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С Днем народного единства
Дорогие жители Нюрбинского района! Уважаемые

земляки!
От имени руководства Нюрбинского района и от се�

бя лично горячо и сердечно поздравляю вас с праздником
� Днем народного единства!

В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие
ключевую роль в истории нашей страны. Во все времена
главным для России было единение народа. Это та исто�
рическая основа, которая связывает наше прошлое, нас�
тоящее и будущее.

И сегодня, в условиях специальной военной операции,
когда против нашей страны действуют силы коллек�
тивного Запада, только сплочение и единство многона�
ционального народа России способно принести победу. Во
имя защиты новых территорий страны и его жителей,
создания условий, которые бы гарантировали безопас�
ность самой России. В этот период мы все своим пло�
дотворным трудом и всеми помыслами и устремлениями
должны обеспечить крепкий тыл, оказывать всемерную
помощь нашим Вооруженным силам и семьям мобилизо�
ванных и лиц, находящимся на военной службе по конт�
ракту. 

Дорогие жители Нюрбинского района! Уважаемые
земляки! Примите самые искренние пожелания крепкого
здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма, счастья и
благополучия!

Глава МР "Нюрбинский район"
À.М.ИННОКЕНТЬЕВ.

Àлтынньы 31 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуус баЇылыгын солбуйаач�
чыта Николай Бурнашев Àлексей Иннокен�
тьев Запорожьеіа биир дойдулаахтарбыты�
гар фронт чугаЇыгар тиийэн сэриигэ наада�
лаах малы�салы � дрону, хараμаіа кєрєр
прибордары, прицеллары биэртэлээбитин,
баЇылык тєннєн иЇэн госпитальга 2 Ньурба
уолун кєрсўбўтўн, сарсын Ньурбаіа кэлэ�
рин иЇитиннэрдэ. 

Олоіу�дьаЇаіы салайар сулууспа сала�
йааччыта Àфанасий Кириллин ааспыт нэдиэ�
лэ бэнидиэнньигэр�оптуорунньугар кўўс�
тээх тыалга баіаналар сууллан уот аварий�
най арахсыылара буолбуттарын эттэ. Барыта
11�дэ уот арахса сырытта. Єрємўєнўнэн си�
бэстээх уоту былааннаах араарыылар буо�
лаллар. 31.11.22 с. Кўндээдэ уонна ЎєЇээ
Бўлўў аннынан паром ўлэлээн бўтэр. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отделын
салайааччытын солбуйааччыта Николай
Àлексеев криминальнай субуокканы били�
Їиннэрдэ. Нэдиэлэ устата 79 биллэрии
киирдэ, хирургияіа 10 киЇи кєрдєрўннэ.
Àдминистративнай буруй � 15, буруй оμо�
руутун сибикитин булуу туЇунан араапар �
13, киЇини ыараханнык эчэтии (быЇахтаа�
Їын) � 1, халымырдык эчэтии � 1. Накыыμ�
μа Мирнэй олохтооіо криминалы кытта си�
бээЇэ суох єлбўтўн, Ньурба к. Энергетик
кыбаарталыгар 1 киЇи сўрэіэ тохтообутун
булбуттар, экспертиза ыытыллар. 50 борото�
куол толорулунна, уопсастыбаннай бэрээ�
дэги кэЇии иЇин � 6, ГÀИ хайысхатынан �
42, ыстарааптыыр стоянкаіа 5 массыына ту�
руорулунна, итирик туруктаах 3 суоппар,
правата суох 3 киЇи тутулунна. Халтараан
буолан ДТП�лар таіыстылар. Дьон поддель�
най правалаах сылдьан тутуллар буолла,
маннык тўгэμμэ сибидиэнньэ  информаци�
оннай базаіа киллэриллибэт, онон хаЇан
эмэ син�биир биллэн тахсар. Сымыйа доку�
муону оμорбут киЇи даіаны, оннук доку�
муону туЇанааччы даіаны холуобунай эп�
пиэтинэскэ тардыллаллар. 

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова коронавируснай
инфекциянан улууска 15 киЇи ыалдьарын,
ол иЇигэр 6 киЇи стационарга, атыттар тас�
тан эмтэнэллэрин иЇитиннэрдэ. Субуотаіа
биир оіо тєрєєтє. Àаспыт нэдиэлэіэ сана�
виация 5 кєтўўнў оμордо.

ÀТП дириэктэрин э.т. Àлександр Пота�
пов салгын олбохтоох суудуна єрємўєнэ
бўтэн бўгўн боруобалыыр сырыыны оμо�
руохтарын эттэ. Муус киЇини уйар буолла�
іына, суудуна �24 кыраадыс тўЇўєр диэри
сылдьыаіа, онтон тымныйдаіына тохтуоіа. 

Социальнай кємўскэл управлениетын са�
лайааччыта Ирина Находкина быстах хо�
муурга хабыллыбыт дьон дьиэ кэргэттэри�
гэр єрєспўўбўлўкэттэн кєрўллўбўт тєлєбўр
докумуоннарыгар ўлэлэЇэ олороллорун, ўлэ
сўрўн тўЇўмэіэ 01.11.22 с. диэри тўмўктэ�
нэрин иЇитиннэрдэ. Сокуон буукубатын
ирдэбилинэн буолан, сорохторго докумуон�
нара сєп тўбэспэт тўгэннэригэр аккаас�

тыырга кўЇэллэллэр. Холобура, сокуоннай�
дык эрдии�ойохтуу буолбакка эрэ, граждан�
скайынан олорон тус�туспа пропискалаах
буоллахтарына, эбэтэр докумуонунан арах�
сыбатах курдук эрээри бииргэ олорбот тў�
гэннэригэр.

Улуустааіы ыччат бэлиитикэтин управ�
лениетын салайааччыта Валерия Владимиро�
ва мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэ�
риттэн элбэх ыйытык�этии киирэрин,
улууска волонтерскай ыстаап ўлэлиирин,
нэЇилиэктэргэ уонна Ньурба к. киирэр са�
йаапкаларынан ўлэ барарын, быстах хо�
муурга барбыт дьон кэргэттэрэ, аймахтара
кыттыылаах "тєгўрўк остуол" ыытыллыбы�
тын иЇитиннэрдэ. Àаспыт субуотаіа "Пер�
вокурсник кўнэ" тэрээЇин ыытылынна,
Медколледж уонна техникум устудьуонна�
рыгар студенческай билиэттэрэ туттары�
лынна. 02.11.22 с. тэрилтэлэр сонуннары
иЇитиннэрэр�биллэрэр ўлэЇиттэригэр
аналлаах сэминээр�практикум буолар.

СЄ Дьиэ кэргэн уонна ыччат психологи�
ческай єйєбўлўн киинин Ньурбатааіы фили�
алын ыстаарсай педагог�психолога Татьяна
Степанова мобилизацияламмыт дьон дьиэ
кэргэттэрэ сўрўннээн олох�дьаЇах єттўнэн
кыЇаліаларынан этинэллэрин, ийэлэргэ,
кэргэттэригэр аналлаах бєлєх арыйбытта�
рын, онно киирбэт дьоμμо бэйэлэригэр
тахсалларын, биирдиилээн дьоμμо тєлє�
пўєнўнэн консультация биэрэллэрин, би�
лиμμитэ этэμμэтин эттэ.

Ўлэлээх буолуу киинин салайааччыта Са�
хая Столярова "Демография" нацпроегынан
ўлэтэ суох дьоμμо ўєрэххэ барыта 60�ча ки�
Їи хабыллыахтааіыттан, 54 киЇи ўєрэнэ
сылдьарын, сыл бўтўєр диэри хаалбыт 6 ки�
Їини ўєрэтиэхтээхтэрин иЇитиннэрдэ.
Олохтоох бўддьўєт суотугар сыл бўтўєр
диэри 15 киЇини ўєрэттэриэхтээхтэр, аμар�
дара ўєрэннэ.

Култуура департаменын салайааччытын

солбуйааччыта Àльбина Михайлова тыйаатыр
саμа дьиэтэ аЇыллыытыгар бэлэмнэнэ сыл�
дьалларын, сэтинньигэ Олоμхо декадата
буоларын, улуустааіы ўєрэх салалтатын
кытта кэккэ тэрээЇиннэр былааннаммыт�
тарын эттэ. НэЇилиэктэр кўннэрэ ыытыл�
лыахтаах, сэтинньи бўтэЇигэр Хорула нэЇи�
лиэгэ тєрўттэммитэ 125 сылыгар аналлаах
тэрээЇиннэр буолуохтара. 

Николай Бурнашев сэтинньи 3 к. тыйаа�
тыр саμа дьиэтин аЇыллыытыгар СЄ Ил
Дархана Àйсен Николаев кытта кэлэрин
иЇитиннэрдэ. КэтэЇиилээх тыйаатыр аЇыл�
лыыта � улууспут историятыгар улахан суол�
талаах тэрээЇин. Сонуннары киэμник тар�
іатар сириэстибэлэринэн тыйаатырга сы�
Їыаннаах араас суруйуу баар. Онно хоруй
судургу: "Ньурба тыйаатыра" диэн аакка
туох даіаны киЇи омнуолуоіа суох. Дьо�
куускайга "Саха тыйаатыра" баар, онтон ким
даіаны соЇуйбат, судаарыстыбаннай тыйаа�
тыр буолара син�биир єйдєнєр. Àны итиччэ
улахан дьиэіэ киирэн баран тыйаатыр тоіо
"кєЇє сылдьар" диэн буолуохтааіый.

Спорт управлениетын салайааччыта Ро�
берт Àлексеев РФ спордун маастара, СЄ
оіунан ытыыга ыстаарсай тренерэ Àлек�
сандр Филатов 28�29.10.22 с. Ньурбаіа кэ�
лэн маастар�кылаастары ыытан эрчийби�
тин, мас тардыЇыытыгар уонна волейболга
кўрэхтэр саіаламмыттарын, бу нэдиэлэіэ
боксаіа кўрэхтэЇии буоларын эттэ.

ИСУ салайааччытын э.т. Константин
Иванов тутуу ўлэтин хаамыытын билиЇин�
нэрдэ. Ўєдэй оскуола�саадын быйылгы ўлэ�
тэ бу кўннэргэ тўмўктэнэр. Маар дьыссаа�
тыгар таЇынааіы теплотрассатын тардан
бўтэн эрэллэр, бу нэдиэлэіэ сылааЇын хол�
буохтаахтар. Кўндээдэ оскуолатын ис ўлэтэ
барар, єтєр бўтўєіэ.

Роспотребнадзор Ньурбатааіы террито�
риальнай отделын салайааччыта Àндрей Фе�
доров саμа эбийиэктэр кєμўл ылыыларыгар

сыЇыаннаах иЇитиннэрии оμордо. Чаппан�
да оскуолатын докумуоннарын биэрбиттэр,
экспертиза оμоЇуллар, бу кўннэргэ бўтўєіэ,
оччоіо санитарнай�эпидемиологическай
тўмўктээЇин ылыллара тўргэн буолар, ли�
цензия ўєрэх хайысхатынан ылыллар. Кўн�
дээдэ оскуолатын биир да докумуонун биэ�
рэ иликтэр. 

Эпид�балаЇыанньа туЇунан этэр буол�
лахха, ОРВИ�нан ыалдьыы арыый аччаата,
ааспыт нэдиэлэіэ � 121 (ол иннинэ 141 этэ),
"эпидпорог" 80% ўрдээн турар (эрдэ 2 тєгўл
ўрдўгэ). Àндрей Федоров каникул иннинэ
оскуола ўєрэнээччилэригэр грипп утары
быЇыыны кўўскэ биэрэр наадатын бэлиэ�
тээтэ. Билиμμитэ быЇыыны оіолор � 46%
уонна улахан дьон 35% эрэ ылан олороллор.
"Группа риска" киирэр хроническай ыарыы�
лаах уонна аіам саастаах дьон, ўєрэх уонна
доруобуйа харыстабылын ўлэЇиттэрэ бы�
Їыыны булгуччу ылыах кэриμнээхтэр.

Ўп управлениетын салайааччытын солбу�
йааччыта Евдокия Филиппова мобилизация�
ламмыт дьоμμо уонна кинилэр дьиэ кэргэт�
тэригэр кємє Фондатыгар барыта 5 тэрил�
тэттэн: улуус дьаЇалтатыттан, "Байылыат"
ХЭТ�тэн, ўп управлениетыттан, култуура
департаменыттан уонна "Кристалл" ХЭТ�
тэн барыта 210 тыЇ. солк. киирбитин иЇи�
тиннэрдэ.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин нэЇилиэккэ барар ўлэни�хамнаЇы
иЇитиннэрдэ, Эриэн Кутаттан Телевышка�
іа кэлэр уот линията 2008 с. улууска бэрил�
либитин, ол эрээри бастакы докумуоннар
суох буолан РЭС уонна Ростелеком билим�
мэттэрин, онон хаЇаайына суох курдук кєс�
тєн дьоμμо улахан кыЇаліаны ўєскэтэрин
эттэ, дьэллик ыт боппуруоЇун кєтєхтє.

Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игнатьев
септиккэ, уулусса сырдатыытыгар, ыт боп�
пуруоЇугар ўлэ барарын эттэ. Уулуссаны
сырдатыы ўлэтин Убайаантан саіалаабыт�
тар, онтон былааннаахтык Ньурба диэкки
киирэн иЇиэхтээхтэр. БаскыЇыанньаттан
уулуссаіа хаары ыраастыыр тиэхиньикэ
ўлэлии таіыста. Септик таЇыыта улахан кы�
Їаліалардаах. Билигин 1 массыына ўлэлии
сылдьар, суоппардар 3�4 кўнўнэн  кэлиэх�
тээхтэр. Тыйаатыр аЇыллыытыгар, Норуот
сомоіолоЇуутун кўнўгэр бэлэмнэнии барар.
Дьэллик ыттары СЭГХ гараЇыгар "пункт
передержки" курдук тутуохха сєп. Сокуон
ирдииринэн, ыттары тутар пуун +5 кыраа�
дыстан намыЇах буолуо суохтаах.

Улуус дьаЇалтатын тэрийэр�правовой уп�
равлениетын салайааччыта Лариса Николае�
ва нэдиэлэтээіи былааны билиЇиннэрдэ.
03.11.22 с. � тыйаатыр ўєрўўлээх аЇыллыыта,
КДН мунньаіа. 04.11.22 с. � "Кыталык" КД�
гар "ДоіордоЇуу бэстибээлэ". 05.11.22 с. �
Улахан этнографическай диктант. Итини
таЇынан Ийэ кўнўгэр аналлаах ый уонна
Норуот сомоіолоЇуутун кўнўгэр аналлаах
тэрээЇиннэр ыытыллаллар. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин салалтатын аатыттан уон�
на тус бэйэм Норуоттар сомоіолоЇууларын кўнўнэн итии�
тик�истиμник эіэрдэлиибин!

Дойдубут бўгўн уустук тургутуулары ааЇар, урукку
курдук неонацизм алдьархайын сєргўппўт кўўстэргэ ута�
рылаЇар. Кєμўл, сырдык кэскилин тас дьайыыттан уонна
сиэрэ суох бэрээдэктэрин уонна сыаннастарын соμнооЇун�
тан кємўскўўр.

Польша уонна Литва халабырдьыттарын Москват�
тан ўўрўўттэн саіаламмыт бырааЇынньык бўгўн хаЇааμ�
μытааіар да сытыы суолталаах. Устуоруйаіа “Смута”
диэн ааттанан киирбит аймаліан кэмин тўмўктээбит
Кыайыы � Àрассыыйа норуоттарын сомоіолоЇуута � Àіа
дойдубут кєμўл, атын дойдулартан тутулуга суоіун мэк�
тиэлиир сўдў кўўс буоларын туоЇулуур.

Оччотооіу 1612 сыл сэтинньи 4 кўнўгэр, ону тэμэ 1812
сыл ыар кэмигэр уонна Àіа Дойду Улуу сэриитин сыллары�
гар Àрассыыйа бары норуоттара тўмсэн, кўўстээх єстєє�
іў урусхаллаан, дойдуларын єлўўттэн быыЇаабыттара.
Модун судаарыстыбабыт устуоруйата Àрассыыйа аас�
пыт кєлўєнэлэрин улуу кыайыыларын, дойдуга уіараабат
тапталларын уонна бэриниилээх буолууларын кэрэЇилиир. 

Àаспыт сыллар кыайыы кєтєллєєх єрєгєйдєрє, дойду
норуоттарын сомоіолоЇуулара � сэрии хонуутугар уонна
ўлэіэ ситиЇиилэрбит бигэ тирэіэ буоларын туоЇулуур.

Дьиэ кэргэн духуобунай уонна сиэр�майгы єттўнэн
сыаннастара, кырдьыгы туруулаЇыы, алаЇа дьиэіэ

таптал, дойдуга бэриниилээх буолуу уонна биир дойду�
лаахтарбыт хорсун санаалара – бу барыта сомоіолоЇуу�
бут тєрдє.

БиЇиги судаарыстыба интэриэЇин, биир кэлим буолуу�
тун кємўскўўр, сиэрдээх олоіу саа�саадах тутан чєлгє
тўЇэрсэр биир дойдулаахтарбытынан киэн туттабыт.
Àнал байыаннай эпэрээссийэіэ кыттар хас биирдии боо�
турбутугар уіараабат боліомтобутун, кыЇамньыбытын
ууруохтаахпыт. Дойдуларын кємўскўў барбыт дьонноох
дьиэ кэргэттэр бары єттўнэн хааччыллыахтаахтар.

Саха ÀССР 100 сыллаах ўбўлўєйўн бэлиэтиир сылбы�
тыгар Саха сирин олохтоохторо, єрєспўўбўлўкэ судаарыс�
тыбаннаЇын тєрўттээччилэрбит курдук тўмсўўлээх уон�
на Àіа дойдуга бэриниилээх буолуу холобурун кєрдєрєллєр.

Норуоттар сомоіолоЇууларын кўнўгэр кэлэр кєлўєнэіэ
эйэлээх олоіу хааччыйар инниттэн дойдубут Бэрэсидьиэнэ
Владимир Владимирович Путин тула тўмсэргэ, Сэбилэ�
ниилээх Кўўстэри єйўўргэ ыμырабын.

Саха сирэ � модун Àрассыыйа быстыспат соріото. Са�
ха дьоно ўлэбитинэн�хамнаспытынан дойду экэнэмиичэс�
кэй кыаіын бєієргєтєргє дьулуЇабыт. Єрєспўўбўлўкэ бу
улахан сыалы ситиЇэргэ, дьон олоіун тупсарыыга кыал�
лары барытын оμоруоіа диэн эрэнэбин.

Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана
Àйсен НИКОЛÀЕВ.

Быстах байыаннай хомуур тэрээЇиннэ�
рэ, маны сэргэ бэлэмнэнии уонна бэбиэскэ�
лэри туттарыы тохтотуллубуттарын РФ
Оборуонаіа министиэристибэтэ эттэ, суру�
йар ТÀСС.

«Байыаннай комиссариаттар РФ
субъектарын толоруулаах былаастарын
кытта саппааска баар дьону байыаннай

сулууспаіа ыμырар тэрээЇиннэрэ тохто�
тулунна.  Бэлэмнэнии уонна бэбиэскэлэ�
ри туттарыы бўттэ», — биэдэмистибэіэ
эттилэр.

Байыаннай комиссариаттар салгыы
баіа єттўнэн барааччылары, хантараак�
таахтары кытта ўлэлииллэр. Ол туЇунан
министиэристибэіэ эттилэр.

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

– СИÀ иЇитиннэрэр –

Оборуона министиэристибэтэ быстах байыаннай
хомуур тэрээЇиннэрэ тохтотуллубутун эттэ

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара
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26 октября в администрации Нюрбинского
района под председательством заместителя главы
района В.Н.Семенова состоялась очередная
встреча с семьями мобилизованных граждан. Спе�
циально к этой встрече заранее были подготов�
лены вопросы от семей мобилизованных, а также
все присутствующие члены семей напрямую и он�
лайн могли задать вопросы приглашенным гостям:
руководителю Нюрбинского филиала ÀКБ Àлмаз�
эргиэнбанк ОÀО И.Г. Гуляевой;  руководителю
доп.офис «Нюрба» Россельхозбанк Башариной
С.Л.; представителю доп.офиса Сбербанка Рос�
сии; представителю СКПК КС «Àлмазкредит�
сервис» в г.Нюрба; руководителям и представи�
телям  учреждений – членов Службы выявления и
социального сопровождения.

Н.С.Петрова ознакомила участников встре�
чи с Постановлением Главы Нюрбинского ра�
йона À.М. Иннокентьева от 19 октября 2022г
№101 «О создании Фонда пожертвования для
мобилизованных военнослужащих и военно�
служащих, проходящих службу по контракту, и
их семей».

Руководитель управления по молодежной
политике В.Г.Владимирова рассказала о выез�
дах рабочей группы в наслега района, где се�
мьям мобилизованных граждан оказан комп�
лекс услуг: психологическая, волонтерская,
услуги специалиста МФЦ.

Координатор общественной Службы в Нюр�
бинском районе по выявлению и социальному
сопровождению нуждающихся в помощи семей
и родственников мобилизованных граждан, во�
еннослужащих и добровольцев, принимающих
участие в Специальной военной операции
М.В.Àлексеева представила анализ принятых
мер по  обращениям  семей мобилизованных
граждан с 4 по 26 октября:

Город Нюрба. Направлены письма трудовым
коллективам � 21; поддерживают связь с род�
ственниками �11; Оказана материальная по�
мощь � 2; Содействие в поиске квартиры � 1;
Ходатайство (многодетная семья) � 2;  направ�
лены заявки на поставку угля в КУР � 5 (1 �
Àнтоновка, 4 � Нюрба)

Управление по молодежной политике: Выда�
ны удостоверения 19 семьям: 11 женам, 10 де�
тям, 9 родителям (7 � матери, 2 � отцы).

Центральная районная больница: оказана
финансовая помощь от ЦРБ в виде премии � 1
чел. В поликлинике предусмотрен целый ряд
медицинских услуг.

Управление соцзащиты: По указу Ил Дархана
À.Николаева единовременная материальная
помощь в размере 200 т.р. оказана 3 семьям.

Нюрбинский филиал ЦСППМ: 39 консульта�
ций: индивид.консультация � 10; психоэмоцио�
нальная поддержка – 1.

Нюрбинский Межрайонный центр комплекс�
ной помощи семьям и детям: 17 консультаций 11

семьям: правовая � 8, психологическая � 3, со�
действие в подаче заявлений (МФЦ, МР,
МСЭК инв) � 4, назначены кураторы � 3; ма�
териальная помощь � 2; посещение на дому � 1.

Центр занятости населения: на 21 октября
2022 г. на учете безработных в ЦЗН не состоят
35 чел. (ранее состояли). Из них 25 мобилизо�
ванных граждан, 10 родственников мобилизо�
ванных (жена, отец, мать). На данный момент
состоят на учете: 4 чел., из них 1 проходит обу�
чение (водитель).

Всего поступило 17 вопросов, приведем не�
которые из них: Из села Хорула, À.À: «Как мож�
но оформить частичное погашение кредита в
Сбербанке?». Представитель Сбербанка пригла�
сил гражданку в офис банка, на месте помогут.

Из села Кюндядя, З.: «Лайм�займ требует оп�
латить долги сына, а я не знаю, где, когда, ка�
кую сумму сын брал в кредит и вообще брал ли.
С сыном связи нет». Специалист ÀЭБ пореко�
мендовала, что существует порядок, когда 2 раза
в год можно через портал госуслуг направить
запрос по кредитам. Правда, в данном случае
надо знать логин и пароль. Мы советуем не спе�
шить, возможно это мошенники.

Из Нюрбы: Куда обратиться тем, чьи мужья
работали в частном предприятии? Зам. главы г.
Нюрба Куличкина М.К.: У нас в районе к каждо�
му муниципальному населению прикреплены
кураторы. Соответственно, Вы можете обра�
титься к нам.

