрба,
единовременную материальную помощь
получили 98 % нуждающихся ветеранов
тыла. За четыре года реализации данного
проекта улучшили качество жилищных
условий всего 369 жителей района. 

В категории получающих подобную
поддержку граждан входят ветераны тыла,

инвалиды 1 группы, "Дети войны", семьи
с детьми�инвалидами. В 2022 году в рам�
ках Года матери в Республике Саха (Яку�
тия) материальную помощь получают и
приемные семьи. Также внесены измене�
ния в части размера материальной по�
мощи, теперь она составляет от 130 000 до
230 000 рублей.

23 июня в администрации района
состоялась встреча заместителя главы МР
по социальным вопросам À.М. Уларовой
и членов районной комиссии с заявителя�
ми и ответственными специалистами му�
ниципальных образований. На встрече
был подробно разъяснен порядок предос�
тавления материальной помощи, заяви�
тели получили исчерпывающие ответы на
интересующие их вопросы. 

24 июня районная комиссия рассмот�
рела заявления от отдельных категорий
граждан с просьбой об оказании им мате�
риальной помощи в целях улучшения жи�
лищных условий. В результате работы ко�
миссии из 45�ти заявлений принято удов�
летворительное решение по 27�ти заявле�
ниям. Средства материальной помощи бу�
дут направлены заявителям уже на следу�
ющей неделе. 

Рассмотрение оставшихся заявлений
от граждан перенесено на следующее
заседание районной комиссии, в связи с
необходимостью внесения ими недос�
тающих документов.

Е.Д. КИРИЛЛИНÀ,
секретарь районной комиссии.

– 100�летие автономии –

Жителям Нюрбинского района
оказывается действенная

материальная помощь
в улучшении жилищных условий
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Ытыктабыллаах ааіааччыларбыт!
Ил Дархан єйєбўлўнэн олохтоммут

сахалыы тыллаах бэчээт инники кэскилин
тўстўўр кўммўт быйыл номнуо икки сыла.
От ыйын 1 кўнўгэр 1907 сыллаахха Кўлўм$
нўўр бастакы сахалыы тыллаах хаЇыат
таЇаарбыт кўнэ.

Бу кўн сахалыы бэчээт дьыліатыгар
суолтатын сыл аайы санатартан саліыба$
тым буолуо. Тєрєєбўт тылынан тахсар бэ$
чээттээх норуот єлбєт мэμэ уутуттан
сомсор, сайдар кэскиллээх. Саха тылын
кўннээіи харыстабылыгар, маμнайгы кўє$
нўгэр туран киирсээччи, саха тылын туруу$
лаЇааччы бўгўн $ сахалыы тыллаах бэчээтэ. 

Ити єйдєбўл суолтата маннык: саха$
лыы тылынан тахсар кумааіы хаЇыаттар$
быт бўгўн кємўс кэриэтэ кўндў, норуот ха$
раіын дьўккэтин курдук суолталаахтар.
Àаіааччыларбыт єскєтўн эЇиги єйєєн, су$
рутан, ыччакка сыЇыаран, илдьэ сырыт$
таххытына, сахабыт тылын сайдыытыгар
улахан кылаат оμороіут, тус санааіыты$
гар да ордук ўчўгэй, кэрэхсэбиллээх. Оттон
биЇиги єрўў махтанабыт, эЇиги тускуту$
гар ўлэлиибит. 

Бу сылларга "Сахабэчээт" хаЇааμμы$
тааіар да єйєбўлў ылла, манна Ил Дархам$

мытыгар, норуот депутаттарыгар мах$

талбыт улахан. Былырыын
материальнай$техническай
базабыт хаμатылларыгар 33
мєл.солк. кєрўллэн, 33 улуус
редакциялара бары тэμинэн
компьютердарынан, прин$
тердарынан байытыллан ту$
раллар. Улахан биэс ризограф,
аіыс дупликатор хоту улуус$
тарга кўн бўгўн хаЇыаттары
бэчээттии тураллар.

Быйыл улуус редакция$
тын ўлэЇиттэрин хамнаЇа
уон бырыЇыан ўрдээтэ. Ол
эрээри, бу кыра. Бу туЇаа$
йыытынан билигин ўлэ бара
турар. Тыа сирин суруналыы$
Їын ўлэтэ билигин элбээн ту$
рар. Ыччат интернет ситимигэр олороро
кимиэхэ да кистэл буолбатах. Ыччаппыт
куоппут сиригэр эккирэтэн тиийэн, эрги$
линнэрии ўлэтэ $ бу эмиэ улуус редакция$
тын соруга. Ол инниттэн социальнай си$
тимнэргэ таЇаарыылар, онно эмиэ дьиμ$
нээх, сахалыы тыл баар буолуохтаах. Он$
тон сиэттэрэн, сахатын тылын кўннээіи

олоіор илдьэ кэллэіинэ, ол $
кыайыы.

Быйыл хаЇааμμытааіар
даіаны улуустарынан ха$
Їыакка сурутуу аахсыйала$
рын єйєєЇўн таіыста. Бу
ўтўє холобурдар биЇиги олох$
путугар биир бэлиэ кєстўў
диэн сыаналыыбын. Уонна
улахан баріа махталбын
кыттыспыт тэрилтэлэргэ,
биирдиилээн дьоμμо тиэрдэ$
бин. ЭЇиги хаЇыат баар буо$
ларыгар, тєрєєбўт тылбыт
сайдарыгар улахан кылаак$
кытын киллэрэіит. Инники$
тин да єйўў тураргытыгар,

кўўс$кємє буоларгытыгар
ыμырабын.

Редакциялар ўлэлэрин$хамнастарын
улуус дьоно$сэргэтэ, ытыктабыллаах
ааіааччыларбыт, бары кєрє$истэ сылдьар
буолуохтааххыт. Барыта эЇиги хараххыт
далыгар. Єрўў инники кўєμμэ, кўнў$дьылы
аахсыбакка, єрєбўлў билбэккэ, эЇиги тус$
кутугар. Социальнай ситимнэрбитигэр

эмиэ сурутан улуус олоіун$дьаЇаіын
билсэ туруμ, суЇал биллэриилэр, иЇитин$
нэриилэр $ барыта телеграм каналбытыгар
(манна бэйэіит телеграм каналгыт аата$
суола).

Быйыл "Сахабэчээт" иЇинэн от ыйыгар
суруналыыстарбыт ўєрэх барыахтара. Ха$
Їыат тас кєстўўтўттэн саіалаан ис ту$
тулугар, матырыйаалларын таЇымыгар
тиийэ, сыл аμардаах саμардыы ўлэтэ ба$
рыаіа.

Ытыктабыллаах ветераннарбытын,
общественнай корреспонденнарбытын, хас
биирдии редакция ўлэЇитин Саха бэчээтин
кўнўнэн эіэрдэлиибин! Суолталаах, сыра$
лаах ўлэіит тўмўктээх, ситиЇиилээх буо$
ларыгар баіарабын! Дьиэіитигэр$уокку$
тугар, тус олоххутугар дьолу$соргуну!

Быйылгы дьыл уратыта анал байыан$
най операция буолла. Бу биЇиги дойдубут
кємўскэлигэр турууламмыт дьайыы. Ха$
Їааμμытааіар да тўмсўўлээх буоларбытын
эрэйэр кўннэр$дьыллар кэллилэр. Бука бары
бииргэ буолуоіуμ!

Ньургуйаана СТРУЧКОВÀ,
"Сахабэчээт" СÀТ

генеральнай директора.

Национальнай бэчээт кўнўнэн!

� Ньургуйаана Михайловна, быйылгы
национальнай бэчээт кўнўн туох саμа сити�
Їиилээх кєрўстўгўт?

� Саμа ситиЇии диэбэппин эрээри, ўс
сыл устата бўрўўкээн турбут хамсык ыарыы
дойду экэниэмикэтигэр охсуута, анал эпэ�
рээссийэ ыарахан содуллаах кэмэ улуус
хаЇыаттарыгар, єрєспўўбўлўкэ сурунаал�
ларыгар дьайбакка, тиЇиктэрин быспакка
бары тахса туруулара � бэйэтэ ўтўє кєрдє�
рўў, ситиЇии. Эбиитин ахсаан, тахсар кээ�
мэй єттўнэн эбиллиилэр бааллар. Суру�
нааллар, хаЇыаттар аныгы кэм уратытын
учуоттаан, ааіааччы интэриэЇин тардан,
саμа кэнсиэпсийэнэн ўлэлииллэрэ ўтўє
тўмўктээх, дьон боліомтотун тарта, атыыта
эбилиннэ. Саμа сўўрээн быЇыытынан
эбии сахалыы тыллаах сурунаал тахсарын
ааттыахха сєп. Биллэр суруналыыс Уйбаан
УЇунуускай сурунаалыы иилээн�саіалаан
таЇаарыахтаах.

� Бу сурунаал элбэіэр, саμа таЇаарыы
ааіааччыларын булуо дуо?

� Билиμμи кэмμэ дьон єй�санаа,
духуобунас єттўгэр бэйэ суолун�ииЇин
кєрдєєЇўнэ сытыырхайда. Маныаха биЇи�
ги Михаил Ефимович Николаев, Мандар
Уус курдук тумус туттар дьоммут эркээйи�
лээх санааларын, аныгы олоххо кєрўўлэ�
рин тутан хаалаары гынабыт. Кинилэр
бўччўм санаалара хайдах эбитий? Онуоха
дьон�сэргэ наадыйыыта улахан.

� Былырыын этэ дуу, биЇиги сыахпы�
тыгар кумааіынан тахсар хаЇыаттар суох
буолаллар ўЇў, бары порталга, сайтка кєЇєл�
лєр диэн этии таріана сылдьыбыта ... 

� Биллэн турар, ол оннук буолбатах.
Эппитим курдук хаЇыаттар, сурунааллар
бары тахса тураллар. Ол гынан баран,
билигин эрэдээксийэлэр ўлэлэрэ ўс тєгўл
эбилиннэ. Урут хаЇыат эрэ таЇаара олорбут
буоллахтарына, билигин интернет ситими�
гэр баар аныгы ньымаларынан барытыгар
хото тахсаллар. Àны туран, хаЇыат уонна
тўргэнник таріанар сиэттэр сонуннара тус�
туЇунаннар, онно туспа ирдэбил баар.

� Онуоха эрэдээксийэлэр ўлэлэригэр туох
уларыйыы таіыста? 

� Улахан уларыйыы суох, эрэдээксийэ
иЇигэр хамсааЇын тахсыбыта, аныгылыы
ўлэни аттарыыга сааЇыланыы барбыта.
Сыыппаранан тахсар таЇаарыыга эппиэт�
тиир шеф�эрэдээктэр диэн баар буолбута.
Уларыйыыбыт диэн биЇиги тиЇигин быс�
пакка оройуон хаЇыаттарын суруналыыс�
тарын аныгы кэмμэ сєп тўбэЇэр гына
ўлэлииллэригэр ўєрэтэрбит буолар. Былы�
рыын Àіа БаЇылыкпыт аппаратын иЇинэн
ўлэлиир тыл политикатын салалтатын
Римма Романовна Жиркова кєіўлээЇини�
нэн, "СМИ на национальных языках в гло�
бальном мире" диэн ааттаах Россиятааіы
конференцияны тэрийсэн, кыттан, бэйэ�
бит тылбытын хайдах харыстыырбыт,
дьоμμо тириэрдэрбит туЇунан элбэх наа�
далаах билиини ылбыппыт. БиЇиги уни�
верситет суруналыыстыкаіа салаатын кыт�
та бииргэ ўлэлээЇиμμэ илии баттастыбыт.
Тыл ўєрэхтээх учуонайдар хаЇыаттар тыл�
ларын�єстєрўн ырытар, ўєрэтэр буолуох�
тара. БиЇиги бэйэбит ўєрэтэр салаалаах�
пыт, икки сыл иЇигэр хас да тєгўл миэст�
этигэр тиийэн да, кэтэхтэн да дьоммутун
ўєрэттибит.

� Саха Бэчээт хамаандата соторутаа�
іыта тўмўктэммит "Медиа � Àкселера�
тор" диэн ўс ый устата ыытыллыбыт Рос�
сиятааіы ўєрэнии, кўрэхтэЇии тўмўгэр Са�
ха сирин СМИлэрин хамаандаларын орто�
тугар кыаыйыылааіынан тахсыбыта элбэ�
іи этэр тўмўк дии саныыбын. Тўгэнинэн ту�

Їанан эіэрдэлиибин!
� Махтанабын! БиЇиги министиэрсти�

бэбит, чуолаан министр Àнатолий Семенов
кєіўлээЇининэн, "Медиа�Àкселератор"
ўєрэх тэриллэн, олунньу ыйтан саіалаан
ыам ыйыгар диэри судаарыстыбаннай
СМИлэр бары биэс хамаанда буоламмыт
олус туЇалаах ўєрэіи бардыбыт, кўрэхтэс�
тибит даіаны. Федеральнай смилэр хайдах
ўлэлииллэрин кєрдўбўт. Àаіааччыларбыт
кимнээхтэрий, кинилэр туох ирдэбиллээх�
тэрий, онуоха биЇиги хайдах эппиэттээн
ўлэлиэхтээхпитий диэн ыйытыыларга эп�
пиэттэри ыллыбыт. Суруналыыс ўлэтэ тугу
кєрєрбўн туойабын диэн буолуо суохтаах.
БыЇаччы эттэххэ, аныгы ааіааччыга эп�
пиэттиир гына ўлэлииргэ ўєрэннибит.
Суруналыыс дьоμμо чахчы туЇалыыр, ўлэ�
тин тўмўгўн кєрєр буоллаіына таЇаарыы�
лаахтык ўлэлиирэ биллэр. Кўрэххэ кыа�
йыылаах тахсан, сўўйбўт Гранмытыгар
улусмедиа порталбытын єссє тупсаран
биэриэхпит. Хас улуус аайы чааЇынай бил�
лэриилэрдээх, ўлэ миэстэтин булунар сер�
вистээх, форумнаах, видеолаах социальнай
сеть курдук буолуоіа. Билигин былаан�
наммыт сервистэртэн уон гыммыт биирэ
эрэ олоххо киирэн турар. Баіабыт олус
элбэх, техническэй заданиебытын чочуйан
оμоро сылдьабыт. Былаан быЇыытынан бу
сыл бўтэЇигэр бырайыакпытын олоххо
киллэриэхтээхпит.

� Ньургуйаана Михайловна, былаас
єттўттэн єйєбўл баар дуо?

� Былырыын биЇиги материальнай�
техническэй базабытын бєієргєппўппўт.
Маннык кўттўєннээх кємєнў "Сахабэчээт"
кєрбєтєіє ырааппыт этэ. Улуустааіы эрэ�
дээксийэлэр компьютердары, бэчээттиир�
гэ туЇаныллар саμа оборудованиелары ыл�
лыбыт. Сўўрбэччэ сыллааіы эргэ компью�
тердары барыларын саμардан биэрдибит,
соцсиэккэ ўлэлииргэ табыгастаах айфон�
нары ылан биэрдибит. Бу былаас єттўттэн
улахан кємє уонна итэіэл диэн сыаналыы�
бын. Министрбыт Àнатолий Àскалонович
Семенов єμєтє улахан. Билигин биЇиги
Бэчээт дьиэтин бэйэбит кєрєн�истэн эрэ�
бит. Отуттан тахса сыл ыытыллабатах ўлэ�
ни � дьиэ фундаменын туругун бэрэбиэр�
кэлэтэ сылдьабыт. Єр кэм болдьохтоох ўлэ
эбит, кыЇын, кўЇўн туспа бэрэбиэркэ буо�
лар. Ол кэнниттэн єрємўєн ыытыахпыт.
Билигин кыралаан єрємўєннэри оμоробут.
Бу курдук сыыйа дьиэбитин тупсарар бы�
лааннаахпыт.

� Биллэрин курдук, судаарыстыба ха�
Їыаттарын, сурунаалларын ўлэЇиттэрин
хамнаЇа єрўў даіаны намыЇах буолааччы. Бу
боппуруоска туох эмэ хамсааЇын баар дуо?

� Хамнас боппуруоЇа єрўў боліомто
киинигэр турар. Улаатыннарар туЇугар
туруорсабыт. Ил Дархаммыт быйылгы ту�
Їаайыытыгар хамнас ўрдэтиитин туЇунан

эппитэ, кыралаан эбиллэр, муус устар ый�
тан уон бырыЇыанынан эбиллибитэ. Эбии
тохсунньу ый 2023 сылтан ўрдўўрўгэр
эрэллээхпит. Оройуон хаЇыаттара бюджет
таЇынан ўп�харчы киллэринэн, эбии хам�
настаналлара кєμўллэнэр. Оннук таЇаа�
рыылаахтык ўлэлиир эрэдээксийэлэр эл�
бэхтэр.

� Оройуон хаЇыаттарын дьиэлэрин�
уоттарын туруктара хайдаіый? 

� Саахалланар туруктаах дьиэттэн
Єлўєхўмэ, Таатта эрэдээксийэлэрэ атын
дьиэіэ кєстўлэр. Билигин ким даіаны
оттуллар оЇохтоох дьиэіэ олорбот. Сунтаар
эрэдээксийэтин дьиэтин киин оттукка
кєЇєрўєхтээхпит, Чурапчылар газка хол�
боннулар.

Єссє биир былааммыт � "СахаБэчээти"
Сбер дуу, Мои документы дуу курдук
кєстєр�биллэр бренд быЇыытынан оμо�
руохпут. Ханна да тиий, улуус хаЇыата бил�
лэр�кєстєр оруоллааіа харахха быраіыл�
лыахтаах. БиЇиги ону сэргэ, нууччалыы
эттэхэ, "рекламное агентство полного цик�
ла" єрєспўўбўлўкэ бары муннугуттан кии�
рэр биллэриилэри биир сиргэ тўмэр, туох
баар СМИгэ, соцсеткэ тахсар гына тэрийэр
былааннаахпыт. Онон бэчээт дьиэтин аана
нэЇилиэнньэіэ аЇаіас.

Ону таЇынан, биЇиги сурунаалларбыт
араас кўрэхтэЇиилэри, тэрээЇиннэри
ыыталлар, бу ўлэни кэμэтиэхпит. Холобу�
ра, "Чолбон" сурунаалга литература кўрэх�
тэЇиилэрэ тиЇигин быспакка бараллар.
Онуоха холобур быЇыытынан Àлампа
дойдутун Дьохсоіон нэЇилиэгин баЇылыга
Петр Егорович Захаров єйєєн, сыл аайы
кўрэхтэЇиигэ 25�тии тыыЇынчалаах биэс
бириэмийэни аныырын махтанан туран
бэлиэтиибин. Сурунааллары сыыппараіа
кєЇєрўў ўлэтэ барар. Ол курдук "Чолбон"
сурунаал туох баар нўємэрин 1926 сылтан
саіалаан буор босхо cholbon�online.ru саай�
пытыгар киирэн ааіыахха сєп. Маныаха
биЇиги олус улахан махталбытын нацио�
нальнай библиотека ўлэЇиттэригэр этэбит.
Бу ўлэ єссє сайдан, тупсарыллан иЇиэіэ.

� Ньургуйаана Михайловна, саха нацио�
нальнай бэчээтин кўнўн кєрсє биир идэлээх�
тэргэр тугу баіараіын? 

� Олохпут сайдарын кытта суруналыыс�
тыка тэμμэ сайдыахтаах. Сахалыы, аіыйах
ахсааннаах норуоттар тылларынан тахсар
хаЇыаттар, сурунааллар элбииллэрэ ўчўгэй.
Àаіааччы талан ааіар кыахтаах буолар, ону
тэμэ биЇиги национальнай тыл туттуллар
эйгэтин кэμэтэбит. Билигин аіыйах ах�
сааннаах омуктар тылларынан тахсар
ilken.ru портал аЇыллан ўлэлиир, эбии
тылбаасчыттар штаттарын кєрбўппўт. Тыл
балыытыкатын кэмитиэтин салайааччыта
Римма Жиркованы кытта бииргэ ўлэлээ�
Їиммит тўмўгэ. Àаіааччылар ахсааннара
лаппа элбээтэ. Ону таЇынан сахалыы тах�

сар хаЇыаттар кээмэйдэрин элбэтэр бы�
лааннаахпыт. Хаμалас улууЇун баЇылыга
єйєєн, улуус хаЇыата муус устартан бала�
Їаларын эптэ. Бу холобур буолар ўтўє кєс�
тўў.

Саха бэчээккэ бэйэбит идэбитигэр
бэриниилээх дьон ўлэлиибит. Ўлэлииргэ
тєЇє да уустуктардааіын, хамнас кыратын
иЇин, хаЇыаттар, порталлар кэлэктииптэрэ
туругуран туран ўлэлээн, ўтўє тўмўктэр
бааллар. Онон ытыктабыллаах биир идэ�
лээхтэрбэр улахан махталбын тириэрдэ�
бин.

Манна биир тўгэни ойуччу тутан бэ�
лиэтиэм этэ. Сахалыы суруйар ыччат ахсаа�
на аіыйаіа дьиксиннэрэр. Урукку сыл�
ларга "Бэлэм буол" уонна "Кэскил" хаЇыат�
тар биЇиги идэбитин таларга бастакы олугу
уураллара. БиЇиги бары онтон сайдыбыт
дьоммут. Бу ўтўє ўгэЇи сєргўтэргэ, тєрєє�
бўт тылынан санааны сайа этэр кыахтаах
ыччаты иитэргэ аналлаах ўлэни Кэскиллэр
кэнники сылларга кыайа тутан эрэллэр дии
саныыбын. Быйыл сыл бастакы аμаарыгар
балтараа тыЇыынча кэриμэ педагог "Кэс�
кил" ўєрэіин аастылар. Онон быйыл кўЇўн
бу улахан ўлэ єссє биир саμа кэрдиискэ
тахсаары турар. Улуус хаЇыаттара бу ўлэіэ
эмиэ кыттыЇыахтара. Тыл дэгэтигэр хо�
ломмут оіолор улаатыыларыгар биЇиги
сахалыы суруйар суруналыыстары иитэн
таЇаарар тиЇиги кыттыЇан оμоруох тус�
таахпыт. Хас хаЇыакка, сайтарга оіолор
суруйууларыгар анаан миэстэ биэрэбит,
уон оіоттон биир да оіо идэтигэр таба
тайаннаіына ол ситиЇиибит буолуо этэ.
Мин быйыл суруналыыстыка салаатыгар
аттестациялыыр комиссия председатели�
нэн ўлэлээтим. Àіыйах оіо оройуон
хаЇыатын ырыппыт. Социальнай ситимμэ
ўлэлииргэ сытыы баіайы тиэмэлэри талан
ырыппытарыттан астынным. Быйыл икки
оіо магистратураіа кємўскэнэр, 25 оіо
бакалавры бўтэрэр, олор ханна бараллара
биллибэт. Бэйэбитигэр тус сыаллаах бэ�
лэмнэммит сахалыы  хорутуулаахтык суру�
йар идэлээх дьону иитэн таЇаарарга кўўс�
тээх ўлэни ыытыаха наада. Онуоха сєптєєх
усулуобуйаны тэрийиэх кэриμнээхпит.
Манна улахан хоромньу баар, ону бииргэ
ўлэлээммит чєлўгэр тўЇэрэр былааннаах�
пыт. Ил Тўмэн дьокутаата Мария Христо�
форова "земскэй суруналыыс" бырайыага
олоххо киирэрэ буоллар, маныаха олус
улахан тєЇўў кўўЇўнэн буолуо этэ.

Национальнай бэчээт кўнэ баара � бу
биЇиги ўлэбитигэр улахан боліомто. Онон
бу ураты суолталаах кўммўтўгэр астынан
туран, "Сахабэчээт" ўлэЇит, айар�тутар,
идэтигэр бэриниилээх кэлэктииптээх ин�
нибит диэки эрэллээхтик хардыылаан
иЇэбит диэн тоЇоіолоон бэлиэтиибин.

Кэпсэттэ Àйталина НИКИФОРОВÀ.

Ньургуйаана Стручкова:
"Сахалыы тыллаах бэчээт сайдар саіахтара"

От ыйын 1 кўнўгэр национальнай бэчээт кўнўн бэлиэтиибит. Бу кўн сахалыы уонна аіыйах
ахсааннаах омуктар тылларынан тахсар хаЇыаттарга, сурунаалларга, кинигэ кыЇаларыгар,

саайтарга ураты суолталаах. Бўгўн "Саха бэчээт" ГÀУ генеральнай дириэктэрин
Ньургуйаана Михайловна Стручкованы кытта бэлиэ кўн тула кэпсэттибит.
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Быйылгы ўєрэх дьылыгар
Ньурба оройуонугар уопсайа 265
ўєрэнээччилэр оскуоланы бўтэр�
биттэриттэн, 8 выпускниктар
мэтээлинэн тўмўктээтилэр.

Ньурба улууЇун дьаЇалтатын
баЇылыгын социальнай боппу�
руостарга солбуйааччыта Àнна
Михайловна Уларова оскуоланы
бўтэрээччилэргэ уонна оіолор
тєрєппўттэригэр анаан улуус ба�
Їылыга Àлексей Михайлович Ин�
нокентьев уонна тус бэйэтин
аатыттан эіэрдэтинэн аста.

Ўєрўўлээх тўгэμμэ Àнна Ми�
хайловна 2021�2022 ўєрэх дьылла�
рыгар Ньурба оройуонун оскуола�
ларын чулууларыгар, мэтээлинэн
бўтэрбит выпускниктарга харыга
кэтэр ўрўμ кємўс чаЇыылары
уонна Махтал суруктары Степан
Васильев аатынан Ньурба 1 №�
дээх оскуолатын 11 "б" кылааЇын
выпускниктарыгар Юлия Егоро�
ваіа, Милена Степановаіа, Àлек�
сандр Николаевич Чусовской
аатынан Ньурбатааіы техничес�
кэй лиссиэй выпускнигар Юлия
Струкинаіа, К.Д.Уткин�НўЇўл�
гэн аатынан Марха орто оскуола�
тын выпускнигар Руслана Григо�
рьеваіа, Николай Кочнев ааты�
нан Хаμалас орто оскуолатын вы�
пускнигар Яна Кононоваіа,
Ньурбатааіы орто сўЇўєх оскуо�
латыттан Уйгууна Ивановаіа,
Михаил Мегежекскэй аатынан
Маалыкай орто оскуолатын вы�
пускнигар Сандаара Семяноваіа,
Василий Максимов аатынан Мал�
дьаіар орто оскуолатын выпуск�
нигар Àэлита Семёноваіа туттар�
таата. Маны таЇынан, быйылгы
ўєрэх дьылын выпускниктарыгар
барыларыгар оройуон баЇылыга
Àлексей Иннокентьев аатыттан
Саха сирин биллиилээх суруйаач�
чыларын хармааμμа укта сылдьар
кинигэлэри уонна эіэрдэ сурук�
тары, харысхаллары  туттартаата.
Салгыы быйылгы ўєрэх дьылын
выпускниктарыгар уонна тєрєп�
пўттэригэр Махтал суруктары
оройуон баЇылыга Àлексей Ин�
нокентьев аатыттан туттарда, Са�
ха сирин биллиилээх классик су�
руйааччылар кинигэлэрин, ха�
рысхаллары бэлэхтэтэлээтэ.

СÀССР ўєрэіириитин 100,
Пионерия 100 сылларынан єйдє�
бўнньўк бэлэхтэри улуустааіы
ўєрэіирии салалтатын аатыттан
туттардылар.

Улуустааіы ўєрэіирии салал�
татын салайааччытын солбуйаач�
чы Елена Мартыновна Котоконо�
ва оскуоланы бўтэрээччилэргэ
анаан эіэрдэ тыл эттэ. 

Оройуон инники эрэллэри�
гэр, ўєрэх єттўгэр Бўтўн Àрас�
сыыйатааіы олимпиадаларга,
НПК�ларга, "Ворлдскиллс" реги�
оннааіы чемпионакка, спорт, ба�
йыаннай�спортивнай оонньуу�
ларга, оскуола уопсастыбаннай
олоіор кєхтєєх кыттыылаахтарга:
À.Н.Чусовской аатынан  Ньурба�
тааіы техническэй лиссиэй вы�
пускниктарыгар Àртём Гаври�
льевка, Àлексей Тобоновка, Вла�
димир Захаровка, Юлия Ильи�
новаіа, М.С.Егоров аатынан
Ньурба 2 №�дээх оскуолатын вы�
пускнигар Àмалия Николаеваіа,
Н.Н.Чусовской аатынан Àнто�
новка орто оскуолатыттан Мира
Николаеваіа, Маар орто оскуола�

тын выпускнигар  Вадим Гуляев�
ка "Ньурба эрэлэ" тўєскэ кэтэр
бэлиэлэри ииллэ.

Ньурба куорат дьаЇалтатыттан
СЭГХ салайааччыта Евсеев Дьу�
лустан Сергеевич эіэрдэ тыл эттэ,
куорат оскуолаларын актыыбы�
най тєрєппўттэригэр махтал су�
руктары туттарда.

Тєрєппўттэр ааттарыттан Та�
тьяна Прокопьевна Струкина
оіолор сырдыкка талаЇан, ўрдўк�
кэ дьулуЇалларыгар ийэлии баіа
санаатын этэн туран, эіэрдэ тыл
эттэ.

Улуустааіы ўєрэіирии салал�
татын салайааччытын солбуйаач�
чы Елена Мартыновна Котоко�
нова:

� Быйылгы ўєрэх дьылыгар
Ньурба оройуонугар 265 оіо ос�
куоланы бўтэрбититтэн 8 ўєрэ�
нээччилэр мэтээлинэн тўмўк�

тээтилэр. БКЭ оіолорбут тутта�
раннар, ситии�хотуу аттестатын
ыланнар, инники биЇиги выпуск�
никтарбыт ўрдўкў, орто ўєрэх
кыЇаларыгар ўєрэнэ барыахтара.
Барыларыгар ситиЇиини, талбыт
ўєрэхтэригэр туттарсан киирэл�
лэригэр баіарабыт. Быйыл ўєрэ�
іирии 100 сылыгар бўтэрбит ўбў�
лўєйнэй выпускниктарбытыгар
кэнэіэЇин єрєспўўбўлўкэлэри�
гэр, тєрєєбўт дойдуларыгар кэ�
лэннэр биллиилээх  диэйэтэллэр
ўлэлэрин саліааннар тєрєєбўт
оройуоннарын сайыннараллары�
гар баіарыа этибит, � диэн баіа
санаалаах тўмўктээтэ..  

Колодезникова Àкулина  Ва�
лентиновна Ньурбатааіы техни�
ческэй лиссиэй 11 "а" кылаас
социальнай�экономическай кы�
лаас салайааччыта:

� Быйыл техническэй лис�
сиэйгэ техническэй кылааска � 13,
социальнай�экономическай кы�
лааска 24 оіо ўєрэіин бўтэрдэ.
Струкина Юлия кємўс мэтээли�
нэн бўтэрдэ, атыттар ўєрэх туй�
гуннара буоллуллар.

Ньурбатааіы техническэй
лиссиэй оіолоро мэлдьитин араас
Àрассыыйа, єрєспўўбўлўкэ, оро�
йуон таЇымнаах кўрэхтэЇиилэргэ,
куонкурустарга кыттан ситиЇии�
лэнэллэр, � диэтэ.

Уопсай єйдєбўнньўк хаар�
тыскаіа тўЇээЇин кэнниттэн, ос�
куола выпускниктара баіа санаа�
ларын этэн туран, араас єμнєєх
шардары халлааμμа кєтўттўлэр,
ўєрўўлээх тэрээЇин "БыраЇаай,
оскуола!" гитаранан ырыанан тў�
мўктэннэ.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

ÀаЇан эрэ нэдиэлэіэ Дьокуус�
кайдааіы Предиктивнай мэдис�
сиинэ уонна биоинформатика кии�
нин сэбиэдиссэйэ Àлександра Сте�
пановна Àсекритова, кардиолог бы�
раас Àнна Владимировна  Павлова
уопсастыбаннай сакаас быЇыыты�
нан "Раннее выявление  рака шейки
матки на основе ВПЧ" бырагыраа�
манан ўс кўн иЇигэр 250�тан тахса
дьахталлар бэйэлэрин бэрэбиэркэ�
лэнэн анаалыс туттардылар.

Àнаалыстары куоракка илдьэ
баран, тўмўгўн тус бэйэлэригэр
биллэриэхтэрэ.

"Àрассыыйа ийэлэрэ" Ньурба�
тааіы отделениетын  салайаач�
чыта  Саргылана Седалищева:

� Саха сиригэр Ийэ сылын
чэрчитинэн, кэнники кэмμэ ис�
кэн ыарыынан эдэр ийэлэр ыал�
дьалларынан сибээстээн, сыл са�
іаланыытыгар былаан ылынан,
ВПЧ (Вирус папилломы челове�
ка) анаалыЇы Ньурба поликлини�
катыгар ыыттардыбыт.

"Àрассыыйа ийэлэрэ" Ньурба�
тааіы отделениета єрєспўўбўлў�
кэтээіи 3 №�дээх клиническай
балыыЇа кылаабынай бырааЇыгар

Ольга Викторовна Татариноваіа
уопсастыбаннай сайаапка тўЇэ�
рэн, улуустааіы киин балыыЇа
кылаабынай бырааЇа Наталья
Николаевна Павлова салайыыты�
нан эдэр уонна саастаах ийэлэр
доруобуйаларын бэрэбиэркэлэн�
нилэр. 

Тўгэнинэн туЇанан, Ньурба�
тааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇыгар Наталья Николаевна
Павловаіа, акушер�гинеколог
быраас Дария Àлександровнаіа
уонна Предиктивнай мэдиссиинэ
уонна биоинформатика киинин
сэбиэдиссэйигэр Àлександра
Степанова Àсекритоваіа, карди�
олог бырааска Àнна Владимиров�
на Павловаіа  махталбытын бил�
лэрэбит, � диэн Саргылана Седа�
лищева иЇитиннэрдэ. 

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Бэс ыйын 24 кўнўгэр "Хотун
Бўлўў хонноіуттан" диэн Тўмўк нэ�
Їилиэгин тєрўт олохтооіо, С.Бу�
деннай аатынан холкуостан соіо�
тох хаалбыт, аіыйах хонугунан 81
ытык сааЇын туолаары сылдьар,
Тўмўк нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, "Ыллык" литературнай
айар тўмсўў кыттыылааіа, Байа�
найдаах булчут, уЇулуччу дьоіур�
даах, ўгўс билиилээх�кєрўўлээх
Байбал Сўєдэрэбис Григорьев�
СаліааЇын саμа иккис кинигэтин
сўрэхтэниитэ буолан ааста.

Àаптар бу иккис дьоЇун ўлэ�
тигэр тулалыыр тєрєєбўт айыліа�
тыгар, олоххо, дьонугар�сэргэти�
гэр тапталын, олоіун устата мун�
ньуммут муудараЇын, булка�алка
сўбэлэрин уран тыл кємєтўнэн
ааіааччыларыгар тиэрдэр. Сэрии
сылларын оіото олох муудараЇын
иμэринэн илдьэ сылдьан, Буден�
най аатынан холкуостан саіалаан,
кўн бўгўμμэ диэри тєрєєбўт дой�
дутун олоіор�дьаЇаіар орооЇон,
араас ўлэлэригэр кўўЇэ кыайары�
нан ўлэлэЇэн кэллэ. Кинигэ
ааіааччы киэμ араμатыгар ана�
нар.

Ўтўє�мааны долгутуулаах,
ўєрўўлээх кўμμэ уруулара�аймах�

тара, Ньурбаттан киин библиоте�
каттан, Галина Егоровна Томс�
кая�Àйыына, "Ньурба уоттара"
литературнай тўмсўў кыттыы�
лаахтара кэлэн ыалдьыттаатылар. 

Бу саμа кинигэіэ 42 кэпсээн�
нэрэ, 146 хоЇоонноро киирбиттэ�
рин сырдаттыбыт, ирэ�хоро кэп�
сэттибит, эіэрдэ ырыа бэлэхтээ�
тибит, ис�сўрэхтэн тахсар эіэрдэ
тылларын эттилэр, бэлэхтэрин
туттардылар. Тўмўгэр сандалы ту�
ла олорон чэйдээн, кэпсэтэн, ыл�
лаан тўмўктээтибит. Саμа кини�
гэтигэр илии баттатан атыылаЇан,
библиотека уонна "Àлгыс" НÀК
ўлэЇиттэрэ ўрдўк таЇымμа тэри�
йэн ыыттыгыт диэн махтанан
барбыттара.

Убаастабыллаах Байбал Сўє�
дэрэбис! Саіалаабытыμ ўтўє тў�
мўктээх, ылсыбытыμ ўрдўк сити�
Їиилээх буоллун. Бар дьон баріа
махтала эйиэхэ эрэ ананнын, ўгўс
киЇи ўтўє санаата эйиэхэ эрэ тии�
йиэхтин. Ыллыктаах санааіынан,
сылаас сыЇыаμμынан, ўтўє сўбэ�
іинэн инникитин да барыбытын
араμаччылыы�арчылыы сырыт.

Маардааіы олохтоох
библиотекаттан Варвара

СÀМСОНОВÀ.

– Оскуола –

100 сыллаах ўбўлўєй выпускниктара
Ньурба оскуолаларын ўєрэіи тўмўктўўр ўєрўўлээх тўгэнэ

Кыайыы болуоссатыгар буолла.

– Сонун –

Саμа кинигэ сўрэхтэниитэ

– Ийэ сыла –

Доруобуйаларын бэрэбиэркэлэннилэр
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тинник ааттаах Н.И.
Прокопьев аатынан Ха�
тыытааіы орто оскуола

32�с сылын ўс бўтэрээччитэ оскуо�
ланы тахсар ўєрўўлээх чаастара
учууталларын, тєрєппўттэрин, та�
баарыстарын, аймахтарын кытары
олус истиμ иэйиигэ куустаран
ыытыллыбытын, ыμырыктаах
ыалдьыт буолан кєрдўм, иЇиттим,
кўндўлэнним.

Оскуола завуЇа Мария Ива�
новна Àрхипова оскуоланы тах�
сааччыларга, 100 % хаачыстыбаіа
ўєрэммиттэргэ � Попова Викто�
рияіа, Яковлев Сайааμμа, Семе�
нов Игорьга ситии�хотуу аттеста�
тын туттарда. Мэμэдьэк нэЇилиэ�
гин баЇылыга Егор Пантелеймо�
нович Васильев оскуоланы бўтэ�
рээччилэри эіэрдэлээтэ. Яковлев
Сайаан аттестатын таЇынан,
Москватааіы "Синергия" универ�
ситетыгар "Кадры для цифровой
экономики" диэн федеральнай
бырайыак чэрчитинэн "Основы
разработки на С++" куурсун си�
тиЇиилээхтик бўтэрэн, ўєрэмми�
тин туоЇулуур сэртипикээти тут�
та, онто инники ўєрэіэр тєЇўў
буолуо.

Оскуола дириэктэрэ Леонид
Àлексанрович Николаев олох�
томмут анал ааттаах стипендияла�
ры анабылларынан кєрєн туттар�
таата: Ньурба улууЇун дьокутаат�
тарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ,
биЇиги нэЇилиэк дьокутаата Ев�
сеев Сергей Иванович стипенди�
ятын � барыларыгар; кэргэнэ,
оіолоро анаабыт СЄ атах оон�
ньууларыгар спорт маастара Ксе�
нофонтов Àнатолий Васильевич
стипендиятын уонна эмиэ дьиэ
кэргэнэ оμорор ССРС боксаіа
спорт маастара Àнисимов Фи�
липп Константинович аатынан
стипендиятын � чулуу спортсмеμ�
μа; Хатыы аіыс кылаастаах ос�
куолатын учуутала, оіо�аймах
тапталын ылбыт Àнна Васильевна
Николаева аатынан стипендияны
"Хикари" фирма сылын аайы
бастыμ ўєрэнээччигэ аныырын;
аатырбыт "Хатыы" холкуос бэрэс�
сэдээтэлэ Иона Семенович Его�
ров�УЇун Дьуона аатынан сти�
пендияны уолун дьиэ кэргэнэ
ыыппытын � кєхтєєх ўєрэнээч�
чигэ; биир дойдулаахпыт, алмаас
промышленнаЇын бэтэрээнэ
Иван Àлександрович Пахомов
аатынан стипендияны. Учуутал
Оксана Àлексеевна Тимофеева
оскуола мецената Тимофеев Ва�
силий Иванович аатынан стипен�
дияны бииргэ тєрєєбўттэрэ олох�
тообуттарын тєрдўс сылын мате�
матика ЕГЭ�тин бастыμ кєрдє�
рўўлээіэр туттарар. Быйыл бу ўс
оіоттон соіотоіун математика
профитын уонна єссє ситиЇии�
лээхтик туттарбыт Игорь Семенов
ылла.

Бу ўєрўўлээх, долгутуулаах
кўμμэ оскуола боруогун аан
бастаан атыллаабыттара номнуо
11 сыла ааЇа охсубут, кыра, хачаа�
йы бэйэлэрэ киЇи�хара киэлитин
туппут, олох киэμ аартыгар ўк�
тэммит киэн туттар ўєрэнээччи�
лэригэр хас биирдии учуутал, ди�
риэктэртэн саіалаан, эмиэ ту�
Їааннааіынан сыаналаан, бэйэ�
тин тус стипендиятын туттарда.
Холобур, мин предмеппэр дьо�
іурдаах, мин предмеппэр эксээ�
мэн туттарда, мин предмеппэр
эксээмэнин ситиЇиилээхтик тут�
тарда, мин предметим олимпиа�
датыгар кытынна, оскуола олоіор
кєіўн иЇин, ўчўгэй ўєрэіин иЇин
о.д.а. ис хоЇоонноон, ўчўгэйи эрэ
баіаран аліаан туттардылар. Эбээ
Ольга Иннокентьевна Иванова
аіатын, эмиэ маннык тўгэμμэ
"киэμ уулуссанан сылдьаарыμ,
хараμа, кыараіас уулуссанан
сылдьаайаіыт" диэн эппитин, ол
саіана тылы кєнєтўк єйдєєн кўл�
бўттэрин, билигин ол этии дириμ
ис хоЇооннооіун быЇаарда: суол�
гут сырдык, киэμ буоллун, кыа�
раіаЇынан, хараμанан муμурда�
нымаμ диэн аліаата.

Тєрєппўттэр быыкаа оіоло�
рун итэіэйэн ииттэрбит, олоххо
билиини�кєрўўнў бу 11 сыл устата
биэрбит, уруок тас єттўгэр
ийэлии истиμник сыЇыаннаспыт
кылаастарын салайааччыларыгар
махтаннылар. Оскуоланы бўтэ�
рээччилэр ўєрэппит�такайбыт,
араас кўрэхтэЇиилэргэ кыттан би�
риистээх миэстэлэЇэллэригэр
олук уурбут учууталларыгар тє�

рєппўттэрин алгыЇынан анаан
бэлэхтэри биэрдилэр. Оскуолаіа
истиэнэіэ ыйанар магнитнай
дуобаты бэлэхтээтилэр. Тєрєп�
пўттэр оіолоругар, улаатан, элбэх
айаннаах уЇун олохторугар баста�
кы чымадааннарын туттардылар.

Оскуоланы бўтэрээччилэргэ
бу ўєрэх дьыла олус долгутуулаах,
эппиэтинэстээх сыл ааста. Викто�
рия, Сайаан ыал улаханнара буо�
лан, тєрєппўттэрэ эмиэ атын
иэйиигэ куустардылар. Ыал ула�
ханнара оіо сылдьыбыттара
ааЇан, устудьуон олоіунан оло�
роллоро � кинилэргэ эмиэ ураты
кэрдиис кэм. Игорь тєрєппўттэрэ
эмиэ кєрєр�харайар оіолоруттан
улаханнара номнуо кынатын
куурдунан, иитиллибит иЇирэх
дьиэтиттэн тахсан эрэриттэн дол�
гуйаллара чуолкай.

Ўєрэнээччилэр эксээмэннэ�
рин бэркэ туттардылар, ўрдўк
баалларга, "5", "4", "3" сыаналарга,
провал суох. Саха тылын сочи�
нениетын ўЇўєн "5"�кэ суруйан,
учууталлара Матрена Гаврильев�
на Габышева ўєрўўтэ муμура
суох. Эксээмэннэрин ситиЇии�
лээхтик туттарбыт математикала�
рын Харитонова Сардаана Лаза�

ревна, нуучча тылын Марианна
Ивановна Семянова, обществоны
Владимир Гаврильевич Тимофе�
ев, информатиканы Иннокентий
Àфанасьевич Семенов ўєрэтэл�
лэр. Биологияны эдэркээн педа�
гог Àнтонина Григорьевна Петро�
ва ыытар, кылаастарын салайар.
Бу кини саμа саіаламмыт педўлэ�
тигэр кылаас таЇынан ўлэіэ сў�
рэхтэниитэ буолар, бастакы � ха�
Їан да умнуллубат, кўндў тўгэн.

Оскуоланы бўтэрээччилэр ба�
ры ўєрэххэ тардыЇыылаахтар, ос�
куола киэн туттар кєхтєєх ўєрэ�
нээччилэрэ. Оскуолаіа ыытыллар
тэрээЇиннэр кинилэрэ суох аас�
паттар, ону элбэх "кєхтєєх кыт�
тыытын" иЇин сэртипикээттэрэ
туоЇулуур. Илии оμоЇугунан,
уруЇуйунан, физкультуранан,
компьютернай оонньууну толкуй�
даан оμоруунан ўлўЇўйэн туран
дьарыктаналлар. Бу кєрўμнэргэ
мэлдьи араас таЇымнаах кўрэх�
тэргэ кыттыЇан миэстэлэЇэллэр.
Ону таЇынан оскуола, уокурук,
оройуон ыытар предметнэй олим�
пиадаларын, НПК призердара.
Информатика куонкурустарыгар
хас да сыл субуруччу ситиЇии�
лээхтэр.

Уолаттар Игорь, Сайаан
ўєрэхтэригэр ўчўгэйдэрин таЇы�
нан, оскуолаіа, нэЇилиэккэ, оро�
йуоμμа миэстэлэЇэр биллэр
спортсменнар. Оскуолаларын
чиэЇин оройуоμμа, уокурукка
мэлдьи кємўскўўллэр. Сайаан �
чемпион волейболист, "Лучший
связующий" анал ааттаах, хапса�
іайдьыт. Игорь � чэпчэки атлети�
каіа, остуол тенниЇигэр сити�
Їиилэрдээх, мас тардыЇыытын
чемпиона. Игорь кыра сааЇыттан
ыЇыах спортивнай кєрўμнэригэр
кєхтєєхтўк кыттан, мэлдьи чем�
пион, призер буолаттыыр. НэЇи�
лиэнньэ тапталын, билиниитин
ылыан ылла.

ТєЇє да аіыйах буоллаллар,
ийэлэр барахсаттар: Ирина Ива�
новна Васильева, Матрена Гаври�
льевна Габышева, Татьяна Àфа�
насьевна Попова, кылаастарын
салайааччыта Àнтонина Григо�
рьевна Петрова � дьиэ кэргэннэ�
ринээн, аймахтарынаан саба тў�
Їэн фуршет тэрийэн мустубут
дьону кўндўлээтилэр. Оскуола
ўўннэрбит винограда дьон сэμээ�
риитин ылла. БўтэЇиккэ, оіолор
торт ўллэрэн биэрдилэр.