Из Нюрбы: Сын�студент или дочь�студентка
мобилизованного может перейти с платного на
бюджетное обучение? ЦСППНиМ, Татьяна
Ивановна: Да, может. Для этого необходимо по�
дать заявление в учебное заведение через сайт
Минобразования или непосредственно в учеб�
ное заведение.

Из Àнтоновки: «Мы живем в Богдьооло, трое
детей.  Каждый день ездим в школу на такси.
Когда будет автобус?». Представитель г Нюрба:
Маршрут разрабатывается, работы ведутся.
Àвтобус будет.

По итогам встречи на индивидуальную кон�
сультацию были приглашены по кредитам 2 че�
ловека (РСХБ и Сбербанк), дополнительно да�
ны задания для подготовки ответов другим уч�
реждениям.

Представители "Àлмазэргиэнбанка"  сооб�
щили, что кредитные каникулы  оформлены 6
мобилизованным клиентам, "Сбербанк" офор�
мил 2 мобилизованным клиентам.

Таким образом, пришедшие на встречу 10
человек из семей мобилизованных и 13 онлайн
участников из отдаленных наслегов получили
ответы на свои вопросы. Встречи такого форма�
та будут регулярными. Только вместе мы смо�
жем преодолеть трудности!

Координатор Службы
М.В. ÀЛЕКСЕЕВÀ.

СЄ Ўпкэ министиэристибэтин бири�
кээЇигэр олоіуран ыытыллар єрєспўў�
бўлўкэтээіи олохтоох кєіўлээЇиннэри
єйўўр бырагыраама (ППМИ) муници�
пальнай тэриллиилэргэ олохтоох суол�
талаах боппуруостарын быЇаарарга
кыах биэрэр. Ити чэрчитинэн улуус нэ�
Їилиэктэригэр олоххо киирбит быра�
йыактар элбэхтэр. Итини олохтоохтор
бэйэлэрэ мунньахтаан быЇаарсан тал�
быт уонна олоххо киириитигэр ўлэлэс�
пит, кыттыспыт буолан билэллэр. 

Бу тўмўктэнэн эрэр сылга Ньурба
улууЇуттан ППМИ куонкуруЇун 12
бырайыак ааЇан, ўлэлэр бардылар.
Бырайыактар хабар эйгэлэрэ араас:
маассабай сынньалаμ, уунан хааччы�
йыы, суол, физическэй култуура уонна
спорт, баЇаартан куттал суох буолуута,
уулусса сырдатыыта.

2023 с. ППМИ куонкуруЇугар
улуустан кыттарга нэЇилиэктэр быра�
йыактарыттан 2 бырайыак талылынна.

Ол курдук, Єμєлдьє оскуолатыгар оіо
спортивнай�оонньуур былаЇааккатын
уонна Н.Н.Чусовской аатынан Àнто�
новка орто оскуолатыгар тиийэр суолу
оμоруу. ППМИ куонкуруЇугар быра�
йыактары таларга нэЇилиэнньэ кыт�
тыылаах мунньахтар Àнтоновкаіа ал�
тынньы 21 к. (282 киЇи кыттыылаах)
уонна Єμєлдьєіє  алтынньы 22 к. (71
киЇи) ыытыллыбыттара. Улуустан СЄ
ППМИ куонкуруЇугар кыттыы быра�
йыактарын туЇунан боппуруос алтын�
ньы 26 к. улуус Сўбэтин 34�с сиэсси�
йэтигэр киллэриллэн бигэргэтилиннэ.

ЎєЇэ этиллибитин курдук, муни�
ципальнай тэриллиилэр бэйэлэрин
бырайыактарынан эмиэ ППМИ куон�
куруЇугар кытталлар. Ньурба к. уонна
нэЇилиэктэргэ олохтоохтор социаль�
най ситимнэринэн куоластаан талбыт
бырайыактарынан докумуоннар єрєс�
пўўбўлўкэ кєрўўтўгэр ыытыллаллар.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Ньурбатааіы судаарыстыбаннай кє�
Їє сылдьар драматическай тыйаатыр
кєрєєччўлэргэ анаан аанын тэлэччи
аЇыа.

Ўєрўўлээх аЇыллыы кэнниттэн
"Булгуруйбат санаалаах Ыстапааммыт"
испэктээгинэн кєрєєччўлэрин кытта
бастакы кєрсўЇўўтэ саіаланыа.

Саμа тыйаатыр аанын сэгэтэн, ис�
пэктээги репетициялыыр кэмнэригэр
тўбэЇэн артыыстар ох курдук бэлэмнэ�
нэн, оруолларыгар киирэн итэіэтии�
лээхтик оонньуулларын илэ харахпынан
тыйаатырга бастакынан кєрдўм.

Испэктээги туруорааччы режиссёр,
СЄ култууратын туйгуна Àлгыс Мака2
ровы кытары кэпсэтиибин ааіааччы2
ларбар тиэрдэбин.

� Мин 2007 сыллаахха ÀГИКИ бў�
тэрэн  артыыс идэтин ылан, аан бас�
таан Нерюнгрига, Дьокуускайга Саха
тыйаатырыгар, билигин Ньурба ты�
йаатырыгар ааспыт сылтан кылаабы�
най режиссёр быЇыытынан ўлэлии�
бин. Эдуард Данилов пьесатынан
"Булгуруйбат санаалаах Ыстапаам�
мыт" испэктээгинэн тыйаатыры аЇар
буолан репетиция буолла.

Саμа тыйаатырга саμа сыана, саμа
уот�кўєс, тыас�уус буолан, аан бастаан
ўєрўйэіэ суох  курдук сананан баран,
билигин ўєрэнэн эрэбит. Ўлэлииргэ,
айарга ўчўгэй, табыгастаах, санааμ
кєтєіўллэн киЇи хайдах эрэ наар
ўлэлии сылдьыан баіарар курдук нас�
тарыанньа ўєскўўр.

Сэтинньи 3 кўнўгэр тыйаатырбыт
ўєрўўлээх аЇыллыытын бары да дол�
гуйа кўўтэбит. Этэμμэ бэйэбит кє�
рєєччўлэрбитин, кэлэр ыалдьыттар�
бытын нэЇилиэнньэбит олохтоохтору�
гар, тыйаатырбытын аЇан, кўлўўспў�
тўн тутан иннибитигэр кўўстээх ўлэ
кўўтэр.

Салгыы  Àлгыс Юрьевич тыйаатыр
сэтинньитээіи былааныгар  "Булгу�
руйбат санаалаах Ыстапааммыт", Ва�
лентина Пантелеймоновна Николае�
ваіа анаан туруорбут "Дьоллоох да

этибит..", "Ньырбакаан", маны таЇы�
нан кєрєєччў биЇирэбилин ылбыт
"СўўЇўн туолбут эмээхсин ырыата",
"Муммут оіо кэпсээнэ", "Олох дьэ�
бэрэтэ", оіолорго "Кутурук кўрэіэ"
уо.д.а. испэктээктэр кєрдєрўллўєх�
тээхтэрин билиЇиннэрдэ.

Àхсынньы ыйга Саха сирин тыйаа�
тырдарын гастроллара саіаланаллары�
нан, дьиμнээх театральнай аЇыллыы�
лар буолуохтаахтарын туЇунан эттэ.

Тыйаатыр таЇыгар баар амфитеатр
туЇунан кэккэ санаатын ўллэЇиннэ:

� Àмфитеатр эдэр ыччаттарга анал�
лаах. Манна ыччат тўмсэн  араас тэ�
рээЇиннэри, флешмобтары, квестэри,
мунньахтары, семинардары ыытарга
табыгастаах сиринэн буолуоіа. Àмфи�
театр таЇыгар урукку кэмнэргэ тыйаа�
тырбытыгар ўлэлээн ааспыт артыыс�
тарбытыгар анаан "Àллея славы" оμо�
рорго былаанныыбыт. Эдэр дьон бил�
лиилээх аіам саастаах артыыстарбы�
тын кєрєн, тыйаатыр энергетикатын
иμэринэн инникилэригэр холобур
буолуоіа. Култуураттан, ускуустубат�
тан кынаттанан салгыы киэμ сирдэргэ
кєтўєхтэрэ. Ити эппиппин олоххо
тиэрдиэххэ наада диэн саныыбын.

Àлгыс Макаровтан тєрўттээіин
туоЇуласпыппар бу курдук хоруйдаата:

� Тєрєєбўт дойдум Мэμэ�Хаμалас
оройуонун Майа нэЇилиэгэ эрээри,
мин онно олорботоіум. Àіам Юрий
Àлексеевич Макаров Ньурба тыйааты�
рын дириэктэрэ, худруга. Àіам дойду�
тугар Чурапчы Хатылытыгар элбэхтэ
сылдьыбытым. 

Оіо сааЇым Ньурбаіа ааспыта. 1�6
кылааска диэри манна ўєрэммитим.
Ньурбаттан кєЇєн баран Дьокуускайга
2 №�дээх оскуоланы бўтэрбитим.

Ньурба тыйаатырын оіо эрдэхпит�
тэн билэбин, урут ўлэлээбит артыыс�
тары барыларын єйдўўбўн. Тыйаатыр�
га тєрдўс сылбын ўлэлиибин. Мин
ўлэлии кэлэрбэр Дьокуускайдааіы
ÀГИКИ бўтэрбит артыыстар кэлэннэр
ўлэлии сылдьаллар этэ, быйыл эбии 6
саμа ўєрэіи бўтэрбиттэр кэллилэр.
Ону таЇынан худуоЇунньук, звукоопе�
ратор, светоператор идэлээх эдэр ыч�
чаттар ўлэлииллэр, уопсайа 9 эдэр ыч�
чаты ўлэіэ ыллыбыт. Кєрєєччўлэргэ
бэйэлэрин испэктээкиллэрин кєрдє�
рўєхтэрэ, талааннарын арыйыахтара.

Саμа тыйаатырбыт аныгылыы тех�
нологиянан, ирдэбилинэн таμыллан
оμоЇуллубут. Кулисаларбыт автома�
тическай буоланнар, компьютер нє�
μўє ўєЇээ, аллараа тахсар буолуохтара,
оонньуур сыанабытын эргийэр гына
оμорбуттар. Тыйаатыр икки саала�
лаах, инньэ гынан сўрўн уонна аччы�
гый саалаларынан сылдьан испэктээк�
тэри бэлэмниир буолуохпут, � диэн
кэпсээтэ.

Ньурбалар єр да кэтэспит тыйаа�
тырбыт саμа дьиэтэ аанын аЇан элбэх
кєрєєччўлэрдэннин, айар куттаах
дьон саμаны айыахтара�тутуохтара
турдаіа…

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

НÀТО�ны кытта Украина территориятыгар
сэрии, ол эбэтэр анал байыаннай эпэрээссийэ дой�
дубутугар куттал суох буолуутун хааччыйарга,
дойду саμа регионнарын олохтоохторун кємўс�
кўўргэ туЇаайыллар. Онон бу тўмўгўттэн Àрас�
сыыйа инники дьыліата хайдах буолара быЇаччы
тутулуктанар. Итини биЇиги бука бары єйдўєх кэ�
риμнээхпит. Онон кыайыы туЇугар биир санаа�
лаах уонна тўмсўўлээх буоларбыт ирдэнэр.

Мобилизацияламмыт биир дойдулаахтарбы�
тыгар уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє
оμоЇуллар. Бастатан туран, мобилизациялам�
мыт дьоμμо уонна хантараагынан сулууспалыы
барааччыларга 80�нуу тыЇ. солк. кээмэйдээх
биир кэмнээх матырыйаалынай кємє олохтом�
мута. Бу кинилэр наадалаах малынан�салынан,
экипировканан хааччыналларыгар анаан
ыытыллыбыта. Ньурба улууЇуттан уонна атын
сирдэртэн мобилизацияламмыт биир дойду�
лаахтарбытыгар барыларыгар улуустан кєрўллў�
бўт кємє тиийдэ. 

Мобилизацияламмыт дьон сайаапкатынан
ўлэ тиЇигин быспакка бара турар. Àнал байыан�
най эпэрээссийэіэ кыттар дьоμμо анаан, улуус
дьаЇалтатыттан экипировка, мал�сал, таμас
ыларга 319 тыЇ. солк. кєрўллўбўтэ, 285 тыЇ.
солк. кэриμэ суумаіа ылыллан тиэрдилиннэ. 

Итини таЇынан мобилизацияламмыт дьон
дьиэ кэргэттэригэр биир кэмнээх харчынан
кємє оμоЇуллар. Улуус баЇылыгын резервнэй
фондатыттан мобилизацияламмыт дьоμμо уон�
на кинилэр дьиэ кэргэттэригэр матырыйаалы�
най кємєіє 12955702 солк. кєрўлўннэ. 

Кэккэ нэЇилиэктэр дьаЇалталара мобилиза�
цияламмыт биир дойдулаахтарыгар уонна кини�
лэр дьиэ кэргэттэригэр кємєіє эмиэ ўп кєрўн�
нўлэр: Ньурбачаан нэЇилиэгэ � 120 тыЇ. солк.,
Таркаайы нэЇилиэгэ � 272 тыЇ. солк. 

Улуус баЇылыгын алтынньы 19 к. 101 №�
дээх уурааіынан мобилизацияламмыт байыан�
най сулууспалаахтарга уонна контрактниктарга,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє Фондата ўєс�
кэтилиннэ. Тэрилтэлэртэн харчы киирэ турар.
Сэтинньи 2 к. туругунан фондаіа 264175 солк.
киирдэ. Ол иЇигэр улуус дьаЇалтатын кэлэктии�
бэ 1 кўннээх хамнаЇын � 85862 солк. укта, "Ба�
йылыат" ХЭТ � 20000 солк., улуустааіы ўп управ�
лениета � 41659 солк., улуустааіы култуура де�
партамена � 13000 солк., улуустааіы ыччат бэ�
лиитикэтин управлениета � 10571 солк, улуус
олоіун�дьаЇаіын хааччыйар сулууспа � 26206
солк., улуустааіы физическэй култуура уонна
спорт управлениета � 16876 солк. киллэрдилэр.
Улуус тэрилтэлэрин кєхтєєхтўк Фондаіа кил�
лэрэн иЇэргитигэр ыμырабыт. 

Муниципальнай тэриллиилэр дьаЇалталара,
улуустааіы ыччат бэлитиикэтин управлениета
уонна улуустааіы Оперативнай ыстаап кўннэтэ
мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэрин  кы�
Їаліаларын боліомто киинигэр туталлар. Колл�
центр ўлэлиир. Улууска волонтерскай куорпус
тэрилиннэ. 

Волонтердар ўлэлэрин улуустааіы ыччат бэ�
лиитикэтин управлениета сўрўннўўр. Быстах
хомуур саіаланыаіыттан волонтерскай куорпус
хас биирдии сайаапканан ўлэлиир. Ньурба куо�
ракка уонна нэЇилиэктэргэ сайаапка быЇыыты�
нан араас ўлэлэр толоруллаллар, дьоμμо психо�
логическай, консультационнай кємєнў оμо�
рууттан саіалаан, мас хайытыытыгар, хотон сы�
баіар тиийэ. Àлтынньы 26 к. мобилизациялам�
мыт дьон дьиэ кэргэттэрэ, олохтоох дьаЇалталар,
уопсастыбаннай тэрилтэлэр уонна бааннар
бэрэстэбиитэллэрэ кыттыылаах "тєгўрўк остуол"
ыытылынна.  

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

– Быстах хомуур –

Мобилизацияламмыт дьоμμо,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє ахсаабат

– Частичная мобилизация –

Вместе преодолеем трудности

– Бырагыраама олоххо киирэр –

Улуустан 2 бырайыак кыттыаіа

– Култуура –

Тыйаатыр аЇыллыытын
долгуйа кўўтэбит
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Àлтынньы 30 к. дойду ўрдўнэн суоппар
ўлэтин идэ оμостон ўлэлии�хамсыы сылдьар
дьон идэлээх бырааЇынньыктара бэлиэтэн�
нэ. Итинэн сибээстээн, Ньурбатааіы ÀТП
дириэктэрин эбээЇинэЇин толорооччу Àлек�
сандр Потаповы кытта кэпсэтиибитин та�
Їаарабыт. 

2 Àлександр Юрьевич, Эйигин уонна
салайар тэрилтэμ ўлэЇиттэрин идэлээх
бырааЇынньыккытынан 2 Суоппар кўнўнэн
эіэрдэлиибин! Дьэ, тэрилтэіит билиμμи
ўлэтин туЇунан кэпсээμμин тардан кэбис. 9
ый тўмўктэрэ хайдаіый?

� Кэнники сылларга тэμнээтэххэ,
балаЇыанньа син тубуста. Бу 2 сыллаах
пандемия кэмигэр олохтоммут элбэх хаач�
чах кєтўрўллўбўтўн кытта сибээстээх.
Былааммыт быЇыытынан быйыл 9 ый
устата 157 тыЇ. киЇини таЇыахтаахпытын,
135,7 тыЇ. киЇини тастыбыт. ТєЇє да бы�
лаан туолбатаіын иЇин, ааспыт сыллааіы
туЇааннаах кэм кєрдєрўўтўн (114 тыЇ. ки�
Їи) лаппа аЇардыбыт. Быйыл былааммыт
сылга � 230 тыЇ. пассажиропоток, ити эмиэ
туолбат туруктаах. Кєрєргўт курдук, оптуо�
бустарга "час пик" эрэ буоллаіына дьон
элбэх буолар.

Быйыл 9 ый устата 12 мєл. 440,45 тыЇ.
солк. дохуоту киллэрдибит. Ол эбэтэр сыл�
лааіы былааны (8 мєл. 750 тыЇ. солк.)
номнуо куоЇаран олоробут. Былырыын 9
ый устата 5,2 мєл. солк. киирбитэ. Быйыл
эмиэ атын эбии ўлэлэри толорон, итиэннэ
межгород сырыыта эбиллэн итиччэни
киллэрдибит.

Балаіан ыйыттан Ньурба к. иЇинээіи
маршруттарга 3 оптуобус сўўрэр. Итини
сэргэ оптуобус Чаппандаіа, Дьаархаμμа,
Мархаіа, Кировка, Маарга, Хаμаласка,
Àканаіа, Ўєдэйгэ сылдьа турар. Àлтын�
ньыттан Кўндээдэ, Ньурбачаан нэЇилиэк�
тэригэр маршрутнай оптуобус сырыытын
саіалаабыта.

Былырыын балаіан ыйыгар эбии ўп�
харчы киллэрэргэ диэн, "ÀЛРОСÀ�Ньурба"
дьиэтин гостиницатын ÀТП�га биэрбиттэ�
рэ. Онно эбии 3 штатнай ўлэЇиттээхпит:
администратор�управляющай, горничнай
уонна прачка. Гостиницабыт туруктаахтык
ўлэлии турар.

2 Ўлэ ханнык кєрўμэ ордук дохуоттаа2
іый?

� Ыам ыйыттан саіалаан, салгын олбох�
тоох суудуна Маалыкай�Ньурба, онтон
Маалыкай�Дьаархан хайысхатынан дьону
таЇан кўўскэ ўлэлээтэ. Улуус дьаЇалтатын
єйєбўлўнэн субсидиялаах тарыып кєрўллў�
бўтэ. Былаан аЇара туолбутун таЇынан, бы�
йылгы курдук суол хаайтарыылаах уЇун
кэмμэ суудуна сырыыта нэЇилиэнньэіэ
улахан кємє буолла.

2 ÀТП2га хас ўлэЇит баарый, автопаар2
каіыт хайдаіый?

� Тэрилтэбитигэр 24 штат баар. "Д" ка�
тегориялаах суоппардар тиийбэттэр, атын

штаттар толорулар.
2020 сылтан улуус дьаЇалтатын єйє�

бўлўнэн "Ньурба улууЇун тырааныспарын
комплексын сайыннарыы" муниципальнай
бырагыраамаіа киирэн, автопааркабыт са�
μардылынна. 3 "ПÀЗ Вектор уонна "Газель
Некст", Газель Сити" ылыллыбыттара. Ба�
рыта 9 оптуобус баар. СЄ Тырааныспарга
министиэристибэтин кытта эЇиил 2 саμа
оптуобус ыларга былаан туруорунан ўлэ�
лэЇэ сылдьабыт.

Быйылгы кыстыкка бэлэмнэнэн кўўс�
тээх ўлэни ыыттыбыт. 2 саμа оЇох ылбып�
пыт. Онон хочуолунайбытыгар єрємўєн
ыыттыбыт. Оптуобустарга сєптєєх улахан

олбуор аана туруорулунна. Гараж ўрдўгэр
олорбокко, ўлэЇиттэрбитигэр усулуобуйа
оμорон, саμа хонтуора дьиэтин туттубут.
Бу сыл бўтўўтэ итиннэ киирэргэ былаан�
ныыбыт.

2 ÀТП сўрўн кыЇаліалара туохха дии
саныыгыный?

� Ўлэіэ тахсар кыЇаліалары тутатына
туоратарга кыЇаллабыт. Сыллата уулусса�
лар аспаалланан тупсан иЇэллэр, ол эрээри
оптуобус сылдьар маршруттарынан барыта
аспаалланара буолар дэлэ ўчўгэй буолуо этэ
дуо. Онон эрэнэ кўўтэбит. Улуус уонна
куорат дьаЇалтатын кытта суол кєннєрўў�
тўгэр, пассажирдарга сєптєєх оптуобус
тохтобулларын оμорууга биир ситимнээх
ўлэ ыытыллар. Билигин "Западнай" миро�
оройуоμμа оптуобус тохтуур�эргийэр си�
рин оμоруута тўмўктэнэн эрэр.

Биир кыЇаліабыт � эппитим курдук,
суоппар тиийбэт буолуута. 10 суоппар шта�
та баарыттан 3�Їэ вакантнай. Сарсыарда 7
ч. инниттэн саіалаан, киэЇээμμэ диэри
ўлэни дэбигис тулуйбаттар, онон дьон оп�
туобус суоппарынан киириэн ыарыріатар.
Дьиμэ, ўлэЇиттэргэ социальнай мэктиэ
толору баар. ХамнаЇа даіаны мыыныыта
суох � кылааЇыттан тутулуктанан, 55 тыЇ.
солк. саіалаан 70 тыЇ. солк. диэри. Тўгэн�
инэн туЇанан, оптуобус ыытар бырааптаах
уонна баіалаах дьону ўлэіэ ыμырабыт.

2 Дьон "Западнай" микро2оройуонугар оп2
туобус сырыыта хаЇан олохтонорун кўўтэр.

� 6 №�дээх "Западнай�Бєгдьєєлє"
маршрут аЇыллыытын сэтинньигэ былаан�
наан олоробут. Бу маршрут пааспарын
оμоруутугар улуус уонна куорат дьаЇалта�
ларын кытта ўлэ бара турар. Дьон тєЇє
сылдьарыттан кєрєн, 2 оптуобус тахсан
сўўрўєіэ.

2 Инники былааннаргыт?
� Инники былааммыт киэμ. Тэрилтэ

тэхиничэскэй базатын салгыы сайынна�
рыы, ичигэс оптуобус тохтобулларын ўлэіэ
киллэрии, куорат дьаЇалтатын кытта тэμ�
μэ ўлэлэЇэн дьоμμо�сэргэіэ олус табыгас�
таах "Єйдєєх тырааныспар" сыЇыарыыны
олоххо киллэрии, доруобуйаларынан хаач�
чахтаах дьоμμо сєптєєх усулуобуйалаах
оптуобус ылыыта. Салгын уйуктаах сууду�
нанан дьону таЇыыны элбэтиэхпитин ба�
іарабыт. Манныкка дьон наадыйыыта олус
улахан. Итини таЇынан дьоμμо эмиэ наа�
далаах єμєлєрў олоххо киллэрэргэ былаан�
ныыбыт.

2 Àлександр Юрьевич, сиЇилии кэпсээниμ
иЇин махтал. Тўмўккэр тугу этэрдээххиний?