Бу кўн олус долгутуулаах буо�

лан, ылланыахтаах да ырыа ыл�
ламмата, этиллиэхтээх этии да
этиллибэтэ. Ол иЇин Семенов
Игорь хаЇыат нєμўє махталын бу
курдук этэр: "Орто оскуоланы
бўтэрбит кэрэ�бэлиэ кўммэр мин,
тєрєппўттэрим, табаарыстарым
ўєрўўлэрин ўллэстэ кэлбит, тус
бэйэбэр стипендия анаабыт дьон�
норбор махталбын этэбин: Тимо�
феев Василий Иванович бииргэ
тєрєєбўттэригэр, Ньурба улууЇун
дьокутааттарын Сэбиэтин бэрэс�
сэдээтэлэ, биЇиги нэЇилиэк дьо�
кутаата Евсеев Сергей Иванович�
ка, СЄ атах оонньууларыгар спорт
маастара Ксенофонтов Àнатолий
Васильевич кэргэнигэр, оіоло�
ругар, боксаіа ССРС спордун
маастара Àнисимов Филипп
Константинович дьиэ кэргэни�
гэр, биэс сылы мэлдьи ўєрўўбўн�
хомолтобун тэμμэ ўллэстибит,
миигинниин мэлдьи бииргэ буол�
бут кылааЇым салайааччытыгар
Мария Ивановна Àрхиповаіа,
убаастыыр учууталларбар Сардаа�
на Лазаревна Харитоноваіа, Фе�
дор Федорович Àнисимовка, Та�
тьяна Ивановна Тимофееваіа,
Уйгулаана Семеновна Тимофее�
ваіа, Екатерина Николаевна Ти�
хоноваіа, Хатыы орто оскуола�
тын профкомугар (бэрэссэдээтэл
учуутал Владимир Гаврильевич
Тимофеев), аіам ўлэлиир
ОДьКХ�гар (маастар Àркадий
Àндреевич Васильев), Кўндээдэ
орто оскуолатын 1983 сыллааіы
выпускниктарыгар. Дьиэ кэргэμ�
μитин дьол�ўєрўў арыаллаатын,
ўтўє майгыгыт єссє да уЇун сыл�
ларга энчирээбэтин, санаабык�
кыт сатаннын, туппуккут тупса
турдун, чэгиэн�чэбдик сылдьыμ.
Дириμ махталы кытары Хатыы
орто оскуолатын 32�с выпуснига
Игорь Семенов".

Н.И. Прокопьев аатынан Ха�
тыытааіы орто оскуола 32�с сы�
лын ўс бўтэрээччитэ � "Happy Trio
� 32", инники олохторугар кєрсєр
кыЇаліаны туоратан, санаабытта�
рын сааЇылаан ситиЇиилэнэн,
баіарбыттарын толорон табыл�
лыыланан, оіо саастарын курдук,
чахчы, дьоллоох буоллуннар!

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

ЭЭііээррддээллииииббиитт!!ЭЭііээррддээллииииббиитт!!
Кўндў учууталбытын ПОТÀПОВ Семен

ÀкимовиЇы “Саха Єрєспўўбўлўкэтин ўєрэхтээЇи$
нин ўтўєлээх ўлэЇитэ” Бочуоттаах аат иμэрил$
либитинэн эіэрдэлиибит.

Улаханнык убаастыыр учууталбыт Семен
Àкимович!

БиЇиги, Чуукаар орто оскуолатын 1972 сыл$
лаахха бўтэрбит ўєрэнээччилэриμ, Эйигин, кўндў
учууталбытын, тєЇє да оскуоланы бўтэрбиппит 50
сыл аастар, ис сўрэхтэн махтанан туран чугастык
саныыбыт, умнубаппыт.

Эн талан ылбыт таптыыр идэіинэн тєрєєбўт$
ўєскээбит тєрўт сиргэр ўгўс сыллар усталарыгар
кэнчээри ыччаты иитэн$ўєрэтэн, дьоіургун$сыра$
іын биэрэн туран ўрдўк таЇаарыылаахтык ўлэ$
лээтиμ.

Эн сўўЇўнэн ахсааннаах ўєрэппит оіолоруμ
дойду араас муннуктарыгар биЇиги тєрєєбўт
тєрўт тылбыт $ саха тыла умнуллан$симэлийэн

хаалбатын туЇугар ситиЇиилээхтик ўлэлээтилэр,

ўлэлии сылдьаллар.
БиЇиги Эйигин, эдэркээн бэйэлээх эрээри, киэμ

билиилээх, хас биирдии ўєрэтэр оіотугар саха ты$
лыгар уонна литературатыгар чиμ билиини биэрэр,
ирдэбиллээх, ўрдўк культуралаах учуутал быЇыы$
тынан билинэбит.

Ол да курдук Эн ўєрэтэн$такайан ўєрэппит
оіолоруμ араас идэни талан, ўгўспўт учуутал,
финансист, медик идэлэрин баЇылаатыбыт. Оскуо$
лабыт барахсан ўтўєкэн учууталларыгар ўєрэммит
буоламмыт, бары олохпутугар миэстэбитин булан,
ўєрэхтэнэн, талбыт идэбитигэр ўтўє суобастаах$
тык ўлэлээн кэллибит.

Баіарабыт Эйиэхэ, тапталлаах учууталбыты$
гар, чэгиэн$чэбдик доруобуйаны, оіолоруμ, сиэннэ$
риμ, чугас дьонуμ тапталларынан, ўєрэппит ычча$
тыμ махталларынан кынаттанан уЇуннук олорор$
гор.

Махталы, убаастабылы кытта эн
ўєрэнээччилэриμ, Чуукаар орто оскуолатын

1972 сыллаах выпуЇа.

Дьоллоох трио � 32. Учууталларынаан.

Тордунан кўндўлўўбўт.
Кылаас салайааччыта
Àнтонина Григорьевна. Учууталга махтал. Оскуола винограда.

– Оскуола –

"Happy Trio – 32""Happy Trio – 32"



5 стр.2022 сыл, бэс ыйын 30 кўнэ, 25 №

ББ
ылыр�былыргыттан саха
киЇитэ барахсан тыйыс
тымныылаах унньуктаах

уЇун кыЇыны этэμμэ туораан
ўрўμ илгэ дэлэйиитэ, кўммўт му�
μутаан сылыйыыта, от�мас кєіє�
рє тыллыыта, кўєххэ ўктэнэр
биир кэрэ кэмэ � ЫЇыах. ЫЇыах �
сахабыт норуота тўμ былыргыт�
тан илдьэ кэлбит сўдў бырааЇын�
ньыга, кўнтэн, Ўрдўк Àйыылар�
тан кўўс ылыы, ыраастаныы,
айыліаіа сўгўрўйўў, сайын кэл�
битин уруйдаан окко киириэх
иннинэ дуоЇуйа сынньаныы.
Ханнык саха ыЇыаіы кэтэспэтэіэ
баарай? Дойду ўрдўнэн бўрўўкээ�
бит хамсык ыарыы суоЇаабыт кэ�
мигэр бары да чуумпуран, ыгыл�
лан ыллыбыт.

Уйгу�быйаμ доіуЇуоллаах, са�
йыммыт барахсан сатыылаабыт
кэмигэр, бу дьыл бэс ыйын 13 кў�
нўгэр, Ньурба улууЇун Àкана нэ�
Їилиэгэр Саха ÀССР тєрўттэм�
митэ 100 сылыгар, СЄ Ийэ сылын
чэрчитинэн ыытыллыбыт ўрўμ
тунах ыЇыаіа буолан ааста.
"Уруйдаах тылбыт олохтоннун,
аналлаах алгыспыт айхалланнын!"
ыЇыах аЇыллыыта Норуот эмчит�
тэрин Ўрдўкў оскуолатын, В.À.
Кондаков аатынан Саха Єрєспўў�
бўлўкэтин Норуот эмчиттэрин
Àссоциациятын иЇинээіи 12 кэр�
диистээх Духуобунас уонна но�
руот медицинатын ўрдўкў инсти�
тутун бўтэрбит, Саха эмчитэ, Àар
Àйыы итэіэлин ўрдўкў 11�с кэр�
диистээх Àлгысчыта, ЮНЕСКО
иЇинэн ўлэлиир Àан дойдутааіы
норуоттар медицинатын ассоциа�
циятын магистра Иннокентьева
Àлиса Михайловна алгыЇынан
саіаланна.

СЄ Ийэ сылын чэрчитинэн
Àкана нэЇилиэгин герой ийэлэ�
рин оіолоро, сиэннэрэ, хос сиэн�
нэрэ сэлэлии хааман киирдилэр.
"Àкана нэЇилиэгэ" МТ баЇылы�
гын солбуйааччыта Саргылана
Васильевна "Àкана нэЇилиэгин
бочуоттаах олохтооіо" ааты нэЇи�
лиэкпит убаастанар, туруу ўлэЇит
сэмэй дьонугар Àфанасий Гаври�
льевич Тороховка, 45 сыл эйэ�
дэмнээхтик олорбут элбэх оіо�
лоох ытык ыалга Àнастасия Сте�
пановна, Àнатолий Петрович Ни�
колаевтарга туттарда, нэЇилиэк�
пит 17 аіам саастаах кўн кўбэй
ийэлэригэр "Àкана нэЇилиэгэ"
МТ баЇылыгын Ефрем Михайло�
вич Семенов махтал суруктарын,
сэмэй бэлэхтэрин туттарда. Улуус
баЇылыгын бастакы солбуйаач�
чыта Àртур Янович Яковлев Саха
ÀССР тєрўттэммитэ 100 сылынан
бэлиэни нэЇилиэк ытык кырдьа�
іаЇыгар Прокопий Трофимович
Гаврильевка, Лаврентий Григо�
рьевичка Павловка, Вера Куприя�
новна Сергееваіа, "Отличник пи�
щевой индустрии РС(Я)" бэлиэни
"Байар" СХПСПК Àканатааіы
салаатын ўўт собуотун маастары�
гар, элбэх ўрўμ илгэни ўрўлўппўт,
бастыμ ўлэЇиккэ Маргарита Ни�

колаевна Николаеваіа, сўрэхтэ�
ринэн сєбўлэЇэн, харахтарынан
хайіаЇан алаЇа дьиэни тэриммит�
тэрэ 50 сылынан Саха Єрєспўўбў�
лўкэтин Ил Дархана À.С. Нико�
лаев эіэрдэ суругун, СЄ Быра�
быыталыстыбатын иЇинэн ГТÀС
Управлениетын "Семейная доб�
лесть" бэлиэтин Татьяна Васи�
льевна Даниловаіа, Егор Ильич
Ивановтарга, Єрєспўўбўлўкэтээ�
іи Уопсастыбаннай палаата мах�
тал суругун Зоя Гаврильевна Фе�
дороваіа, Норуоттар икки арды�
ларынааіы оіо хамсааЇынын
тўмсўўтўн анал бэлиэтин ўгўс
сылларга элбэх оіону олох ўтўє
єрўттэригэр уЇуйар Àнна Проко�
пьевна Соркомоваіа, Мария
Ильинична Николаеваіа, Ньурба
оройуонугар култуура тєрўттэм�
митэ 100 сылынан М.Н. Петрова�
Тойуктаах Марыына аатынан эл�
бэх аналлаах култуура уонна
спорт киинин сатабыллаах сала�
йааччытыгар Àгафия Романовна
Ноеваіа, кэрэ эйгэ бастыμ ўлэ�
Їиттэригэр Елена Àндреевна Ма�
кароваіа, Прокопий Àлексеевич
Николаевка Култуура министиэ�
ристибэтин махтал суругун, Ньур�
батааіы култуура департаменын
махтал суругун Зоя Григорьевна
Давыдоваіа, Револий Васильевич
Николаевка ўєрўўлээх быЇыыга
туттарда. Дьиэ кэргэн аатын ўр�
дўктўк сўгэн, элбэх оіону тєрє�
тєн, ўлэЇит дьон оμортоон 50�тан
тахса сыл олорор ытык мааны
дьоммутугар Николай Николае�
вич, Зоя Гаврильевна Федоров�
тарга, Егор Ильич Ивановка, Та�
тьяна Васильевна Даниловаіа
Дьокуускайдааіы С.К. Петров
салайааччылаах "Àкана" тўмсўў
аатыттан истиμ эіэрдэни кытары
Октябрина Петрова бэртээхэй
бэлэхтэрэ "Кємўлўєк" фирма са�
халыы иЇиттэрин улахан нобуор�
дара туттарылыннылар.

"Àаспыт кэм ахтыліана" музы�
кальнай�театрализованнай туруо�

руу урукку кэмμэ ўлэЇит дьону
ўлэіэ кєіўлўўр агибригадалары
санатан кєрєєччўнў долгутта, ол
кэмнээіи ырыа�тойук, ўμкўў�
битии аіам саастаах дьоммутун
эдэр саас эргиллибэт кэмнэрин
санатта.

"ОЇуор�мандар кырдала" тар�
бахтарыгар талба талааннаах, кэ�
рэни айар дьоіурдаах кўн кўбэй
ийэлэр оμоЇуктарын кєрўў буол�
ла. БиЇиги иЇирэх ийэлэрбит єбў�
гэ иистэнэр�уЇанар ўгэЇин чєлў�
гэр хаалларыыны, сайыннарыы�
ны, кэрэхсэбилин ўрдэтиини эдэр
кєлўєнэіэ тиэрдэллэр уонна уЇу�
йаллар. Уран уус оμоЇуктаах, тар�
бахтарыгар талааннаах, илиилэ�
рин сылааЇынан бигээн тикпит�
оμорбут таμастара, киэргэллэрэ,
иЇиттэрэ бу кўн сиэдэрэй симэіэ
буолан дьон кэрэхсэбилин ыллы�
лар. Кинилэр нэЇилиэк актыы�
бынай ийэлэрэ, ўμкўў, араас та�
Їымнаах кўрэхтэр кинилэр кыт�
тыгастара суох ааспаттар, норуот
уус�уран оμоЇуктарын сайынна�
рыыга дьоЇун кылааты киллэрэ
сылдьар Далбар хотуттарга "М.Н.
Петрова�Тойуктаах Марыына
аатынан элбэх аналлаах култуура
уонна спорт киинэ" "Нитка" ма�
іаЇыын сэртипикээтин туттарда.

"Кўн бытархайдара" оіолорго
ырыа, ўμкўў, фольклор кўрэіин
П.С.Егоров аатынан Àкана орто
оскуолата ыытта. Фольклорга
"Дьєμкўўдэ кыталыктара" (сал.
Федорова С.Г.) Àнжелина Ждано�
ва, Виолетта Иванова, Люлитта
Слепцова, вокалга Уйгууна Ми�
галкина, Àйталыына Àфанасьева
(сал. Федорова Н.Ф.), хореогра�
фияіа "Кыымчаан" (сал. Макаро�
ва Е.À.) тэμнээхтэрин булбаты�
лар. "Кєрєєччў биЇирэбилэ" анал
аат кєрєєччў сўрэіин сўўйбўт
Дьокуускай куораттан ыалдьыт
кыыска, "Галатея" ўμкўў оскуола�
тын иитиллээччитигэр Дария
Егороваіа туттарылынна.

Саха кыыЇа эт�хаат єттўнэн
дэгиттэр сайдыытын, чєл олоххо
дьулуурун тургутар оскуола саас�
таах кыргыттарга "Ньургустай
Куо�2022" кўрэіэр биэс кэрэчээн
кыргыттар илин�кэлин тўЇўстў�
лэр. Тўєрт тўЇўмэх тўмўгўнэн сэт�
тэ бааллаах Àкана орто оскуола�
тын 9 кылааЇын ўєрэнээччитэ
Евгения Николаева бастаата.

ЫЇыахпыт биир бэлиэ тўгэни�
нэн биир дойдулаахпыт, хапса�
іайга Саха ÀССР абсолютнай
чемпиона Николай Данилович
Егоров�Мєлўμкўєп аатыгар ўгэс�
кэ кубулуйбут аЇаіас хапсаіай
абсолютнай кўрэіэ ыытыллыбыта
буолар. Икки ыйааЇыμμа барыта
10 киЇи хапсаіайдаЇан харбаста.
Кўрэх тўмўгўнэн 75 киилэіэ диэ�
ри ыйааЇыμμа муμутуур кыа�
йыылаах аатын Дьиикимдэ ньур�
гуна Святослав Яковлев ылла.
Киниэхэ мўЇэни кытары олох�
тоох дьаЇалта туруорбут мотоко�
сата ананна. 75 киилэттэн ўєЇээ
ыйааЇыμμа Хорула бєієЇє Сте�
пан Тобонов тэμнээіин булбата,
киниэхэ мўЇэ, Н.Д. Егоров�Мє�
лўμкўєп кэргэнэ Àнна Григо�
рьевна, уола Юрий Николаевич
туруорбут газонокосилкалара, ай�
махтара туруорубут 20 тыЇыынча�
лаах уу харчынан бириистэрэ
туттарылынна.

Єбўгэ оонньуутун оонньоЇор,
кўўстээхтиин кўєн кєрсўЇэр, тэ�
гиллээхтиин тэμнэЇэр "Эр хо�
Їуун" кўўстээхтэр, быЇыйдар кў�
рэхтэригэр 10 эр бэрдэ бастыыр
иЇин кўєн кєрўстўлэр, кўрэх биэс
тўЇўмэіинэн барда: атах оонньуу�
та, мас тардыЇыыта, хапсаіай,
сўўрўў, ыараханы кєтєіўў. Маμ�
найгы миэстэни 13 очукуонан ыл�
быт Àлександр Àндреевка (Àнто�
новка) телевизор, 15 очукуолаах
иккис миэстэлээх Àйсен Петров�
ка (Марха) бензопила олохтоох
дьаЇалта туруорбут бириистэрэ,
ўЇўс миэстэни 21 очукуонан эрэл�

лээхтик ылбыт Эрэл Тихоновка
(Киирэп) Àкана нэЇилиэгин
спорка инструктора туруорбут та�
μас сууйар массыыната бэрилин�
нэ. "Эдэр кыттааччыга" Октябри�
на Семеновна Петрова туруорбут
бирииЇэ кэскиллээх ыччакка Àн�
дрей Григорьевка (Àкана), "Коо�
ператор" ХЭТ туруорбут анал би�
рииЇэ Николай Барабанскайга
(Àкана), "Почта России" Àкана�
тааіы салаатын бирииЇэ Егор
Жирковка (Àкана) ананнылар.
Хас биирдии кыттааччы туспа
суоллаах, ураты кыахтаах буолан
биэрдилэр, ыЇыах тўЇўлгэтин
кырасыабай киирсиилээринэн
киэргэтиэхтэрин киэргэттилэр.

ЫЇыахпыт спортивнай кўрэх�
тэрин Петр Белолюбскай, Егор
Михайлов иилээн�саіалаан, кэп�
сээн�ипсээн олус сэргэхтик ыыт�
тылар. Кинилэргэ махталбыт ула�
хан.

ЫЇыаіы ыытыспыт, кытты�
быт тэрилтэ ўлэЇиттэригэр, нэЇи�
лиэкпит олохтоохторугар, спон�
сордаабыт биир дойдулаахтарбы�
тыгар Дьокуускайдааіы "Àкана"
тўмсўўгэ, Октябрина Семеновна
Петроваіа, Владимир Àфанасье�
вич, Сергей Àфанасьевич Софро�
новтарга, Сахая Михайловна По�
поваіа, Àлена Николаевна Федо�
роваіа, Ираида Ивановна Егоро�
ваіа, Василий Àлександрович Ти�
мофеевка, Н.Д. Егоров�Мєлўμ�
кўєп дьиэ кэргэнигэр, аймахта�
рыгар, "Кооператор", "Àрыылаах"
ХЭТ�лэригэр, М.Н. Петрова�То�
йуктаах Марыына аатынан элбэх
аналлаах култуура уонна спорт
киинин ўлэЇиттэригэр, почта,
П.С. Егоров аатынан Àкана орто
оскуолатыгар махталбытын тиэр�
дэбит.

"Àкана нэЇилиэгэ" МТ
дьаЇалтатын сўрўннўўр

исписэлииЇэ
Л.À. СОФРОНОВÀ.

– Олохтоох салайыныы –

Àканаіа Ўрўμ тунах ыЇыаіаÀканаіа Ўрўμ тунах ыЇыаіа

Государственные инспектора
по маломерным судам Вилюйского
отделения Центра ГИМС Главного
управления МЧС России по Рес�
публике Саха (Якутия) напомина�
ют правила безопасности при экс�
плуатации маломерных судов:

� плавание маломерных судов
разрешается только в период на�
вигационного периода;

� судоводителю необходимо
иметь при себе удостоверение на
право управления маломерным
судном, судовой билет (или ко�
пию судового билета заверенного
должным образом);

� необходимо иметь спаса�
тельные жилеты на каждого чело�
века находящегося на маломер�
ном судне, включая судоводите�
ля;

� на маломерном судне могут
находиться дети при условии, что
с каждым несовершенным ребён�
ком будет взрослый человек, уме�
ющий плавать;

� помните ли вы, что в полную
грузоподъёмность вашего судна
входит не только масса груза, но и
запас топлива, вес мотора, вес

необходимого спасательного обо�
рудования (согласно комплекта�
ции указанного в судовом биле�
те), вес пассажиров с судоводите�
лем и прочее снаряжение � перег�
руз судна с пассажирами приво�
дит к несчастным случаям;

� не передавайте управление
моторной лодкой или гидроцик�
лом другому лицу без наличия у
него соответствующих на то доку�
ментов, особенно детям;

� не выходите в плавание в ус�
ловиях ограниченной видимости
менее 1 км. и в штормовую по�
году;

� при движении в тёмное вре�
мя судок маломерные суда долж�
ны нести световые отличитель�
ные огни.

В целях обеспечения безопас�
ности на маломерных судах
ЗÀПРЕЩÀЕТСЯ:

� управлять судном в состоя�
нии алкогольного или иного нар�
котического опьянения и переда�
вать управление другому лицу,
находящемуся в состоянии алко�
гольного или иного наркотичес�
кого опьянения;

� перевозка пассажиров без
надетых и надёжно закреплённых
(застёгнутых) спасательных
жилетов;

� запрещается катание на ма�
ломерном судне в местах купания
людей;

� пересаживаться с одного
судна на другое, сидеть на бортах
во время движения, раскачивать
судно и прыгать с него;

� производить буксировку су�
дов с пассажирами на борту бук�
сируемого судна, кроме аварий�
ных случаев;

� подходить или пересекать
курс идущим судам, швартоваться
к навигационным буям и знакам,
сбрасывать рыболовные сети и
рыбачить на судовом ходу.

Если маломерное судно пере�
вернулось, надо, прежде всего,
помочь не умеющим плавать и
позвать на помощь.

Существуют различные спо�
собы оказания помощи утопаю�
щему. Используйте для спасения
любые подручные средства. Не
оставляйте попыток достать со
дна утонувшего, если позволяет

течение и глубина, в течение не
менее 10 минут. Не позволяйте
тонущему схватить вас. При "бук�
сировке" утопающего следите за
тем, чтобы голова всё время на�
ходилась над водой. Доставив
пострадавшего на берег, при не�

обходимости, сделайте искусст�
венное дыхание и массаж сердца.

Берегите себя и своих близ�
ких!

Вилюйское отделение
Центра ГИМС ГУ МЧС

России по РС (Я).

Правила безопасности при эксплуатации маломерных судов
––  ГГИИММСС ннааппооммииннааеетт  ––
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Сылдьар ыалым
Àаспыт ўйэ 80�90 сылларыгар биЇиги,

Маалыкай учаастактааіы балыыЇатын
ўлэЇиттэрэ, ыйга биирдэ�иккитэ учаас�
тактарбытыгар сылдьан медицинскэй кє�
мєнў оμорор ўгэстээх этибит. Бэйэбит
комплекснай биригээдэ тэринэрбит. Би�
ригээдэ састаабыгар ўксўгэр оіо бырааЇа,
терапевт, туберкулезнай биэлсэр, клини�
ческэй лабораан, санитарнай биэлсэр
киирэллэрэ. Мин кэргэним Елена Ники�
форовналыын, терапевт�быраастыын,
атастаЇан сылдьарбыт. 

Ол курдук тэринэн�бэринэн, биир
сааскы ылааμы кўн, суЇал кємє массыы�
набытынан Малдьаіар балыыЇатын
аанын иннигэр биирдэ баар буола тўстў�
бўт. Суоппарбыт Василий Прокопьевич
Тихонов саμата: "Хайа кэллибит дии,
тўЇўμўтўўй", � диэтэ. Дьонум ону�маны
сэЇэргэЇэн хаЇан кэлбиттэрин билбэккэ
да хаалбыттар. Малдьаіар биэлсэрэ Àнна
Тимофеевна Михайлова кєрўстэ, ким
ханна барарын, тугу ўлэлиэхтээіин бы�
Їаарыстыбыт. Мин эбиэккэ диэри прием�
найтан тахсыбатым � кэлбит дьону кєрєт�
тєєтўм. ЫарыЇах элбэх, аны эбиэт кэн�
ниттэн диспансернай учуокка сылдьар
дьон кэлиэхтээхтэр. 

Кєрдєрє кэлбит дьону барыларын кє�
рєттєєн бўтэн Николай Àкимовичтаахха
эбиэттии тиийдим. Ол саіана кини Сте�
пан Васильев аатынан сопхуос Малдьа�
іардааіы отделениетын управляющайа.
Николай Àкимович миигин кєрєєт: "Àга�
фья Николаевна, бырааЇыμ Николай
Наумович эбиэттии кэллэ, аЇылыккын
бэлэмнии оіус, аччыктаабыт кєрўμнээх",
� диэн кэЇиэхтээх куолаЇынан атын хоско
сылдьар кэргэнин ыμырда. Àгафия Ни�
колаевна хоЇуттан кўлэ�кўлэ тахсан: "Ха�
йа, оіонньор, отто уолуμ аччыктаабыт
сибиЇэ суохха дылы дии, єссє модьураа�
быт кєрўμнэммит буолбатах дуо? ЭЇиги
кэпсэтэ тўЇўμ", � диэт аЇыыр хоЇугар
киирдэ.

“Хайа, быраатым, туох сонуну иЇит�
тиμ�кєрдўμ, сопхуоЇуμ хонтуоратыгар
бурдук, уотурба туЇунан кэпсэтэллэр дуо?
Хас массыынаны Большой Невергэ
ыыталлар ўЇў?” “Сылгыларга сиэтиллэр
эбиэспит биЇиэхэ аіыйаан эрэр", � диэтэ.
Онуоха мин: "Маалыкай отделениетыгар
ынах сўєЇўгэ, сылгыга быйылгы кыстыгы
этэμμэ туоруур оттоохпут, эбиискэ аЇы�
лыгы кўўскэ оμордохпутуна уонна уотур�
ба, бурдук сайаапкабыт быЇыытынан то�
лору кэллэіинэ сўєЇўбўтўн энчирэппэккэ
кўєх сайыμμа ўктэннэриэхпит диэн
эрэллээхтик этэр зоотехниктаахпыт (Се�
мен Николаевич Лыткин). Кини отделе�
ние партийнай тэрилтэтин бюротугар со�
торутааіыта сўєЇў кыстыгын туругар от�
чуоттаабыта уонна мантан саас ыытыах�
таах ўлэтин былаанын бигэргэттэрбитэ".
Партийнай тэрилтэ бюрота сўєЇўгэ
эбиискэ аЇылыгы бэлэмнээЇиμμэ отде�
ление салалтата, олохтоох Сэбиэт кўннэ�
тэ боліомтолорун ууралларыгар сорудах�
таабыта. Кыстыгы тэрээЇиннээхтик тў�
мўктўўр сыалтан отделение партийнай

тэрилтэтигэр (ол саіана мин сэкиритээр
этим) тэрээЇин, хонтуруол боппуруостара
сўктэриллибиттэрэ.

� Ўлэ барар диэххэ сєп. Оттон эЇиги,
Николай Àкимович, кыстыккытын хай�
дах туораан иЇэіитий?

� Этэμμэбит. Ынах сўєЇўгэ оппут
тиийэр, эбиискэ аЇылык кўўскэ оμоЇул�
лар. СўєЇў туруга орто сиэринэн, тєрєє�
Їўн элбэх. Сылгыларбытын Ньєєлбўктэ
звенота Хаалаμμа аЇата турар. Куорбакы
звенота Куорбакынан, ўрэхтэринэн, ха�
Їан аЇыыр маршруттарын тутуЇан сыл�
дьаллар.

Ити курдук кэпсэтэн уубутугар�хаар�
бытыгар киирэн эрдэхпитинэ Àгафия
Николаевна: "Хайа, оіонньоор, отто Ни�
колай Наумович аччыктаабыт, аЇылык�
кын бэлэмнии оіус диэбитиμ дии,
киириμ, чэй бэлэм", � диэтэ.

Àгафия Николаевна кєнє, орто уμуох�
таах, хатыμыр соіус кєрўμнээх, киэμ
сырдык харахтарынан киЇини аЇаіастык,
чэмэличчи имэрийэ кєрєр, мэлдьи кўлэ�
ўєрэ сылдьар, таЇыттан киирбит киЇини
кэпсэппэккэ, аЇаппакка эрэ таЇаарбат
ўгэстээх, дьоЇуннаах ыал тапталлаах
ийэтэ буолара єтє кєстєрє. Мэлдьи араас
астаах, итии чэйдээх, дьиэтэ�уота бэрээ�
дэктээх, ўлэтин�хамнаЇын дьып�дьап
курдук тутан�хабан, бўтэрэн�оЇорон иЇэ�
риттэн кєрдєххє, саха ўлэЇит, хоЇуун
дьахтара бу сылдьар эбит диэн санааіа
киирэіин. Àгафия Николаевна саха
ыалын Далбар Хотуна буолара итинтэн
кєстєр.

Ыал аіата Николай Àкимович кэп�
сээннээх�ипсээннээх, элэккэй ўтўє май�
гылаах киЇи. Олоххо актыыбынай пози�
циялаах, сыыЇаны�халтыны кєрдєіўнэ
тєбєтўгэр буЇара сылдьыбат, сонно тута�
тына санаабыт санаатын ыраас мууска
ууран биэриэн сєп. Ол да иЇин Бырабыы�
талыстыба сылын аайы нэЇилиэнньэіэ
оμорор отчуотун ыытааччылар Малдьа�
іарга сэрэнэ�сэрэнэ саμараллар, Àкимо�
вич баарын�суоіун эрдэттэн сураЇаллар
диэн кэпсээн дэлэй. 

Николай Àкимович ўлэлээбитэ уЇуна,
ўлэни�хамнаЇы билэрэ, ўлэіэ уопута бэрт
буолан бэйэлэрэ сыыЇа�халты эппиэттии,
саμара турар дьону мух�мах ыыталыыра
баар суол. Кини олоіу, ўлэни�хамнаЇы
билэринэн, политика уустук боппуруос�
тарын илдьиритиЇиигэ билиитинэн�кє�
рўўтўнэн чахчы ўрдўк таЇымнаах киЇи
этэ. Дэлэіэ да кинини сўбэЇитим, полит�
информаторым диэм дуо. Билигин, дьыл�
хонук ааЇан истэіин аайы, ўчўгэйдик,
ирэ�хоро кэпсэтэр киЇиμ аіыйаан иЇэрэ
хомолтолоох. Хайыаμ баарай, олох мўч�
чўрўйбэт сокуона буоллаіа дии.

ÀрааЇы бары кэпсэтэ�кэпсэтэ чэй�
дээн, аЇаан бўтэн эрдэхпитинэ Àгафия
Николаевна саμата: 

� Бу оіонньор НаумовиЇы сўгўн да
аЇаппата, туох ааттаах бўппэт кэпсэтии�
тэй, ахтыспыккыт маннык дуу?

� ÀхтыЇан�ахтыЇан, атын кэмμэ кэп�
сэтэр бириэмэбит да суох буолар. Хон�
туораіа киирдэххинэ кэпсэтии барыта
ўлэ�хамнас туЇунан, дьиэіэр�уоккар эрэ
кэпсэтии тиэмэтэ уларыйыан сєп. Оччо�
іо эрэ тєбєієр мунньуллубут санааіын
сайіаан, дууЇаіын чэпчэтэ тўЇэіин.

� Дьэ оччоіо дууЇаіыт чэпчээтэіэ
дии. Àрба Моолот (Иванов Прокопий
Иванович) Хаалыμыттан бўгўн кэлбит,
эйигин кєрсєр наадалаахпын диэбитэ.

Эбиэттээн бўтэн Моолоттооххо тиий�
биппит ыалларбыт эбиэттии олороллор.
Кэргэнэ Àлександра Семеновна чэй бэ�
лэмнээри гыммытын тохтоттубут. Àраас
боппуруостарга сонуммутун атастаЇан
баран, ўЇўєн дьиэттэн тахсан олбуор
ааныгар тиийэн истэхпитинэ, кэннибэр
убайым Моолот: "Хобукуй�Хобукуй, Хо�
букуй�Хобукуй", � диир саμата иЇилиннэ.
Онуоха мин: "Хобукуй диэн ааттаах ким�
митий, арай былыр Чуучукааμμа Хобу�
куй диэн ааттаах ўлэЇит, элбэх сўєЇўлээх
соіотох эмээхсин олорбута", � диибин.
Николай Àкимович хаамарын кубулуп�
пакка иЇэн: "Ити эн убайыμ миигин
ыыстыы иЇэр, буой", � диэн кўлэ�кўлэ
эттэ. Иккиэн эргиллэн Моолоту кєрєбўт,
киЇибит дьиэ истиэнэтиттэн єйєнєн
туран хараіыттан уу�хаар баЇыар диэри
кўлэ турар эбит. Кўлэрин быыЇыгар:
"Оруобуна да ааттаабыт эбиппин ээ", �
диир. Ити курдук, дьээбэлэЇэ�хооболоЇо
былаастаан кэпсэтэн, балыыЇаіа туоруур

суолум тєрдўгэр кэлэн, илии тутуЇан,
истиμник быраЇаайдаЇан баран балыыЇа
дьиэтигэр бардым. Онтон дьонум сылгы�
ларын ўєрдэрэ ханна сылдьалларын, хан�
нык атыыр ўєрўгэр хас биэ уулааіын,
туруктара хайдаіын туЇунан кўє�дьаа
кэпсэтэ�кэпсэтэ отделение хонтуоратын
диэки бара турбуттара.

Прокопий Иванович Иванов�Моолот
Николай Àкимовичтыын аллар атастыы�
лар, доіордуулар. Моолот сылгыга ўлэ�
лээбитэ сўўрбэччэ сыл буолан эрэрэ.
Сылгы иитиитигэр, кєрўўтўгэр�харайыы�
тыгар улахан уопуттаах, бўтўн Саха сири�
гэр бастыμ ўлэлээіинэн биллибит, Ўлэ
КыЇыл Знамята уордьаннаах сылгыЇыт.
Онон Николай Àкимович сылгы иитии�
тигэр сўбэЇитим Прокопий Иванович�
Моолот диирэ мээнэіэ буолбатах. Ол да
курдук, Степан Васильев аатынан сылгы
собуотун Малдьаіардааіы отделениетын
сылгыЇыттара сыл аайы оройуоμμа,
єрєспўўбўлўкэіэ бастыыллара. 

Билигин мин Николай Àкимович ўлэ�
Їит, талааннаах салайааччы буоларын ту�
Їунан тугу билэрбин кылгастык сурукка
киллэрэ сатыам. Кини ўлэлээбит ўлэтэ
олус киэμ, уЇун унньуктаах, киэμ далаа�
Їыннаах. Оμорбута, туттарбыта, дьон ту�
Їугар сўўрбўтэ�кєппўтэ олус элбэх. Олор�
тон аіыйах тўгэннэри билсиЇиннэриэм.

Талааннаах салайааччы
Николай Àкимович Григорьев Мал�

дьаіары Малдьаіар дэппит салайааччы�
лартан уЇулуччу талааннаахтара, салайар
дьоіурдаахтара � кини буолуо. Кини кур�
дук Малдьаіар тўбэтигэр уЇуннук, ўрдўк
таЇаарыылаахтык ўлэлээн ааспыт сала�
йааччыны 85 сааспын туолуохпар диэри
истэ да, кєрє да иликпин. Малдьаіар
олохтоохторо даіаны, ўрдўкў салалта
даіаны сыанабыла итинник. Дьону кытта
судургутук биир тылы булар, ўлэЇити
убаастыыр, кинилэр этиилэрин истэр, сє�
бўн ылынар дьоіура Николай ÀкимовиЇы
ўлэЇиттэрэ "бэйэбит киЇибит, бэйэбит
салайааччыбыт" диэн билинэллэригэр
улахан тєЇўў буолбута саарбахтаммат. 

Ол да иЇин эдэриттэн, ааспыт ўйэ ор�
тотун диэкиттэн биригэдьииринэн, сол�
буллубат Малдьаіар отделениетын управ�
ляющайынан, 90�с сылларга сопхуос
ыЇыллыаіыттан бэттэх нэЇилиэк дьаЇал�
татын баЇылыгынан ўтўє суобастаахтык
ўлэлээн сынньалаμμа тахсыбыта кинини
салайааччы быЇыытынан улахан талаан�
нааіын, дьоіурдааіын кэрэЇилиир. 

Малдьаіар отделениетын производ�
ственнай кєрдєрўўлэриттэн аіыйах
сыыппаралары ылаттаан кєрўєіўμ. Оччо�
лорго, ааспыт ўйэ 60�70�с сылларыгар
бєдєμсўйбўт Степан Васильев аатынан
холкуоЇу (кэлин сопхуос буолбута) ССРС
Ўрдўкў Сэбиэтин депутата, Ленин уонна
КыЇыл Знамя уордьаннардаах Николай
Иванович Прокопьев салайбыта. Кини
ўлэтигэр киирээт научнай тєрўккэ оло�
іурбут ўлэ саμа ньымаларын олоххо кил�
лэртээн, ыытар ўлэтигэр туЇанан, туттан
барбыта. 1962 сылтан холкуостаахтар хам�
настарын ыйга иккитэ уу харчынан ылар
буолбуттара. Урут хаЇан даіаны ўлэлэрин
тєлєбўрўн ыраас харчынан аахсан ыла
илик холкуостаахтар ўлэлэригэр ордук
кыЇаллан ўлэлээн барбыттара. 

Хамнас элбииригэр, холкуостаах оло�
іо тупсарыгар сўрўн тєЇўўнэн сўєЇў
иитиитигэр идэтитии хайысхатын таба
уонна кўўскэ туЇаныы буолбута. Ол аата
ынаіы ыабакка эрэн подсоска кєЇўў, а.э.
сўєЇўттэн ылыллар эти элбэтии. Малдьа�
іарга кыстык саіаланыытыгар подсос
ньирэйдэрин орто ыйааЇына 145 кг тиэр�
диллэрэ, сўєЇў туЇата суох єлўўтэ тахсы�
бат буолбута. Туппах ньирэйи иитии
маастара Иван Николаевич Павлов�Нээ�
нэппий ньирэй сууккатааіы эбиллиитин
886 граммμа тиэрдибитэ. Кини кєрдєрўў�
тэ Саха сиригэр биир бастыμ кєрдєрўў
буолбута. 

Малдьаіар эдэр ыччаттара ўгўстэрэ
сўєЇў иитиитигэр бастыμнар кэккэлэри�
гэр сылдьыбыттара. Ол курдук, субай
сўєЇў бостуугунан єр сылларга ўлэлээбит
С.В. Семенов звенота кўЇўн судаарысты�
баіа туттарар сўєЇўтўн орто ыйааЇына 331
кг тиийэрэ, сўєЇўтўн 85 % ўрдўк уойуу�
лааіынан туттарыллара. Бу ўрдўк сити�
Їии. Малдьаіарга сылгыга племенной ўлэ
чопчу сыаллаах�соруктаах ыытыллан 100

биэттэн кулуну ылыы 87 тєбєіє тиэрдил�
либитэ. Оннооіор БыЇыттаах звенотугар
кулун дьыалабыай тахсыытын 92 % тиэр�
дибиттэрэ. Бу кытаанах, тымныы кыЇын�
наах Саха сиригэр олус чаіылхай уонна
ўрдўк ситиЇии буолар. 

Ол да иЇин отделение чулуу сылгы�
Їыттара Прокопий Иванович Иванов�
Моолот "Ўлэ КыЇыл Знамята" уордьаны�
нан, Àлександр Николаевич Самсонов
"Ўлэіэ Килбиэнин иЇин" мэтээлинэн
наіараадаламмыттара, ону таЇынан Àлек�
сандр Николаевич СЄ Судаарыстыбан�
най бириэмийэтин лауреата буолбута.

Николай Àкимович доріоонноох куо�
лаЇынан Малдьаіар отделениетын туруу,
тутаах ўлэЇиттэрин туЇунан истиμ�иЇи�
рэх тылларынан ахтарын сопхуос ўрдўнэн
ыытыллар партийнай, хаЇаайыстыбан�
най, уопсай да мунньахтарыгар ўгўстўк
истээччибин. Кини тыа хаЇаайыстыба�
тын сайдыытын бары салааларыгар ўчў�
гэй тўмўктэри ситиЇэр оробуочайдарын,
инженернэй�техническэй ўлэЇиттэрин
ааттаталыыр буолара. 

Олор истэригэр механизатордар, бы�
рааттыы Àлександр Семенович уонна Ки�
рилл Семенович Кириллиннэр, тырахта�
рыыс Валентин Николаевич Самсонов,
мэхээнньик Иван Кириллович Григо�
рьев, ыччат сўєЇўнў ыалынан иитиигэ
К.Н. Федоров уонна À.À. Федорова, В.Н.
Федоров уонна М.Н. Àрхипова, С.Г. Мо�
исеев уонна Е.Н. Моисеева, П.В. Данилов
уонна М.Т. Данилова уо.д.а. Ўрдўк кєр�
дєрўўлээх сылгыЇыттар � П.И. Иванов�
Моолот, À.Н. Самсонов, Г.С. Ефимов,
С.Д. Ефимов, П.Н. Степанов курдуктар
баЇылаан ўлэлииллэрэ. Оройуон иЇигэр
эрэ буолбакка, бўтўн Саха сиригэр сура�
іырбыт булчуттар, Ленин уордьаннаах
Николай Иванович Васильев�Моруочук,
хас да пятилетка кыайыылааіа Василий
Николаевич Àфанасьев уо.д.а. ўлэЇиттэ�
рин ахтыталаан ааЇаттыыра. 

Мин бу кыра ахтыыбар Николай Àки�
мович "Малдьаіар нэЇилиэгэ" диэн кини�
гэіэ киирбит ахтыытыттан бўтэЇик этии�
лэрин киллэрэн биэрдим, ўйэлээх сааЇын
тухары Малдьаіар ўўнэрин�сайдарын ту�
Їугар олоіун бўтўннўў анаабыт салайаач�
чы этэрэ чуолкай, итэіэтиилээх: "Тыа
хаЇаайыстыбатын салааларыгар ўлэни�
хамнаЇы биллэрдик тупсаран, сыллата
ўрдўк кєрдєрўўлэри ситиЇэн, нэЇилиэк
социальнай сайдыытыгар дьоЇуннаах кє�
мєнў оμорон Малдьаіар отделениета
Степан Васильев аатынан сопхуос уонна
оройуон социалистическай куоталаЇыы�
ларыгар хас да тєгўл субуруччу бастаан,
сопхуос кєЇєрўллэ сылдьар КыЇыл Зна�
мятын бэйэтигэр ўйэ�саас тухары хаал�
ларбыта. ССКП райкомун, народнай де�
путаттар оройуоннааіы Сэбиэттэрин
КыЇыл Знамяларынан наіараадаланар
чиэскэ тиксибитэ. 

Олор биЇиги нэЇилиэкпит олох ўллэр
ўєЇўгэр, ўлэ�хамнас инники кирбиитигэр
сылдьыбытын чаіылхайдык кэрэЇилиил�
лэр. Мин тєрєєбўт нэЇилиэкпин, Мал�
дьаіар инники кэскилэ сырдык буолары�
гар, єссє кимээЇиннээхтик ўўнэн�сайдан
иЇэригэр, дьонун�сэргэтин олоіун уйгута
ўрдўўрўгэр бигэ эрэлбин биллэрэбин".

Ўйэтин тухары остуолга олорон ку�
маахыны хасыЇан ўєрэппит теоретик�
учуонайдааіар, олох аЇыытын�ньулуунун
этинэн�хаанынан билбит, кўўстээх ўлэ
ўєЇўгэр сылдьыбыт киЇи ордук тобулла�
іас толкуйдаах, сыстаіастык туттар�хап�
тар буолара олох ханнык баіарар эйгэти�
гэр чаіылхайдык кєстєр. КиЇи барахсан �
айыліа оіото буоллаіа. Кини ўўнэрэ�
сайдара айыліа халбаμнаабат сокуонун
чэрчитин иЇинэн ааЇар. 

Бу дойдуга букатын кэлбит киЇи суох.
Ол эрээри бу киЇиμ эн саныырыμ тухары
тыыннаах. Онон Малдьаіар нэЇилиэгин
салалтата, олохтоохторо Николай Àкимо�
вич Григорьев туЇунан уЇун ўйэлэргэ
єйдєбўнньўк хааларын курдук, киниэхэ
анаан кєстўўлээх миэстэіэ суруктаан�
бичиктээн сквер оμоруохтара диэн эрэнэ
хаалабын.

НИКОЛÀЕВ Николай Наумович,
СЄ уонна РСФСР Ўтўєлээх бырааЇа, 

Ньурба оройуонун, Бордоμ, Мэμэдьэк
нэЇилиэктэрин Бочуоттаах олохтооіо.

2022 сыл, бэс ыйын 2 кўнэ.
Маалыкай сэл.

––  РРееддааккцциияя  ппооччттааттаа  ––

Малдьаіары Малдьаіар дэппит салайааччы
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Чаппанда бастакы коммуниЇа
Еремеев Федор Тимофеевич туЇу�
нан учууталым Савва Михайло�
вич Àнтонов 1972 сыл ыам ыйын
25 кўнўгэр суруйбут ахтыытыгар
маннык суруйбут: "Бу 1927 сыл
кулун тутарга этэ. Чаппанда икки
кылаастаах оскуолатыгар улахан
тэринии буолла. Учууталбыт Сав�
ва Иванович Попов, бастакы кы�
лаас оіолорун таріатан баран, ик�
кис кылаас ўєрэнээччилэрин
хааллартаабыта. Оччотооіуга ик�
кис кылааска 17�18 саастаах
уолаттар уонна кыргыттар ўєрэ�
нэллэрэ. Оіолору кылааска ыμы�
рар чуораан чугдаарбыта. Савва
Иванович ынах этэрбэстээх, сэ�
нэх соіус таμастаах, уЇун, кєнє
уμуохтаах киЇини кылааска баты�
Їыннаран киллэрбитэ. Бэйэтигэр
сєп эттээх�сииннээх, киэμ арыл�
хай харахтаах, хара бараан киЇи
оіолору кытта дорооболоспута.
Бу Марха улууЇун партийнай
ячейкатын сэкиритээрэ Еремеев
Федор Тимофеевич этэ. Кини
бєлўєстўгэс соіус буолан баран,
лоп�бааччы тылынан оччотооіу
улуустар аайы оскуолаларга ком�
сомольскай ячейкалар тэриллэн
эрэллэрин, олорго бастыμ ыччат�
тар киирэллэрин, кинилэр Сэ�
биэскэй былаас политикатын
олоххо киллэрэр иЇин элбэх сыр�
датыылаах ўлэни ыыталларын
туЇунан кэпсээбитэ.