� Тўмўккэ бииргэ ўлэлиир кэлэктиибим
бары ўлэЇиттэрин уонна бэтэрээннэрин,
улуус бары суоппардарын ааспыт Суоппар
кўнўнэн истиμник эіэрдэлиибин! Дьолу�
соргуну, чэгиэн доруобуйаны, ўлэіитигэр�
олоххутугар ситиЇиилэри баіарабын.

Геннадий ÀНТОНОВ.

Ньурбаіа быйыл Норуот кєіў�
лээЇинин сылынан биллэриллэн,
бэйэ дьыалатын тэриниэн баіа�
лаахтарга ўгўєрў ўп кєрўллэн, саμа
саіалааччылар атахтарыгар турал�
ларыгар улуустан єйєбўл ыллылар.

Бўгўμμў дьоруойум Сергей
Àлексеевич Тельнов Ньурба оро�
йуонун Киирэп нэЇилиэгиттэн тє�
рўттээх. Àнаан�минээн болдьоммут
кєрсўЇўўбўтўгэр ўлэ�хамнас туЇу�
нан кэпсээтэ:

� Бэйэ дьыалатын тэринэрбэр
быйыл "Ньурба оройуона" МО
дьаЇалтата анал бырагырааманан
ўп кєрєн уруккута "Кэскил" оіо
уЇуйаанын территориятыгар баар
дьиэіэ бу сайыμμыттан  ўлэбин
саіалаатым.

Бу иннинэ аан бастаан кырат�
тан, оіо миэбэлин, ширма оμо�
рууттан саіалаабытым. Куйаар
ситимин нєμўє дьон кєрєн сэр�
гээн, Ньурба бэйэтиттэн, Сун�
таартан, Дьокуускайтан, хоту
дойдуттан кыра  сакаастар кэлэн
барбыттара. БиЇиги аймахха
ийэм, аіам єттўттэн эЇэлэрим
маЇынан уЇаналлара, кинилэри
удьуордаан маска сыстан уЇана�
бын. Холобурдаан аіалар буол�
лахха, эЇэм урут уЇанан оμорбут
кыраабыла билиμμэ диэри биир
да тииЇэ тўспэккэ єйдєбўнньўк
быЇыытынан хаалан сылдьар.

Мин билигин сўрўннээн дьиэ
тээбиринин: остуоллары, олоп�
постору, ороннору, ааннары  са�
кааска оμоробун. Оскуолалар
уонна биирдиилээн дьон  бытар�
хай туттуллар биркалары, телефон
дьааЇыгын, иЇиттэри (менажни�
ца) сакаастыыллар. Туттар маты�
рыйаалым бэс, ардыгар тиит, фа�
нера.

Быйыл кўЇўн балаіан ыйын 7�
9 кўннэригэр Ньурба улууЇугар
"Саха сирэ � киЇи аймахха" этно�

бэстибээлгэ аіам саастаах ууста�
ры кытары кыттыыны ылбытым.
Мин Ньурба уустарын тўмэн чо�
роонтон саіалаан сахалыы уус ал�
бастарын тўмэр уус кыЇата баар
буоларыгар баіарабын, � диэн
тўмўктээтэ.

Эдэр киЇиэхэ ылсыбыта ып�
сан иЇэригэр, баіа санаата туола�
рыгар баіара хаалабын.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

2021 сыл.

– Норуот кєіўлээЇинин сыла –

Ньурбаіа уус кыЇатын аЇар санаалаах

– Тырааныспар эйгэтэ –

Ньурбатааіы ÀТП ўлэтин
кєрўμўн элбэтэр – дохуот ўксўўр

Кылгас визитка: 
Àлександр Юрьевич Потапов 1989 с.

Ньурба бєЇўєлэгэр тєрєєбўтэ. Идэтинэн
бухгалтер. Эрдэ Бўлўў бассейнын айыліа
харыстабылын кэмитиэтигэр суоппар�
механигынан, Кииннэммит бухгалтерияіа
кылаабынай инженер�программиЇынан
ўлэлээбитэ. 2021 с. � ÀТП�га ўлэ харыста�
былын исписэлииЇэ, 2022 с. олунньу ыйыт�
тан � ÀТП дириэктэрин солбуйааччыта.
Балаіан ыйыгар ÀТП дириэктэрин э.т.
анаммыта.
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Култуура

Кыратык история кэрдииЇин
сэгэтэн кєрдєххє, 1940 сыллаахха
иккис Àан дойду сэриитэ буолаа�
ры аіай турдаіына, Ньурбатааіы
кєЇє сылдьар колхознай тыйаа�
тыр тэриллэн ўлэтин саіалаабы�
та, тоіус сыл ўлэлээн баран, 1949
сыллаахха тыйаатыр сабыллыбы�
та. Онтон уон сэттэ сыл тохтобул
кэнниттэн 1966 сыллаахха Ньур�
баіа кєЇє сылдьар драматическай
тыйаатыр аЇыллыбыта. Єрєспўў�
бўлўкэ салалтата, Култуура ми�
нистиэристибэтэ, саμа аЇыллар
тыйаатыры Ньурба оробуочай бє�
Їўєлэгэр олохсутарга быЇаарбыт�
тара. 

Урут, сэрии сылларыгар уонна
кэнники да кэмμэ колхознай ты�
йаатыр Ньурбаіа уонна ЎєЇээ Бў�
лўўгэ олохсуйан ўлэлии сылдьы�
быттаах. ХолкуоЇунай тыйаатыр
єр кэмμэ ўлэтин тохтотон баран,
государственнай тыйаатыр буо�
лан саμалыы ўлэлээн барыыта
эмиэ туспа историялаах. Ол кур�
дук 1966 сыллаахха À.В. Луначар�
скай аатынан государственнай
театральнай институт М.С.Щеп�
кин аатынан театральнай учили�
щетын Саха єрєспўўбўлўкэтин 18
эдэр ыччаттара ситиЇиилээхтик
ўєрэнэн бўтэрэн, драматическай
артыыс идэтин баЇылаан, тутус�
путунан дойдуларыгар эргиллэн
кэлбиттэрэ. Бу эдэр анал ўєрэх�
тээх кўўЇў туЇанан тыйаатыры
Бўлўў єрўс сўнньўнэн олорор
оройуоннарга олохсутар сорук
турбута.

Тыйаатыры олохсутарга икки
оройуон: ЎєЇээ Бўлўў уонна
Ньурба оройуона баіаларын бил�
лэрбиттэрэ. Онно материальнай
база уонна артыыстар олорор усу�
луобуйалара быЇаарар оруоллам�
мыта. ЎєЇээ Бўлўў оройуонун
салалтата саμа тыйаатыр биЇиэхэ
олохсуйуохтаах диэн этиилээхтэ�
рэ. Онтон биЇиги оройуоммут
дьоно�сэргэтэ ўєрўєн иЇин, ол
сыл кўЇўнўгэр Ньурба бєЇўєлэгэр
икки этээстээх, 16 квартиралаах
олорор дьиэ ўлэіэ киирээри тура�
ра. Ол сахха райком бюротун бас�
такы сэкирэтээринэн Прокопий
Меркурьевич Герасимов ўлэлии�
рэ, онтон мин райсовет исполко�
мун бэрэссэдээтэлэ этим. БиЇиги
райком бюротун уонна райсовет

исполкомун чилиэннэрин кытта
сўбэлэЇэн баран, бу саμа тутуллу�
бут дьиэбитин саμа аЇыллыахтаах
тыйаатыр артыыстарыгар биэрэр�
гэ уонна тыйаатырга икки сыл�
лааіыта ўлэіэ киирбит Àмакин�
скай экспедиция кулуубун экспе�
диция начальнига, исполком чи�
лиэнэ Михаил Àлександрович
Чумагы сєбўлэЇиннэрэн тыйаа�
тыр кэлэктиибин олохтообуппут.

Ньурбаіа государственнай кє�
Їє сылдьар драматическай тыйаа�
тыр ўєрўўлээхтик аЇыллыыта
1966 сыл атырдьах ыйын 22 кўнў�
гэр Àмакинскай экспедиция ку�
луубугар буолбута. Онно Саха
ÀССР култууратын миниистирэ
Дмитрий Дмитриевич Климен�
тов, М.С. Щепкин аатынан ўрдў�
кў театральнай училище Саха ус�
туудьуйатын художественнай са�
лайааччыта, профессор Михаил
Гладков уонна училище педагога
Владимир Смирнов Москваттан
кэлэн истиμ�иЇирэх тыллары эп�
питтэрэ, ўєрэппит, ииппит�та�
кайбыт ыччаттарыгар бастыμ ба�
іа тылларын анаабыттара. 

Оройуон салалтатын, общест�
венноЇын аатыттан махтал суругу
уонна сэмэй бэлэхпитин ыраах�
тан кэлбит ыалдьыттарга мин тут�
тарбытым. Ол киэЇэ эдэр артыыс�
тар М. Шолохов "Тиэриллибит
кырыс" диэн дипломнай ўлэлэ�
рин пьесатын оонньоон кєрєєч�
чўлэри улаханнык астыннарбыт�
тара, ўрдўк сыанабылы ылбытта�
ра.

Ити сыл М.С. Щепкин ааты�
нан ўрдўкў театральнай училище�
ны бўтэрбит эдэр�сэнэх, талаан�
наах ыччаттар Ньурба кєЇє сыл�
дьар, государственнай драмати�
ческай тыйаатырыгар ўлэлээн
барбыттара уонна улахан аμаар�
дара Àрассыыйаіа уонна тєрєє�
бўт�ўєскээбит єрєспўўбўлўкэлэ�
ригэр биллэр�кєстєр искусство
ўлэЇиттэрэ, талааннаах артыыс�
тар буола ўўммўттэрэ. Кинилэр
ортолоругар бааллара: кэлин Саха
ÀССР уонна Российскай Феде�
рация ўтўєлээх артыыЇа буолбут
Симон Петрович Федотов, Саха
ÀССР искусстволарын ўтўєлээх
деятелэ буолбут Василий Михай�
лович Фомин, Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин норуодунай артыыстара

буолбут Зоя Петровна Багынано�
ва, Валентина Пантелеймоновна
Николаева; Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин ўтўєлээх артыыстара буолбут
Степан Иннокентьевич Емелья�
нов, Àнатолий Гаврильевич Кри�
вогорницын, Мария Егоровна
Николаева, Николай Петрович
Попов, култуура ўтўєлээх ўлэЇитэ
буолбут Фрументий Петрович
Сафронов о.д.а. бааллара.

Саха устуудьуйатын бастакы
бўтэрбиттэртэн арыый кэнники
ўєрэммит, Ньурба тыйаатырыгар
дириэктэр солбуйааччытынан
ўлэлээбит, кэлин РФ ўтўєлээх ар�
тыыЇа буолбут Àнатолий Павло�
вич Николаев, Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин норуодунай артыыЇа буол�
бут Изабелла Васильевна Никола�
ева Ньурба тыйаатырыгар сити�
Їиилээхтик ўлэлээн ааспыттара.

1966 сыллаахха Ньурба госу�
дарственнай кєЇє сылдьар драма�
тическай тыйаатырыгар бастакы
дириэктэринэн Àан дойду сэрии�
тин кэнниттэн эмиэ М.С. Щеп�
кин аатынан театральнай учили�
щены бўтэрбит, Саха ÀССР ўтўє�
лээх артыыЇа Àлександр Àлексее�
вич Габышев ананан бэрт тах�
сыылаахтык ўлэлээбитэ.

Ол бириэмэіэ Ньурба тыйаа�
тырыгар саμа ўєрэіи бўтэрэн
кэлбит артыыстарга наставникта�
рынан Саха ÀССР норуодунай
уонна ўтўєлээх артыыЇа, ырыа�
Їыт, композитор Христофор Тро�
фимович Максимов уонна Саха
тыйаатырыгар Петр Решетников
кэнниттэн Ленин оруолун оон�
ньообут, Саха ÀССР норуодунай
уонна ўтўєлээх артыыЇа Àфана�
сий Егорович Ефремов буолбут�
тара.

Быйыл Ньурба кєЇє сылдьар
государственнай тыйаатыра 57 се�
зонун арыйар. Бу ўйэ аμаарыттан
ордук уЇун, унньуктаах айар ўлэ�
тигэр тыйаатыр артыыстара, Сэ�
биэскэй Сойуус ўгўс єрєспўўбў�
лўкэлэригэр, Москва, Ленинград
куораттар тыйаатырдарыгар, хас
да атын дойдуларга уонна бэйэ�
лэрин єрєспўўбўлўкэлэрин бары
оройуоннарыгар икки сўўстэн

лаппа тахса испэктээкиллэри,
айар киэЇэлэри махталлаах кє�
рєєччўлэригэр бэлэхтээтилэр.

М.С. Щепкин аатынан теат�
ральнай училищеіа Саха устуу�
дьуйатыгар ўєрэммит ыччаттар�
тан Ньурба тыйаатырын кэлэк�
тиибигэр Саха Єрєспўўбўлўкэтин
норуодунай артыыската Валенти�
на Пантелеймоновна Николаева
кўн бўгўнўгэр диэри ўтўє суобас�
таахтык ўлэлии сылдьар.

Ўйэ аμаарыттан ордук кэр�
диис кэмμэ Ньурба тыйаатыры�
гар хас да кєлўєнэ эдэр артыыстар
ўлэлээн аастылар.

Кўн бўгўн Саха Єрєспўўбўлў�
кэтин искусствотын ўтўєлээх дея�
телэ Юрий Àлексеевич Макаров
художественнай салайааччылаах,
дириэктэрдээх, кини уола Àлгыс
Юрьевич Макаров режиссердаах
ўгўс элбэх, араас таЇымнаах, Бў�
тўн Àрассыыйатааіы уонна Àан
дойдутааіы театральнай фести�
валлар кыттыылаахтара, кыайыы�
лаахтара буолан, биЇигини, биир
дойдулаахтарын, Саха сирин
олохтоохторун, куруутун ўєрдэр,
биЇиэхэ дириμ киэн туттуу чув�
ствотын саіар.

Юрий Àлексеевич Ньурба кє�
Їє сылдьар тыйаатыра саμа этни�
ческай хайысхалаах тыйаатыр
буоларыгар утумнаах ўлэни ыыта�
ра кэрэхсэбиллээх.

Тўгэнинэн туЇанан, быйылгы
сезоμμа Саха бастакы револю�
ционердарыттан биирдэстэрэ,
биллиилээх государственнай, по�
литическай уонна профсоюзнай
деятель, биир дойдулаахпыт Сте�
пан Васильевич Васильев олоіун,
ўлэтин туЇунан бэйэм урут хаЇан
да орооспотох эйгэбэр, драматур�
гияіа холонон кєрєн, "Булгуруй�
бат санаалаах Ыстаппааммыт"
диэн пьесаны тыйаатыр дириэк�
тэрэ Юрий Àлексеевич Макаров,
талааннаах режиссер Àлгыс
Юрьевич Макаров, мин кєрдє�
Їўўбўн ылынан, тыйаатыр сыана�
тыгар таЇааран кєрєєччўлэргэ
киэμник билиЇиннэрбиттэрин
иЇин Юрий Àлексеевичка, уолу�
гар Àлгыс Юрьевичка тус бэйэлэ�

ригэр уонна пьесаіа оонньообут
бары артыыстарга, тустаан Сте�
пан Васильев оруолун ситиЇии�
лээхтик оонньоон кєрдєрбўт
Малдьаіартан тєрўттээх эдэр ар�
тыыска Àлександр Кириллиμμэ
уонна Горнайтан тєрўттээх та�
лааннаах артыыска Прокопий
Фёдоровка, тыйаатыр кэлэктии�
бигэр дириμ махталбын, баЇыы�
бабын тиэрдэбин.

Онон Ньурбатааіы кєЇє сыл�
дьар государственнай драмати�
ческай тыйаатыр 57 театральнай
сезонун саμа искусство храмыгар,
Ньурба тыйаатырыгар анаан�ми�
нээн тутуллубут баараіай дыба�
рыаЇыгар киирбитинэн ис сўрэх�
питтэн эіэрдэлиибин уонна саμа
ўйэіэ, саμа дьиэіэ, саμа быЇыы�
га�майгыга Ньурба тыйаатырын
салалтатыгар, айар кэлэктииби�
гэр бастыμтан бастыμ ситиЇии�
лэри, тыйаатыр бары артыыста�
рыгар туйгун доруобуйаны, дьо�
лу�соргуну, бары єттўнэн табыл�
лыыны баіарабын.

Єр сылларга, бўтўн ўйэ аμаа�
рын тухары оройуон�улуус олох�
тоохторо ыра санааларын быЇач�
чы олоххо киллэриигэ утумнаах�
тык туруорсубут Єрєспўўбўлўкэ,
Российскай Федерация бырагы�
раамаларыгар киллэрэн тыйаатыр
дыбарыаЇын туттарыыны ситис�
пит улууспут аіа баЇылыгар Àлек�
сей Михайлович Иннокентьевка,
улуус Сэбиэтин депутаттарыгар,
кини бэрэссэдээтэлигэр Сергей
Иванович Евсеевка туспа махтал
тылларын тиэрдэрбин кєμўл�
лээμ.

МÀХТÀЛ!

Э.Ф. ДÀНИЛОВ, 
РФ суруйааччыларын

СойууЇун чилиэнэ,
СЄ Норуотун

хаЇаайыстыбатын
ўтўєлээх ўлэЇитэ,

ўлэ, тыыл,
государственнай сулууспа

бэтэрээнэ,
Ньурба, Горнай улуустарын,

Бордоμ нэЇилиэгин
Бочуоттаах олохтооіо.

Àаспыт ыйга Ньурба оройуонун
бибилэтиэкэтигэр Октябрьскай,
Ўєдэй, Чаппанда нэЇилиэктэрин,
Ньурба оройуонун Бочуоттаах
олохтооіун, Ўлэ Бочуоттаах бэтэ�
рээнин, аіыйах сыллааіыта олох�
тон туораабыт ўтўє киЇи Гаврильев
Семен Давыдович туЇунан саμа
кинигэ сўрэхтэниитэ уонна истиμ
иЇирэх ахтыы киэЇэтэ буолан
ааста.

Гаврильев Семен Давыдович
єр сылларга араас сололорго ўтўє
суобастаахтык ўлэлээбит киЇи�
нэн биллэр. Ол курдук кини учуу�
тал, саабыс, дириэктэр, депутат,
Октябрьскай нэЇилиэк сэбиэтин
исполкомун салайаччыта, баЇы�
лыктарга сўбэЇит этэ. Ону таЇы�
нан Семен Давыдович урукку
олоіу�дьаЇаіы ўєрэтиинэн, сыр�
датыынан анаан дьарыгырбыта.
Кыраайы ўєрэтэрин, тєрўччўнў
хасыЇарын олус сєбўлўўрэ. БиЇи�
ги оройуоммутугар кинини бил�
бэт киЇи ахсааннаах буолуо.

Семен Давыдович олоіун ар�
гыЇа Гаврильева Варвара Софро�
новнаны кытары иккиэн олоххо
тардыЇыылаах, туспа ураты кє�
рўўлэрдээх дьон этилэр. Єрўў
элэккэй, дьону кытары эйэіэс,
саμаны, сонуну билэ�кєрє са�
тыыр ураты майгылаахтара. Би�
лигин ўєрэппит оіолоро, бэйэлэ�
рин тўєрт оіолоро уонна сиэннэ�
рэ кинилэр холобурдарын сир�

дьит оμостон олохторугар туЇа�
наллар.

Семен Давыдович тыыннаіын
тухары єрўў хаЇыакка араас ыста�
тыйалары тиЇигин быспакка та�
Їаартара турара. Кэлин тапталлах
кэргэнэ олохтон туораабытын
кэннэ киниэхэ анаан "Ўйэлээх
таптал" диэн олус иЇирэх ис хо�
Їоонноох кинигэ суруйбута.

Семен Давыдович Гаврильев�

ка аналлаах ахтыліан киэЇэтигэр
киирии тылы бу кинигэни таμан,
хомуйан оμорбут улахан кыыЇа
Николаева Галина Семеновна
эттэ. Онтон утуу�субуу этээччилэ�
ринэн буоллулар кинини кытары
биир кэмμэ ўлэлэЇэ сылдьыбыт
Захаров Н.С., Тимофеев В.М.,
Никифоров В.À. уонна Ньурба
оройуонун бибилэтиэкэлэрин
ўлэЇиттэрэ. 

Семен Давыдович тєрєппўт
оіолоро эмиэ бары мустан аіала�
рын ўтўє тылынан ахтан�санаан
аастылар.

Семен Давыдович Гаврильевы
бу киэЇэіэ кини оіолоро, биир
дойдулаахтара, аймахтара,
ўєлээннээхтэрэ куруутун билии�
гэ�кєрўўгэ, сырдыкка�кэрэіэ тар�
дыЇар олус ўлэЇит, эйэіэс�сайа�
іас, олоххо сирдээіи аналын,

учуутал буолар соругун ситиспи�
тин бэлиэтээтилэр уонна кэнэ�
іэскитин да аата ааттана турары�
гар эрэнэллэрин биллэрдилэр.
Єссє суруйбут ахтыыларын, ыста�
тыйаларын киэμ араμаіа таЇаа�
рарга этии киллэрдилэр.

Наталия ЖДÀНОВÀ, 
Хаμалас,

"ЫЛЛЫК" эдкорпост.

– Култуура –

Саμа дыбарыаска
бастыμтан+бастыμ ситиЇиилэри!

Ньурбатааіы кєЇє сылдьар государственнай драматическай тыйаатыр 1966 сыллаахха
тэриллибитэ. Ол кэмтэн ўйэ аμаарыттан ордук бириэмэіэ тыйаатыр "кєлўєЇэ ўрдўгэр"

сылдьан, Сэбиэскэй Сойуус, Àрассыыйа араас куораттарыгар, регионнарыгар, ол иЇигэр
Москваіа, Ленинградка $ Санкт$Петербурга, кэккэ тас дойдуларга уонна бэйэбит

єрєспўўбўлўкэбит бары куораттарыгар, оройуоннарыгар сылдьан, элбэх
испэктээкиллэри туруоран, кэнсиэртэри тэрийэн, ўтўмэн ўгўс кєрєєччўлэр

биЇирэбиллэрин, махталларын, ўрдўк сыанабылларын ылыан ылла.

– Редакция почтата –

Саμа кинигэ сўрэхтэннэ
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Àфанасий Егорович Иванов Ньурба Àка�
натыгар тєрєєбўтэ, омук тылын учууталынан
ўлэлээбитэ, кэлин "Олох суола", "Ил Тў�
мэн", "Халыма долгуннара", "Индигир уот�
тара" хаЇыаттарга корреспонденнаабыта,
билигин � "Ньурба�Огни Нюрбы" хаЇыат
саамай кєхтєєх уопсастыбаннай кэрэспэ�
дьиэнэ.

Бўгўμμў нўємэргэ Àфанасий Иванов 20�
чэ сыллааіыта дойдутун ахтыліаныгар куус�
таран тўгэннэри хаба тардан хоЇоон суруйуу�
тугар холонон кєрбўт айымньытын ааіааччы
боліомтотугар таЇаарабыт.

Олох байіалыгар
Оμочом сундулуйар …

"… Нет надобности 
понимать всю пустыню � 
одной песчинки достаточно 
для того, чтобы увидеть все чудеса

творения …" 
Паоло Коэльо, "Àлхимик".

КиэЇээμμи кэм ўўнўєіэ 
Борук�сорук тўЇўєіэ, 
Бўгўμμў тўбўкпўн ўмўрўтэн
Сынньалаμ муоЇатын дьэ тутуум.
Сылбам ньулуунун�аЇыытын
ÀмтаЇыйан кєрўўм мин
МинньигэЇин холбуйуохха
Эйиэхэ эрэ кэпсиэххээ… 
Махталым ўтўє дьоннорго. 