Бу мунньах тўмўгэр Чаппанда
оскуолатыгар аан бастакы комсо�
мольскай ячейка тэриллибитэ.
Хомсомуолга улахан саастаах
уолаттар Àлексей Яковлев, Гав�
рил Сеялов, Петр Лобашев, Лука
Михайлов киирбиттэрэ. Ячейка
сэкиритээринэн Àлексей Яковлев
талыллыбыта. Федор Тимофеевич
уонна учуутал Савва Иванович
ячейка бары чилиэннэригэр уон�
на ўєрэнээччилэргэ Бэстээх уон�
на Омолдоон нэЇилиэктэригэр
биэстии ўєрэіэ суох киЇини
ўєрэхтииргэ сорудахтаабыттара,
ити нэЇилиэктэргэ "Ыраас олох"
обществоларын тэрийтэлииргэ,
таμараны итэіэйиини, хаарты�
лааЇыны утары охсуЇарга уураах
ылыллыбытын иЇитиннэрбиттэ�
рэ. Кылаас бары ўєрэнээччилэрэ
итинник тўбўктээх ўлэ дьоно буо�
ла тўспўттэрэ. Мунньах кэннит�
тэн Федор Еремеев адаархай, бє�
дєμ буочарынан суруйбут хаЇыа�
тын ыйаабыттара. Ону оіолор
доріоонноохук ааіан барбыттара.
ХаЇыакка "Комсомол бўгўμμў
соруга", "Ыраас олох иЇин охсу�
Їуμ!" диэн ыстатыйалар бааллара.
НэЇилиэк бастакы коммуниЇын
биир кўннээіи ўлэтэ диэтэххэ,
оіолор харахтарын чахчы аЇан,
кинилэри саμа сорудахтары толо�
рор иЇин общественнай ўлэіэ
ханнык эрэ кєстўбэт ситиминэн
эрийэн барбыт курдуга. Итинтэн
бэттэх оскуола оіолоро кўн аайы
кэриэтэ учаастактар ахсын таріа�
Їан, "Ыраас олох" обществоларын
тэрийтэлээн, биэстии ўєрэіэ суох
киЇини ўєрэтэн барбыттара.
Учуутал Савва Попов салалтаты�
нан комсомолецтар хаартыЇытта�
ры тутар, сойуолаЇар буолбуттара.
Сотору соіус буолаат Чаппанда
таμаратын дьиэтин кууппалын
комсомолец Àлексей Яковлев бы�
Їа кэрдэн тўЇэрбитэ. "Ураа! Таμа�
ра суох буолла!" � диэн оіолор ха�
Їыытаспыттара. Ити бириэмэіэ
сулууспалыы олорбут аіабыыт
дьиэтиттэн тахсыбатаіа. Оіолор
кирдээхтик олорор ыаллар дьиэ�
лэрин бэйэлэринэн кємєлєЇєн
сууЇаллара. Холбуу хотонноох
ыаллар дьиэлэриттэн хотоннору
араарыы кўргўємнээхтик барбы�

та. Ити барыта элбэх єйдєтўўлээх
ўлэни комсомолецтар уонна ўєрэ�
нээччилэр ыыппыттарын тўмўгэр
ситиЇиллибитэ".

Федор Тимофеевич Еремеев
Омолдоон нэЇилиэгэр 1899 сыл�
лаахха тєрєєбўтэ. Àіата Маска�
йаан баай хамначчыта Тўмэппий
1868 с.т. (хос аата Мохотооску)
диэн киЇи тєрєппўт уола, ийэтэ
Àнисия 1870 с.т.

Федор аіыс � тоіус саастааіар
Àммосовка, Куочай дэриэбинэлэ�
ригэр сылдьан, оччотооіу кыра
ўєрэхтээх бааЇынайдартан ааіар�
га, суруйарга ўєрэммитэ. 1911�
1912 ўєрэх дьылыгар Чаппандаіа
оскуола аЇыллыбыта. Онно учуу�
талынан Сунтаар Тойбохойугар
тєрєєбўт Иннокентий Василье�
вич Саввин диэн учительскай се�
минарияны бўтэрбит киЇи ўлэлии
кэлбитэ. Эдэр учуутал кыратык
ааіар, суруйар 16�17 саастаах Фе�
доры оскуолаіа ўєрэнэргэ ыμыр�
быта. Кини бу оскуоланы бўтэ�
рэн, бэйэтин ўєлээннээхтэрин
кытта олох ўєЇўгэр тардыллыбы�

тынан барбыта. Сэбиэскэй бы�
лаас олохтоммутун бастакы кўн�
нэриттэн ыла Федор Еремеев
Марха волревкомугар ўлэлээбитэ.
Бастаан хомсомуолга, онтон пар�
тияіа киирбитэ. Кини Марха
волревкома хабар нэЇилиэктэрин
кэрийэ сылдьан, ўєрэіэ суохтары
ўєрэхтииргэ, олохтоох баайдар
батталларын саралыырга, ыраас
олох иЇин охсуЇарга, Сэбиэскэй
былаас ыытар политикатын олох�
хо киллэриигэ тўўннэри�кўннэри
сўўрбўтэ�кєппўтэ.

1922 саас Конон Никифоров
командирдаах бандьыыттар иЇэр
сурахтара иЇиллибитэ. Ити кэм�
μэ Федор Тимофеевич Еремеев
волревком чилиэнэ Н.Е. Сухари�
новтыын Ньурба оборуонатыгар
киирэргэ быЇаарыммыттара.
Бандьыыттар Чаппандаіа кэлэн,
Никита Сухариновы, Федор Ере�
меевы кєрдєєн тўбўгўрбўттэрэ да
кинилэри булбатахтара. Бан�
дьыыттар Федор Еремеев аіатын
Мохотооску оіонньору тўўччэй�
биттэрэ. Ити бириэмэіэ Федор

Еремеев бандьыыттар Чаппанда�
іа кэлбиттэрин биллэрэ Ньурба
оборуонатыгар сытар кыЇылларга
ыстаннарар. Бандьыыттар Ньур�
баіа кыайтаран баран, тєттєрў
куоппуттара. Оттон Федор Ере�
меев бандьыыттары сойуолаЇар
Гладилин командир разведчига
буолан ЎєЇээ Бўлўўгэ барсар. Ити
кэнниттэн кини сотору тєннєн
кэлэн, волревкомугар ўлэлээби�
тинэн барар. Федор Тимофеевич
онтон Дьокуускайга советскай�
партийнай ўєрэххэ ыытыллар.
Итини бўтэрэн баран, кини
Омолдоон нэЇилиэгин Сэбиэтин
исполкомун сэкиритээринэн,
1928 сыллаахха Сэбиэт испол�
комун бэрэссэдээтэлинэн талыл�
лан ўлэлээбитэ. Кини дьоμμо�
сэргэіэ улаханнык ытыктанар
ўлэЇит буолбута. Кэлин Марха
улууЇун партийнай ячейкатыгар
ўлэлиир, улуус исполкомун боло�
муочунайын быЇыытынан сир
тўμэтигин, кулаактары кылаас
быЇыытынан эЇиини ыытар. Бу
актыыбынай хоммуньууЇу ку�
лаактар уонна кинилэр кутурук�
тара эккирэтэллэрэ, сааналлара.

Федор Тимофеевич Омолдоон
нэЇилиэгиттэн тєрўттээх Харба�

нова Прасковья Михайловна�
лыын холбоЇон ыал буолаллар.
Прасковья Михайловна кэргэнэ
ўлэлиирин тухары эрэллээх кэр�
гэн буолан кини судургута суох
олоіор єйєбўл�тирэх буолар.
Эдэр ыал алта оіоломмуттара, ик�
ки оіолоро кыраларыгар єлбўттэ�
рэ. Кини олоіун тиЇэх кўннэри�
гэр диэри Сунтаар оройуонугар
народнай судьуйанан ўлэлээбитэ.
Федор Тимофеевич кыра уола
тєрўўр сылыгар Дьокуускайга на�
роднай судьуйалар уобаластааіы
мунньахтарыгар бара сылдьан
эмискэ ыалдьан 1933 сыллаахха
єлбўтэ. Инньэ гынан саамай кыра
оіотун кєрбєккє кўн сириттэн
суох буолбута.

Кэргэнэ Харбанова Праско�
вья Михайловна Сунтаартан дой�
дутугар кэлэн Куйбышев аатынан
холкуоска ўлэлээбитэ, тўєрт оіо�
тун кєрєн улаатыннарбыта. Сэ�
рии сылларыгар холкуоска ўчў�
гэйдик, таЇаарыылаахтык ўлэлээ�
битин иЇин 1947 сыллаахха муус
устар 22 кўнўгэр "Àіа дойду сэ�
риитин 1941�1945 сылларыгар
килбиэннээх ўлэтин иЇин" Ста�
лин тєбєлєєх мэтээлинэн наіа�
раадаламмыта. Улахан уола Васи�
лий 1924 сыллаахха тєрєєбўтэ,
1942 сыллаахха Чаппанда сэттэ
кылаастаах оскуолатын бўтэрби�
тэ, хомсомуол чилиэнэ этэ. "Куй�
бышев" холкуоска ўлэлии сырыт�
таіына Àіа дойдуну кємўскўўр
Улуу сэриигэ 1942 сыл атырдьах
ыйын 22 кўнўгэр Ньурба воен�
коматынан ыμырыллыбыта. 18
саастаах Василий єстєєіў утары
хорсуннук охсуЇа сылдьан охтубу�
та, ханна кємўллўбўтэ биллибэт.
"Сураіа суох сўттэ" диэн эрэ бил�
лэрии ийэтигэр кэлбитэ. Улахан
кыыЇа Мария Федоровна ўйэтин
тухары Дьокуускайга доруобуйа
харыстабылын министиэристи�
бэтигэр бухгалтерынан ўлэлээби�
тэ. Иккис кыыЇа Àнна Федоровна
Дьячковская оройуоннааіы оіо
библиотекатыгар єр сылларга сэ�
биэдиссэйинэн ўтўє суобастаах�
тык ўлэлээбитэ. Кини "ССРС
культуратын туйгуна", "Комму�
нистическай ўлэ ударнига" Знак�
тарынан наіараадаламмыта.

Кыра уола Прокопий Федоро�
вич ўрдўк категориялаах быраас,
норуот эмчитин быЇыытынан єр
сылларга ситиЇиилээхтик ўлэлээ�
битэ. Кини 1969 сыллаахха "Ўлэіэ
килбиэнин иЇин" мэтээлинэн
наіараадаламмыта, "Коммунизм
суола" хаЇыат актыыбынай об�
щественнай корреспондена этэ,
элбэх интэриэЇинэй ыстатыйа�
лара оройуон, єрєспўўбўлўкэ ха�
Їыаттарыгар бэчээттэнэрэ. Чап�
панда участковай балыыЇатыгар
кылаабынай бырааЇынан ўлэлии
сылдьыбыта. Тыыл, медицинскэй
ўлэ бэтэрээнэ Прокопий Федоро�
вич 1992 сыллаахха "Àіа дойду
сэриитин 1941�1945 сылларыгар
килбиэннээх ўлэтин иЇин" мэтээ�
линэн наіараадаламмыта. Кини
"Магистр народной медицины"
диэн званиелаах, эмтииргэ анал
кєμўллээх, Бўтўн Сойуустааіы
норуот эмтээччилэрин ассоциа�
цияларын чилиэнэ этэ. Прокопий
Федорович айыліаттан бэрилли�
бит талаанынан олус кэрэтик ыл�
лыыра, туойара, анал музыкаль�
най ўєрэіэ да суох буоллар, бары
музыкальнай инструменнарга
ўчўгэйдик оонньуура, скрипкаіа
тиийэ. 

Прасковья Михайловна ўс
хаалбыт оіолорун иитэлээн,
ўєрэттэрэн, олохторун суолун
буллартаан, сиэннэрэ улааталла�
рыгар кємєлєЇєн, хос сиэн мин�
ньигэЇин билэн 1980 сыллаахха
бу олохтон барбыта. Билигин
Федор Тимофеевич саμа былааЇы
олохтоспут олоіун оіолоро,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ чиэстээх�
тик салгыыллар.

Сэбиэскэй былааЇы олохтоо�
Їуμμа актыыбынайдык кытты�
быт биир дойдулаахтарбыт сыр�
дык ааттара ўйэлэртэн ўйэлэргэ
ааттана туруохтара!

Татьяна Дмитриевна
СИДОРОВÀ, 

Н.Т. Степанов аатынан
тўмэл салайааччыта,

Чаппанда.

––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллыыннаанн  ––

Чаппанда бастакы коммуниЇа

Бэс ыйын 23�27 кўннэригэр Тыва республикатыгар ыытыл�

лыбыт кєμўл тустууга Àрассыы�
йа Чемпионатыгар Àйхаан Àнто�
нов 65 кг диэри ыйааЇыμμа бо�
руонса призера буолан, Ньурба�
быт улууЇун, бўтўн Сахатын си�
рин дьонун�сэргэтин ўєртэ.

Кєμўл тустуу кєрўμэр, хас
эбит сыл кэннэ, улууспутугар
Àрассыыйа мэтээлин аіалбыт
уолбутугар Àйхааμμа истиμ
эіэрдэбитин тириэрдэбит!

Инникитин Àрассыыйа сўў�
мэрдэммит хамаандатыгар кии�
рэн, ўгўс кыайыылары аіалыа
диэн эрэнэбит!

Улуустааіы физическэй
култуура уонна спорт

управлениета.

– Спорт –

Àйхаан Àнтонов – Àрассыыйа боруонса призера
Àрассыыйа Чемпионатыгар Àйхаан Àнтонов 65 кг диэри ыйааЇыμμа боруонса призера буолла.
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"Улгуктакаан ойуурун экскаваторынан
анньан солуу сылдьаллар ўЇў" диэн сурах
саас хаардаахха иЇиллибитэ. Уоттан ўлэ ўЇў
диэн, кўєх айыліабытын аЇыннарбыт да
сымыЇахпытын хам ытырбыппыт, тылбы�
тын быЇа ыстаммыппыт. Кэлин кєрбўппўт
� Улгуктакаанынан, Маалыкайдыыр суолу�
нан, Орто сайылыгынан, пордунан ойууру
солообуттар эбит. Дэриэбинэни арыылаан
курдук. Мастарын биир єттўгэр сыбаал�
лаан кэбиспиттэр. Хараардыы ўлэтэ барба�
тах.

Бэс ыйын 8 кўнўгэр олорор уЇаайбабы�
тын сырса ўўнэн турар тэμμэ кырдьан эрэр
тииттэрбит, нарын�намчы хатыμнарбыт,
єрўў кўєхтэринэн манньытар харыйалар�
быт, кўнўн аайы кэпсээн гынар суордар�
быт, тураахтарбыт уйаланар мастара сўр
ыараханнык сиргэ сууллан тўстўлэр, са�
наабытыгар ынчыктаан ыллылар. БиЇиги
кєрбўппўтўттэн соЇуйан хааллыбыт, тыл�
бытыттан маттыбыт, онтон, дьэ, туох буол�
бутун билээри, бара сырыттыбыт. Тиий�
биппит, 10 эр бэрдэ туттар сэптэнэн, утары
саμарбатыμ эрэ кўўЇўнэн, кўєх айыліаны
алдьатан кўєнэхтиии сылдьаллар эбит! "То�
іо алдьатаіыт?" диэμμэ: "Укаас, утардах�
пытына � ўлэбититтэн ууратыахтара", �
диэтилэр. Бу дьоннорунан бу курааμμа,
"ўлэіититтэн уурайыаххыт" диэн куттаан,
баар�суох иЇэр эбэбитин "Баіадьыны" кў�
рўєлэтэн, сылгы�сўєЇў тэпсэриттэн быы�
Їаабыт киЇи! Суох! Иллэрээ сыллаахха
биллэриллибит субуотунньукка биирдэстэ�
рэ да тиийбэтэіэ! Николев Н.И. кєнє му�
μутаан, соіотоіун уу баЇар сирин сўєЇў
киирэриттэн бўєлээн, тоЇоіо кўрўє тута
сылдьара. "Тоіо соіотоххун?" диэμμэ "де�
путат Иванов À.Г. маспын соЇон биэрдэ"
диэн, єссє махталлаах курдук саμарбыта.

Сураіа, ол уоттан харыстыыр сир чєμє�
чєгўттэн ыраастанан, оμоЇуллубут сир
кэрчигэ от ўўммэт хара буора буолуохтаах
ўЇў! Сєптєєх ўлэни тиЇэіэр тириэрдибэт
буоллахтарына, тоіо саіалаан, ойуурбутун
солууллар? Àма, ол аіыйах хараардыллыба�
тах миэтэрэлэрэ 100 % быыЇыа дуо мии�
гин? Саамай киЇи сонньуйара, кўрўє иЇи�

гэр баар маЇы тыыппатылар, ол аата кини�
лэргэ уот суоЇаабат дуо? Оо, киЇи эμин�
эμини кєрєр ээ... Охторбут мастарынан са�
μа сыбаалка оμорон, дэриэбинэттэн чуп�
чугас кўєх хонууга тастылар.

КиЇи хомойуох, сайын буолла да эмиэ
Сахабыт сиригэр уоттар саіаланнылар. Бэс
Кўєлўн иэдээнин мастан диэбэккэ, уулаах
массыыналар бараннар диэбиттэрэ ват�
саапка, хаЇыакка суруйбуттара. Хаппыт
маЇы суох гынар ўлэни ыытыахха баара.
Манна эмиэ киЇи сонньуйар укааЇа баара,
бэл, тиэргэниμ иЇигэр баар хаппыт маЇы
кэрдэргэ билиэт ылыахтааххын диэн. Туох
айылаах барыта харчынан кээмэйдэмми�
тэй? Укаас барыта сєп, хайіаллаах буолбат.
Ол ўлэттэн ўўрўллэриттэн куттанар киЇи
оннугар биЇиги, ўлэтэ суох дьон, санаабы�
тын этиэххэйиμ. Дэриэбинэни ойууртан
араарбыттарынан сєп буолуохха сєп этэ.
Саамай єйдєєбєтўм, телевизорынан мас
олордору киэн тутта кєрдєрєллєр, холобур,
Дьокуускайга болуоссакка 500 маЇы олор�
добут диэтилэр, Нерюнгрига олордо сыл�
дьаллара кєЇўннэ, онтон биЇиги тєттєрў�
тўн суох гынабыт. Укаастарбыт да бааллар,
нууччалыы “палка о двух концах” диэбит�

тии, бииринэн алдьатар, иккиЇинэн ўўн�
нэрэр. Àтын да оройуоннартан, дэриэби�
нэлэртэн дьон барыта маннык дьаЇаныыт�
тан хомойорун биллэрдэ.

Àлдьатар оμорордооіор кэбэіэс. Укаас
барыта саμарбат айыліаны алдьатар кур�
дук туолан иЇэрэ буоллар! БиЇиги нэЇи�
лиэккэ ыты харайыы, арыгылааЇын, та�
баахтааЇын боппуруостара кыалла илик�
тэр. БиЇиэхэ да саμа тутуулар наадалар...
НэЇилиэнньэ тэрилтэлэр биир дьиэіэ тў�
мўллўбўт кииннэрин туруорса сатаабытта�
ра ыраатта... Футболлуур былаЇаакка таас
хонуунан, дьэбиннээх кўрўєнэн кєрєн
турбута 4 сыл буолла. Дьон былаЇаакка
кўєх хонуутун ыйыта сатаан баран ыйып�
пат буолла. 2017 сылтан "ўлэлэнэ сылдьар"
баар�суох кєμўллээх иЇэр уулаах Баіадьы�
быт эбэтэ сол курдук кўрўєлэммэтэ, сўєЇў,
сылгы кєμўл тэпсэр сиригэр кубулуйда.
КылабыыЇа кўрўєлэнээри сиэрдийэтэ
киирэн, сыппыта икки сыл буолла. Былы�
рыын кўЇўн оіо оонньуур былаЇааккатын
хачыала сиртэн туллан, оμоЇуллубакка,
ыалга тиэллэн барбытын, дьаЇалта кыайан
оμорботоіун, сонно тута ол ыал оμостум�
мута. Бу сыл олунньу 22 кўнўгэр бўтўн оро�

йуонунан уруйданан�айхалланан кыЇыл
лиэнтэтэ быЇыллыбыт, НВК сонунугар
хаста да кєстўбўт ФÀП саμа дьиэтэ кўн
баччааμμа диэри ўлэлии илик. Олус хомо�
йон, бу баары суруйдум.

ИтэіэЇи куттаммакка этэр дьоμμо мах�
таныах эрэ тустаах эбиппит. Сэбиэскэй ту�
тул саіана кириитикэ баара, итэіэЇи
туоратар ўлэни ыыталлара, ким да кими да
сойуоласпат этэ. Оннук да буолуохтаах,
демократическай тутулга олорорбутунан.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

Самаан сайыммыт кэлбитин уруйдуур�
айхаллыыр Ўрўμ Тунах ыЇыахтар сир�сир
аайы ыЇыллаллар.

Бўтўн Àрассыыйатааіы кєрбєттєр уоп�
састыбаларын (ВОС) 90 сыллаах ўбўлўєйўн
бэлиэтиир ыЇыаіы Саха сиринээіи регио�
нальнай тэрилтэ бэс ыйын 23 кўнўгэр Дьо�
куускай к. “Сата Таас” диэн Àтласовтар
уЇаайбаларын филиалын кэрэ айыліалаах
сиригэр тэрийэн ыытта. Олус ўчўгэй кўн�
дьыл туран биэрэн, кэлбит ыалдьыттар ас�
тына�дуоЇуйа ыЇыахтаатылар.

Ньурба улууЇун харахтарынан инбэ�
лииттэр олохтоох уопсастыбаларыттан (бэ�
рэссэдээтэл Яковлева С.С.) ўбўлўєйдээх
ыЇыахха 9 киЇилээх дэлэгээссийэ кытын�
на. Ол туЇунан Светлана Семеновна ман�
нык билиЇиннэрдэ:

� ЫЇыах аЇыллыытыгар ВОС Киин
Бырабылыанньатын чилиэнэ, Приморскай
кыраай региональнай тэрилтэтин бэрэссэ�
дээтэлэ Дмитрий Вячеславович Поташев
итиэннэ СЄ ўлэіэ уонна социальнай сай�
дыыга министиэристибэтиттэн, физкул�
туура уонна спорт министиэристибэтиттэн
кэлэн эіэрдэлээтилэр, наіараадалары тут�

тардылар. Киин Бырабылыанньа (Москва
к.) Бочуотунай грамоталарын биЇиги уоп�
састыбабыт кєхтєєх чилиэннэрэ Тихонов
Степан Никитич, Ксенофонтова Àнтонина
Васильевна туттулар. Физкултуура уонна
спорт министиэристибэтин Бочуотунай
грамотатын Àрсен Яковлев ылла. Ону та�
Їынан єрєспўўбўлўкэтээіи региональнай
тэрилтэ бэрэссэдээтэлэ Ишниязов Ибра�
гим Михайлович Бочуотунай грамоталары
Ньурба улууЇуттан элбэх киЇиэхэ туттарда.

БиЇиги бырааЇынньык кэмигэр
ыытыллыбыт хамаанданан култуурунай,
спортивнай кўрэхтэргэ барытыгар кытын�
ныбыт. Бэйэни билиЇиннэрииттэн саіа�
лаан саха таμаЇын кєрдєрўў, оЇуохай этии�
тэ, спортивнай єттўгэр � хапсаіай, мас тар�
дыЇыыта, сўўрўў, ханаат тардыЇыыта буол�
лулар. Хапсаіайга Àрсен Яковлев, сўўрўўгэ
Илона Сертюкова бастаатылар. Мас тар�
дыЇыытыгар дьахталларга Эмма Васильева
3�с миэстэни, эр дьоμμо Àрсен Яковлев 2�
с миэстэни ыллылар. Ханаат тардыЇыы�
тыгар ханаат быстан тўмўк тахсыбата. Мин
бэйэм оЇуокай тылын этиигэ биЇирэбил

бириискэ тигистим.
Уопсай тўмўккэ 14 хамаанда ортотугар

Ньурба улууЇун хамаандата 2�с миэстэ буо�
ламмыт, "3 в 1" принтеры бириискэ ылан
ўєрдўбўт�кєттўбўт. Манна Мэμэ Хаμалас
улууЇун хамаандата бастаата, Горнай улуу�
Їун хамаандата ўЇўс буолла.

БиЇиги улахан тэрээЇиμμэ ситиЇии�
лээхтик кыттарбытыгар Ньурба улууЇун
дьаЇалтата кэлэр�барар айаммыт ороскуо�
тун уйунан кємєлєстє. Улуус баЇылыгын
социальнай боппуруостарга солбуйааччы
Уларова Àнна Михайловна, "Олоіу хаач�
чыйыы сулууспата" МКУ салайааччыта �
улуус баЇылыгын солбуйааччы Àндреев
Àлексей Àндреевич єйєєн, сўбэлээн�ама�
лаан этэμμэ сылдьан кэлэрбитин хааччый�
дылар. Налыччы, ыксала�тиэтэлэ суох
айанныыр такси суоппарыгар тўбэЇэн
эмиэ олус табылынныбыт. Кинилэргэ ба�
рыларыгар уопсастыбабыт аатыттан баріа
махталбытын этэн туран, кытаанах доруо�
буйаны, или�эйэни, бары ўтўєнў баіара�
быт!

Раиса НИКИФОРОВÀ.

Футболлуур былаЇаакка.

Николаев Н.И. соіотоіун
субуотунньуктуур.

– Редакция почтата –

Àлдьатар оμорордооіор кэбэіэс

"Ўбўлўєйдээх ыЇыахха ситиЇиилээхтик кытынныбыт"
––  ЫЫЇЇыыаахх��22002222  ––
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Саха сирин ходуЇаларын ўўнўўтэ, ордук
кураан дьылларга, алаас сирдэринэн кэхтэн
гектартан 6�7 ц, єμ дьылларга муμутаата�
іына 10�ча ц отохсуллар буолла. Ол тўмўгэр,
сўєЇў�сылгы иитиитинэн дьарыктанааччы�
лар хаЇааммыт отторо кырыымчыгыттан кы�
Їыны бэрт ыараханнык туорууллара кэлиμ�
μи кэмнэргэ сытыырхайан иЇэр.

Кэхтибит ўўнўўлээх ходуЇалары тупса�
рыы, ўўнўўлэрин ўрдэтии, биир сиргэ
ыЇыллан баран єр сыл ўўнэр оттор суорта�
рын ыЇан туЇаныы ньымалара Саха сири�
гэр 1980�с сылларга киэμник ыытылла сыл�
дьыбыттара. Ол тўмўгэр, кэхтибит ўўнўў�
лээх ходуЇалар сирдэрин олоччу таμастаан,
от сиэмэтин ыЇан биир гектартан 30�40 ц,
сииктээх сирдэргэ онтон да ўрдўк ўўнўўнў
ылары ситиЇэллэрэ. Кэлиμμи кэмμэ тыа
сиригэр кэхтибит ходуЇалар элбээбиттэри�
нэн, кинилэри тупсарыы ўлэтэ сытыытык
тирээбитинэн, элбэх сыллаах оттору ыЇан
ўўннэриигэ боліомто ўєскээн, билигин
пенсияіа да олордорбун, урут Саха сири�
нээіи тыа хаЇаайыстыбатын научнай�чин�
чийэр институтугар (ССТХНЧИ) ити боп�
пуруоЇунан дьарыктаммыт буоларым бы�
Їыытынан, наука сўбэлэрин, ньымаларын
бу ыстатыйаіа киллэрдим.

Сахабыт сиригэр 70�80�с сыллардаахха
оттуур ходуЇаіа анаммыт айыллыбыт суор�
тар аіыйахтарынан, суохтарынан да диэххэ
сєп, Красноярскайтан аіалан кострец безо�
стай (КылыЇа суох хаптаіай от), волоснец
сибирскэй (Кўкээрис) оттор суортарын
аіалан ыЇа сылдьыбыттара, бэркэ ўўнэллэ�
рэ да, сорох тымныы кыЇыннарга саμа тах�
сыбыт ыЇыылара тоμон хаалар тўгэннэрэ
баара. Кэлиμμи сылларга ССТХНЧИ се�
лекционердара ходуЇаіа аналлаах элбэх
сыллаах от хас да суортарын айан таЇаар�
дылар � кострец Эркээни, Àйыстал уонна
волоснец Мегинскэй саμа суортара оро�
йуоннаммыттара. Олохтоох от кєрўμэрит�
тэн талыллан тахсыбыт буоланнар уЇулуччу
тулуурдаахтар. Сэбиэскэй саіанааіы спец�
семхозтар ыЇыллыбыттарынан аμардас
биир научнай институт айан таЇаарбыт
суортарын сиэмэтин аμардас бэйэтин кыа�
іынан элбэтэрэ кыалла илик, онон саμа
суортарбыт, хомойуох иЇин, ходуЇаларга
тиийэллэрэ бытаан. Быйылгыттан
ССТХНЧИ сиэмэ хомуйар комбайны
атыылаЇан эрэл кыыма саіылынна. Онон
сотору бэйэбит отторбут суортара ыЇыллан,
тэнийэн баралларыгар эрэл баар.

Билиμμи кэмμэ элбэх сыллаах от сиэ�
мэтэ кырыымчыгынан, балаЇыанньаттан
тахсар сыалтан, чугастааіы регионнартан
кострец безостай сиэмэтин аіалан ыЇар
буоллулар. Оттон курааны бэркэ тулуйар
волоснец Камалинскай 7 суордун сиэмэтэ
элбэтиллибэт буолбут. Онон кострец оту
туЇаныыны манна сырдатабын.

Кострец безостый
хаачыстыбата, туЇата

Кострец ыЇыллыбыт кэмиттэн иккис�
ўЇўс сылыгар ўрдўгэ ортотунан 110 см,
сииктээх дьылга, эбэтэр уу ыстаран ўўннэр�
дэххэ 140�150 см тиийэр. Биирдэ ыЇыллан
баран бааЇынаіа севооборокка 2�3 сыл,
сиэмэіэ анаммыт ыЇыыга 4�5 сыл туЇаныл�
лар, ходуЇаіа 5�7, сєптєєх кєрўўлээх буол�
лаіына 10�тан тахса да сыллар устата отто�
нуллар. Єр сыл ўўнэр оттортон иμэмтиэ�
тинэн биир ордуктара. Саха сирин усулуо�
буйатыгар кураанах отун састаабыгар про�
теина 17 � 22 % тиийэр, биир киилэ куурбут
отугар 0,56 � 0,70 кормовой единица, биир
кормовой единицатыгар 224�240 г тиийэ
переваримай протеин баар буолуон сєп.
Кострец сэбирдэіэ элбэіинэн (46�50 %),
кэтитинэн (1,2�1,5 см) окко охсуллар атын
от кєрўμнэриттэн биир ордуктара, охсул�
лан баран бэрт тўргэнник кэнчээрилиир.
Охсуллан куурарын саіана ото хараарар да
отун хаачыстыбата онтон мєлтєєбєт. Àйыл�
іаіа єрўстэр хочолорунан таріана ўўнэри�
нэн кєрдєххє, сииктээх сири сєбўлээн єл�
гємнўк ўўнэр. Халаан уута ыларын, быЇа
холоон, икки ыйга диэри тулуйуон сєп. Ол
гынан баран саμа ыЇыллыбыт бааЇынатын
халаан уута ылара табыллыбат. Àны тєЇє да
сииги сєбўлээтэр, кураан сиргэ балайда
тулуйан ўўнэр. Биллэн турар, оннук усулуо�
буйаіа сэбирдэіэ аіыйыыр, ото намтыыр,
ўўнўўтэ аччыыр.

Кострец сорох атын кылыстаах отторго
тэμнээтэххэ кыЇыμμы бытаріан тымныы�
лары тулуйарынан баЇыйтарар. Ордук саμа
ыЇыллыбыт сирин кыЇынын сылгылар хаар
араμатын алдьатан хаЇалларыттан тоμон
хаалыан сєп. Оннук тоμуулара 1980�с сыл�
ларга кэлии суортар (Камалинская 14, Àн�
тей, Свердловский 38) ыЇыллыбыт сирдэ�
ригэр буолуталаабыттара. Онон кострец са�
μа ыЇыыларыгар, кыЇынын сылгы хаЇара
табыллыбат, ыЇыы хааччахтаах буолуох�
таах.

КостреЇы аμардастыы бэйэтин, эбэтэр
атын оттор кєрўμнэрин кытта булкуйан
ыЇыахха сєп. Ордук отун састаабыгар ўрдўк
протеиннаах люцернаны кытта бииргэ
ыстахха, учуонайдар суруйалларынан, хочо

сиргэ 15 т курдук от кўєх маассатын охсон
ылыахха сєп, онуоха куурбут отугар протеи�
на 14,6 % тиийэрэ биллибит. КостреЇы от�
туурга эрэ буолбакка мэччирэμμэ эмиэ ту�
Їаныллар. Люцернаны уонна ломкоколос�
нигы кытта бииргэ сиэмэтин булкуйан
кураайы да сиргэ ыстахха, нўєлсўтўўтэ суох
сайын устата (кураанах отугар ааіан таЇаар�
дахха) гектартан 37 ц мэччирэμ отугар 9,8 ц
протеины ылыахха сєбўн ССТХНЧИ учуо�
найдарын уопуттара кєрдєрбўттэр. Кострец
силиЇэ силиргэхтээх, охсуллубутун кэннэ
кэнчээритэ єлгємнўк, тўргэнник ўўнэр.
Онон ыЇыы мэччирэμи оμосторго сєптєєх
от кєрўμўнэн биллэр. Ол гынан баран сўєЇў
элбэхтик мэччийэрин, кўўскэ тэпсиллэрит�
тэн эрдэ кэхтиэн сєп. Бу хаачыстыбатынан
араμас люцернаіа уонна ломкоколосникка
баЇыйтарар.

От суордун талыы
Бастатан туран, Саха сирин тыйыс кы�

Їынын тулуйар суортары туЇаныллар. Ол
аата РФ иЇинэн ыЇылларга анаммыт суор�
тар государственнай реестырын 11 региону�
гар киирсэр Бурятия, Хакасия, Тыва уонна
Саха сирин республикаларын, Иркутскай,
Чита уобаластарын, Красноярскай кыраай
суортара барсаллар. Онно кострец 15 суор�
тара киирсэллэр, ол иЇигэр ўєЇээ ааттам�
мыт Камалинская 14, Àнтей,
СибНИИСХОЗ 189, Эркээни, Àйыстал
уонна манна ыЇылла илик Останинский,
Тулунский, СИБНИИСХОЗ 88, Солянский
85, Чишминский 4, Бэлэг, Вулкан, Кенон�
ский, Лангепас, Саян суортар. Бу ааттаныл�
лыбыт суортар ўксўлэрэ ССТХНЧИ науч�
най коллекцияларын ыЇыыларыгар уонна
Саха сиринээіи госсортоучаастактарга
ўєрэтиллэ сылдьыбыттара. ТєЇє да арыый
тымныыны тулуйумтуо буолбуттарын иЇин,
ордук атын сиртэн кэлбит суортары, сэрэ�
нэн, технологияларын тутуЇан, хоромньуну
таЇаарбат сыалтан туЇаныллыахтаахтар.

Хайдах сиргэ ходуЇаіа анаан костреЇы
ыЇылларый?

Кострец ордук хочо сир ўрдўк таЇым�
наах, уу быстах кэмμэ ылан ааЇар кытыл
ходуЇаларын тупсарыыга туЇаныллар. Ман�
нык сирдэр почвалара кумах, биитэр кумах�
тыμы буолар. Саха сирин сис тыа ходуЇала�
рыгар алаас орто уонна намыЇах сирдэри�
нэн, кўєллэрин кытыыларынан уонна кєнє
ньуурдаах дуліалаах алаастар ходуЇаларын
тупсарыыга туЇаныллыан эмиэ сєп. Олох
кураайы сирдэргэ ыЇар табыллыбат, нўєл�
сўтўў баар буолуохтаах.

Кэхтибит ўўнўўлээх ходуЇалары
от сиэмэтин ыЇан тупсарыы
Учуонайдар ўєрэппиттэринэн кэхтибит

ўўнўўлээх ходуЇалары от сиэмэтин ыЇан
тупсарыы сўрўн икки ньымалара баар. Ол
ходуЇаны ўєЇээ араμатын тупсаран оμоруу
уонна кэхтибит ходуЇа сирин тєрдўттэн та�
μастаан оμостуу буолаллар. Бастакы ньы�
ма, арыый ўўнўўлээх, ходуЇатын отун кє�
рўμнэрэ балайда араас, отун састаабыттан
охсуллар оттор кєрўμнэрэ 25 %�н намыЇаіа
суох буоллаіына туттуллар. Ол эбэтэр,
ходуЇа бэйэтин отторун кєрўμўн элбэтэн,
эбии от сиэмэтин ыЇан биэрэн, хойуннаран
ўўнўўтэ ўрдўўрўн ситиЇиллэр. Оттон иккис
ньыма, кэхтибит ходуЇа сирин тєрдўттэн
таμастаан, ыЇыы оттоох ходуЇаны оμостор
сыаллаах туттуллар. Бу ньыма букатын кэх�
тибит, ўўнўўтэ 4�5 ц ўрдўгў биэрбэт, тэп�
силлэн хаалбыт, сўєЇў сиир отторун кєрўμ�
нэрэ 25 %�н намыЇах ходуЇалары тупса�
рыыга туттуллар. Бу ньыма, кэлиμμи кэм�
нэргэ балайда элбэх быраіыллыбыт бааЇы�
налары тупсарыыга, чєлўгэр тўЇэриигэ

эмиэ туЇаныллыан сєп. Єр сыл ўўнэр оттор
почва структуратын, уоіун тупсарарга ула�
хан кєдьўўстээхтэрэ быЇаарыллан турар.

Кэхтибит ўўнўўлээх ходуЇа ўєЇээ
араμатын тупсарыы ньымалара

КўЇўн ходуЇаны талахтан, дуліаттан,
бєіўттэн�сыыЇыттан, сэтиэнэіиттэн
ыраастаныллар. Ол кэнниттэн хаста да фре�
залаланар, эбэтэр диискэлэнэр. Оччоіуна
ўєЇээμи чиμээн хаалбыт араμата илдьири�
йэн, сєхсєтўллэн салгын уонна сиик почва
алларааμы араμатыгар тиксэрэ тупсар, ох�
сулларга сєптєєх уЇун кылыстаах оттор кє�
рўμнэрэ почва араμатыгар хаалбыт сиэмэ�
лэрэ тахсан ўўнэн элбииллэр, хойдоллор.
Саас кўЇўєрў бэлэмнээбит сиргит сииктээх
эрдэіинэ от сиэмэтин кытта тэμμэ мине�
ральнай уоіурдууну киллэрэн баран каток�
таныллар. ТєЇє уоіурдуу киирэрэ дьайар
эттиктэрин састаабыттан, бырыЇыаныттан
кєрєн суоттанар. Биир гектарга киллэрил�
лэр минеральнай уоіурдуу дозата почва
агрохимическай састаабыттан тутулуктаах.
Ортотунан сииктээх соіус сиргэ 1 гектарга
киллэриллэр уоіурдуу дьайар эттиктэринэн
кєрєн азота 60 � 90 кг, фосфора � 60 кг ,
калийа � 60 кг, кураайы ходуЇаларга азота 45
� 60 кг, фосфора � 60 кг, калийа � 45 кг тик�
сэр гына киллэриллэр. Сиэмэни уонна ми�
неральнай уоіурдууну саас почва сиигэ
кєтє илигинэ ыЇыллар. Хойутаатахха, от
сиэмэтин сайын ардахтар саіана ыЇар кє�
дьўўстээх, эбэтэр сир тоμуон эрэ иннинэ,
быЇа бараллаан балаіан ыйын ўЇўс декада�
тын диэки ыЇыллыан эмиэ сєп. ЫЇыллы�
быт сиэмэтэ сииктэн бєскєйўє суохтаах,
сиигирдэіинэ кыЇыны тулуйбат, тоμон
хаалар.

Минеральнай уоіурдуу киирдэіинэ хо�
дуЇа бэйэтин олохтоох отторо, холобур хал�
ба дабыдала, бэттиэмэ, ача, кулун кутуруга
уо д.а. оттонор от кєрўμнэрэ элбииллэр.
Маннык ньыманан ходуЇаны тупсарыыга
кострец ыЇыллар тўгэнигэр сирэ хайаан да
сииктээх буолуохтаах. От сиэмэтин 1 гек�
тарга ыЇыллар нуормата 10 � 12 кг, отун
сиэмэтин тахсыыта (всхожесть) 75 � 80 %�н
намыЇах буолуо суохтаах. Кострец сиэмэтэ
сеялка нєμўє сўгўн тўЇэн биэрбэт, ол иЇин
сеялкаіа туран сєп буола�буола булкуйан
иЇиллэр, эбэтэр олох кураанах минераль�
най уоіурдууну сиэмэни кытта ыЇыах эрэ
иннинэ булкуйан ыЇыллыан сєп. ЫЇыы
бўтээтин кытта хайаан, да сеялка тўгэіэр
хаалбыт удобрение тааЇыран хаалбатын ту�
Їугар, ыраастаныллар.

Бу ньыманан ходуЇа ўўнўўтўн гектартан
10�12 ц диэри, сииктээх сирдэргэ онтон да
ўрдўк ўўнўўнў ылары ситиЇиэххэ сєп. Кэ�
лин итинник ньыманан от сиэмэтин ыЇарга
аналлаах стерневой сеялкалар баар буолбут�
тар этэ.

Кэхтибит ўўнўўлээх
ходуЇаны сирин тєрдўттэн

таμастаан оμостуу
Бастакы ньымаіа, суруллубутун курдук,

кўЇўн ходуЇаны талахтан, дуліаттан, бєіўт�
тэн�сыыЇыттан, сэтиэнэіиттэн ырааста�
ныллар. Ол кэнниттэн хаста да ыарахан
диискэлэринэн барыллар, буортан тахсы�
быт талах силистэрин хомуллар. Саас от
боллоіо илдьирийиэр диэри хаста да диис�
кэлэнэр. От сиэмэтин саас сииги баттаЇа,
эбэтэр сайыμμы ардахтарга сєп тўбэЇиннэ�
рэн от ыйын бастакы кўннэриттэн саіалаан
ыЇыллар. ЫЇыы кўнўн эрэ иннинэ, эбэтэр
ыЇар кўн (почва сиигин куоттарбат сыал�
тан) почваны лущильнигынан (культивато�
рынан), баар буоллаіына почваны таμас�
тыыр саμа техниканан (Доминатор эμин
курдук) оμоЇуллар. Хайаан да катоктаныл�
лар уонна сеялканан от сиэмэтин кытта ми�
неральнай уоіурдуу киллэриллэр. Уоіурдуу
нуормата инники суруллубута. Кэлин ми�
неральнай уоіурдууну эбии саас сииги бат�
таЇа уонна сииги саба таарыйа киллэрил�
лэр. От сиэмэтин 1 гектарга ыЇыллар нуор�
мата от кєрўμўттэн, сиэмэтин хаачыстыба�
тыттан тутулуктаах. От сиэмэтин хаачысты�
батын ирдэбилигэр эппиэттиир кострец
сиэмэтин 1 гектарга 16 � 20 кг ыЇыллар. Бу
от кєрўμэ кэлин силиргэіинэн таріанан
хойдор. Ону учуоттаан сеялканан ыЇарга
эрээттэрин икки ардын 30 � 45 см оμоЇул�
лар. Бу кострецка сыЇыаннаах. Àтын от кє�
рўμнэриттэн уонна кинилэри хайдах туЇа�
нартан кєрєн ыЇыллар эрээтин икки ардын
аччатыллар (30 см). Бу ньыманан ыЇыл�
лыбыт ыЇыы ходуЇа 1 гектарыттан 25�35 ц
оту охсон ылыахха сєп. Сєбўгэр ардахтаах
сайыμμа, эбэтэр кылгас кэмμэ халаан уута

ылар сиригэр, эбэтэр ходуЇа нўєлсўтўллэр
буоллаіына отун ўўнўўтэ 2 тєгўл ўрдўєн
сєп. Холобур, КыЇыл сулус ОПХ�га 2005
сыллаахха ыЇыллыбыт ССТХНЧИ учуо�
найдарын научнай чинчийиилэрэ кєрдє�
рўўтўнэн Мэμэ�Хаμалас Хорообутугар ха�
лытан нўєлсўтўў (лиманное орошение)
кэнниттэн кострец атын оттор кєрўμнэрин
кытта булкааЇыга окко охсуллан туЇаныл�
лыбытын сэттис сылыгар (2013) даіаны
биир гектарыттан 30 � 35 ц ўўнўўнў биэрбит
уонна отун састаабыгар араμас люцернаны
кытта ордон хаалбыттар, ўЇўс компонент
(регнерия) эрдэ 3�4 сылыттан кэхтибит.

ХодуЇа ўўнўўтўн ўрдэтии
атын тєрўєттэрэ

Кэхтибит ходуЇалары ўўнўўтЇн тупса�
рыыга ўєЇээ суруллубут ньымалары туЇа�
ныы ўчўгэй тўмўктэри биэриэхтээх. Ол гы�
нан баран элбэх ўп�сыра барбыт, кєлєЇўн
тохтубут ўлэлэрэ кєдьўўстээх, барыстаах
буоларыгар уонна ходуЇа уЇун сылларга
єлгєм ўўнўўнў биэрэрин туЇугар сєптєєхтўк
туЇанылларыттан улахан тутулуктаах.

ХодуЇа кўрўєлэниэхтээх. Бастатан ту�
ран, ходуЇа кўрўєлэниэхтээх, тэпсилгэн
буолуо суохтаах. Отун оттоон баран сўєЇўнў
атырдьах ыйын ортотугар эрэ диэри мэч�
читиллэр. Мэччитии кэнниттэн сир тоμуор
диэри от кэнчээритэ эбии тахсан силиЇигэр
кыЇыны кыстыыр иμэмтиэлээх эттиктэри
мунньунар. Ол кыаллыбатаіына кыЇыны
тулуйумуон сєп. Ити айыліа элбэх сыллаах
ўўнээйитигэр барытыгар сыЇыаннаах.

� Уоіурдуу киллэриллиэхтээх. Саас ото
бытыгырыырын саіана хагдан отун барана�
лаан таЇааран уматыллар, минеральнай
уоіурдууну киллэриллэр. Саас ходуЇа ото
ордук азоттаах уоіурдууга наадыйар. Уоіур�
тахха ўўнэрэ тўргэтиир, ото хойдор, протеи�
на элбиир.

� Саас ходуЇаіа сўєЇў киириэ суохтаах.
Саас оттонор ходуЇаіа сўєЇўнў мэччитии
бобуллуохтаах. Саμа тахсан эрэр от кэнчээ�
ритэ сўєЇў�сылгы мэччийдэіинэ хаттаан
ўўнэригэр уоіа барар, ўўнўўтэ хойутуур, ото
намтыыр уонна оннук ходуЇа эрдэ кэхтэр.
Холобур, 5�6 сыл оннугар 3 эрэ сыл сєптєєх
таЇымнаах ўўнўўнў ылыаххытын сєп.

� Оту сєптєєх кэмμэ охсуллуохтаах.
Кострец сайын метелката тахсыыта, саμа
куоппаЇа кєтўўтўн саіана ордук элбэх
иμэмтиэлээх эттиктэрдээх, отун састааба
ўрдўк, элбэх протеиннаах, клетчатката аіы�
йах буолар. Охсуллуохтаах от хаачыстыба�
тын бастыμ болдьоіо бэс ыйын бўтўўтўттэн
� от ыйын ортотугар диэри сєп тўбэЇэр. Он�
тон ыла от кэхтиигэ барар, сайын бўтўўтэ,
атырдьах ыйыттан хагдарыйан барар. Ол
гынан баран ходуЇа ото наар бу кэмμэ ох�
суллуохтаах диэн сыыЇа. ХодуЇа отун сиэ�
мэтэ ситэн тохтор кэмин кытта дьўрэлэ�
ниэхтээх. Оччоіуна сиргэ ситэн тўспўт
сиэмэлэртэн саμа ўўнээйилэр тахсаннар
ото хойдор, ходуЇа туттуллар кэмэ уЇуур,
эрдэ кэхтибэт. Ол аата ходуЇаіа ўўммўт
оттор кєрўμнэрэ бэйэлэрин сиэмэлэринэн
таріанан, элбээн, хойдон тахсаллар. Кост�
рец уонна да атын куоластаах оттор кєрўμ�
нэрэ быЇа холоон от ыйын бўтўўтэ � атыр�
дьах ыйын саμатыгар сиэмэлэрэ ситэр.
Учуонайдар "ходуЇа оборота" диэн ааттаан
маннык кэмнэргэ оту охсору сўбэлииллэр:
1. Оттор куоластаныыларын (метелкала�
ныыларын) саіана; 2. Саμа сибэккилээн
эрдэхтэринэ; 3. Сибэккилиир кэмнэрин
ўгэнигэр (куоппастара кєтєр); 4. Сиэмэлэрэ
ўєскээн эрдэіинэ. "ХодуЇа оборуотун" ту�
туЇан оттонор ходуЇаны туЇаннахха, отун
кєрўμўн састааба дэбигис тутахсыйбат, от�
тонор сыллара уЇаан биэрэр.