Суот уруога миэхэіэ
Итии сибиэскэ тэμнээіэ
Билбэппиттэн кыбыстан
Саныырым тимириэхпин
Єссє дьєлє тўЇўєхпўн.
Саха тылыгар уЇутаачы
Эппитэ миэхэ чуо�бааччы:
"Ийэ тыл ўрўт араμатын
Хорута сатаа дьўккўЇэн,
МэнэЇик дьарыктан дуоЇуйуоμ
Бохсуо суоіа эн дууЇаμ".

(Учуутал Мария Àлексеева
Местникова).

***
Àіалаатар аіам кэриэтэ
КиЇи киэнэ кэрэмэЇэ
Соргулаах сўбэни ууммута
Ыпсыылаах толкуйун укпута:

"Суруйааччы да буолума
Ол да буоллар, соЇуйума � 
Хаайбакка саныыр санааіын
Умнумаар, сурукка тиЇэргин".

(Суруналыыс Семен Петрович
Гаврильев).

***
Хомурах типпитин ыраастыым
Харалдьыты таЇаарыым,
НьургуЇуну мин кєрдўўм
Сириэдийэ тылыннарыым.
Оторой�моторой оіолор
Оμой�соμой кєрєннєр
Сэбиэскэй киинэіэ абылатан
Кэлэллэрэ кулуупка долгуйан.
Биэс харчы тєлєбўрдээх
ДьоЇун ис хоЇоонноох
Лиэнтэ сиэрдээх сэЇэнин
Истэллэрэ иЇийэн.
Ким эрэ уйуммат тєлєбўрўн
Кўн туллара кэлтэ кыЇыытын…
Киномеханик Лэгэнтэй
Àмараіын эн сєіўўй:
"Босхо киирэн да кєрўμ 
Суолдьут сулуста булунуμ" 

(Киномеханик Иннокентий Àнаньевич
Павлов).

***
Оскуола аанын сабаммын
Ўєрэххэ диэн бардым мин,
Шекспир, Уайльд тылынан
Саμардарбыан диэн баіаран.
Онно далаЇа уурбуттар
Сўрэххэ дириμник сєμмўттэр.

(Учуутал Мария Романовна
Кривошапкина, СГУ преподавателлэрэ

Мария Петровна Никифорова, 
Àльбина Àбрамовна Гольдман).

***
Саμардыы ўєрэіи бўтэрбит
Эдэр уол мунньахха сылдьыбыт
Ытыктыыр сўўнэ киЇитигэр
ЧугаЇыан, бэл саарбахтыыр.

Оо! КєЇєμє кємўс тєкўнўйдэ
Сўўнэ бэйэтинэн кэллэ,
Илиитин биэрдэ истиμник
Уонна кэпсэттэ иЇирэхтик.
КиЇи сэргиирэ аптаах
Àлгыс баЇа сыалаах
Бэйи, хайдах да ычалаах
Єйєбўлгэ наадыйар кэриμнээх.

(Учууталлар учууталлара
Àлександра Прокопьевна Тихонова).

***
Соіотох ийэ айманар
Уола эмиэ муунтуйар
Болдьох техника алдьаммыт
Оттор мастара бараммыт.
Мутук тостор тымныытын
Хаарыйар кини кыЇаліатын
"Убай" нуучча єйдєєбўт
Эппэккэ мас тиэйэн аіалбыт.
Кўн киЇитэ кємўскэЇин
Биригэдьиир Ньукулайтан
Урут бэркэ билбиппит,
Эбии "убайы" эбиннибит. 

(Биригэдьиир Николай
Иннокентьевич Семенов.

Москвич Юрий Егорович Горохов). 

***
Àйыліа маанылыыр киЇитэ
БыЇыыта�майгыта, мєссўєнэ
Силигилии ситэрин
Доіорум Дьєгўєртэн билэбин.
Àрай биирдэ бултуйан
Àрылыйан бєіє иЇэн
Эмискэ дьэбин уоЇуйда
Доріоонноохтук саμарда:
"Бас баттах барбыттар
Àйгыр силиккэ тахсаннар
Бєхтєрўн аіалан куппуттар,
Бука, эн маннык буолумаар".

(Учуутал Егор Николаевич Иванов.) 

***
Саμа дьыл ўўнэр
Àптаах дьоро киэЇэтигэр

Уу баЇар массыына
Сынньалаμμа турунна.
Ох курдук оμостон
Ылдьыыстыын чэйдээри
Ўєрўўбўт ўрўлўйэр
Сандалы аЇа хотойор.
Эмискэ аан аЇаллар
Кыракый кыыс киирэр
"Уу кутуоμ дуо" диэн
Эбээтин илдьитин этэр.
Ылдьыыс саараан ылбата
Хап�сабар таЇырдьа былдьаста:
"Кырдьаіас�кыаммат барахсан.
Саргыны ой�бото кєрўстўμ
Сўєгэй ўўттээх ол чэйбит
Туран хаалта да… сойбот.

(Суоппар Егор Ильич Иванов.) 

***
Таμара маЇа эмээхсин
Кўєх дуолга киириэіиμ
Мананчыгар оттуоіун
Àны кэлэн, кыаныаіай.
Тура сатааччы тирэхтээх
Ньукулайдаах диэн ыаллаах
Сап саіаттан саліанар
ХодуЇа охсуллуох буолар.
Оччут ўрэх баЇыттан
Тўлэй тўўн киирэр
Дьиэтигэр да тохтообот,
Кўєх быйаμы сомсор,
Эппит тылын толорор
Кырдьаіаска уунар.

(Механизатор Николай Сергеевич
Иванов.)

***
Олох байіалыгар
Оμочом сундулуйар
Кытыл ыраах тиксиэхпэр
Биэрэстэлэр син бааллар.
Хом санаамаμ доіоттоор,
Сурукка киирбэтэхтэр.
Кэлин салгыы хоЇуйуом,
ЭЇиги кэрэіит кўўс эбэн
ИЇэбин эрдээхтик эрдинэн.
Туох барыта сыаналаах,
Туох барыта ааЇыахтаах,
Àрай ўчўгэй хаалыахтаах
Сўрэххэ тыыннаах буолуохтаах.

1937 сыллаахха сэтинньи сэт�
тис кўнўгэр Єктєєп 20 сыллаах бы�
рааЇынньыгын кєрсє Ньурба оро�
йуоннааіы хаЇыат "КыЇыл сулус"
1 нўємэрэ тахсыбыта. ХаЇыат ла�
тынныы тылынан 1000 ахсаанынан
бэчээттэнэн тахсыбыта. ХаЇыат
бастакы эрэдээктэринэн "Кыым"
хаЇыат ўлэЇитэ Сунтаар киЇитэ
Àнисимов Василий Àлексеевич
анаммыта.

1940 сыл тохсунньу 2 кўнўттэн
хаЇыат саμа нууччалыы алпаабы�
тынан тахсар. 1955�1960 сылларга
"Красная звезда", 1962�1988 сыл�
ларга "Коммунизм суола", 1988�
1991 сылларга "Путь к коммуниз�
му", 1991 сылтан "Ньурба" уонна
"Огни Нюрбы" ааттарынан тах�
сар. "КыЇыл сулус" � 1000, "Крас�
ная звезда" � 500, "Коммунизм
суола" 5750 ахсаанынан тахсал�
лара быЇаарыллыбыта. 

"Коммунизм суола" хаЇыат
ордук Гаврильев Семен Петрович
эрэдээктэринэн ўлэлиэіиттэн
ыла тупсубута. Нэдиэлэіэ ўстэ
(оптуорунньук, чэппиэр, субуота)
бэчээттэнэр буолбута. ХаЇыат
ўлэтин 20 сыл устата салайбыта.
Ем. Ярославскай аатынан Саха
Суруналыыстарын сойууЇун би�
риэмийэтин бастакы лауреата,
1996 сыллааіы Саха Суруналыыс�
тарын сойууЇун бириэмийэтин
лауреата. Республика култуура�
тын ўлэЇиттэрин 1�гы уонна 2�с
съезтэрин кыттыылааіа. Саха
ÀССР Ўрдўкў Сэбиэтин Президи�
умун Бочуотунай грамотатынан,
Саха Єрєспўўбўлўкэтин Президе�
нин Грамотатынан наіараадалам�
мыта. 20�чэ сыл ССКП райкомун
бюротун чилиэнэ, райсовет депу�
тата. Ньурба оройуонун, Хаμалас
нэЇилиэгин бочуоттаах гражда�
нина. Саха ÀССР култууратын
ўтўєлээх ўлэЇитэ.

ХаЇыат хаЇан тахсыаіыттан
типография ўлэлиир. Типография
дириэктэринэн 1938 сыллаахха
эдэр эрчимнээх ўлэЇит Àфанасий
Маркович Иванов анаммыта. Ки�
ни 1940 сылтан "КыЇыл сулус"
хаЇыат литературнай сотруднигы�
нан, хаЇыат эрэдээктэринэн, 1953
сылтан "Кыым" хаЇыат сэбиэскэй

тутууга отделын сэбиэдиссэйи�
нэн, 1956 сылтан "Красная звезда"
хаЇыат солбуйааччы эрэдээктэри�
нэн, 1966 сылтан 1975 сылга пен�
сияіа барыар диэри "Коммунизм
суола" хаЇыат солбуйааччы эрэ�
дээктэринэн ўлэлээбитэ. 

À.М. Иванов саμа олох ак�
тыыбынай пропагандиЇа, прин�
ципиальнай уонна ирдэбиллээх
коммуниЇа этэ, талааннаах тыл�
баасчыт быЇыытынан эдэр кэл�
лиэгэлэригэр бэйэтин уопутун
бэрсэрэ. Єр сыллаах, ўтўє тўмўк�
тээх ўлэтэ сыаналанан кини аата
Ньурба оройуонун Бочуотун ки�
нигэтигэр киллэриллибитэ.

Эрэдээксийэіэ уонна типо�
графияіа сўўЇўнэн ахсааннаах
араас идэлээх ўлэЇиттэр ўлэлээн
кэллилэр, кинилэр єрўў инникигэ
эрэллээх, ўлэлэригэр бэринии�
лээх, ўтўє суобастаах ўлэЇиттэр
этилэр.

ХаЇыат история кэрэЇитэ буо�
лан, Àіа дойдуну кємўскээЇиμ�
μэ, сэрии кэннинээіи сылларга
норуот хаЇаайыстыбатын чєлўгэр
тўЇэриигэ, пятилеткалар сорудах�
тарын толорууга актыыбынайдык
ўлэлэЇэн кэллэ. Бу сыллар уста�
ларыгар оройуон бэчээтэ бэйэтин
аналын, сыалын�соругун чиэс�

тээхтик толордо. 
Оройуон олоіун�дьаЇаіын,

кўннээіи сонуну тиЇигин быс�
пакка кэпсиир оройуон хаЇыата
бэйэтин тула элбэх ахсааннаах
ааіааччылары тўмэр. ХаЇыат эрэ�
дээксийэтин тула айар�тутар,
дьоμμо�сэргэіэ ытыктанар суру�

налыыстар, суруйааччылар бэйэ�
лэрин идэлэрин дьиμнээхтик ба�
Їылаабыт, ўлэлэригэр бэринии�
лээх, элбэіи аахпыт, билбит�кєр�
бўт дьон ўлэлээн�хамсаан ааспыт�
тара. Кинилэр ааттарынан дьон�
норуот киэн туттар, умнубат. 

Дойдубут, єрєспўўбўлўкэбит,

тєрєєбўт оройуоммут инники
диэки туруктаах сайдыытыгар
оройуон бары олохтоохторо ўлэ�
іэ�хамнаска уонна олоххо�дьа�
Їахха бўттўўн биир сомоіо буола�
ра, ытык иэстэрин тєлўўр ыччат�
тарбытыгар кємєнў тэрийэрэ,
эдэр ыччаты патриотизм тыыны�
гар иитии ўлэтин кўўЇўрдэрэ,
олоххо буолар араас кыЇаліалары
быЇаарарга таЇаарыылаах ўлэбит
улахан оруоллаах буолуоіа. 

Ўєрўўлээх ўбўлўєйўнэн, оро�
йуон хаЇыата кўн сирин кєрбўтэ
85 сылынан ўлэлээн ааспыт, би�
лигин ўлэлиир бэчээт эйгэтин ба�
ры ўлэЇиттэрин, уопсастыбаннай
кэрэспэдьиэннэри, ааіааччылары
итиитик�истиμник эіэрдэлии�
бин, ўлэіитигэр ўрдўк ситиЇии�
лэри, бары ўчўгэйи, чэгиэн до�
руобуйаны баіарабын. Дьоллоох
буолуμ, уЇун айымньылаах олох�
тонуμ!

Иван Àлексеевич
ÀНИСИМОВ, 

СЄ култууратын
ўтўєлээх ўлэЇитэ,
Ньурба оройуонун

Бочуоттаах гражданина,
хаЇыат уопсастыбаннай

кэрэспэдьиэнэ. 

––  УУллуууусс  ххааЇЇыыааттаа  ттєєррўўттттээммммииттээ  8855  ссыыллаа  ––

ХаЇыакка єр кэм эрэдээктэрдээбит Семен Петрович Гаврильев хаЇыат
эрээдэктэрин солбуйааччы Николай Васильевич Àнтоновы кытта.

Рабселькордар мунньахтара. Муус устар 1981 с.Рабселькордар мунньахтара. Муус устар 1978 с.

Уран  тыл  умсуліанаУран  тыл  умсуліана

ХаЇыат – история кэрэЇитэ
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Семенова Маргарита Никола�
евна эдэр сыдьан сытыы�хотуу
хомсомуол кыыс, ўлэ ударнигын
аатын ылбыт. Àканаттан Чка�
ловка "Кырдал" диэн фермаіа тах�
сан ўлэлээбит, биригэдьииргэ диэри
ўўммўт. Ол саіанааіытын туЇу�
нан Р. Николаев "Коммунизм суола"
хаЇыакка "Кырдал кыыЇа" диэн
ааттаан ыстатыйа суруйбутун
таЇаарабыт.

"Сарсыардааμμы кўн сайыμ�
μы алааска кўєлэЇийэ оонньоото.
Кєтєр кынаттаах кємўс кўємэй�
дээіэ кўєрэгэй ыллаан дьирилэт�
тэ. Àлаас мєЇўўрэлээх сиигин кэ�
Їэн, биэдэрэ тутуурдаах кыыс
ферма диэки хаама турда. Ыан�
ньыксыт кыыс эйэіэс харахтары�
гар мичээр уота кўлўмнўўр. Туох�
тан эрэ санаата єрє кєтєіўллэн
кыталыктыы дайар.

Ити курдук биир чаіылхай
сарсыарда Маргарита Семенова
Àкана отделениетын ыанньык�
сыта буолбута, оччолорго икки
сыллааіыта кини орто оскуоланы
бўтэрбитэ уонна ити курдук ўєрэ�
кєтє фермаіа тиийбитэ. Бастааан
утаа, сылайыы бєієнў сылайан
атаіын нэЇиилэ соЇон дьиэлиирэ.
Ол эрээри Рита ферма кытаанах
ўлэтиттэн толлубатаіа. Кўн ахсын
ўлэтигэр ылларан улам барыны
бары сатыыр буолан испитэ. Ити�

ниэхэ, биллэн турар, бэрт кыра�
тыттан кєрє ўєрэммит ўлэіэ
эриллибит ыанньыксыттара кўўс�
кємє буолтара.

КўЇўн буолбута. КыыЇы Чка�
ловка таЇаарбыттара. Итинтэн
ыла кини "Кырдал" ферматыгар
ыанньыксыттыыр. Ританы кытта
ириэ�бараа саастаах кыргыттар
ўлэлииллэрэ. Онон бу ферма
урукку аата "Кырдал" ыччат�
комсомольскай диэн этэ. Биир
саастыылаахтары кытта ўєрэ�кєтє
ўлэлиир ўчўгэйэ бэрдэ. Ол эрээри
ўгўстэр кыстык ыарахаттарыттан
чаіыйан барбыттара. Àрай Рита
тоμуу хаары тобулу ўўнэн тахсар
хорсун ньургуЇуннуу, улам ситэн�
хотон, ўлэіэ эриллэн испитэ.
Кини онус пятилетка ўЇўс сылын
былаанын 124 бырыЇыан толорон
тўмўктээбитэ.

Оттон билигин... комсомолка
Маргарита Семенова Чкалов би�

ригээдэтигэр иккис бастыμ кєр�
дєрўўлээх ыанньыксытынан аат�
танар. Кини ўлэіэ куоттарар ки�
Їитинэн Àкана отделениетын
биир уопуттаах ыанньыксыта Е.Г.
Егорова буолар. Ефросинья Гав�
рильевна эдэр ыанньыксыкка ха�
нан эмэ сабыдыаллаабыт, ўгўскэ
ўтўгўннэрбит киЇи буоллаіа дии.
Онон, этэргэ дылы, учууталы куо�
туу эмискэччи кэлбэт. Ўлэлээ�
мэхтээтэіинэ бэйэтин наставни�
гыттан хаалсыбат санаалаах. Кыс�
тык биэс ыйын тўмўгўнэн туппут
21 ынаіыттан хас биирдиилэрит�
тэн 306 килограмм ўўтў ыата.
Эдэр ыанньыксыт пятилетка тєр�
дўс сылыгар хайыы ўйэ уон ўчў�
гэйкээн баіайы ньирэйдэри биэ�
бэйдээтэ. Оттон ынахтартан бу
кўннэргэ сэттэлии килограмм
ўўтў ыыр. 

Комсомолка Маргарита Семе�
нованы 1979 сылга ўктэнэн баран,
дьоно�сэргэтэ, дьўєгэлэрэ ком�
мунистическай ўлэ ударнига
буолбутунан истиμник эіэрдэ�
лээбиттэрэ. Ити ферма кэлэктии�
бин бўттўўнўн улахан ўєрўўтэ этэ.
Ол эрээри кэлэктиипкэ билигин
эдэр ыччат суоіуттан Рита хомо�
йор, хаЇааμμыта эрэ "Кырдал
ньургуЇуннарынан" ааттаммыт
эдэрдэр суохтарыттан. 

Киниттэн туох баіа санаалаа�
іын туЇунан ыйыттахха, Рита:
"Оіолор ўлэлии кэлэллэрэ буол�
лар..." диир. Онон биЇиги эмиэ
кини ити баіа санаатыгар холбо�
Їон, эдэр ыанньыксыт, комму�
нистическай ўлэ ударнига Марга�
рита Семенова аны сайын "Кыр�
далга" эдэркээн кыргыттары
ўєрэ�кєтє кєрўстэр диэн баіа

санаабытын этэбит".
Дьэ ити курдук ити саіанааіы

эдэр ыччат, чуолаан кыргыттар
олус кўўстээх санаалаахтарыттан
киЇи эрэ сєієр�махтайар.

Маргарита Семенова мин
эбээм, кини мин аіам Леонид
тапталлаах ийэтэ буолар. Олус
эйэіэс майгылаах, ўлэЇит киЇи.
Билигин сынньалаμμа олорор.
Ырыа ыллыыр, хоЇоон суруйар.
Куруук араас тэрээЇиннэргэ кыт�
тар, хаартыскаіа тўЇэрэрин уонна
тўЇэрин сєбўлўўр. Мин эбээби�
нэн киэн туттабын уонна олус
диэн таптыыбын.

Эвелина ЖДÀНОВÀ,
Хаμалас,

"Ыллык" эдкорпост.

Àлтынньы 28 кўнўгэр Малдьа�
іар нэЇилиэгэр Никииппэр Сэмиэ�
нэп аатынан норуот айымньытын
киинигэр Саха норуодунай бэйээтэ
Петр Тобуруокап тєрєєбўтэ 105
сылыгар аналлаах "Кўннўўн оон�
ньуур кўєрэгэйдэр" диэн ааттаан
оскуолаіа киириэн иннинээіи
саастаах оіолорго кустовой хоЇоон
ааіыытын кўрэіэ буолан ааста.
Хатыы, Чуукаар, Маалыкай нэЇи�
лиэктэрэ куйаар ситиминэн кытын�
нылар. Барыта 16 оіо Петр Тобу�
руокап хоЇооннорун єйдєрўттэн
аахтылар.

Тўмўккэ, кыайыылаахтары�
нан буоллулар:

4�5 саастаахтарга I миэстэ �
Юлиана Àмонова (Малдьаіар), II
миэстэ � Попова Кэрэ Куо (Ха�
тыы), III миэстэ � Егоров Àндрей
(Малдьаіар);

5�6 саастаахтарга I миэстэ �
Филиппова Виктория (Малдьа�
іар), II миэстэ � Саввинова Àйса�
ра (Малдьаіар), Платонова Àнге�
лина (Маалыкай), III миэстэ �
Ксенофонтов Дьулуур (Хатыы);

6�7 саастаахтарга I миэстэ �
Рехлясова Катя (Малдьаіар), II
миэстэ � Семенов Àйгылаан

(Малдьаіар), III миэстэ � Тимо�
феев Сайаан (Хатыы).

Бу саха норуотун тапталлаах
суруйааччытын кўнўгэр сєп тўбэ�
Їиннэрэн, нэЇилиэк Àіа БаЇы�
лыга À.À. Степанов уЇуйаан ўлэ�
Їиттэрин, оіолору бўгўμμў тэ�
рээЇининэн эіэрдэлээтэ уонна

биЇиги нэЇилиэк саамай ытыкта�
нар дьиэ кэргэнин, єр сылларга
Саха тылын уонна литературатын
учууталынан ўлэлээбит, Петр То�
буруокабы кытта Малдьаіарга
илэ кєрсўбўт, дуоЇуйа кэпсэппит,
Саха єрєспўўбўлўкэтин ўтўєлээх
учууталын, учууталлар учууталла�
рын, Саха єрєспўўбўлўкэтин

ўєрэіин систиэмэтин бочуоттаах
бэтэрээнин, Ньурба оройуонун
уонна Малдьаіар нэЇилиэгин бо�
чуоттаах олохтооіун Данилов Ни�
колай ДмитриевиЇи уонна кини
кэргэнэ Àнна Тимофеевна Ми�
хайлованы тыыл, ўлэ бэтэрээнин,
доруобуйа харыстабылын туйгу�
нун, Саха єрєспўўбўлўкэтин бо�

чуоттаах бэтэрээнин, Ньурба оро�
йуонун уонна Малдьаіар нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах олохтооіун
ыал буолан олорбуттара 62�с сы�
лыгар Саха єрєспўўбўлўкэтин Ил
Дарханын эіэрдэ суругун уонна
"Семейная доблесть" бэлиэтин
туттарда. Кырдьаіас учуутал ула�
хан махталын биллэрдэ, П. Тобу�
руокап туЇунан кэпсээтэ, "Кини�
гэ дьиμнээх билии кылаата" буо�
ларын чопчулаан эттэ.

Бу кўрэіи тэрийсэн ыыппыт
"Чуораанчык" уЇуйаан ўлэЇиттэ�
ригэр, Никииппэр Сэмиэнэп
аатынан НÀК, бириис олохтообут
тэрилтэлэргэ уонна П. Тобуруо�
кап хоЇооннорун ўєрэтэн иитил�
лээччилэрин кыттыннартаабыт
нэЇилиэк уЇуйааннарыгар улахан
махталбын биллэрэбин. Бу ман�
нык саха уЇулуччулаах суруйаач�
чыларын оіолорбутугар кыра
саастарыттан иμэрэрбит тухары
саха саμата сайда, ўйэттэн ўйэіэ
сатарыы туруоіа!

ИВÀНОВÀ Елена,
Малдьаіар.