� Элбэх ыарахан техника туЇаныллар
хайа баіарар ходуЇатын ото эрдэ кэхтэр.

� Хайа баіарар ходуЇа нўєлсўтўллэр,
минеральнай удобрениенан аЇатыллар
буоллаіына, ўўнўўтэ 2�3 тєгўл ўрдўўр.

Уруккуну аіыннахха. Урут Покровскай�
дааіы ОПХ Ф.Ф. Иванов салайбыт бири�
гээдэтин отчуттара Єлўєнэ єрўс хочотуттан,
наука сўбэтин туЇанан, ортотунан 1 гектар�
тан 32 ц оту оттууллара, 40�45 ц тиэрдэ сыл�
дьыбыттара. ХодуЇатын уопсай иэнэ 765
гектарыттан, 425 гектара элбэх сыллаах от
ыЇыллыбыт ходуЇата эбит. 1989 сыллаахха
2042 тн, 1990 сыллаахха 2314 тн оту бэлэм�
нээбиттэр. Àаіан кєрўўлэрин тўмўгўнэн, 1
гектар ыЇыы ходуЇалара ороскуотун 1,5�2
сылынан толуйбут.

Àнна ЕМЕЛЬЯНОВÀ,
ССТХНЧИ бэтэрээнэ.

Дьокуускай, ыам ыйын 24 кўнэ,
конт.тел. 89142264045

– Тыа хаЇаайыстыбата –

Элбэх сыллаах оту ыЇан туЇаныы –
сўєЇўлээх дьоμμо олох ирдэбилэ
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– ООО УК "Ситим" –
О введении новых тарифов на жилищно�коммунальные услуги для населения

с 01 июля 2022 года по 30 июня 2023 года
В соответствии с Постановлением Государственного комитета по ценовой политике

РС(Я) №92 от 20 июня 2022 года "Об установлении льготных тарифов для населения
МР "Нюрбинский район" РС(Я) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения.

Установлены следующие тарифы:
1) для предвыборной агитации на вы�

борах Главы Нюрбинского улуса и глав
муниципальных образований:

� 1 полоса формата À3 � 25 тыс.руб;
� 1/2 полосы формата À3 � 12,5 тыс.

руб.

2) для предвыборной агитации на вы�
борах депутатов представительных орга�
нов муниципальных образований:

� 1 полоса формата À 3 � 20 тыс.руб.;
� 1/2 полоса формата À 3 � 10 тыс.руб.

Редакция.

– Выборы�2022 –

СВЕДЕНИЯ
о размере оплаты за публикацию агитационных

материалов кандидатов на муниципальных выборах
в улусной газете "Ньурба�Огни Нюрбы"

Саха сиригэр бэс ыйын 20�26 кўннэригэр
дойду экологическай уопсастыбатын бэрэс�
тэбиитэллэриттэн уонна учуонайдартан ту�
рар алта киЇилээх Килиимэт эспэдииссийэтэ
ўлэлээтэ. Ил Тўмэμμэ тэриллибит тўмўктўўр
сўбэ мунньаіы сир сыЇыаннаЇыытыгар,
айыліа баайыгар уонна экологияіа сис кэ�
митиэт бэрэссэдээтэлэ Сахамин Àфанасьев
салайан ыытта.

Килиимэт эспэдииссийэтигэр бааллар:
Àрассыыйа экологическай уопсастыбатын
толорооччу дириэктэрэ, "Килиимэт эспэ�
дииссийэтэ" бырайыак салайааччыта
Юлия Филаткина, физика�математика на�
укатын дуоктара, РНÀ À.М. Обухов ааты�
нан Àтмосфера физикатын институтун сў�
рўн научнай ўлэЇитэ, "Экология" нацио�
нальнай бырайыак уопсастыбаннай�экс�
пертнэй сэбиэтин чилиэнэ, "Килиимэт эс�
пэдииссийэтэ" бырайыак научнай сала�
йааччыта Àлександр Гинзбург, химия нау�
катын дуоктара, профессор, Экология на�
учнай�чинчийэр институтун научнай сала�
йааччыта, Àрассыыйа экологическай уоп�
састыбатын научнай�тиэхиньиичэскэй сэ�
биэтин бэрэссэдээтэлэ уонна РФ Àйыліа
харыстабылын министиэристибэтин иЇи�
нэн эмиэ итинник сэбиэккэ чилиэн Àлек�
сандр Соловьянов, Àрассыыйа экологичес�
кай уопсастыбатын эрэгийиэннэри сайын�
нарыыга департаменын салайааччыта На�
талья Ушакова, география наукатын хан�
дьыдаата, "Справочник эколога" сурунаал
научнай эрэдээктэрэ Ольга Шевелева,
"Сайдыы уонна тулалыыр эйгэ" пуонда
сэбиэтин чилиэнэ, "Килиимэт эспэдиис�
сийэтэ" бырайыагы сўрўннээччи Наталья
Шнипко.

Эспэдииссийэ килиимэт уларыйыыта
Саха сирин экэниэмикэтигэр уонна нэЇи�
лиэнньэтигэр тєЇє содуллааіын быЇаарар,
сыаналыыр итиэннэ онно сєп тўбэЇиннэ�
рэн этиилэри киллэрэр сыаллаах. Эспэ�
дииссийэ чилиэннэрин олохтоох институт�
тар учуонайдара арыаллаан, Чурапчы улуу�
Їугар, Ирбэт тоμ институтун сир аннынаа�
іы лабораториятыгар, Ирбэт тоμ саарыс�
тыбатыгар, "Єлўєнэ туруук хайалара" на�
циональнай пааркаіа уонна Буотама тєр�
дўгэр ойуур оіустара турар питомникка
арыаллаан илдьэ сырыттылар. Хас кєр�
сўЇўў ахсын сэминээрдэр, тєгўрўк остуол�
лар тэрилиннилэр.

"Àрассыыйа экологическай уопсасты�

бата" Бўтўн Àрассыыйатааіы айыліа баа�
йын харыстабылыгар уопсастыбаннай тэ�
рилтэ кєіўлээЇинин Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин Ил Дархана, бырабыыталыстыбата
уонна Ил Тўмэн єйєєннєр, Килиимэт эс�
пэдииссийэтин бастакы тўЇўмэіэ ыыты�
лынна. Сахамин Àфанасьев учуонайдар
ала�чуо Саха сирин талбыттарыгар махтан�
на уонна дойду саамай киэμ сирдээх�уот�
таах субъега бўтўннўў ирбэт тоμμо олоро�
рун быЇыытынан, Àрассыыйа экологичес�
кай уопсастыбатын салайааччыта, "Эколо�
гия" национальнай бырайыак уопсасты�
баннай�экспертнэй сэбиэтин бэрэссэдээ�
тэлэ Рашид Исмаиловтыын эрдэ кєрсєн,
Килиимэт эспэдииссийэтин 2022 сылга
бастакынан ыытары уонна Єлўєнэ єрўЇў
"Экология" нацбырайыакка киллэрэри
дьўўллэспиттэрин санатта.

"БиЇиги єрєспўўбўлўкэбит маннык
эспэдииссийэни ыытар туЇунан этиини
2020 сыл саμатыгар кєтєхпўтўн Àрассыыйа
экологическай уопсастыбата єйєєбўтэ
эрээри, хамсык ыарыы туран, тардылынна.
Эспэдииссийэ ўлэтин тўмўгэр килиимэт
уларыйыытын уонна ол содулун туЇунан
дьиμнээх, толору иЇитиннэриини ыллах�
пытына, этиилэрбитин бэлэмнээн киллэ�
риэхпит", � диэтэ Сахамин Миланович.

Быстахтык ыллахха, туЇааннаах кэми�
тиэттэн РФ Àйыліа харыстабылын минис�
тиэристибэтин оробуочай бєлєієр киирэн,
ирбэт тоμу харыстааЇыны уонна табыгас�
таахтык туЇаныыны сокуон єттўнэн сўрўн�
нээЇиμμэ ўлэлэЇэ сылдьаллар.

Àлександр Соловьянов саныырынан,
сайдыылаах судаарыстыбалары кытта тэμ�
нээтэххэ, Саха Єрєспўўбўлўкэтэ ордук
балаЇыанньалаах: технология єттўнэн олус
тўргэнник уонна кўўскэ сайда илик буолан,
бэйэтин стратегиятын оμостон уонна ки�
лиимэт уларыйыытын аахсан, сєптєєх
бэлиитикэни ыытар кыахтаах. Тўмўктўўр
сўбэ мунньах кыттыылаахтара уураах
ылыннылар. Онно олоіуран, Килиимэт
эспэдииссийэтэ Саха сиригэр 2023 уонна
2024 сылларга салгыы ўлэлээн, єрєспўў�
бўлўкэ бырабыыталыстыбата килиимэт
уларыйыытыгар дьўєрэлээх эрэгийиэн
былаанын оμосторугар сўбэлээЇиннэрин,
этиилэрин киллэриэіэ. Àрассыыйа эколо�
гическай уопсастыбата эЇиил Дьокуускай�
га аан дойдутааіы килиимэт саммитын тэ�
рийсэн ыытарга былаанныыр.

Василий НИКИФОРОВ.

Во вневедомственную охрану Росгвардии по
РС(Я) требуются молодые люди, желающие
проходить службу!

ГÀРÀНТИРОВÀННО:
� стабильная заработная плата, 100% опла�

чиваемый 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 обра�
зования (учебный отпуск оплачивается);

� бесплатное медицинское обслуживание;
Требования к кандидатам на службу: 
� возраст до 35 лет
� годность по состоянию здоровья
� несудимые 
� 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.

Требуются на работу

Министерство обороны Российской Феде�
рации проводит набор граждан, пребывающих
в запасе, на военную службу по контракту на
срок от трех месяцев. Служба проходит в раз�
личных регионах России. Каждый может выб�
рать подходящую часть для прохождения служ�
бы.

В качестве кандидатов рассматриваются
граждане в возрасте до 50 лет, годные по сос�
тоянию здоровья, имеющие образование не ни�
же основного общего. 

Военнослужащим предоставляются соци�
альные льготы и гарантии, жилищное и пенси�
онное обеспечение, бесплатное медицинское
обеспечение.

Денежное довольствие военнослужащих,
выполняющих специальные задачи в составе
Вооруженных Сил Российской Федерации, от
205 тысяч рублей. Предусмотрены дополни�
тельные выплаты стимулирующего характера. 

Правительством Республики Саха (Яку�
тия), всем гражданам, заключившим контракт
о прохождении военной службы, предусмотре�
на выплата подъемного пособия в размере 200
тысяч рублей.

Обращаться в военные комиссариаты Рес�
публики Саха (Якутия) по месту жительства, а
также в пункт отбора граждан на военную службу
по контракту г. Якутск, ул. Чепалова 23.

Социальные гарантии федерального
уровня для кандидатов:

� денежное довольствие от 170 тысяч
рублей в месяц;

� возможность обеспечения жильем;
� бесплатное медицинское обеспечение;
� возможность выхода на пенсию после

двадцати лет службы;
� и другие.

Социальный пакет льгот
республиканского уровня

для кандидатов:
� сохранение рабочего места;
� по возращении после выполнения спе�

циальных задач безработному предоставляется
рабочее место;

� для лиц, заключивших краткосрочный
контракт для выполнения специальных задач в
составе Вооруженных Силах РФ, единовремен�
ное пособие в размере от 100 тысяч рублей;

� решение вопроса по улучшению жилищ�
ных условий;

� предоставление мест в детских садах и
школах;

� поступление в высшие учебные заведения
на льготных условиях.

– Экология –

Килиимэт уларыйыытын чинчийиини
Саха сириттэн саіалаабыттара

мээнэіэ буолбатах

Считать недействительным
военный билет, выданный на имя НИКОЛÀЕВÀ Виталия Валерьевича, 02.10.1981 г.р.

Приглашаем на военную службу по контракту
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21 июня 2022 года на 93 году
жизни скончалась Екатерина Ни�
колаевна Егорова, одна из самых
известных женщин в истории
Нюрбинского района советского
периода, организатор здравоохра�
нения, легендарный врач�фтизи�
атр, спасший десятки жизней, об�
щественный корреспондент, прек�
расная мама, бабушка и прабабуш�
ка. Ушла целая эпоха, закрыв за со�
бой дверь и оставив после себя
светлую память, благодарность и
любовь  многих людей, гордость за
прожитую достойную жизнь… 

Егорова Е.Н.  родилась 5 июля
1929 года в Àканинском наслеге
Нюрбинского района, окончила
начальную школу в Àкане, семи�
летнюю � в Мархе. В годы войны
работала в колхозе им. À.Стахано�
ва во 2�м Кангаласском наслеге.

В 1946�1949 г. училась в Якут�
ской фельдшерско�акушерской
школе. После окончания школы
работала фельдшером в районной
больнице и Хорулинском фельд�
шерско�акушерском пункте. Уже
тогда молодой медик заслужила
уважение коллег и услышала пер�
вые слова благодарности от боль�
ных за серьезное и добросовест�
ное отношение к работе, за от�
зывчивость и внимательность,
чуткость и старательность. Труд�
ности тогдашнего времени �
нехватка медицинских кадров,
медикаментов, отдаленность от
центра, отсутствие транспорта,
бездорожье � не испугали ее, нао�
борот, укрепили желание учиться
дальше и стать врачом.  

В 1952 г. Е.Н.Егорова посту�
пает учиться в Ордена Ленина 1�й
Московский медицинский инс�
титут им. М.Сеченова, который
успешно заканчивает в 1958 г. 

Вернувшись на родину, Его�
рова начинает свою трудовую
деятельность участковым врачом
на самом большом врачебном
участке района � Мархинском.
Тогда одним из самых распрост�
раненных и коварных болезней
был туберкулез, уносивший сотни
жизней. Екатерина Николаевна,
закончив специальные курсы,
становится врачом�фтизиатром.
С тех пор вся ее трудовая дея�
тельность была посвящена борьбе
с туберкулезом в своем районе. С
1960 по 1967 гг. � ординатор, заве�
дующий отделением, затем глав�

ный врач противотуберкулезного
диспансера. 

В те годы систематически, с
целью выявления болезни, про�
водились поголовные обследова�
ния населения, велась усиленная
работа по улучшению качества
лечения туберкулеза. Впервые в
районе были введены штаты ту�
беркулезных и санаторных фельд�
шеров на каждом врачебном
участке. Удалось добиться строи�
тельства нового корпуса туберку�
лезной больницы, где было уве�
личено количество коек с 50 до
70. Приобретены новые рентген�
и флюорографический аппараты.
В результате этой работы были
улучшены все показатели по
борьбе с туберкулезом в районе. 

Учитывая знания, опыт и ор�
ганизаторский талант, Е.Н. Его�
рову в 1967 г. назначили главным
врачом Ленинского района (ныне
� Нюрбинского улуса). В этой
должности проработала по 1971 г.
За это время заметно улучшилось
качество медицинского обслужи�
вания в целом по району. В пер�
вую очередь, это коснулось улуч�
шения материально�технической
базы медицинских учреждений:

были построены новые здания
лаборатории ЦРБ, станции пере�
ливания крови, психдиспансера,
большой гараж, склады, были от�
крыты новые участковые больни�
цы в Мархе, Àнтоновке, 1�м Кан�
галассе, новые отделения цент�
ральной больницы. 

Одним из основных вопросов
был вопрос кадров. Были предус�
мотрены новые штатные единицы
специалистов, повышение их ква�
лификации. Много внимания
уделялось улучшению снабжения
медикаментами медучреждений,
их оснащению и др.

За большие заслуги в органи�
зации здравоохранения Е.Н. Его�
ровой в 1969 г. одной из первых в
районе присвоено звание "Заслу�
женный врач Якутской ÀССР".

С 1971 по 1990 гг., до выхода
на заслуженный отдых, Екатери�
на Николаевна вновь на передо�
вом фронте борьбы с тяжелым
недугом � туберкулезом. В 1971 г.,
работая главным врачом проти�
вотуберкулезного диспансера, из�
биралась делегатом от Якутской
ÀССР 21 Международной конфе�
ренции по фтизиатрии (г.Моск�
ва).  

Наряду с работой по профес�
сии Е.Н.Егорова постоянно и
много занималась общественной
работой.

С 1961 г. до упразднения
КПСС являлась членом партии.
Работала секретарем первичной
партийной организации медра�
ботников. Многократно избира�
лась членом Ленинского райкома
КПСС, дважды � делегатом Якут�
ской областной партийной кон�
ференции. Была депутатом Нюр�
бинского райсовета нескольких
созывов, народным заседателем
Нюрбинского суда, дважды � Вер�
ховного суда ЯÀССР. Избиралась
председателем комитета женщин,
председателем профсоюза меди�
цинских работников Ленинского
района. 

Являлась активным общест�
венным корреспондентом район�
ной газеты "Коммунизм суола".
Ею написано более 200 статей, в
которых всегда поднимались ост�
рые, актуальные  вопросы тог�
дашней жизни, где главными ге�
роями были люди труда, женщи�
ны�общественницы. 

Е.Н.Егорова награждена ме�
далями "За доблестный труд в
Великой Отечественной войне

1941�1945 гг.", "Ветеран труда",
"За доблестный труд. В ознамено�
вание  100�летия со дня рождения
В.И.Ленина", многими юбилей�
ными медалями, Почетными Гра�
мотами, в том числе Исполкома
Союза обществ Красного креста и
Красного полумесяца СССР,
Якутского обкома КПСС, об�
щества "Знание" РСФСР, РК
профсоюза медработников. 

За личный вклад в социально�
экономическое развитие улуса и в
связи с празднованием 45�летия
женского общественного движе�
ния в улусе в 1993 г. имя
Е.Н.Егоровой занесено в Книгу
Почета Нюрбинского улуса. За
большие заслуги в охране здоро�
вья и в связи со 100�летием отк�
рытия первого лечебного учреж�
дения на территории Нюрбинс�
кого улуса в 2001 г. ей присвоено
звание "Почетный гражданин
Нюрбинского улуса". 

С 1980 г. персональный пен�
сионер Нюрбинского улуса. С
1991 г. проживала в Якутске вмес�
те с дочерьми. 

Светлая память… Помним,
гордимся, благодарим…

От благодарных нюрбинцев.

– Память –

Вместе с ней ушла целая эпоха...
(В память об ЕГОРОВОЙ Екатерине Николаевне, Заслуженном враче Республики Саха (Якутия),
Почетном гражданине и персональном пенсионере Нюрбинского района, ветерана тыла и труда)

– Сессия Городского Совета депутатов МО “Город Нюрба” –
РЕШЕНИЕ РГС №52�218

от 15 июня 2022 года
О назначении выборов депутатов представительного органа

муниципального образования "Город Нюрба"
В соответствии с частью 7 и 8 статьи 10 Федерального закона "Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе�
дерации" и частью 2, 3, 4 статьи 8 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия) от 28.09.2011.№ 964�З № 815�IV и частью 1,
2, 3 статьи 10 Устава МО "Город Нюрба" городской Совет депутатов РЕШÀЕТ:

1. Назначить выборы депутатов представительного органа муниципального обра�
зования "Город Нюрба" на 11 сентября 2022 года.

2. Главе МО "Город Нюрба" Иванову À.И выделить средства согласно сметы рас�
ходов на подготовку и проведение выборов депутатов представительного органа му�
ниципального образования "Город Нюрба".

3. Главе МО "Город Нюрба" Иванову À.И. назначить ответственного за подготовку
и проведение выборов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по пра�
вовым и земельным вопросам (Калинина С.Н.).

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Официально опубликовать настоящее Решение в средствах массовой инфор�

мации и на официальном сайте Àдминистрации МО "Город Нюрба".
Председатель Городского Совета депутатов МО "Город Нюрба" И.Г.ГУЛЯЕВÀ.

Глава МО "Город Нюрба" Нюрбинского района À.И.ИВÀНОВ.

РЕШЕНИЕ РГС №52�219
от 15 июня 2022 г.

О назначении выборов Главы муниципального образования "Город Нюрба"
В соответствии с ч. 4, 6 и 7 ст. 10 Федерального закона "Об основных гарантиях из�

бирательного права и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции"; с ч. 3, 5 и 7 ст. 8 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах"
в Республике Саха (Якутия) от 28.09.2011 № 964�З № 815�IV и ч. 3 ст. 10 Устава муни�
ципального образования "Город Нюрба", городской Совет депутатов РЕШÀЕТ:

1. Назначить выборы Главы муниципального образования "Город Нюрба" Нюр�
бинского района на 11 сентября 2022 года.

2. Главе МО "Город Нюрба" Иванову À.И выделить средства согласно сметы рас�
ходов на подготовку и проведение выборов .

3. Главе МО "Город Нюрба" Иванову À.И. назначить ответственного за подготовку
и проведение выборов.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по
правовым и земельным вопросам (Калинина С.Н.)

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания.
6. Официально опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа�

ции и на официальном сайте Àдминистрации МО "Город Нюрба".
Председатель Городского Совета депутатов МО "Город Нюрба" И.Г.ГУЛЯЕВÀ.

Глава МО "Город Нюрба" Нюрбинского района À.И.ИВÀНОВ.

– Тюмюкский наслежный Совет –
РЕШЕНИЕ РНС №54�01

22 июня 2022 г.
О повестке дня восьмого очередного заседания сессии Тюмюкского наслежного Совета

В соответствии со статьей 21 Регламента Тюмюкского наслежного Совета Тю�
мюкский наслежный Совет РЕШИЛ:

Включить в повестку дня восьмого очередного заседания сессии Тюмюкского
наслежного Совета следующие вопросы:

1. Об аннулировании решений Тюмюкского наслежного Совета.
2. О назначении муниципальных выборов главы и депутатов представительного

органа муниципального образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Рес�
публики Саха (Якутия).

Председатель наслежного Совета И.П. СÀМОРЦЕВ.

РЕШЕНИЕ РНС №54�02
22 июня 2022 г.

Об аннулировании решений Тюмюкского наслежного Совета
В связи с допущением технических ошибок в решениях Тюмюкского наслежного

Совета, Тюмюкский наслежный Совет РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу Решение наслежного Совета РНС №53�02 от

20.06.2022 г. "О назначении дня проведения выборов главы муниципального образо�
вания "Тюмюкский наслег".

2. Считать утратившим силу Решение наслежного Совета РНС №53�03 от
20.06.2022 г. "О назначении дня проведения выборов депутатов представительного ор�
гана муниципального образования "Тюмюкский наслег".

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель наслежного Совета И.П. СÀМОРЦЕВ.

РЕШЕНИЕ РНС №54�03
22 июня 2022 г.

О назначении муниципальных выборов главы и депутатов
представительного органа муниципального образования "Тюмюкский наслег"

Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
В соответствии с частью 7 статьи 10, частью 8 статьи 81 Федерального закона от

12.06.2002 №67�ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации", с частями 2, 3 статьи 8 Закона Респуб�
лики Саха (Якутия) от 28.09.2011 964�З №815�IV "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия), Тюмюкский наслежный Совет РЕШИЛ:

1. Назначить выборы главы и депутатов представительного органа муниципально�
го образования "Тюмюкский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)
на 11 сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.

Председатель наслежного Совета И.П. СÀМОРЦЕВ.
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Ньурба куоратын олохтооіо СЄ ўєрэіи�
риитин бэтэрээнэ, "Билии” общество лек�
тора

ИВÀНОВÀ Мария Петровна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кыыЇыгар Àнна Àриановнаіа
уонна чугас аймахтарыгар дириμ кутур�
іаммытын тириэрдэбит.

Ньурба 2 №�дээх оскуолатын кэлэктиибэ.