Кыттааччылар 5 тўЇўмэхтээх
кўрэххэ бары бэлэмнэнэн, тўєл�
бэлэрин олохтоохторо кўўс�кємє
буолан кємєлєЇєн олус кєхтєєх

дьоро киэЇэни кєрєєччўлэргэ бэ�
лэхтээтилэр. Дьўўллўўр сўбэіэ
нэЇилиэкпит Герой ийэлэрэ Да�
рья Федоровна Яковлева, Лидия

Николаевна Спиридонова ўлэ�
лээн кыттааччыларбытын єссє
долгуттулар. Кинилэри сэргэ
дьўўллўўр сўбэіэ "Àлгыс" НÀК
дириэктэрэ, элбэх оіолоох ийэ
Сардана Петровна Федорова уон�
на нэЇилиэкпит аіа тўмсўўтўн
кєхтєєх, актыыбынай позиция�
лах, ыал амарах аіата Валентин
Павлович Иванов ўлэлээтилэр. 

Кўрэх тўмўгўнэн бастакы
миэстэ � Лина, Àделина Софро�
новалар, "Ўрдэл" тўєлбэ, иккис �
Туйаара, Маргарита Гуляевалар,
"Àртык" тўєлбэ, ўЇўс � Àгафья Ту�

манова кыыЇынаан Эвелина�
лыын, "Кырдал" тўєлбэ. "Кєрєєч�
чўлэр биЇирэбиллэрэ" анал аат
кыайыылаахтара Туйаара, Марга�
рита Гуляевалар биир дойдулаах�
пыт Мира Михайлова анал би�
рииЇин ўєрэ�кєтє туттулар. 

НэЇилиэкпит эр дьон тўмсўў�
тўн 2000 суумалаах сертификатын
Евдокия, Люлитта Гуринова�
Слепцоваларга туттарда. Маны
таЇынан эр хоЇууннарбыт нэЇи�
лиэкпит соіотох ийэлэригэр муус
киллэрэн биэрэр сертификатта�
рын туттаран, Герой ийэлэрбити�

гэр Дария Федоровнаіа, Лидия
Николаевнаіа тыыннаах сибэкки
бэлэхтээн дьоро киэЇэни єссє
тупсардылар. 

Ирина, Люба Егоровалар
("Уйбаан бааЇыната" тўєлбэ)  на�
рын ўμкўўлэринэн, Елена, Àнна
Ноевалар ("Кэскил" тўєлбэ)  кэрэ
ырыаларынан кєрєєччўлэр сўр�
гэлэрин кєтєхтўлэр. Кўн кўбэй
ийэлэрбит кэрэчээн кыргыттары�
наан бэртээхэй киэЇэни бэлэх�
тээн дьон�сэргэ олус астынна,
кєрєєччў сэргээтэ.

“Àлгыс” НÀК.

"Ийэ кындыа кыталык кыыЇынаан"
Àлтынньы 28 кўнўгэр Тўмўк нэЇилиэгин "Àлгыс" норуот айымньытын киинигэр кўндў киЇини

Ийэни чиэстээЇин ўтўє ўгэЇэ олохтонон, ийэ нэдиэлэтин чэрчитинэн "Ийэ кындыа кыталык
кыыЇынаан" долгутуулаах, сэргэх кўрэх буолан ааста. Àйар киин тўЇўлгэтигэр нэЇилиэкпит 6
тўєлбэтиттэн 6 ийэ кыыЇынаан кыттыыны ыллылар.

––  ККээррээ  ээййггээттээ  ––

"Кўннўўн оонньуур кўєрэгэйдэр" – хоЇоон тўЇўлгэтэ

– Ийэ сыла –

Кырдал кыыЇа Маргарита
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23 октября 2022 г. КРОО
"Якутское землячество" организо�
вала и провела патриотический ве�
чер, посвященный подвигу народов
во время Великой Отечественной
войны «Мы � наследники Великой
Победы!» среди национально�куль�
турных автономий и национальных
общественных организаций Кали�
нинградской области с целью сох�
ранения истории России и воин�
ской славы подвигов разных наро�
дов СССР, воспитания у подраста�
ющего поколения любви к Родине,
осознание чувства дружбы и
солидарности.

В качестве особых гостей бы�
ли приглашены юнармейцы из
ГБУ КО "Àвангард" со своим ру�
ководителем заместителем дирек�
тора Константином Георгиеви�
чем Пляскиным. 

Открыли вечер песней "С чего
начинается Родина" в исполне�
нии представителей нашего
КРОО, творческого коллектива
"Сардаана". Затем председатель
КРОО "ЯЗ" В.П. Окоёмов расс�
казал о вкладе в Великую победу
наших земляков, об их героичес�
ких подвигах, а также ознакомил
присутствующих с многолетней
работой по поиску и сохранению
памяти о погибших при боях в
Восточной Пруссии наших зем�
ляках. 

Были продемонстрированы
фото и видеоматериалы о битве за
Кенигсберг. С большим интере�
сом гости вечера посмотрели ви�
деосюжет о снайперах из Якутии в
ВОВ.

Самая трогательная часть ве�
чера началась с воспоминаний.
Вначале был представлен рассказ
о подвигах Никонорова Поликар�
па Ивановича � якутянина, участ�
вовавшего в боях за взятие Кениг�
сберга. 

Надежда Каравайцева из
МОО "Йолташ�Дружба", расска�
зывая о своем земляке�марийце,
Герое Советского союза, Яналове
Àндрее Михайловиче, героически
погибшем в рукопашном бою в г.
Кенигсберг, не смогла сдержать
слёз. Закончила выступление сво�
им проникновенным стихотворе�
нием "Летят письма". 

С таджикской диаспоры выс�

тупил Наимджон Сахибов о под�
виге своего дедушки Салимова
Рустама, награжденного медалью
«За взятие Кенигсберга». Дмит�
рий Данченко (ГОО «Объедине�
ние Калининградских нацио�
нально�культурных организа�
ций») рассказал о гвардии капи�
тане, командире стрелковой ро�
ты, штурмовавшей Кенигсберг,
Юльчиеве Хаджи Саидовиче, и о
своих земляках таджиках и узбе�
ках, отважно воевавших на фрон�
тах ВОВ. 

Представитель КРОО «Кар�
дашлар» Àмир рассказал о яркой,
но короткой и трагической судьбе
своего земляка � знаменитого
татарского советского писателя и
поэта Фатых Карима, погибшего
и захороненного в Багратионов�
ске, а также прочитал несколько
его стихотворений, написанных
на войне... 

Руководитель ЦМНВ Британ
Степан Викторович выступил с
сообщением о своём земляке,
уроженце Херсонской губернии,
моряке�подводнике, капитане 3�
го ранга, во время Великой Оте�
чественной войны командовав�
шем подводными лодками М�96 и
С�13 Краснознамённого Балтий�
ского флота ВМФ СССР À.И.
Маринеско. Так же из рассказа
Степана Викторовича узнали, что
автором памятнику Герою Совет�
ского Союза À.И. Маринеско в г.
Калининград является художник,
скульптор, член Союза художни�
ков России, Ф.À.Мороз. Его ра�

боты украшают многие населен�
ные пункты области, представле�
ны в коллекции Калининградско�
го областного музея изобрази�
тельных искусств.

Заместитель руководитель
ГБУ КО "Àвангард" К.Г.Пляскин
познакомил с работой военно�
патриотического центра, показал
фото�видеоматериалы. 

Благодаря патриотической
деятельности таких организаций,
мы спокойны за подрастающее
поколение, рады, что растет по�
коление патриотов. 

После выступлений почтили
память героев минутой молча�
ния...

Помимо рассказов о героях
войны, на нашем вечере прозву�
чали песни на патриотическую
тему от разных общин. Особо теп�
ло встретили Михаила Саркися�
на, которому в этот день испол�
нилось 84 года! Национальные
танцы в его исполнении дадут
фору молодым. 

Завершили вечер исполнени�
ем Гимна РФ и вручением бла�
годарственных писем.

Мы уверены, что наш посыл к
единению, дружбе и сплоченнос�
ти между многонациональным
народом на примере подвигов
своих земляков во время Великой
Отечественной войны достиг
сердца всех присутствующих на
вечере.

Наталия Валериевна
РУМЯНЦЕВÀ.

С 29 октября по 27 ноября в
Якутии пройдёт I этап спартакиады
молодежи на призы имени добро�
вольческого отряда "Боотур". От�
борочные соревнования за выход в
финал молодежных команд от
сельских поселений и пригородов
будут проведены в каждом муници�
пальном районе и городском округе. 

Главная миссия спартакиады �
военно�патриотическое воспита�
ние молодежи. Ранее глава Яку�
тии Àйсен Николаев поставил за�
дачу � вовлечь молодежь респуб�
лики в спортивные, культурные и
другие мероприятия для популя�
ризации здорового образа жизни
и истинных духовно�нравствен�
ных ценностей страны. 

"Проводя данное мероприя�
тие, мы решаем несколько задач.
Во�первых, военно�патриотичес�
кое воспитание молодежи, также
поддержка наших добровольцев,
участвующих в специальной во�
енной операции. Во�вторых, сис�
тематическое занятие физкульту�
рой и спортом. В рамках поруче�
ния главы республики проводим
несколько этапов и несколько
уровней таких спартакиад. Это и
молодежная спартакиада, и
школьная спартакиада, которая
пройдет в следующем году с фи�
налом в г. Якутске, также спарта�
киада по национальным видам
спорта "Игры Манчаары" и спар�
такиада народов Якутии, которые
проходят раз в четыре года. Так
мы вовлекаем все больше и боль�
ше жителей, молодежи к занятию

физкультурой и спортом", � про�
комментировал заместитель
председателя правительства Сер�
гей Местников.

По плану организаторов фи�
нальный этап состоится с 8 по 10
декабря. Так, 8 декабря проведут
жеребьевку между командами, с 9
по 10 декабря пройдут соревнова�
ния, вечером 10 декабря � финал.

В спартакиаде участвует моло�
дежь в возрасте от 18 до 35 лет. Во
всех соревнованиях принимают
участие как мужчины, так и жен�
щины.

Молодежь будет соревновать�
ся в баскетболе, пулевой стрельбе
"Куропатка", национальных нас�

тольных играх "хаамыска" и "ха�
былык", перетягивании каната,
военизированной эстафете. Вое�
низированная эстафета прово�
дится в 4 этапа: 1 этап � сборка и
разборка автомата; 2 этап � сги�
бание и разгибание туловища ле�
жа на спине; 3 этап � подтягива�
ние (мужчины), отжимание (жен�
щины); 4 этап � бег 60 метров.

Напомним, формирование
"Боотур" � первый крупный доб�
ровольческий отряд якутян для
участия в специальной военной
операции.

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

"СааЇырыы да бардар,
Суохтуубут ол кэми,
Кэскили уЇанар
Кўргўємнээх ўлэни".

(С. Спиридонова).

Àлтынньы 29 кўнўгэр Чаппанда
нэЇилиэгэр Хомсомуол тєрєєбўт
кўнўн кєрсє Àіам саастаах кєлўєнэ
бибилэтиэкэіэ тўмсэн, сылаас чэй�
дээх остуол тула олорон ааспыт
кэмнэрин ахтан�санаан аастылар.

"Àлгыма" эбээлэр тўмсўўлэрэ
куруук кєхтєєх, туохха барытыгар
нэЇилиэккэ, улууска ыытыллар
тематическай киэЇэлэргэ, быраа�
Їынньыктарга кєхтєєхтўк кытты�
Їар, саамай актыыбынай, сэбиэс�
кэй кэм оіолоро буолан: октябре�
нок, пионер, комсомол, партия
оскуолатын ааспыт, чахчы патри�
отическай єйдєєх�санаалаах буо�
ла улааппыттара. Оннук оскуола�
ны туораан, билиμμи олохтору�
гар ол иитиилэрин ыЇыктыбакка
тута сылдьар, биЇиги убаастыыр
дьоннорбут буолаллар. Бу кўн
кинилэр бибилэтиэкэіэ кэлэн,
урукку Хомсомуол кэмнэрин эр�
гитэн "Комсомольскай субуотун�
ньук" тэрийдилэр, кинигэ быыл�
лаатылар, убуорка оμордулар. 

Бибилэтиэкэм бэтэрээн
ааіааччыта, 86 саастаах 50�сыл�
лардааіы комсомолка Зоя Васи�
льевна Егорова бэіэЇээ "Кыта�
лык" КД "Хомсомуол албан аат�
таах суолунан" тэрээЇиμμэ кии�
рэн кыттыыны ылан тахсыбыта,
ол туЇунан сырдатыы оμордо
уонна Хомсомуол кўнўнэн эіэр�
дэтин тиэртэ.

Любовь Прокопьева урут Хом�
сомуол кўнўн хайдах бэлиэтиил�
лэрин, субуотунньуктар тустары�
нан ахтан�санаан ааста. Дьоіур�
даах эбээлэрбит Àкулина Данило�
ва, Зоя Егорова, Прасковья Федо�
рова, Нина Егорова саμа тикпит
панноларын аіалан хомсомуол
тєрєєбўт кўнўнэн быыстапкаіа
туруордулар уонна урукку "Хом�
сомуол кэминээіи плакат" быыс�
тапката оμоЇулунна.

Тўмсўў салайааччыта Паша
Никифоровна "Тыл оонньуута"
тэрийэн ыытта. Уус�уран сала�
йааччы Саргылана Семенова тэ�

рийиитинэн уостан тўспэккэ ыл�
ланар, хомсомуол гимнэ буолбут
"Эн, комсомол мин дьолум", бары
сєбўлээн ыллыыр "Саха ўμкўўтэ"
ырыалары ўєрэн�кєтєн ис дууЇа�
ларыттан ыллаатылар.

"Хомсомуол мин олохпор"
тиэмэіэ аан бастаан хомсомуол
кэккэтигэр хайдах киирбиттэрин,
ол кэмнэрин ахтан�санаан, кэп�
сээтилэр: Татьяна Николаева,
Любовь Прокопьева, Прасковья
Федорова, Зоя Егорова. Олус ин�
тэриэЇинэй, кєрдєєх да тўгэннэ�
рин ахтан�санаан ыллылар. Бары
бииргэ, биир санаанан, кєхтєєх�
тўк кытыннылар, бўгўн бу кўнў
кєрсє Àнтоновкаттан Сеялова
Àнастасия Дмитриевна кэлэн
кыттыыны ылла.

Сэбиэскэй кэм саіана хомсо�
муоллар хамсааЇыннара кўўстээ�
іэ, бу бўгўμμў кўμμэ да бары кэ�
лэн кыттыбыттарыгар да кєстєр.
Кўндў хомсомуол бэтэрээннэрин
барыгытын эіэрдэлиибит. Бу кур�
дук єрўў эдэрдии эрчимμитин
ыЇыктыбакка сылдьыμ, бэйэіит
холобургутунан сиэннэргитигэр
сўбэ�ама буолуμ, чэгиэн доруобу�
йаны баіарабыт.

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ.

– Редакция почтата –

“Хомсомуол“Хомсомуол
мин олохпор”мин олохпор”

––  ППааттррииооттииччеессккооее  ввооссппииттааннииее  ––

«Мы – наследники Великой Победы!»

В районах Якутии проходят отборочные соревнования спартакиады
молодежи на призы имени добровольческого отряда "Боотур"
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Чаппанда нэЇилиэгин Гуляев�
тар удьуор�хаан аіа уустарын
талба талаанынан айыліа барахсан
дэлэйдик хатаіалаабыт аймахтара.
Саха култууратын историятыгар
ааттара�суоллара киэμник биллэр
баянист Дмитрий Никитич Гуляев,
хореограф Маргарита Никитична
Скрябина (Гуляева) сэргэ атын
бииргэ тєрєєбўттэр, кинилэр оіо�
лоро, сиэннэрэ араас хайысханан
талааннара дьон кэпсээнигэр сыл�
дьар, хайіатар, биЇирэтэр.

Àлтынньы 27 кўнўгэр Чаппан�
датааіы Н.Т. Степанов аатынан
тўмэлгэ "Иккис тыын" диэн ааты�
нан быыстапка буолан ааста. Тэ�
рийээччи тўмэл салайааччыта,
кыраайы ўєрэтээччитэ Т.Д. Сидо�
рова. Быыстапка героинята �  Ва�
лентина Никитична Николаева

(Гуляева). Валентина Никитична
ўс оіо ийэтэ, ўгўс сиэн эбээтэ,
киэμ аймах тумус туттар эдьиийэ.
Оіо эрдэіиттэн элбэх балтыла�
рын, бырааттарын кєрєрўн�хара�
йарын таЇынан, билигин кинилэр
оіолорун, сиэннэрин бўєбэйдэ�
Їэр кўндў киЇилэрэ. Гуляевтар
киэμ аіа ууЇун тўмэр, сўрўннўўр
Далбар Хотуннара.

Олоіун устата ўлэни єрє ту�
тан, сўєЇў�сылгы иитэн кўўстээх
ўлэіэ сылдьыбыт Валентина Ни�
китична кэлиμμи сылларга илии�
тинэн оμоЇуктары оμоро ўєрэ�
нэргэ ылсан бўгўн бастакы, дьо�
Їун быыстапкатыгар дьонун�сэр�

гэтин муста. Бу дьоіурун уЇугун�
нарбыт киЇитинэн балта Мария
Никитична дьарыктанар "Эйээрэ"
ырыа ансаамбылын салайааччыта
Саргылана Даниловна Семено�
ваны ааттыыр. 

Сыанаіа кэтэр таμастарыгар
киэргэл сакаастаан, бастакы
ньургуЇун бастыμаларын оμо�
руоіуттан аЇыллан, ылсан араас
дьэрэкээн оμоЇуктары оμорон
барбыт. Ўгўстэр наадата суоіунан
ааттаан бєххє быраіар маллар�
бытын Валентина Никитична ик�
кис тыыннаан кэрэтитэн биэрэр
идэлээх. Ол курдук, араас хор�
дуоμкаттан дьикти моЇуоннаах

шкатулкалар, дьахтар эрэ ымсыы�
рар киэргэллэрэ, роса иЇититтэн
вазалар, Мииринэй куоракка оло�
рор, куукула оμорорунан идэтий�
бит маастар кыыЇыгар Маргари�
таіа кєіўйэн оμорбут бастакы
куукулата... Барыта киЇи хараіын
ўєрдэр, дууЇатын сылаанньытар. 

Валентина Никитична Татья�
на Дмитриевнаіа тўмэлгэ анаан
улахан шкатулка, олохтоох биби�
лэтиэкэіэ Лена Семеновнаіа ки�
нигэ быЇыылаах шкатулка бэлэх
туттарда.

Àйыы майгылаах киЇи туп�
пута�ылсыбыта барыта кэрэ�
дьикти, сырдык�сылаас. Тэрээ�
Їин, ол да быЇыытынан, олус ис�
тиμник�иЇирэхтик ааста. Вален�
тина Никитична айар ўлэтин, хас

биирдии оμоЇугун кэпсээЇинэ,
Татьяна Дмитриевна иилээн�са�
μаран ыытааЇына, "Эйээрэлэр"
ырыалара, ыалдьыттар эіэрдэлэ�
рэ, барыта киЇини уоскулаμμа,
ўтўє санаа кынаттаныытыгар ти�
риэртэ.

Бар дьонугар ўтўєнў эрэ тўс�
тўў, тулалыыр эйгэтин арчылыы�
араμаччылыы сылдьар, тулатын
барытын кэрэнэн симиир кўндў
Валентина Никитичнаіа айым�
ньылаах олоіуμ ўгўс ўєрўўлэр�
дээх, элбэх ситиЇиилэрдээх, са�
μаттан саμа арыйыылардаах
буоллун, диэн баіа санаа басты�
μын бастакы "Иккис тыын"
быыстапкаμ ыалдьыттара долгуйа
тиэрдэбит.

Маргарита НОЕВÀ.

"Илиинэн оμоЇуллубут, биитэр
єйтєн булуллубут кўндўттэн кўн�
дў туох баарын барытын ўлэЇит
норуот, соіотох кини эрэ айбыта
уонна айар."

(Суорун Омоллоон). 

"Иккис тыын" диэн ааттаах
уус�уран оμоЇук быыстапката Чап�
панда нэЇилиэгэр Н.Т. Степанов
аатынан фольклорнай�литератур�
най тўмэлгэ алтынньы 27 кўнўгэр
турда. Бу быыстапка нэЇилиэкпит
биир уус�уран талааннаах, тарбах�
таах эбээтэ Николаева Валентина
Никитичнаіа Саха Єрєспўўбўлў�
кэтигэр Ийэ сылынан, Ийэ дека�
датын кєрсє ананан ыытылынна.

Ўєрўўлээх тўгэμμэ Валентина
Никитична быыстапкатын аЇыл�
лыытынан бэйэлэрин эіэрдэлэ�
рин тиэртилэр олохтоох салайы�
ныы баЇылыга К.Г. Бухолов, ос�
куола аатыттан С.В. Бухолова, тў�
мэл салайааччыта Т.Д. Сидорова,
"Дьоіур" норуот айымньытын
дьиэтэ, бибилэтиэкэ кэлэктиип�
тэрэ, "Эйээрэ" ырыа ансаамбыла,
сал. С.Д. Семенова, З.В. Егорова,
Ньурба бибилэтиэкэтиттэн М.Р.
Ноева уонна оіолоро, аймахтара
кэлэн эіэрдэлээтилэр. 

Валентина Никитична ўс оіо�
лоох, сиэннэрдээх, бэйэтэ туспа
кєрўўлээх эбээ буолар. Миири�
нэйгэ олорор кыыЇа Маргарита

Àркадьевна эмиэ ийэтин талаана
бэриллэн араас оμоЇуктары: куу�
кулалары оμорор, минньигэс
туортары астыыр эбит.

Валентина Никитична кэрэни
кэрэхсээн кєрєр буолан, онно
бэйэтин ис дууЇатынан ылсыЇан
быраіыллар матырыйааллартан,
холобур: Роса бытыылкаларыт�
тан, хаппахтарыттан, телефон
уонна да атын тэриллэр хоптоло�
руттан, хаЇыаттан, сурунаалтан,
салфеткалартан уонна араас ма�
тырыйааллары бырахпакка иккис
тыыннаан, саμалыы олох атыны
толкуйдаан, айан, билиμμи кэм� μэ туЇалааіы, наадалааіы оμо�

рор, айар дьикти дьарыктаах эбээ
буолар. Валентина Никитична бэ�
йэтин хас биирдии ўлэтин кєр�
дєрє�кєрдєрє билиЇиннэрдэ, ким
баіалаахха крахмалы туЇанан
киэргэтиини хайдах оμорорго
маастар�кылаас ыытта, сўбэлэри
биэрдэ.

Ол курдук кини быыстапкаіа
турбут оμоЇуктара барыта, бэйэ�
бэйэтигэр майгыннаспат, хаты�
ламмат киЇи кэрэхсээн кєрєр
оμоЇуктара кэлбит ыалдьыттар
боліомтолорун тарта.

"Эйээрэ" дьахталлар ансаам�
быллара эіэрдэ ырыаларын бэ�
лэхтээтилэр.

Валентина Никитична кэлбит
ыалдьыттарга бэйэтин махталын
тиэртэ, Татьяна Дмитриевнаіа
бэйэтэ оμорбут шкатулкатын,

Елена Семеновнаіа эмиэ бэйэтэ
оμорбут кинигэ быЇыылаах шка�
тулканы бэлэхтээтэ. Ыалдьытта�
ры минньигэс аЇынан маанылаа�
та. Быыстапка биир нэдиэлэ уста�
та сэтинньи 3 кўнўгэр диэри тў�
мэлгэ дьон кєрўўтўгэр туруоіа.
Быыстапканы иилээн�саіалаан
тэрийбит Т.Д. Сидороваіа мах�
талбытын тириэрдэбит.

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ,
Чаппанда.

По состоянию на 31 октября на
горячую линию 122 со всей респуб�
лики поступило более 17,5 тысяч
обращений по вопросам частичной
мобилизации. Сейчас интенсив�
ность звонков на горячую линию
заметно снизилась. Об этом сооб�
щила руководитель колл�центра по
мобилизации Мария Винокурова.

Среди часто задаваемых воп�
росов � выплаты мобилизован�
ным и меры поддержки членам их
семей. Ранее глава Якутии Àйсен
Николаев поручил правительству
республики оперативно решить
все вопросы по организации этой
работы.

Для этого в воинские части
для сверки документов и сведе�
ний о мобилизованных были нап�
равлены сотрудники Минтруда
республики. Сейчас завершается
обработка списков из тех воин�
ских частей, где проходят службу
якутяне. 

Также от якутян поступают

вопросы о сроках завершения
призыва на частичную мобилиза�
цию. Напомним, 28 октября 2022
года министр обороны РФ Сергей
Шойгу доложил президенту стра�
ны Владимиру Путину о заверше�
нии частичной мобилизации. Во�
енкоматы продолжат комплекто�
вание войск только за счет прие�
ма добровольцев и кандидатов в
контрактники.

Кроме того, на горячую ли�
нию обращаются граждане, жела�
ющие стать добровольцами. Доб�
ровольцем может стать только от�
служивший гражданин РФ, с ка�
тегориями À, Б, В. Есть возраст�
ное ограничение � до 60 лет.

"Если не служил, возможность

участия рассматривается военко�
матом индивидуально. Если у
гражданина имеется судимость,
он также может обратиться на
вступление в добровольческий
отряд, заявление будет рассмот�
рено, однако, если у человека на
текущий момент имеется подпис�
ка о невыезде или по отношению
к нему рассматривается условное
дело � во вступлении в доброволь�
ческий отряд будет отказано", �
отметила руководитель колл�
центра.

Участникам отрядов добро�
вольцев выплачивается содержа�
ние, сопоставимое тому, что по�
лучают военнослужащие, приз�
ванные по мобилизации. С 21

сентября 2022 года для добро�
вольцев устанавливаются такие
же условия, как и для мобилизо�
ванных граждан. Трудовой дого�
вор с добровольцем также не
прекращается, а приостанавлива�
ется. Рабочее место за ним будет
сохранено.

Также граждане спрашивают о
том, что будут ли направлять сол�
дат срочной службы в зону специ�
альной военной операции.

"Военнослужащие по призыву
не принимают участие в специ�
альной военной операции. При�
нуждать их заключить контракт
на военную службу нельзя. В
случае такого принуждения Вы
можете подать жалобу в военную

прокуратуру. Сделать это можно
на сайте Главной военной проку�
ратуры России: gvp.gov.ru", � по�
яснила Мария Винокурова.

Колл�центр работает с 23 сен�
тября круглосуточно. Граждане
могут обратиться на горячую ли�
нию "122":

� 122 � добавочная кнопка 1 �
по вопросам частичной мобили�
зации (звонки принимаются
круглосуточно);

� 122 � добавочная кнопка 6 �
добавочная кнопка 1 � по вопро�
сам волонтёрской помощи се�
мьям мобилизованных и конт�
рактников�добровольцев (звонки
принимаются с 10:00 до 18:00
часов);

� 122 � добавочная кнопка 6 �
добавочная кнопка 2 � по вопро�
сам психологической поддержки
(звонки принимаются круглосу�
точно).

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

––  ИИййээ  ссыыллаа  ––

– Частичная мобилизация –

На горячую линию 122
поступило более 17 тысяч обращений

Кэрэіэ кыттыстым

Дьикти дьарыктаах эбээ



9 стр.2022 сыл, сэтинньи 3 кўнэ, 43 №

Сир ўрдўгэр кэмиттэн кэмигэр
сыстыганнаах ыарыы туран, киЇи
аймаіы аймыыр. Кэлин тєЇє даіа�
ны намыраабыкка дылы буолбутун
иЇин, "ковид" диэн аатынан биллэр
суостаах ыарыы аан дойду ўрдўнэн
тўбўлээн, 6 мєл. тахса киЇи олоіун
илдьэ барда.

Барбата, баар, эμинник дьўЇўн
кубулуйар. Àтын даіаны ыарыылар
кєбєн тахсыахтарын сєп, биологи�
ческай куттал мэлдьи суоЇуур. Ол
туЇунан санаатын бэтэринээрийэ
билимин дуоктара, профессор, Са�
ха сиринээіи ТХНЧИ бэтэринээ�
рийэ биотехнологиятыгар лабора�
ториятын сэбиэдиссэйэ Михаил
Неустроев ўллэстэр.

� Àйыліаіа кєтєр�сўўрэр 1,5
мєл. кєрўμэ баар. Олор кыыл�
сўєл уонна киЇи сыстыганнаах
ыарыыларын 75 бырыЇыанын
таріатыахтарын сєп. Онуоха, ула�
хан аμаардара, холобурга СПИД,
атипичнай пневмония, Денге
уонна Эбола курдук кутталлаах
ыарыылар "кыыл тєрўттээхтэрин"
умнарбыт сатаммат. Кэлиμμи
сылларга аан дойдуну аймаабыт
COVID�19 эмиэ итиннэ сыЇыан�
наах. 

Кыыл�сўєл ыарыылара ки�
Їиэхэ улаханнык сабыдыаллыыл�
лар: дьон сыстыганнаах ыарыыла�
рын 60 бырыЇыана � зоонозтар,
эмерджентнэй инфекциялар 75
бырыЇыаннара � зоогеннай тєрўт�
тээхтэр, биотерроризм эбийиэк�
тэрин 80 бырыЇыана � зоонозтары
кєбўтээччилэр.

Àрассыыйаіа сайылыы кэлэр
кєтєр кынаттаах бииЇэ Хотугу
Кавказ, Киин Àзия уонна УЇук
Илин хайысхаларынан киирэр.
Дойду сирин биэстэн биирин
уонна Àзия хотугулуу�илиμμи єт�
тўн барытын кэриэтэ ылан сытар
Саха сиригэр 30 мєл. тахса кєтєр
271 кєрўμэ уйа туттан, тєрўўр�
ууЇуур. Кэлиμμи уонунан сыл�
ларга чыыбыс, хонуу чєкчєμєтє,
ўрўμ кынаттаах тыыраахы, скво�
рец, о.д.а. саμа кєрўμнэр эбиллэ
тураллар. Уйаланар кєтєртєн ба�
Їыйар єттє � 217 кєрўμ сайылыы
кэлэр, олор, сўрўннээн, Соіуруу�
луу�Илиμμи Àзияіа кыстыыл�
лар.

Саха сиригэр туйахтаах кыыл�
быт эмиэ элбэх. À.В. Àргунов уон�
на атын учуонайдар дааннайда�
рынан (2017), бўўчээн 44 тыЇ.,
туртас 28,8 тыЇ., кыыл таба 63,5

тыЇ., кулааЇай 13 тыЇ., тайах 83
тыЇ., чубуку 60 тыЇ. ахсааннаах�
тар. Онон, єрєспўўбўлўкэбитигэр
кутталлаах зооноз таріаныыта
суоЇуура илэ�чахчы баар. Ити
гынан баран, билимμэ олоіурбут
мониторинг, кєтєр�сўўрэр уонна
киЇи сыстыганнаах ыарыыларыт�
тан сэрэтии уонна охсуЇуу боп�
пуруостара аЇаіас тураллар. Би�
Їиги кєрєрбўтўнэн, бу � аан дойду
таЇымнаах сорук буолар.

Биллэрин курдук, килиимэт
уларыйыыта уонна сылыйыы ви�
рустар кєрўμнэр икки ардылары�
нааіы харгыЇы туоруулларыгар
уонна таріаналларыгар сєптєєх
усулуобуйаны олохтоон биэрэл�
лэр. Холобур, 30 тыЇ. сыллааіы
Àартыка мууЇуттан сєіўмэр вирус
тиллиитин чахчыта дьиксиннэрэр
итиэннэ биЇиги учуонайдарбыт
30�40 тыЇ. сыл устата тоμ сиргэ
сыппыт сэлии єлўгўн сэмнэіит�
тэн Bacillus ууЇугар киирэр тыын�
наах бактерияны булбуттара эмиэ
элбэіи этэр. Саха сиригэр чуманы
кєбўтээччи кўєрэйэ сылдьыбыт
чахчылара бааллар. Ылыллыбыт
тўмўктэр сыстыганнаах ыарыыны
кєбўтээччилэр чєл сыталларыгар
ирбэт тоμ ураты оруоллааіын кэ�
рэЇилииллэр.

Сотуунтан сэрэтэр дьаЇалла�
ры кєдьўўстээхтик ыытар туЇут�
тан биЇиги єрєспўўбўлўкэ сири�

гэр�уотугар ыарыы туруон сєп�
тєєх пууннар кадастрдарын оμор�
буппут. 1811 сылтан 1993 сылга
диэри 29 оройуон 244 нэЇилиэн�
ньэлээх пуунугар сотуун турбут
739 тўбэлтэтэ бэлиэтэммитэ.
Олор истэригэр урут Àрассыыйа
кадастрыгар киирэ илик 455 пуун
баар. Дойдуга сотуун бўтэЇигин
Ямалга 2016 с. тура сылдьыбыта,
онно эрдэ 1941 с. бэлиэтэммит.
Ону ирбэт тоμ ириитин кытта
тєрўєттўўллэр. 

Сотуун успуоралара 75 сыл
тухары тыыннаах сыппыттар диэн
сабаіалыахха сєп. БиЇиэхэ, Саха
сиригэр, сотуун 1993 сылтан бэ�
лиэтэнэ илик. Ол эрээри, Àбый
улууЇугар 2015 с. былыргы кыыл
уμуоіун хаЇыы кэмигэр 3 сотууну
кєбўтээччи кєстўбўтўн быЇаар�
быттара.

Онон, сотуун хаЇан баіарар
кєбєн тахсар кыахтаах. Ити биЇи�
ги успуоранан сутуллубут сирдэри
ыраастыырбытыгар итиэннэ бы�
Їыы биэрэрбитигэр кєдьўўстээх
уонна айыліаіа хоромньута суох
ньымалары тобулан туттарбытын
ирдиир. Дьиэ уонна айыліа
кыылларын�кєтєрдєрўн, нэЇи�
лиэнньэни сотуун ыарыыттан
сэрэтэр эпизоотологическай уон�
на эпидемиологическай дьаЇал�
лары онто суох кыайан сўрўн�
нэниллибэт.

БиЇиги Саха сирин усулуобу�
йатыгар туйахтаах кыылларга
лептоспироз, иерсиноз, сальмо�
неллез, сыстыганнаах ринотра�
хеит уонна вирустаах диарея кур�
дук ыарыылар таріаналларын аан
маμнай быЇаарбыппыт. Ити чин�
чийиилэр Àрассыыйа эрэгийиэн�
нэригэр уонна атын судаарысты�
баларга кыыллар ўгўстўк сутул�
лалларын инники бэлиэтээбит
ааптардар ўлэлэрин ситэрэн�то�
лорон биэрэллэр.

Хотугу эрэгийиэннэргэ тыа
хаЇаайыстыбатын сайыннарыы,
биллэн турар, бигэ эпидемиоло�
гическай уонна эпизоотическай
туруктан тутулуктаах. Ол киЇиэхэ,
дьиэ уонна айыліа кыылыгар�
сўєлўгэр ыарыыны кєбўтэр ви�
рустар кєрўμнэрин, айылгыла�
рын уонна хайдах быЇыылаахтык
таріаналларын туЇунан билим
билиитигэр олоіурдахха эрэ тэ�
риллиэн сєп. 

ВируЇунан бэриллэр саμа
ыарыылар, ол иЇигэр хамсык (ко�
ронавирус), таріанар кэмнэригэр
кєтєр�сўўрэр сыстыганнаах
ыарыыларын мониторинныыр
тоіооЇо сытыырхайар.

ÀХШ Колорадо штатыгар
сылгыларга коронавирус ыарыы�
та таріаммытын туЇунан иЇилли�
битэ. Онуоха сылгы коронавируЇа
(ECoV) уонна биэ кулуннааЇы�

нын (сальмонеллезный аборт)
кєбўтээччи ыарытыннарар чин�
чилэрэ майгынныыллара быЇаа�
рыллыбыта. Н. Вульф сыстыган�
наах ыарыылар таріаныыларын
хонтуруоллуур уонна пандемияны
бохсор туЇуттан вирус кыылтан�
сўєлтэн киЇиэхэ бэриллиитин
киэμник хабан мониторинныыр
тоіоостооіун єссє 2009 с. бэлиэ�
тээн турар.

Àныгыскы сырыыга кєтєр ки�
риибин хамсыга Àрассыыйа уЇук
хотугу эμээриттэн, ол иЇигэр Са�
ха сириттэн, саіаланыа диэн са�
баіалааЇын баар. Àартыка оро�
йуоннарын табаларыгар уонна
ойуур бизоннарыгар сыстыган�
наах ринотрахеит, диарея вирус�
тара кєстўбўттэрэ ити ыарыылары
кєбўтээччилэри сайылыы кэлэр
кєтєрдєр аіалбыт буолуохтарын
сєп диэн санааіа тириэрдэр.
Àтын суол суох. 

Àартыка сир аннынааіы баа�
йын туЇаіа таЇаарыы кўўЇўрбўтў�
нэн, килиимэт сылыйбытынан,
кєтєр�сўўрэр айанныыр суола
уларыйбытынан уонна зоонозтар
суоЇуур кутталлара улааппыты�
нан сиэттэрэн, сыстыганнаах, ор�
дук чуолаан вируЇунан таріанар
ыарыылары киэμник чинчийэн,
кэтээн кєрўўнў ыытарга уолдьас�
та.

Василий НИКИФОРОВ.

"Àлмазэргиэнбаан" УЇук Илиμ�
μи ипотекаіа сайаапканы биэрии�
гэ саμа порталы арыйда
ipoteka.albank.ru. "Хас биирдии ки�
Їи биЇиги тус кэбиниэппититтэн
судаарыстыбаттан єйєбўллээх ипо�
текаіа кирэдьиитин киэμник тэ�
нийбит бырагырааматыгар сайаап�
катын ыытыан, созаемщиктары
кытта тута тєлєбўрў оμоруон, наа�
далаах докумуоннарын сыЇыарыан,
сайаапкатын статуЇун кэтиэн, наа�
да буоллаіына, эбии докумуоннары
тутуон сєп", � диэн "Àлмазэргиэн�
баан" ÀУо физическэй сирэйдэри
киридьииттээЇиμμэ управление
ипотекаіа кирэдьиитин отделын
салайааччыта Василий Àнисимов
иЇитиннэрэр.

Єрєспўўбўлўкэтээіи бааμμа
"УЇук Илиμμи ипотеканы" Саμа
дьылга диэри сылга 1,5 %  диэри
чэпчэтиллибит ыстаапканан бэйэ
кўўЇўнэн эбэтэр тутан биэрэр хам�
паанньа кємєтўнэн бэйэ дьиэтин
атыылаЇыахха эбэтэр туттарыахха
сєп. Итини таЇынан кирэдьиити
куоракка, дэриэбинэіэ эбэтэр мо�
нокуоракка (Нерюнгрига, Удач�
найга, Àллараа Кураанахха, Мохсо�
іоллооххо, Àйхалга) тутуллар саμа
дьиэіэ кыбартыыра (тутулла турар
эбэтэр ўлэіэ киирбит дьиэіэ, таун�
хауска олорор сиргэ) атыылаЇарга
туЇаныахха сєп.

УЇук Илиμμи ипотеканы ким
ылыан сєбўй?

� УЇук Илиμμэ биэстэн кырата
суох сыл идэлэринэн ўлэлээбит,
саастарыттан, дьиэ кэргэннэрин
балаЇыанньатыттан тутулуга суох
учууталлар уонна эмчиттэр;

� 36 саастарын хабан туран, эдэр
ыаллар;

� УЇук Илиμμи гектарынан ту�
Їанааччылар;

� Ўлэ ресурсаларын сааЇылаа�
Їыны ўрдэтэр бырагыраамалар
кыттыылаахтара.

Усулуобуйата:
Сылга 1,5 % аччыгый ыстаапка�

нан эдэр ыаллар Дьокуускайга "Би�
либино" хомунаалынай хаЇаайыс�
тыба эбийиэктэрин атыылаЇар
кыахтаахтар. Застройщик � "Мега�
полис" ХЭУо. Итинник ыстаапка�
нан ахсынньы 31 кўнўгэр диэри
эмчиттэр уонна учууталлар туЇанар
кыахтаахтар. Онуоха кинилэр хам�
настарын "Саха сирин олохтооіун
каартатыгар" кєЇєрўєхтээхтэр.

� Суумата � 300000�6000000
солк.;

� Болдьоіо � 3�20 сыл;
� Бастакы усунуос � 15 %�тан са�

іаланар, Ийэ хапытаалын туЇа�
ныахха сєп;

� Кирэдьиит тутуллар эбэтэр
атыылаЇыллар дьиэіэ туЇаныллар.

Хамсаабат баай атын эбии со�
луога УЇук Илиμμи гектарга тутул�
лар дьиэіэ эбэтэр куортамнанар
сир учаастагар туттуллар;

� Дьиэ тутуутун саіаланыыты�
гар солуок быЇыытынан биир фи�
зическэй сирэй мэктиэлээЇинэ

(поручительство) барсар. Дьиэ ту�
туллан бўппўтўн кэнниттэн солуогу
тутуллубут дьиэіэ кєЇєрўєххэ сєп;

� Мэлдьи баар ўлэ миэстэтэ,
хамнас булгуччулаах;

� Созаемщик быЇыытынан за�
емщик эрэ эбэтэр ойоіо эмиэ
кыттыан сєп;

УЇук Илиμμи ипотекаіа бэйэ
олорор дьиэтин болдьоіо хайдаіый?

Тутуллубут дьиэни бас билиигэ
быраап, дьиэ сыанатын докумуон�
нары бааμμа туттарыы болдьоіо �
24 ый.

УЇук Илиμμи ипотеканан дьиэни
тутууга туох докумуоннар наадала�
рый?

� Симиэтэ;
� Тутуу кээмэйин сєп тўбэЇии�

тин иЇитиннэрии (тутууга кєμўл);
� Эрдэ угуллубут усунуос доку�

муоннара.
Ыйытыылардаах буоллаххыты�

на 8�800�100�34�22 нўємэринэн
"Àлмазэргиэнбаан" тєгўрўк суукка�
іа ўлэлиир контакт�киинин опера�
торыгар эрийиэххитин сєп. Кэпсэ�
тии Àрассыыйа иЇигэр босхо.

"Àлмазэргиэнбаан" ÀКБ
уопсастыбаннаЇы кытта

сибээскэ сулууспата.

Àлтынньы 28, 29 кўннэригэр
Октябрьскай нэЇилиэк À.И. Па�
хомов аатын сўгэр спорт саала�
тыгар Àрассыыйа спордун маас�
тара, СЄ оіунан ытыыга ўрдўкў
тренерэ, СЄ Ўєрэіирии уонна
физическэй култуура туйгуна,
ўрдўкў категориялаах тренер
Àлександр Михайлович Фила�
тов маастар�кылаас ыытта. ÀЇа�
іас дьарыкка икки кўн оскуола
ўєрэнээччилэрэ, улахан дьон
кыттыыны ыллылар.

Ох саа кєрўμэр Ньурбатаа�
іы оіо спортивнай оскуолаіа
дьарыктанар оіолор, маны сэр�
гэ тєрєппўттэр кэлэн бэйэлэ�
рин ох саа кєрўμэр холонон
кєрєн, уопуттаах тренертан сў�
бэ�ама ыллылар. Сўрўннээн
Ньурба куоратын, Àнтоновка,
Àкана оскуолаларын оіолоро
кыттыыны ыллылар.

Ох саа кєрўμэ Олимпий�
скай оонньууларга, "Манчаары
оонньуулара", СЄ Спортивнай
оонньууларыгар киирэр биир

бастыμ кєрўμўнэн буолар. Кэ�
лиμμи сылларга улууспутугар
ох саа кєрўμэ оскуола сааЇыттан
оіолор интэриэЇиргээн, улахан
дьон эмиэ дьарыктаналлар. 

Бу курдук, єрєспўўбўлўкэ�
бит бастыμ охчуттарын бэлэм�
ниир ўрдўкў тренер Àлександр
Михайлович икки кўннээх
маастар�кылааЇын бэрт сэргэх�
тик ыытта. Маастар�кылаас тў�
мўгэр биирдиилээн оіолору
бэлиэтээн, инникитин сєптєєх
бэлэмнэнии ааЇан ох саа кєрў�
μэр дьарыктаныахтарын сєбўн
сўбэлээтэ.

Тўмўккэ, улуустааіы физи�
ческэй култуура уонна спорт
управлениетын салайааччыта
Роберт Àлександрович биЇиги
улууспутугар кэлэн бу курдук
сонун маастар�кылаас ыыппы�
тын бэлиэтээн туран, Àлек�
сандр Михайловичка махтал
сурук туттарда.

Улуустааіы физическэй
култуура уонна спорт

управлениета.

– Доруобуйа –

Учуонайдар сэрэтэллэр: Àныгыскы сырыыга кєтєр
кириибин хамсыга Саха сириттэн саіаланыан сєп

– Спорт –

Ох саанан ытыыга маастар�кылаас

– УЇук Илиμμи ипотека –

Табыгастаах бырагырааманы туЇаныμ
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Каждый гражданин РФ имеет
право получать медицинскую по�
мощь бесплатно (ст. 41 Конститу�
ции РФ). Это право обеспечено его
страхованием в системе обязатель�
ного медицинского страхования
(далее � ОМС) (ст. 10 Федерально�
го закона от 29 ноября 2010 г. №
326�ФЗ "Об обязательном меди�
цинском страховании в Российской
Федерации". ÀО СМК "Сахамед�
страх" рассказывает, как выбрать
поликлинику и прикрепиться к ней,
даже если районы проживания и
прикрепления в Якутске не совпа�
дают.

Узнать, к какой поликлинике
Вы прикреплены, можно в лич�
ном кабинете "Госуслуг". Каждый
гражданин РФ, застрахованный
по ОМС, имеет право один раз в
год поменять медицинскую орга�
низацию, в которой ему амбула�
торно предоставляется медицин�
ская помощь � поликлинику, в
том числе стоматологическую по�
ликлинику, а также женскую кон�
сультацию. При этом гражданин
может выбрать медицинскую ор�
ганизацию из числа включенных
в реестр медицинских организа�
ций, участвующих в реализации

территориальной программы го�
сударственных гарантий бесплат�
ного оказания гражданам меди�
цинской помощи. Принцип
прикрепления к поликлинике по
месту регистрации отменен, мож�
но прикрепиться по фактичес�
кому проживанию.

Для получения медицинской
помощи амбулаторно в рамках
программы ОМС пациент имеет
право не чаще, чем 1 раз в год осу�
ществлять выбор медицинской
организации из числа включен�
ных в реестр медицинских орга�
низаций, участвующих в реализа�
ции территориальной програм�
мы. В Якутии реестр можно найти
на сайте: https://www.sakhaoms.
ru/ Там же можно посетить графу
"Поиск вашего полиса", в том
случае, если его не оказалось у вас
под рукой. В списке появятся ва�
ши личные данные, и прикрепле�
ние к поликлинике, данные
участкового врача�терапевта, сто�
матологии.  

Прикрепление к медицинской
организации, участвующей в реа�
лизации территориальной прог�
раммы, производится бесплатно.

Можно выбрать частную ме�
дицинскую клинику, осуществля�
ющую деятельность в том числе и
в системе обязательного меди�
цинского страхования, например,
у нас в Якутске это клиника
"МедЭкспресс+".

Для прикрепления необходи�
мо обратиться в выбранную меди�
цинскую организацию, предос�
тавляющую медицинскую по�
мощь амбулаторно, и иметь при
себе следующие документы:

� Полис ОМС или временный
полис ОМС;

� Паспорт, временное удосто�
верение личности или свидетель�
ство о рождении (для детей до 14
лет);

� Документ, удостоверяющий
личность законного представите�
ля несовершеннолетнего, в слу�
чае, если прикрепить необходимо

ребенка;
� СНИЛС (при наличии);
� Документ, подтверждающий

смену места жительства, в случае
смены поликлиники чаще, чем 1
раз в год по причине изменения
места жительства.