СЄ ўтўєлээх бырааЇа, оройуоμμа доруо�
буйа харыстабыла, фтизиатрия сайдыыты�
гар улахан кылаатын киллэрсибит дириμ
билиилээх ўтўєкэн эмчит, 1967�1971 сс.
Ленинскэй оройуон кылаабынай быраа�
Їынан таЇаарыылахтык ўлэлээбит дьоЇун
салайааччы, Ньурба оройуонун Бочуоттаах
олохтооіо

ЕГОРОВÀ Екатерина Николаевна
олохтон барбытынан кыыЇыгар, СЄ кул�
туура нэЇилиэстибэтин эбийиэктэрин ха�
рыстабылын Департаменын салайааччы�
тыгар Захарова Àйталина Àфанасьевнаіа,
чугас дьонугар, аймахтарыгар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

"Ньурба улууЇа" МО дьаЇалтатын
кэлэктиибэ, Ньурба оройуонун Сэбиэтин

депутаттара, Ытык Сўбэ чилиэннэрэ.

Улаханнык ытыктыыр, єр сылларга туб�
диспансерга кылаабынай бырааЇынан ўлэ�
лээбит Ньурба улууЇун бочуоттаах олох�
тооіо, СР ўтўєлээх бырааЇа, ўлэ, тыыл бэ�
тэрээнэ

ЕГОРОВÀ Екатерина Николаевна
бэс ыйын 22 к. 93 сааЇыгар ыарахан ыарыт�
тан кўн сириттэн барбытынан кыргытта�
рыгар, кўтўєтўгэр, сиэннэригэр кутуріам�
мытын тириэрдэбит.
Киин балыыЇа администрацията, профкома,

сэллиги утары диспансер коллектива.

Єр сылларга Ньурба оройуонун “Комму�
низм суола” хаЇыатыгар бэриниилээхтик
селькордаабыт, элбэх ахсааннаах сытыы,
ааіааччы боліомтотун тардар суруйуулар
ааптардара, СР ўтўєлээх бырааЇа

ЕГОРОВÀ Екатерина Николаевна
олохтон туораабытынан кыргыттарыгар,
кўтўєтўгэр, сиэннэригэр, бары чугас дьо�
нугар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

“Ньурба�ОгниНюрбы” хаЇыат кэлэктиибэ.

СЄ ўтўєлээх бырааЇа, Ньурба оройуонун
Бочуоттаах олохтооіо, ўлэ, тыыл бэтэрээ�
нэ

ЕГОРОВÀ Екатерина Николаевна
ыарахан ыарыттан кўн сириттэн барбыты�
нан кыргыттарыгар, кўтўєттэригэр, сиэн�
нэригэр, аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Мария Трофимовна Крыжановская,
Наталья, Валентина, Марта.

Убаастыыр табаарыспыт Терентьев Нико�
лай Иннокентьевичка тапталлаах кыыЇа,
сиэнэ, Иннокентьев Àлексей Михайло�
вичка кэргэнэ, кыыЇа, эдьиийдэригэр,
убайдарыгар, бары чугас дьонноругар

Надежда Николаевна
уонна

Àнжелика
суорума суолламмыттарынан дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит, аЇыыбытын холбуу�
бут.

Àнтоновкаттан Захаровтар, оіолоро.

Бииргэ ўєрэммит, ўєрэппит чугас киЇиби�
тигэр Николаева Милана Никитичнаіа
уонна балтыгар, чугас аймахтарыгар тап�
таллаах аіалара

НИКОЛÀЕВ Никита Викторович
кўн сириттэн соЇуччу барбытынан дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Биир кылаастаахтара, тєрєппўттэр,
кылаас салайааччыта.

Убаастыыр кырдьаіас убайбытыгар Те�
рентьев Николай Иннокентьевичка тап�
таллаах кыыЇа, сиэнэ, убайдарыгар,
эдьиийдэригэр балтылара, кўтўєттэрбити�
гэр Иннокентьев Àлексей Михайловичка
кэргэнэ, кыыЇа, Попов Дмитрий Евсее�
вичкэ кэргэнэ, оіотугар ийэтэ, кўндўтўк
саныыр балтыларбыт

Надежда Николаевна,
Àнжелика Àлексеевна

кўн сириттэн соЇуччу, олус хомолтолоох�
тук барбыттарынан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Саввисовтар, Àндреевтар, Васильевтар
Ньурбаттан, Дьокуускайтан,

Владивостоктан, Ивановтар Мархаттан.

Кўндўтўк саныыр бырааппыт
ИВÀНОВ Василий Àлександрович

кўн сириттэн олус соЇуччу барбытынан
чугас дьонноругар, аймахтарыгар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Максимовтар, Ивановтар, Прокопьевтар.

Кўндў тапталлаах бырааппыт
ÀЛЕКСÀНДРОВ Леонид Николаевич

Дьокуускай к. ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн барбытын туЇунан чугас дьону�
гар, табаарыстарыгар дириμник курутуйан
туран биллэрэбит.

Бииргэ тєрєєбўт убайдара, эдьиийдэрэ,
кўтўєттэрэ, саμастара.

Ньурба улууЇун Хаμалас нэЇилиэгиттэн
тєрўттээх кўндў кўтўєппўт

Леонид Николаевич ÀЛЕКСÀНДРОВ
уЇун ыарахан ыарыыттан биЇиги кэккэби�
титтэн туораабытынан кыыспар, балты�
бар, эдьиийбитигэр Машенькаіа, оіоло�
ругар, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын биллэрэбит.

Ийэ кынна, бииргэ тєрєєбўттэрэ,
кўтўєттэр, сиэннэр.

Тапталлаах бырааппыт, убайбыт
ÀЛЕКСÀНДРОВ Леонид Николаевич 

(Ньукуус)
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм�
митинэн бииргэ тєрєєбўт эдьиийдэригэр,
убайдарыгар, кэргэнигэр, оіолоругар ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит. Ийэ буо�
руμ сылаас, сымнаіас суоріан буоллун.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан
Григорьевтар, Копыловтар.

Ньурба улууЇун Хаμалас нэЇилиэгиттэн
тєрўттээх кўндў кўтўєппўт

Леонид Николаевич ÀЛЕКСÀНДРОВ
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн сиэн балтыбытыгар Машень�
каіа, оіолоругар, бииргэ тєрєєбўттэригэр,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Дьэргэ Маайа оіолоро, кўтўєттэрэ,
кийииттэрэ, сиэннэрэ.

Кўндў бииргэ ўєрэммит кыыспытыгар,
Ньурба оройуонун Киин поликлиникаты�
гар бырааЇынан ўлэлиир Федорова Àлев�
тина Николаевнаіа тапталлаах быраата

ÀЛЕКСÀНДРОВ Леонид Николаевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан эдьиийдэригэр Екатеринаіа, убай�
дарыгар Àлександрга, Николайга, кэргэ�
нигэр, оіолоругар, чугас аймах дьоннору�
гар дириμ кутуріаммытын холбуубут.
Ыарахан кэмμэ бары бииргэ буолуμ. Дой�
дутун буора сылаас суоріан, сымнаіас
тэллэх буоллун.

Хаμалас орто оскуолатын 1981 с. бииргэ
ўєрэнэн бўтэрбит кылааЇыμ оіолоро.

Оскуолаіа бииргэ ўєрэммит кылааЇын�
ньыкпыт, табаарыспыт

ÀЛЕКСÀНДРОВ Леонид Николаевич 
(Ньукуус)

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
туораабытынан кэргэнигэр Машаіа, оіо�
лоругар, бииргэ тєрєєбўттэригэр, бары ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.
Кўндў доіорбут сырдык мєссўєнэ биЇиги
сўрэхпитигэр єрўў баар буолуо. Ийэ сириμ
буора сымнаіас суоріан, тэллэх буоллун.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын 1989 с.
бииргэ бўтэрбит 10 "б" кылааЇын оіолоро.

Хаμалас нэЇилиэгиттэн тєрўттээх
ÀЛЕКСÀНДРОВ Леонид Николаевич

ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм�
митинэн кэргэнигэр, оіолоругар, кэллиэ�
гэлэрбитигэр Екатерина Николаевнаіа,
Àлевтина Николаевнаіа, убайдарыгар,
чугас аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Хаμалас балыыЇатын кэлэктиибэ
уонна бэтэрээннэрэ.

Кўндўтўк саныыр балтым, ийэбит, эбэбит
ТÀТÀРИНОВÀ Татьяна Àлександровна

бу дьыл бээс ыйын 28 к. кўн сириттэн
эмискэ ыалдьан барбытын туЇунан ди�
риμник курутуйан туран биллэрэбит.

Эдьиийэ Светлана Àлександровна, кыыЇа
Надежда, кўтўєтэ Николай, сиэннэрэ.

Кўндў эдьиийбит, ийэбитигэр баар�суох
балта, балтыбытыгар Надиккаіа, кўтўєп�
пўт Николайга кўндў ийэлэрэ, сиэннэри�
гэр амарах эбэлэрэ

ТÀТÀРИНОВÀ Татьяна Àлександровна
эмискэ ыарахан ыарыыттан суох буолбу�
тунан дириμ кутуріаммытын холбуубут

Ньурбаттан Башариннар, Àндреевтар,
Степановтар, Дьокуускайтан Васильевтар,

Севостьяновтар, Татариновтар.

Бордоμ нэЇилиэгин олохтооіо, Бордоμ
нэЇилиэгин "Бочуот кинигэтигэр" киирбит
ўлэ бэтэрээнэ, сэрии сылын оіото, тыа
хаЇаайыстыбатыгар, ўєрэіирии салааты�
гар єр сылларга ўтўє суобастаахтык ўлэ�
лээбит

ЕФИМОВ Àлександр Дмитриевич
ыарахан ыарыыттан 86 сааЇыгар кўн си�
риттэн барбытынан оіолоругар, сиэннэри�
гэр, бары аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит. ЭЇиги аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

"Бордоμ нэЇилиэгин" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк Сэбиэтин депутаттара.

Кўндў бииргэ тєрєєбўт эдьиийбит, ийэбит,
эбэбит

Àльбина Àлексеевна ÀНИСИМОВÀ
69 сааЇыгар уЇун ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабытын аймахтарыгар, биир�
гэ ўлэлээбит дьонугар�сэргэтигэр биллэ�
рэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан бырааттара,
уола, кийиитэ, сиэннэрэ.

Убаастабыллаах кэллиэгэбитигэр Àриан
Àлексеевичка бииргэ тєрєєбўт эдьиийэ,
Ньурба 1 №�дээх оскуолатыгар библиоте�
карынан ўлэлээбит

ÀНИСИМОВÀ Àльбина Àлексеевна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын холбуубут.

Дмитрий Àполлонович,
Марк Àфанасьевич, Николай Васильевич,

Àнатолий Георгиевич, Петр Иванович.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатыгар бииргэ
ўєрэммит оіо сааспыт дьўєгэтэ

ÀНИСИМОВÀ Àльбина Àлексеевна
бу дьыл бэс ыйын 28 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабытынан уолу�
гар, чугас аймахтарыгар бэйэбит дириμ ку�
туріаммытын биллэрэбит. Тєрєєбўт Ньур�
баμ буора тўў суоріан курдук сымнаіас
буоллун, быдан дьылларга быраЇаай.

1970 с. 10 "в" кылааска
бииргэ ўєрэммиттэрэ.

Кўндў кырдьаіас кэлиэгэбит, педагогичес�
кай ўлэ бэтэрээнэ

ÀНИСИМОВÀ Àльбина Àлексеевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
барбытынан уолугар Володяіа, кийиити�
гэр Оляіа, сиэннэригэр, кырдьаіас эдьии�
йигэр Àлександра Прокопьевнаіа, быраа�
тыгар Àриан Àлексеевичка, кийиитигэр
Маргарита Николаевнаіа, балтыгар Àнто�
нина Àфанасьевнаіа дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Ньурба 1 №�дээх оскуолатын кэлэктиибэ.

Кўндў бырааппыт, убайбыт, Ньурба оро�
йуонун Чкалов нэЇилиэгин олохтооіо

СТЕПÀНОВ Федот Максимович
бу дь. бэс ыйын 26 к. уЇун ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн барбытынан
эдьиийигэр, балтыларыгар, бырааттары�
гар, аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тириэдэбит.

Ньурбаттан эдбиийгит Єкўлўўнэ,
кини дьиэ кэргэнэ, Ньурбаттан,

Мииринэйтэн Кириллиннэр, Федоровтар.

Кўндўтўк саныыр тапталлаах балтым,
эдьиийбит, "Масстрой" тэрилтэ бухгалтера 

ÀММОСОВÀ Àлевтина Ивановна
бу дьыл бэс ыйын 29 кўнўгэр уЇун, ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабытынан ди�
риμник курутуйан туран бары аймахтар�
бытыгар, билэр дьоммутугар иЇитиннэ�
рэбит.

Убайа, балтылара, бырааттара.

2 №�дээх Дьокуускайдааіы педагогическай
училище 1984 с. выпуск студеннааіы доіорбут 

ÀММОСОВÀ Àлевтина Ивановна
бу дьыл бэс ыйын 29 к. уЇун ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабытынан уба�
йыгар, балтытыгар, сиэн  балтыларыгар,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ ўєрэммит доіорбут, убайыгар, бал�
тытыгар, сиэн балтыларыгар тапталлаах
эдьиийдэрэ, балтылара

ÀММОСОВÀ Àлевтина Ивановна
бу дьыл бэс ыйын 29 к. уЇун ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабытынан бары
чугас дьонугар, аймахтарыгар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

Маалыкай орто оскуолатын
1983 сыллаах выпуЇа.

Бииргэ тєрєєбўт эдьиийбит, тыыл бэтэ�
рээнэ

ИВÀНОВÀ Àнна Николаевна (Тыла суох)
90 сааЇыгар Дьокуускай к. олохтон туораа�
бытынан оіолоругар Мираіа, Àриаμμа,
сиэннэригэр уонна хос сиэннэригэр ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.

Бииргэ тєрєєбўт бырааттарыμ Николай,
Àфанасий дьиэ кэргэттэрэ.

Кўндўтўк саныыр аймахтарбытыгар Ива�
нова Мира Николаевнаіа, Àриан Никола�
евичка, сиэннэригэр, хос сиэннэригэр
тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ, тыыл, ўлэ
бэтэрээнэ

ИВÀНОВÀ Àнна Николаевна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Àнтоновкаттан аймахтаргыт Леонид,
Наталия Васильевтар уонна оіолоро.

Кўндў эдэр сааспыт дьўєгэтэ, эрэллээх
доіорбут

ÀММОСОВÀ Àльбина Ивановна (Àля)
ыарахан ыарыыттан бу дь. бэс ыйын 29 к.
кўн сириттэн кўрэммитинэн дьиэ кэргэни�
гэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, балтылары�
гар, бары аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит. Ўтўє киЇибит, кўндў
дьўєгэбит куруук биЇиги санаабытыгар
тыыннаах буолуоμ.

Дьаархантан дьўєгэлэрэ Àкулина,
Маргарита, Линаида.

Дьаарханнааіы "НьургуЇун" оіо саадыгар
сэбиэдиссэйинэн ўлэлии сылдьыбыт

ÀММОСОВÀ Àльбина Ивановна
уЇун ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан
кўрэммитинэн бары аймахтарыгар, билэр
дьонугар кутуріаммытын курутуйан туран
биллэрэбит.

Детсадка бииргэ ўлэлээн ааспыт
дьўєгэлэрэ, кэллиэгэлэрэ.

Убаастыыр саμаспыт
ГРИГОРЬЕВÀ Àнна Николаевна

90 сааЇыгар кўн сириттэн кўрэммитинэн
оіолоругар Àриаμμа, Мираіа дириμ
кутуріаммытын холбуубут.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан эдьиийгит
Àнна Àндреевна оіолоро.

Кўндўтўк саныыр эдьиийим
ГРИГОРЬЕВÀ Àнна Николаевна

уЇун ыарахан ыарыыттан Дьокуускай к.
олохтон туораабытынан оіолоругар Мира�
іа, Àриаμμа, кинилэр дьиэ кэргэттэригэр,
сиэннэригэр, хос сиэннэригэр дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан Ефремовтар.
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Ньурбатааіы "Мой бизнес"
кииμμэ эдэр киЇи Николай Иванович
Иванов чааЇынай биисинэс тэринэн
соторутааіыттан ўлэлиир. Урбааны�
нан дьарыктанааччыны кытары сирэй
кєрсєн кэпсэтиибин ааіааччыларга
тиэрдэбин.

� Николай Иванович, ўлэіит ту�
Їунан билиЇиннэриμ эрэ. Бастаан
туохтан саіаламмытай?

� Àаспыт сыл кўЇўнўгэр до�
іотторбун кытары кыттыЇан бэйэ
дьыалатын тэриммиппит. Дьоіус
биисинэЇинэн дьарыктаныахпыт
иннинэ бастаан араас кєрўμнэри
толкуйдаан кєрбўппўт. Дьокуускай
куоракка сип�панелынан тутуллубут
араас тутуулары дьон интэриэЇир�
гиирин кєрєн�истэн, боруобалаан
кєрєргє санаммыппыт.

Тохсунньу ый бўтўўтэ кытты�
Їаммыт Тольятти куораттан станок
ылан, матырыйаалбытын атыыла�
Їан, бастаан стартовай курдук аіы�
йах сип�панели ылбыппытын нэЇи�
лиэктэн кэлэн атыыласпыттара.

БиЇиги дьолбутугар, Ньурба
улууЇугар Норуот кєіўлээЇинин
сыла биллэриллэн, бэйэ дьыалаты�
нан дьарыктаныан баіалаахтарга
оройуон ўп кєрєн,  кємєлєЇєн
єйўўр буолта олус ўчўгэй.

"Мой бизнес" киинигэр бии�
синэс бырайыакпытын кємўскээн,
ўс сылга дуогабардаЇан, биисинэс�
питин сайыннарыахпытыгар диэри
резидент быЇыытынан киирэн ўлэ�
лиибит.

Сўрўн ўлэбит кулун тутар ый
бўтўўтўгэр саіаламмыта. Билиμμи�
тэ этэμμэ ўлэлиибит диэххэ сєп.

Ньурбаіа аан бастакы дьиэби�
тин Лэппириэμμэ "Компактнай

микрооройуоμμа" улахан дьиэни,
Ыччат микрооройуонугар  этээЇэ
суох тутуллубут дьиэни иккис этээ�
Їин уонна 3,5х7 иэннээх самалык
дьиэ тутан бўтэрэн эрэбит. Ўс киЇи�
лээх биригээдэ тэриллэн ўлэлиир.
Ўчўгэйэ диэн дьиэни тутаат, тўннўк�
тэрин туруоран киирэн олоруохха
сєп. Бэрэбинэ дьиэ курдук хана�
паахыламмат, дьиэ тўЇэрин кэтэс�
пэккин. Дьиэ кўлўўЇўн туттаран
киллэрэргэ, маны таЇынан дьиэ
холлоіосторун тутабыт.

� Туох матырыйаалынан тута�
іытый?

� Тутар матырыйаалбыт ОСБ
(ориентировано�стружечная плита,
сахалыыта мас кєєбўлўттэн бириэс�
тэммит билиитэ), сылааЇы тутары�
гар полистеролу тэлгэтэн, икки єт�

тўттэн ОСБ билиитэлэри сыЇыарар�
га полиуретановай килиэйи тутта�
быт. ОСБ билиитэлэр  кўн уотуттан,
хаартан, ардахтан хараарбатын туЇу�
гар, дьиэни тутан бўтээт мэктиэ
биэрэн, сыл иЇигэр тас єттўн бўрўє�
Їўнўнэн сабан биэрэбит.

� Сип�панель хаачыстыбатын
туЇунан ааіааччыларга билиЇиннэ�
риμ эрэ.

� Саха сирин тыйыс усулуобу�
йатыгар барсар буолан сылааЇы ту�
тар. Уокка (баЇаарга) бэриммэт
ОСБ матырыйаал ыларга дьулуЇа�
быт. Регламент быЇыытынан СИП�
панелынан тутуллубут дьиэ 20�30�ча
сыл хаачыстыбатын сўтэрбэт.

СИП�панелынан тутуу Ньур�
баіа саμа киирэн эрэр буолан, сорох
дьон саарбаіалыыллара чуолкай.

БиЇиги ўчўгэй хаачыстыбалаах ма�
тырыйаал ылабыт, полистеролбутун
куоракка сакаастаан оμотторобут,
ОСБ билиитэлэри, килиэйбитин со�
іуруу сакаастыыбыт. Сааμсыйанан
сибээстээн тутуу маЇын сыаната
ыараан, сорох дьон альтернатива
кєрдєєн сип�панелынан туттарар
буоллулар.

� Дьиэ сыаната тєЇє буоларый?
� СИП�панелынан тутуллубут

тутуулар сыаналара удамыр буолал�
лар. Холобур, 6х6 иэннээх истэри�
тастары тутуллубут бэлэм дьиэ
сыаната 1 200 000�1300 000 суумаіа
халбаμныыр, ол аата 20�40 быры�
Їыан харчыга экономия тахсар. 

� Бу холобурдаабыт 6х6 иэннээх
дьиэіэ тєЇє матырыйаал барарый?

� Дьиэ истиэнэтигэр 19, єЇўє�
тўгэр 12 билиитэ барар. Муостата
араас матырыйаалтан оμоЇуллар.

Билэр уолаттарым дьиэ туттан 4�
5�с сылларын олороллор, "Сылаас,
ўчўгэй, дьиэ ититиитигэр экономия
тахсар",�диэн этэллэр.

� Хас буолан ўлэлиигитий?
� Билигин тўєрт буолан  сўрўн�

нээн Ньурба улууЇугар ўлэлиибит,
Чаппанда нэЇилиэгэр саамай улахан
тутууну ипотекалаахтарга дьиэ ту�
туохтаахпыт, аккредитацияны аас�
тыбыт... Ыаллыы сытар Сунтаартан
тиийэ кэлэн матырыйаал биЇигит�
тэн атыылаЇаллар.

� Николай Иванович, инники бы�
лааμμыт туЇунан билиЇиннэриμ эрэ.

� Инникитин ылсыбыт хайыс�

хабытын сайыннарар санаалаахпыт,
кэнэіэЇин полистерол матырыйаал�
лары бэйэбитигэр оμорорго дьулу�
Їан ўлэлиибит. Бэйэбит база оμос�
тон, офис туттан ўлэлииргэ былаан�
ныыбыт, � диэн кэпсээтэ эдэр ур�
бааньыт.

Саха тутан�хабан, илэ хараіы�
нан кєрдєіўнэ астынарынан, тутуу
ыытыллар эбийиэктэргэ Николай
Ивановтуун баран кєрдўбўт. Бас�
таан Ыччат микрооройуонугар тии�
йэн ўлэ хаамыытын билистим.

Биригээдэіэ ўлэлиир эдэр киЇи
Чиряев Иван Кононович:

� Мин Бўлўўттэн тєрўттээхпин,
ньурбаларга кўтўєппўн. Бу иккис
дьиэбитин сип�панелынан тутабыт,
7х8 иэннээх иккис этээЇин уонна
4х8 иэннээх самалык дьиэни тутан
бўтэрэн билигин сарайын тутуута
хаалла. Тутар матырыйаалбыт хаа�
чыстыбата ўчўгэй, тутарга�хабарга
ыйааЇына чэпчэки, дьон сип�па�
нель матырыйаалы  сэμээрэн эрэл�
лэр, � диэн эттэ.

Салгыы Лэппириэμμэ тутул�
лубут дьиэни кєрдўбўт. Дьиэ иЇэ�
таЇа, муостатыгар тиийэ сип�па�
нелынан тутуллубут. Дьиэ аана ту�
руоруллара хаалбыт. Истиэнэлэрэ,
муостата кєнєтє кєрєргє. КыЇы�
нын, кэлэр кыстыгы хайдах туораа�
быттарын туЇунан билэргэ сорук
турар. 

Эдэр дьоμμо, чуолаан Николай
Иванов салайар дьоіус кэлэктии�
бигэр, ылсыбыт дьыалалара ыпсан,
ўлэ хаамыыта тэтимнээхтик, кўр�
гўємнээхтик барарыгар, кэнэіэЇин
саμа матырыйаалтан тутуллубут ту�
туулар элбии туралларыгар баіара
хаалабын.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– Дьоіус биисинэс –

Ньурбаіа сип7панелынан дьиэ туталлар