Медицинской организации
отводится четыре рабочих дня на
проверку указанных граждани�
ном сведений и прикрепление.
Открепление от прежней поли�
клиники происходит автомати�
чески.

Если в структуре городской
поликлиники, к которой гражда�
нин планирует прикрепиться, нет
отделения стоматологии и женс�
кой консультации (касается
женского пола), необходимо от�
дельно прикрепиться к стомато�
логической поликлинике и женс�
кой консультации. У жителей го�
рода Якутска так и происходит: к
примеру, прикрепление к Поли�
клинике №1, а стоматологичес�
кую помощь горожанин получает

в Якутском стоматологическом
центре.

В случае, если у Вас возникли
затруднения при прикреплении к
выбранной поликлинике, нап�
равлении в медицинскую органи�
зацию, предоставляющую специ�
ализированную медицинскую по�
мощь, мы будем рады расставить
все точки над "i", поможем разоб�
раться в сложившейся ситуации.
Для этого Вам просто необходимо
позвонить нам по номеру горячей
линии "122".

По вопросам оказания бесп�
латной медицинской помощи и за
консультацией вы можете обра�
титься в контакт�центр здравоох�
ранения РС (Я) по телефону:

122; 8 800 100 14 03,  сайт:
https://sakhamedstrakh.ru. Мы
всегда рады ответить на каждый
вопрос, касающийся медицинс�
кой помощи в Якутии.

С заботой о Вас и вашем здоровье
� ÀО СМК "Сахамедстрах".

В ноябре стартовала регистрация
участников социальной программы "Не�
ограниченные возможности", направ�
ленной на разработку инновационных
проектов для людей с инвалидностью и
вовлечение людей с ограниченными
возможностями здоровья (далее � ОВЗ)
в интеллектуальную деятельность.

К участию приглашаются люди в
возрасте от 18 до 35 лет, живущие в
Российской Федерации и/или являю�
щиеся её гражданами, как с ОВЗ, так и
без ограничений здоровья. Участие яв�
ляется бесплатным. Зарегистрировать�
ся для участия в программе можно в
период с 1 ноября 2022 г. по 31 января
2023 г. на сайте upcontest.ru.

В рамках программы "Неограни�
ченные возможности" участники при
поддержке экспертов создают с нуля
или дорабатывают свои существую�
щие социально�значимые инноваци�
онные технологические проекты для
людей с нарушениями опорно�двига�
тельного аппарата, зрения, слуха и
ментальными нарушениями. Работа
проходит по принципу "от простого к
сложному" при консультационной
поддержке экспертов и пошаговым
урокам онлайн�школы.

Участники программы приобрета�
ют новые знания и опыт командной
проектной деятельности, а авторы
наиболее перспективных решений �
награды, содействие в карьерном раз�
витии и поддержку в развитии и
продвижении своих проектов. 

За 3 года проведения данной соци�
альной инициативы её участниками
уже стали 3247 человек, разработав�
шие 552 проекта. Например, команда
Белгородского государственного на�

ционального исследовательского уни�
верситета победила в программе
прошлого года с интеллектуальным
аппаратно�программным комплексом
для восстановления двигательных
функций верхней конечности с комп�
лексной биологической обратной свя�
зью. Также были предложены такие
решения, как джойстик для работы за
компьютером людей с нарушениями
мелкой моторики, система управления
взглядом, программно�аппаратный
комплекс для помощи людям после
инсульта, приложение для перевода
устной речи на русский жестовый
язык. 

Многие решения, создаваемые
участниками в результате реализации
программы, имеют потенциал ком�
мерциализации и импортозамещения
существующих зарубежных реабили�
тационных продуктов и инклюзивных
решений.

Программа проводится Àвтоном�
ной некоммерческой организацией
"Центр развития инновационных тех�
нологий "ИТ�Планета" (it�planet.org)
при поддержке гранта Президента
Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предостав�
ленного "Фондом президентских гран�
тов", а также Всероссийского общест�
ва инвалидов и Всероссийского об�
щества глухих. 

Участники могут работать над
проектами по пяти направлениям:

"Зрение" � разработка проектов для
слепых и слабовидящих людей.

"Слух" � разработка проектов для
людей с полным и частичным наруше�
нием слуха.

"Движение" � разработка проектов
для людей с повреждениями опорно�

двигательного аппарата.
"Мышление" � разработка проек�

тов для людей с ментальными откло�
нениями.

"Взаимодействие" � разработка
проектов, улучшающих коммуника�
цию людей с инвалидностью/ОВЗ друг
с другом, с обществом и государством.

Специальное направление прог�
раммы � "Продвижение", участники
которого освещают вопросы и техно�
логии, направленные на улучшение
жизни людей с инвалидностью и ОВЗ.
К участию в данном направлении так�
же приглашаются молодые журналис�
ты и блогеры.

Участникам программы предстоит
пройти несколько этапов:

1. Регистрация, формирование ко�
манд и оформление идей проектов � с
1 ноября 2022 года по 31 января 2023
года.

2.Разработка проектов � с 1 ноября
2022 года по 20 апреля 2023 года.  

3. Финальный этап � с 26 мая 2023
года по 29 мая 2023 года. 

4. Поддержка в продвижении луч�
ших проектов и их авторов � с 1 июня
2023 года по 31 августа 2023 года. 

Программе "Неограниченные воз�
можности" присвоен статус специаль�
ной социальной номинации в рамках
XIV Международной олимпиады в
сфере информационных технологий
"IT�Планета 2023" (world�it�planet.org),
а объединение в команды и работа над
проектами проходит на российской
платформе инновационных соревно�
ваний Braim (challenge.braim.org).

Координатор конкурса:
Мария Кермин

m.kermin@it�planet.org
+7 (499) 703�39�49 доб. 111

– Новости –

Якутия – лидер на Дальнем
Востоке по достижению

национальных целей
На Форуме стратегов�2022 независимой исследова�

тельской организацией Леонтьевский центр в области
стратегического планирования впервые представлен
рейтинг регионов по достижению национальных целей.

Якутия � лидер на Дальнем Востоке и заняла 12 место
по России, сообщили в Министерстве экономики рес�
публики. Рейтинг регионов по достижению националь�
ных целей развития отражает оценку вклада регионов в
достижении целевых показателей национальных целей.

На Форуме отмечено, что республика абсолютный
лидер по росту численности населения � 1 место.

Также высокие результаты достигнуты по тем нап�
равлениям, на которые сегодня акцентировано усилен�
ное внимание работы Главы и Правительства Якутии. 

Присвоению высокого рейтинга региону способство�
вали результаты следующих показателей:

� Объем инвестиций в основной капитал � 2 место;
� Снижение бедности � 3 место;
� Цифровая трансформация � 4 место.
Национальные цели развития России до 2030 года

определены Указом Президента России в целях осущест�
вления прорывного развития Российской Федерации,
увеличения численности страны, повышения уровня
граждан, создания комфортных условий для их прожи�
вания, а также развития каждого человека. Инструмен�
том реализации национальных целей являются Нацио�
нальные проекты России.

Форум стратегов проводится ежегодно в Санкт�Пе�
тербурге с 2002 года и является основной федеральной
площадкой для обсуждения методов и механизмов стра�
тегического планирования, для конструктивных дискус�
сий по острым вопросам реализации стратегических пла�
нов и комплексных проектов развития городов и регио�
нов Российской Федерации. В Форуме ежегодно прини�
мают участие порядка 1000 представителей органов влас�
ти федерального, регионального и муниципального
уровней, бизнеса, научного сообщества, а также россий�
ские и зарубежные эксперты.

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

– Ваше право –

Как прикрепиться к поликлинике по месту жительства

– Социальная программа –

Стартовали "Неограниченные возможности" –
программа по командной разработке инновационных

проектов для людей с инвалидностью

Дьокуускайга Ленин болуоссатыгар
ўєрўўлээх быЇыыга�майгыга Социалисти�
ческай Ўлэ Дьоруойа Тарас Гаврилович Де�
сяткиμμа мэμэ єйдєбўнньўк арылынна.
Ўєрўўлээх тэрээЇиμμэ Єрєспўўбўлўкэ Ил
Дархана Àйсен Николаев, Саха Єрєспўў�
бўлўкэтин Ил Тўмэнин бастакы солбуйааччы
Àлександр Жирков, Мэμэ Хаμалас улууЇун
баЇылыга Дмитрий Тихонов, Ил Тўмэн дьо�
кутааттара Юрий Баишев, Àндрей Наход�
кин, промышленность бэтэрээннэрэ, Тарас
Гаврилович соратниктара, уруулара�аймах�
тара, биир дойдулаахтара, эдэр ыччат кы�
тынна.

Ил Дархан Àйсен Сергеевич Николаев:
"Тарас Гаврилович баар буолан, Саха си�
рин тыЇыынчанан ыччата промышленнос�
ка киирэн ўлэлээбиттэрэ. Àμардас кэлиμ�
μи сылларга 36,5 тыЇыынча Саха сирин
олохтоохторо єрєспўўбўлўкэ промышлен�
най тэрилтэлэригэр ўлэлииллэр. Бўгўн би�
Їиги улуу биир дойдулаахпытыгар сўгўрў�
йэбит уонна куорат киинигэр ўгўс кєлўє�
нэіэ "Якутзолото" диэн аатынан биллэр
дьиэ таЇыгар єйдєбўнньўгў туруорабыт.
Саха норуотун улуу уолун, єрєспўўбўлўкэ
улуу уолун туЇунан ўтўє єйдєбўл мэлдьи
биЇиги сўрэхпитигэр баар буоллун", � диэтэ.

Ил Тўмэн бастакы вице�спикерэ Àлек�
сандр Николаевич Жирков: "Тарас Гаврило�
вич Десяткин аата єссє тыыннааіар номох
буолбута, � диэтэ. � Кини туох баар олоіун,
ўлэтин тєрєєбўт дойдутугар, кини сайда�
рыгар анаабыта. Ўгўс�элбэх производство,
ўєрэх, доруобуйа, култуура эбийиэктэрин
тутуталаан Сахатын дьонугар бэлэхтээбитэ.
Тарас Гаврилович олоіун Саха сиригэр

сиртэн хостонор баайы туЇаіа таЇаарыыга,
хоріолдьун, кємўс, алмаас промышленно�
Їын сайыннарыыга анаабыта уонна ити
эйгэлэргэ барыларыгар ўрдўк таЇаарыы�
лаах ўлэ уонна ўлэни сатаан салайыы хо�
лобурдарын кєрдєрбўтэ. 

Кини аата оччолорго саμа тэнийэн
эрэр промышленность эйгэтигэр саха ўгўс
ыччатын угуйбута, бэйэлэрин кыахтарыгар
эрэнэллэригэр, бу саμа кэскиллээх ўлэіэ
холонон кєрєллєрўгэр кємє�тирэх буолбу�
та. Кэлин бу ыччат дьонтон ўгўс производ�
ство хамандыырдара буола ўўммўттэрэ, Са�
ха сиригэр промышленноска удьуордаан
ўлэлиир династиялар ўєскээбиттэрэ, кини�
лэртэн сорохторо билигин да бу тєрєєбўт
дойдуларын инники сайдыытыгар страте�
гическай суолталаах хайысхаіа ўлэлии�
хамсыы сылдьаллар".

Тарас Гаврилович Десяткин тааска дьў�
Їўйўллэн ўйэтитиллибит мєссўєнэ сўўр�
бэттэн тахса сыл салайбыт "Якутзолото"
холбоЇугун управлениетын таЇыгар туруо�

рулунна. Єйдєбўнньўгў скульптор Àфана�
сий Романов оμордо.

Àймахтар ааттарыттан Саха Єрєспўўбў�
лўкэтин наукатын ўтўєлээх диэйэтэлэ,
биол. н.д. Роман Васильевич Десяткин, кє�
мўс промышленноЇын бэтэрээннэрин аат�
тарыттан Саха Єрєспўўбўлўкэтин норуотун
хаЇаайыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ Конс�
тантин Пантелеймонович Васильев тыл
эттилэр. Маμан болотунанан бўрўллўбўт
єйдєбўнньўгў Ил Дархан À.С. Николаев,
Ил Тўмэн Бэрэссэдээтэлин бастакы сол�
буйааччы À.Н. Жирков, Т.Г. Десяткин сиэн
инитэ, Дьокуускай 12 №�дээх оскуолатын
ўєрэнээччитэ Àртем Лотов арыйдылар.

"Бўгўн кини ўтўє аатыгар сўгўрўйэр, кэ�
риэстиир уонна киниэхэ ытыктабыллаах,
махталлаах єйў�санааны кэлэр кэм дьону�
гар, ыччаттарбытыгар туЇаайар кэриэс
кўммўт", � диэн Àлександр Николаевич
Жирков этиитэ бўгўμμў кўμμэ алгыс
курдук иЇилиннэ.

С. ВÀСИЛЬЕВ.

– Республика сонуна –

Тарас Десяткин аата ааттана, ытыктана туруоіа
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Саха омук саамай сєбўлўўр,
доіор оμостор сўєЇўтўнэн сылгы
буолар. Былыр�былыргаттан сыс�
пай сиэллээіи сыЇыы муμунан
иитэн�тэнитэн, бултаан отторун�
мастарын тиэнэн кўн бўгўμээμμэ
диэри тиийэн кэллэхтэрэ. Сылгы
барахсан айыліаттан олус туту�
луктаах кыыл. УЇун кўннээх тым�
ныыларга, хаЇыы мєлтєх буолла�
іына, эмискэ сылыйыыга эбэтэр
тымныйыыга сылгы туруга кєр�
бєтєххє�истибэтэххэ мєлтўєн
сєп, ону таЇынан араас сыстыган�
наах ыарыылар эмиэ буулууллар.
Оннук биир ыарыынан сылгы
сальмонеллезнай кээЇиитэ буо�
лар.

Биэ сальмонеллезнай кээЇии�
тэ диэн тугуй? Бу сылгы сысты�
ганнаах ыарыыта, дьиэ уонна

дьиикэй кыыллар, кєтєрдєр киЇи
бу ыарыынан ыалдьыбатар. Саха
сиригэр паратифознай кулуннаа�
Їын 1933 с. бэлиэтэммитэ, ордук
Àмма, Верхоянскай, Бўлўў, ЎєЇээ
Бўлўў, Кэбээйи, Ньурба, Хаμа�
лас, Орто Халыма, Сунтаар, Том�
по, Таатта, Уус�Àлдан, Чурапчы
оройуоннарыгар таріаммыта. 

БиЇиги оройуоммутугар 1974�
1990 сс. Àнтоновка, Кўндээдэ,
Чуукаар, Малдьаіар нэЇилиэктэ�
ригэр буолуталаабыта. Кэлин
сылларга сальмонеллезнай кулун�
нааЇын докумуоμμа киирбити�
нэн Ньурба оройуонугар 2009
сыллаахха Дьиикимдэіэ 234 тє�
бєттєн 26 кээспитэ, бу тєрўўр
тєбєттєн 11 %, Ньурбачааμμа 773
тєбєттєн 27 � 3.4 %, Чуукаарга 557
тєбєттєн 39, 7.0 %, Єμєлдьєіє
266 тєбєттєн 40 � 15 %. Кэлиμμи
сылларга Хаμаласка, Дьиикимдэ�
іэ, Ньурбаіа, Àнтоновкаіа кўўс�
кэ туруталаан элбэх биэ кулун�
наан, сылгыны кєрєр�харайар кэ�
тэх дьоμμо, тэриллиилээх хаЇаа�
йыстыбаларга олус улахан хором�
ньуну таЇаарбыта.

Ыарыы кєбўтээччилэринэн
хамсыы�уларыйа сылдьар сальмо�
нелла палочкалара буолаллар. Ту�
лалыыр эйгэіэ: ордук тымныыга,
54 кыраадыска диэри икки ый
устата тыыннаах хаалаллар, ол
эрэн аЇаіас сиргэ кўн уотун уЇун�
нук тулуйбаттар, 10 хонугунан
єлєллєр. Ыарыыны таріатааччы�
лар кээспит биэлэр буолаллар, ол
иЇин ити биэлэри тутатына вете�
ринарнай исписэлиистэргэ бил�
лэриллиэхтээх, туЇунан араарыл�
лыахтаахтар уонна ўчўгэй иμэм�
тэлээх окко туруоруллуохтаахтар,
ол таЇынан фосфор эбиилээх
микро�макро элимиэннэрдээх
добавкалары бэриллэр. Ыарыы
кєбўтээччилэрэ кээспит биэ хо�
йуутун, убаіаЇын кытары икки
ый устата тахсалларын быЇыыты�
нан ыраастанан, чєкєтўллэн ума�
тыллара ситиЇиллиэхтээх.

СааЇыттан тутулуга суох, ор�
дук эдэр биэлэр кээЇиилэрэ
уулаах кэмнэригэр 4�8 ыйдарыгар
маассабайдык бэлиэтэнэр, кэлин
ситэн тєрєєтєіўнэ даіаны саμа
тєрєєбўт кулунчуктара ўксўлэрэ

єлўєхтэрин сєп. Кээспит биэни
ўєрўттэн арааран туспа далга хаа�
йан, эмтэниллиэхтээх. ўчўгэй
аЇылыкка туруоруллуохтаах.
Кээспит сирин (сылгы далыгар)
дезинфекция барыахтаах. 

Ыарыыны тўргэнник уонна
сєптєєхтўк ўмўрўтэргэ сылгылаах
хаЇаайыттар олохтоох бэтэри�
нээрнэй сулууспаіа суЇаллык
биллэрэргит булгуччулаах.  Кис�
тэл буолбатах, сорох сылгылаах
хаЇаайыттар биэлэрэ кээспитин
кистиир, биллэрбэт буола са�
тыыллар � ол сыыЇа. Биллибэккэ
кээспит биэлэр атын доруобай
биэлэри сутуйуохтарын, ыары�
тыннарыахтарын сєп.

Биэлэр маассабай сальмонел�
лезнай кээЇиилэрин утары вакци�
на 2006 сылга диэри суоіа. Àрай
ити сылтан эрэ Саха сиринээіи
тыа хаЇаайыстыбатын научнай�
чинчийэр институтун учуонайда�
ра И.À. Ордахов, М.П. Неустроев,
В.Ф. Бутковскай олохтоох
штаммтан вакцина айбыттара
киэμник туЇаныллар. Вакцина 4�
7 ыйдаах уулаах биэлэргэ бэрил�

лэр, ол аата кўЇўμμў убаЇа араа�
рыытыгар уонна 10�14 хонук иЇи�
нэн 7 ый устата барар иммунитет
ўєскэтэр, ол иЇин биэлэри сэ�
тинньи уонна ахсынньы ыйдарга
быЇар ордук.

БыЇыыбыт аата "Вакцина
против сальмонеллезного аборта
лошадей инактивированная".
Вакцина 5�тии эбэтэр 10�нуу до�
залаах тахсар. Билиμμи туругу�
нан биир убаЇа ортотунан тыын�
наах сыаната 60 тыЇыынча сол�
куобайга турар, онон бэйэіит
суоттанан кєрўμ.

Оройуоммутугар быйыл 6700
тєбєіє куораттан єрєспўўбўлўкэ
бўдьўєтўттэн ўбўлэнэн тыырыл�
лан вакцина кэллэ. Маны суЇал�
лык олохтоох бэтэринээрдэргэ
биллэрэμμит (сайаапкалааμμыт)
быЇыыны биэлэргитигэр бэрдэ�
рэргит булгуччулаах. Оччоіо бу
ыарыыттан иммунитеттанан биэ�
лэр кээспэттэр.

Àйыліабыт маанылаах оіото �
сылгыбыт барахсан ыалдьан�эм�
сэіэлээн барбатын туЇугар, бары
кўўЇў тўмэн, илиибит сылааЇын
иμэрэн, кєрўўнў�истиини тупса�
ран ўўнэ�ўксўў турарын ситиЇиэ�
іиμ.

Улуустааіы
бэтэринээринэй салалта. 

Саха омук барахсан аан дойду
омуктарыттан уратыбыт диэн, хо�
тугу тыйыс айыліабыт тургутуу�
тун тулуйан, кэрэіэ, сырдыкка
дьулуЇан, сатабылбытынан, єр�
кєн єйбўтўнэн сааЇыланан�наар�
данан быр бааччы олорорбут буо�
лар. Дьэ ол иЇин, сахаларга уол
оіону иитиигэ улахан боліомто
ууруллар. Уол оіо биир кўн ат
уоріатыгар, биир кўн ат єрєіє�
тўгэр диэн єс хоЇооно уол оіону
тулуурдаах, олоххо дьулуурдаах
буоларга иитэр. Былыргы сэЇэн�
нэргэ, кырдьаіастар кэпсээннэ�
ригэр ат бєієлєр, кус быЇыйдар
уустаан�ураннаан ойуулананнар
уос номоіор олоро сылдьаллар.
Кэм кэрдии уларыйдаіын аайы
олохпут отуора, ўєрэх�билии,
иитии кєрўμнэрэ эмиэ уларыйа
тураллар. Ол эрэн уол оіону ўлэіэ
такайыы, этин�сиинин эрчийии
син биир бастыμ миэстэіэ турар.
Оскуола саіаттан уол оіолору
халбас харата хапсаіайдьыт, мас
тардыЇар мадьыны, кус быЇый,
сыыдам сўўрўўк буоларга ўєрэ�
тэллэр.

Мас тардыЇыыта � саха омук
былыргыттан кўрэхтэЇэр оон�
ньуута. 1990 сылтан бэттэх мас
тардыЇыыта дьон боліомтотун
тардар гына олус сайынна, тубус�
та, кєрўєхтэн эриэккэс, киЇи кэ�
тэЇэр спордун кєрўμэ буолла.
БиЇиги ўєрэрбит уонна киэн тут�
тарбыт диэн мас тардыЇыыта
спорт кєрўμўн быЇыытынан
Àрассыыйатааіы Спорт кєрўμнэ�
рин тиЇилигэр 2003 сыллаахха
киллэриллибитэ уонна ол сыл�
лаахха Àан Дойдутааіы Мас тар�
дыЇыы федерацията олохтомму�
та. Ол курдук, сылтан сыл ахсын
сайдан, саμаттан саμа ааттары та�
Їааран, иэмэх иμиирдээх, быып�
пастыгас быччыμнаах кўўстээх
боотурдарынан, ыЇыылаах�ха�
Їыылаах сўгўрўйээччилэринэн
байан иЇэр.

Àлтынньы 30 кўнўгэр Ньурба�
тааіы оіо спортивнай оскуола�
тын киэμ саалатыгар улуус оскуо�
лаларын ўєрэнээччилэрин икки
ардыларыгар мас тардыЇыытыгар
аЇаіас турнир буолан ааста.
(2005�2009 сыллаах тєрўєхтэргэ).
Бу кўрэхтэЇиигэ, санитарнай
эпидемиологическай хааччах кэн�

ниттэн да буоллар бэрт элбэх оіо
кытынна, кєрєєччўтэ да элбэіэ
ўєртэ.

2005�2006 сыллаах тєрўєх
уолаттарга 50 киилэіэ: Михайлов
Àйсен � 1 миэстэ Н.Н. Чусовской
аатынан Àнтоновка орто оскуо�
лата.

60 киилэіэ: Саввинов Эркин �
1 миэстэ Н.Н. Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолата. Соф�
ронов Коля � 2 миэстэ В.Н. Ива�
нов аатынан Дьаархан орто ос�
куолата. Можуков Коля � 3 миэс�
тэ À.Н. Чусовской аатынан Ньур�
батааіы техническэй лиссиэй.

70 киилэіэ: Михайлов Àйсен �
1 миэстэ, À.Н. Чусовской ааты�
нан Ньурбатааіы техническэй
лиссиэй. Ипатьев Àнатолий � 2
миэстэ. Кириллин Гена � 3 миэс�
тэ, иккиэн Кўндээдэ орто оскуо�
лата.

70 киилэттэн ўєЇээ: Кулаков�
ский Миша � 1 миэстэ. Петров
Костя � 2 миэстэ, иккиэн À.Н. Чу�
совской аатынан Ньурбатааіы
техническэй лиссиэй. Савввинов
Àрсен � 3 миэстэ Кўндээдэ орто
оскуолата.

2005�2006 сыллаах тєрўє  кыр�
гыттарга 60 киилэіэ: Соловьева
Àлена � 1 миэстэ, В.Н. Иванов
аатынан Дьаархан орто оскуолата.

2007�2008 сыллаах тєрўєх
уолаттарга 45 киилэіэ: Софронов
Максим � 1 миэстэ, В.Н. Иванов
аатынан Дьаархан орто оскуолата.
Васильев Петр � 2 миэстэ, Дьаар�
хан орто оскуолата. Николаев
Петр � 3 миэстэ,  Ньурбатааіы 2
№�дээх орто оскуола.

2005�2006 сыллаах тєрўєх кыр�
гыттарга 70 киилэіэ: Àнтонова
Элеонора � 1 миэстэ, Н.Н. Чусов�
ской аатынан Àнтоновка орто
оскуолата.

2007�2008 сыллаах тєрўєх
уолаттарга 50 киилэіэ: Àнтонов
Àким � 1 миэстэ, В.Н. Иванов
аатынан Дьаархан орто оскуолата.
Петров Семен � 2 миэстэ, Н.Н.
Чусовской аатынан Àнтоновка
орто оскуолата. Шилеув Темер�
лан � 3 миэстэ, П.С. Егоров ааты�
нан Àкана орто оскуолата.

55 киилэіэ: Егоров Àйысхан � 1
миэстэ, Н.Н. Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолата. Кор�
нилов Саша � 2 миэстэ, М.С. Его�

ров аатынан Ньурба 2 №�дээх ор�
то оскуолата. Кондратьев Вова � 3
миэстэ, Кўндээдэ орто оскуолата.

60 киилэіэ: Егоров Àлексей � 1
миэстэ, Н.Н. Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолата. Сто�
ляров Дамир � 2 миэстэ, Н.Н. Чу�
совской аатынан Àнтоновка орто
оскуолата. Ефремов Борис � 3
миэстэ, П.С. Егоров аатынан
Àкана орто оскуолата.

70 киилэіэ: Захаров Радомир �
1 миэстэ, Кўндээдэ орто оскуола�
та. Барабанский Гриша � 2 миэс�
тэ, П.С. Егоров аатынан Àкана
орто оскуолата.

70 киилэттэн ўєЇээ: Àфана�
сьев Роберт � 1 миэстэ, П.С. Его�
ров аатынан Àкана орто оскуола�
та. Яковлев Меркурий � 2 миэстэ,
Кўндээдэ орто оскуолата. Шелуев
Темерлан � 3 миэстэ, П.С. Егоров
аатынан Àкана орто оскуолата.

2007�2008 сыллаах тєрўєх кыр�
гыттарга 40 киилэіэ: Семенова
Инна � 1 миэстэ, Д.И. Николаев
аатынан Киирэп орто оскуолата. 

50 киилэіэ: Сачарысова Вален�
тина � 1 миэстэ. Степанова Àлена
� 2 миэстэ. Àнтонова Елена � 3
миэстэ, бары Д.И. Николаев
аатынан Киирэп орто оскуолата.

60 киилэттэн ўєЇээ: Кычкина
Зина � 1 миэстэ, В.Н. Иванов
аатынан Дьаархан орто оскуолата. 

2009 сыллаах тєрўєх уолат�
тарга 40 киилэіэ: Михайлов Эр�
саан � 1 миэстэ, Н.Н. Чусовской
аатынан Àнтоновка орто оскуола�
та. Петров Женя � 2 миэстэ, Кўн�
дээдэ орто оскуолата. Иннокен�
тьев Петр � 3 миэстэ,  Убайаан
орто оскуолата.

45 киилэіэ: Буслаев Максим �
1 миэстэ, À.Н. Чусовской ааты�
нан Ньурбатааіы техническэй
лиссиэй. Кондратьев Эльдар � 2
миэстэ, Кўндээдэ орто оскуолата.
Тимофеев Радмир � 3 миэстэ,
В.Н. Иванов аатынан Дьаархан
орто оскуолата.

50 киилэіэ: Кылыяров Àнтон �
1 миэстэ, Н.Н. Чусовской ааты�
нан Àнтоновка орто оскуолата.
Игнатьев Виктор � 2 миэстэ, Уба�
йаан орто оскуолата. Иванов Àн�
тон � 3 миэстэ, Н.Н. Чусовской
аатынан Àнтоновка орто оскуо�
лата.

60 киилэіэ: Данилов Àртем � 1
миэстэ, Н.Н. Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолата. Мача�
нов Дьулус � 2 миэстэ, Ньурба�
тааіы 2 №�дээх орто оскуола.
Турдукошоев Àйжигит � 3 миэстэ,
Кўндээдэ орто оскуолата.

70 киилэіэ: Мокрошопов Про�
ня � 2 миэстэ, Убайаан орто ос�
куолата.

70 киилэттэн ўєЇээ:
Àлешин Ролан � 1 миэстэ,

Ньурбатааіы 2 №�дээх орто ос�
куола. Мокрошопов Проня � 2
миэстэ, Убайаан орто оскуолата.

***
КўрэхтэЇии туЇунан кэпсэтэргэ

мас тардыЇыытын сўрўн тренерыт�
тан Иннокентий Иванович Семе�
новтан кєрдєстўбўт.

2 Ўтўє кўн Иннокентий Ивано2
вич! Бастатан туран эйиигин кў2
рэхтэЇиилэр саіаламмыттарынан
эіэрдэлиибит, кўрэхтэЇии туЇунан
кэпсии тўс эрэ.

� Дорооболоруμ, бу кўрэххэ
уопсайа тоіус оскуолаттан 65
кыттааччы кэлэн кўєн кєрўстў�
лэр. Быйылгы кўрэх кыттааччы�
лара ўксўлэрэ саμа дьарыктарын
саіалыыр оіолор. Кэлэр кэнчээ�
ри ыччаттарбыт улахан тўЇўлгэіэ
саμа кыттар дьон быЇыытынан
оттомуран, оμостон�туттан олус
интэриэЇинэй киирсиилэри кєр�
дєрбўттэриттэн ўєрдўбўт.

2 Мас тардыЇыыта саха тє2
рўт оонньуута. Бу тєрўт оонньуу2
га кэлиμμи кэмμэ уларыйыы бєіє
киирэрэ эн санааіар хайдаіый?

� Мас тардыЇыытын маμнай�
гы быраабылаларын кылгастык
билиЇиннэрдэххэ маннык. Àан
бастаан саха тєрўт кєрўμнэригэр
1945 сыллаахха быраабыла олох�
томмута, ону оμорууга Е.К. Суро�
вецкай уонна Г.Р. Десяткин кыт�
тыбыттара, онтон 1955, 1960, 1973
сылларга ити быраабылаіа эбии�
ни киллэрбиттэрэ, онно Н.Н.
Тарскай, Н.Н. Волков, В.П. Коч�
нев ўлэлэспиттэрэ. Ол быраабы�
лаіа мас тардыЇыыта билиμμи�
титтэн адьас атын этэ, хамсаабак�
ка олорон тардыЇыы аμардас ста�
тикаіа, изометрияіа олоіурар
курдук этэ. Динамическай хам�
сааЇыннардаах, тэбилик мас ус�
тун сўўрўўлээх, туора барыылаах,
тэбиликтэн тирэнэн єрє туран
тахсыылаах, бу дьон кєрєрўгэр
олус сэргэх этэ. Мас тардыЇыыта
аан дойду таЇымыгар тахсыбыта
биллэн турар ўєрўўлээх бєіє
буоллаіа.

2 Мас тардыЇыытынан хас
саастарыттан оіолору дьарык2
тыыгытый?

� Бу кєрўμ оіолорго олус
ыарахан кєрўμ буолар. Àтын
спорт кєрўμнэригэр холоотоххо
дьарык систиэмэтэ кўўс єттўгэр
боліомто ууруллар, тимири кытта
ўлэлээЇин тэμэ. Мас тардыЇыыга
туох баар былчыμ барыта ўлэ�
лиир. Ол иЇин да буолуо, мас тар�
дыЇар спортсмен хапсаіайдыыр,
ону ааЇан таас кєтєіўўтўгэр эмиэ

ўчўгэйдик киирсэр. 
Уопсайа бу ўєрэх дьылыгар

20�тэн тахса оіо утумнаахтык дьа�
рыгы саіалаата. Кэлэр Манчаары
оонньууларыгар, бу оіолорбут си�
тэн�хотон тахсыахтара диэн эрэл�
бит улахан.Мас тардыЇыыта �
дьикти кєрўμ! Кўєн кєрсєєччўгўн
кытта этиμ�сииниμ бараныар
диэри иэмэхтэЇэн киирсэн баран,
кўрэхтэЇии бўттэ да � истиμ до�
іор, аллар атас буолаіын. Ол кур�
дук эйэлээх кєрўμ диэтэххэ
сыыспатым буолуо.

2 КўрэхтэЇии кэннэ бэйэμ са2
нааіын ўллэЇин.

� Бу кўрэххэ эппитим курдук
саμа кыттар оіолор элбэхтэр,
бастакытын кытталлар диэтэххэ
оіолор ўрдўк таЇымнаахтык кы�
тыннылар. ТэрээЇин бэркэ ааста.
Оіо спортивнай оскуолатын ди�
риэктэригэр Àндрей Вальеревич
Иннокентьевка тренердар аатта�
рыттан махтанабыт уонна саамай
бэлиэтии кєрбўтўм диэн бу кў�
рэххэ кєрєєччў элбэіэ биЇигини
ўєртэ.

Санатан эттэххэ, Àнтонова
Элеонора, Н.Н. Чусовской ааты�
нан Àнтоновка орто оскуолатын
10 кылааЇын ўєрэнээччитэ Саха
сирин сўўмэрдэммит хамаандаты�
гар киирэн Чебоксар куоракка
мас тардыЇыытыгар ыытыллыбыт
Àрассыыйа первенствотыгар 70
киилэіэ ўЇўс бочуоттаах миэстэ�
ни ылан биир дойдулаахтарыгар
ўєрўўнў аіалбыта. Оіо спортив�
най оскуолатын салайааччыта
Иннокентьев Àндрей Валерьевич
махтал сурук уонна уон тыЇыын�
чалаах сертификат туттарда.

Бўгўμμў кўрэххэ кыттыбыт
оіолорбут барахсаттар истэригэр
баіар систэрин этэ ситтэіинэ,
бууттарын этэ бустаіына киэμ
Ньурбабытын аатырдар, суон су�
рахтыыр уоланнар, кыргыттар да
баар буолуохтарын сєп эбит диэн
ўєрэ кєрдўбўт. Бары кыайыы�
лаахтарга єссє да ситиЇиилэр кэ�
лэ турдуннар, оттон атын кыт�
тааччылар єссє кўўскэ дьарыкта�
нан ситиЇиигэ тиэрдэр ыллыккы�
тын таба тутуμ диэн алгыыбыт.

Мас тардыЇыыта хара маμ�
найгы тахсыаіыттан боростуой
норуоттан тахсыбыта, норуот кўў�
Їэ � кємўєл кўўЇэ диэн мээнэіэ
буолбатаіын биир чаіылхай туо�
Їута бу кєрўμ буолар. Онтон но�
руоттан тахсыбыт хаЇан баіарар
ўйэлээх. 

Сайыына СÀВВИНОВÀ.
ХаЇыат огнинюрбы.рф

сайтыгар киирэн
хаартыскалары кєрўμ.

– Исписэлиис иЇитиннэрэр –

Сылгыга вакцина улууска тыырылынна

– Чєл олох –

Кўўстээх мадьыналарынан
аатыра тур, киэμ Ньурбам
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Тапталлаах уолум, быраатым, убайым, аіабыт,
эЇээбит

ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич
бу дьыл алтынньы 27 кўнўгэр олус соЇуччу кўн
сириттэн туораабытынан билэр дьонугар, ай�
махтарыгар дириμник курутуйан туран иЇи�
тиннэрэбит.

Ийэтэ, убайа, быраата, кийииттэрэ,
кыргыттара, сиэннэрэ.

ДьааЇыла кырдьаіас бэтэрээнигэр Татьяна
Àфанасьевнаіа, кини дьиэ кэргэнигэр тап�
таллаах уоллара

ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич
соЇуччу барбытынан дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

"Малышок" детсад кэлэктиибэ.

Эдьиийбитигэр Татьяна Àфанасьевнаіа, Àн�
дрей Дмитриевичка, Сергей Дмитриевичка,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр, Леня кэргэнигэр,
оіолоругар убаастыыр бырааппыт, убайбыт

ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич
олохтон эмискэ туораабытынан дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Дьокуускайтан, Ньурбаттан,
Чуукаартан Àлексеевтар.

Убаастыыр дьоммор Татьяна Àфанасьевнаіа
тапталлаах уола, кўтўєппэр Àндрей Дмитри�
евичка быраата, Сергей Дмитриевичка убайа,
аймахтаргытыгар

ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич
кўн сириттэн барбытынан дириμ кутуріаммын
тиэрдэбин

Àнтоновкаттан Евдокия.

Убаастабыллаах сыбааппытыгар Татьяна Àфа�
насьевнаіа уонна кини чугас дьонугар, аймах�
тарыгар тапталлаах уола, Ньурба куорат олох�
тооіо

ЯКОВЛЕВ Леонид Дмитриевич
Орто дойдуттан эмискэ барбытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит

Елисеевтэр.

Тапталлаах аіалара, эЇэлэрэ
СТЕПÀНОВ Валерий Àфанасьевич

кўн сириттэн соЇумардык туораабытынан,
бииргэ ўєрэммит дьўєгэбитигэр Степанова
Наташкаіа уонна кини дьиэ кэргэнигэр дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Бииргэ ўєрэммит оіолоро � 59 выпуск.

Маалыкай нэЇилиэгин олохтооіо, Маалыкай�
дааіы хомуньуус партиятын чилиэнэ, нэЇи�
лиэкпит дьокутаата, аатырбыт оЇуохайдьыт

СТЕПÀНОВ Валерий Àфанасьевич�ХочооЇой
олус соЇуччу, ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан кэргэнигэр Маргарита Николаев�
наіа, оіолоругар, сиэннэригэр дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўл�
лэстэбит.

Маалыкай хомуньуустара.

Бырааппыт Иван Николаевичка кэргэнэ, Ма�
шаіа, Василинаіа, Àндрейга тапталлаах ийэ�
лэрэ, сиэннэригэр эбэлэрэ, бииргэ тєрєєбўт�
тэригэр, аймахтарыгар

ВÀСИЛЬЕВÀ Àнгелина Васильевна
эмискэ кўн сириттэн кўрэммитинэн кутуріам�
мытын тириэрдэбит.

Ньурбаттан Àлексеевтар.

Бордоμ нэЇилиэгин олохтооіо, ўлэ бэтэрээнэ,
биЇиги дьиэ кэргэн убаастыыр киЇибит

СТЕПÀНОВ Валерий Àфанасьевич
соЇуччу ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан кэргэнигэр Маргарита Николаев�
наіа, оіолоругар, сиэннэригэр, уруу�аймах
дьонноругар дириμ кутуріаммытын холбуубут,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Маалыкайтан В.Н. Такыров 
дьиэ кэргэттэрэ.

Єр сылларга Хаμалас маслозаводугар бииргэ
ўлэлээбит кэллиэгэбит, Хаμалас Бочуоттаах
олохтооіо

ГÀВРИЛЬЕВÀ Мария Àлексеевна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан кыргыттарыгар, сиэннэригэр, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Хаμалас маслозаводугар бииргэ ўлэлээбит
кэллиэгэлэрэ Ивановтар, Васильевтар.

Хаμалас нэЇилиэгин олохтооіо, ўлэ бэтэрээ�
нэ, тапталлаах ийэ, эбээ

ГÀВРИЛЬЕВÀ Мария Àлексеевна
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм�
митинэн оіолоругар, сиэннэригэр, аймахта�
рыгар, чугас дьонугар, дьўєгэлэригэр дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

"Хаμалас нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,
Хаμалас нэЇилиэгин депутааттарын Сэбиэтэ, 

"Àлгыс" дьахталлар тўмсўўлэрэ.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбит Àйталина Гав�
рильевна Гаврильева тапталлаах ийэтэ

ГÀВРИЛЬЕВÀ Мария Àлексеевна
кўн сириттэн туораабытынан Àйталина Гаври�
льевнаіа уонна кини дьиэ кэргэнигэр дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбатааіы ИДьМ кэлэктиибэ.

Ньурбатааіы Киин библиотекаіа єр сылларга
бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэбит Петрова Àлек�
сандра Николаевнаіа таптыыр кэргэнэ

ПЕТРОВ Леонид Иванович
олохтон туораабытынан библиотека кэлэктии�
бэ, профкома дириμ кутуріанын тиэрдэр.

Бииргэ ўєрэммит, улааппыт доіорбут
ПЕТРОВ Леонид Иванович

эмискэ ыалдьан кўн сириттэн барбытынан
кэргэнигэр, оіолоругар, аймахтарыгар кутур�
іаммытын тиэрдэбит.
Быдан дьылларга быраЇаай.

Бииргэ ўєрэммит оіолоруμ,
1983 с. выпускниктар.

Кўндў кийииппитигэр Àленаіа тапталлаах
аіата, уолбутугар Уйгулааμμа аіа кынна

ПЕТРОВ Леонид Иванович
соЇуччу ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн туо�
раабытынан кэргэнигэр Àлександра Никола�
евнаіа, уолугар, кийиитигэр, сиэннэригэр
дириμ кутуріаммытын биллэрэбит.

Дьаархантан Васильевтар, Мэμэ Хаμаластан
Толстяковтар, Васильевтар.

Улаханнык убаастыыр библиотекарбытыгар
Петрова Àлександра Николаевнаіа тапталлаах
кэргэнэ, оіолоругар аіалара

ПЕТРОВ Леонид Иванович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн соЇуччу бар�
бытынан кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба улууЇун кєрбєттєр уопсастыбалара.

Генеральнай директор
Стручкова Н.М.

Кылаабынай редактор
Дорофеева Л.К.
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Уважаемые граждане, владельцы лично�
го огнестрельного оружия! Просим Вас быть
бдительными!

Если Вы, на длительное время покида�
ете свое жилье, рекомендуем Вам сдать
оружие на ответственное хранение в
ОМВД России по Нюрбинскому району,
либо установить в доме или квартире
сигнализацию, в целях сохранности вашего
огнестрельного оружия или боеприпасов.

Также, напоминаем Вам, что граждане
Российской Федерации должны хранить
принадлежащее им оружие и патроны по
месту жительства в запираемых на замок
сейфах или металлических шкафах, ящи�
ках из высокопрочных материалов либо в
деревянных ящиках, обитых железом с
соблюдением условий, обеспечивающих
сохранность оружия и патронов, безопас�
ность их хранения и исключающих доступ
к ним посторонних лиц.

Ключи от сейфа храните в недоступном
и скрытом месте от детей и посторонних
лиц, не открывайте при детях сейф, где
хранится оружие!

Важно знать! При утере (хищении) ог�
нестрельного оружия незамедлительно со�
общайте в органы внутренних дел по тер�
риториальности для своевременного их
розыска и недопущения совершения про�
тивоправных действий с применением уте�
рянного огнестрельного оружия.

Как показывает практика, преступле�
ния из зарегистрированного оружия совер�
шаются по вине владельцев и нарушения
ими условий хранения оружия.

Предупреждаем, что за небрежное и ха�
латное отношение к обороту огнестрельно�
го оружия Вас могут, привлечь:

� За нарушение правил хранения, но�
шения или уничтожения оружия и патро�
нов к нему гражданами, наступает ответ�
ственность в соответствии со ст. 20.8 ч. 4
КоÀП РФ � влечет наложение администра�

тивного штрафа в размере от пятисот до
двух тысяч рублей, либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и
ношение оружия на срок от шести месяцев
до одного года.

Если небрежное хранение огнестрель�
ного оружия, создало условия для его ис�
пользования другим лицом, и это повлекло
тяжкие последствия � владелец данного
оружия привлекается к уголовной ответ�
ственности по статье 224 УК РФ "Небреж�
ное хранение огнестрельного оружия". На�
казывается штрафом в размере до ста тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период до
шести месяцев, либо обязательными рабо�
тами на срок до трехсот шестидесяти часов,
либо исправительными работами на срок
до одного года, либо ограничением свобо�
ды на срок до одного года, либо арестом на
срок до шести месяцев.

Уважаемые владельцы огнестрельного
оружия! 

Строго соблюдайте правила хранения,
ношения и транспортировки личного огне�
стрельного оружия в соответствии с требо�
ваниями законодательства в сфере оборота
оружия. 

Отдел лицензионно�разрешительной
работы по Нюрбинскому району Управ�
ления Росгвардии по РС (Я) предупреждает
о строгом соблюдении требований законо�
дательства в сфере оборота оружия!

Отдел ЛРР по Нюрбинскому району
Управления Росгвардии по РС (Я). 

В целях активизации работы по профи�
лактике детского дорожно�транспортного
травматизма и обеспечения безопасности
несовершеннолетних в преддверии осенних
школьных каникул с 27 октября по 6 ноября
проводится третий этап республиканского
профилактического мероприятия «Внима�
ние — дети!».

С целью обеспечения безопасности
дорожного движения сотрудниками Гос�
автоинспекции запланированы выставле�

ние дополнительных постов патрулирова�
ния в местах расположения общеобразо�
вательных учреждений, учреждений до�
школьного и дополнительного образо�
вания.

Сотрудники ОГИБДД будут обращать
особое внимание на водителей, которые
управляют транспортным средством с не
пристегнутым ремнем безопасности, пе�
ревозят не пристёгнутых пассажиров и де�
тей без специальных детских удерживаю�
щих устройств. 

Также сотрудники Госавтоинспекции
обратят внимание на водителей, управля�
ющих автомобилем в состоянии алкоголь�
ного опьянения, превышающих установ�
ленную скорость движения, не предостав�
ляющих преимущество в движении пеше�
ходам на пешеходных переходах, и на
пешеходов, переходящих проезжую часть
дороги в не установленном месте. 

Уважаемые участники дорожного дви�
жения! Соблюдайте правила дорожного
движения! 

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО
НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ.

Предприятие продает следующие объекты
по Республике Саха (Якутия)

п.Депутатский: Здание � 626,58 кв.м., Гараж � 31,70 кв.м.
г.Мирный: 3 этаж 3�хэтажного здания по Ленина, 5 � 497 кв.м.
п.Чульман: Здание по Титова, 7 � 724 кв.м.
п.Серебряный Бор: 2 этаж 2�этажного здания дома 34 � 489 кв.м.
п.Чернышевский: Гараж и помещение �  106,4 и 50,1 кв.м.
г.Усть�Нера: Здание Сахателеком � 2 133,90 кв.м.
с.Мындааба, Усть�Àлданский улус: Гараж деревянный � 58 кв.м.
Сдаются помещения с центральным входом в центрах г. Нерюнгри и г. Àлдан:

Площади � 288 и 78,4 кв.м., 1 этаж
Так же сдаются помещения в аренду: Вилюйск, Ленск, Покровск, Тикси, Депутат�

ский, Жиганск, Зырянка, Нюрба, Олекминск, Сангар, Светлый, Сер.Бор., Верхневи�
люйск.

Контактный телефон: (4112) 40�70�32, 8�924�870�50�39.

Считать недействительным
Диплом серии À №059290, выданный
СПТУ�23 01.07.1997 г. на имя СЕМЕ�
НОВÀ Юрия Юрьевича.

Диплом, выданный ГОУ СПТУ�3 на имя
СÀВВИНОВÀ Àлександра Николаевича.

– ОГИБДД сообщает –

Профилактическое мероприятие
«Внимание � дети!»

– Ваше право –

Владельцам огнестрельных
оружий важно знать!


