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Сэтинньи 5 к. улуус баЇылыга Àлексей
Иннокентьев мобилизацияламмыт дьон дьиэ
кэргэттэрин кытта кєрўстэ. Оройуон военко�
ма Леонид Иванов, Ньурба к. уонна нэЇи�
лиэктэр баЇылыктара, тэрилтэлэр уонна
уопсастыбаннай тўмсўўлэр салайааччылара,
бааннар бэрэстэбиитэллэрэ уо.д.а. кытын�
нылар. 

Àлексей Иннокентьев мобилизация�
ламмыт дьоμμо уонна кинилэр дьиэ кэр�
гэттэригэр кємє оμоЇуллуутун, биир дой�
дулаахтарбытыгар ахсынньыга эбэтэр тох�
сунньуга эмиэ кємєнў илдьэ бара сыл�
дьыахтааіын, мэлдьи сибээЇи тутуЇа оло�
рорун, Москваіа госпитальга бааЇыран
эмтэнэ сытар уолаттары кєрсўбўтўн, сорох�
торун тєлєпўєнўнэн кэпсэппитин иЇитин�
нэрдэ. 

Улуус бўддьўєтўттэн мобилизациялам�
мыт дьоμμо, контрактниктарга 80�нуу
тыЇ. солк. уонна кинилэр дьиэ кэргэттэри�
гэр 30�туу тыЇ. солк. кємє олохтоммут. Ба�
рыта улуустан 14478349 солк. кєрўллўбўт,

ол иЇигэр экипировкаіа, снаряжениеіа,
обмундированиеіа � 869825 солк., оройуон
военкоматыгар видеонаблюдение туруо�
рарга � 23530 солк. Єрєспўўбўлўкэттэн мо�
билизованнайдар дьиэ кэргэттэригэр соци�
альнай кємўскэл управлениетын нєμўє 200
тыЇ. солк. тєлєнєр. Мобилизованнайдар
дьиэ кэргэттэрэ оіо уЇуйаанын тєлєбўрўт�
тэн босхолоннулар, улуус иЇигэр ÀТП
маршрутнай рейстэригэр, култуура тэрээ�
Їиннэригэр босхо сылдьыылара олохтон�
но. 

БаЇылык Донбаска сырыытын, биир
дойдулаахтарбытын кєрсўбўтўн, кинилэр
дьонноруттан уонна улуустан кємєнў, ба�
йыаннай малы�салы тиэрдибитин били�
Їиннэрдэ. Уолаттарбыт ўчўгэйдик сыл�
дьалларын, хамандыырдар кэпсэтиигэ са�
халары ўрдўктўк сыаналаабыттарын эттэ.
Ол кєрсўбўт сорох уолаттарын дьонноро бу
кєрсўЇўўгэ бааллар эбит. Àлексей Инно�
кентьев мобилизацияламмыт дьон дьиэ
кэргэттэрэ кўннээіи олоххо кєрсєр кыЇал�
іаларын быЇаарыыга олохтоох дьаЇалталар

хайаан даіаны кємєлєЇўєхтээхтэрин бэ�
лиэтээтэ. Кємєіє наадыйар мобилизация�
ламмыт дьону, байыаннай сулууспалаахта�
ры, доброволецтары уонна кинилэр дьиэ
кэргэттэрин булууга, кинилэри социальнай
єттўнэн арыаллыырга уопсастыбаннай су�
лууспа тэриллэн ўлэлиир. Дьиэ кэргэттэри
мэлдьи билсэ олорорго Телеграмμа бєлєх
тэриллэр, манна эппиэттээіинэн "Àрас�
сыыйа ийэлэрэ" Бўтўн Àрассыыйатааіы
уопсастыбаннай хамсааЇын Ньурбатааіы
салаатын салайааччыта Саргылана Седали�
щева ананна. Мобилизацияламмыт дьоμ�
μо кємє фондата тэрилиннэ, бастакынан
улуус дьаЇалтатын кэлэктиибэ 1 кўннээх
хамнаЇын киллэрдэ, атын тэрилтэлэр эмиэ
уктулар, харчы хамсааЇына барыта отчуот�
танар. 

Дьонтон элбэх ыйытыы, этии киирдэ.
Сорохтор хойутаан докумуоннарын биэр�
бит, итиэннэ докумуоннарыгар араас уус�
туктардаах буолан, єрєспўўбўлўкэттэн да,
улуустан да кємє тиийэн кэлэ илик эбит.
Сорохтор атын сиртэн ыμырыллыбыттар,

сорохтор сокуоннайдык саахсаламмакка
олорбуттар, аны пропискалара тус�туЇунан. 

Социальнай кємўскэл управлениетын
салайааччыта Ирина Находкина єрєспўў�
бўлўкэттэн 200 тыЇ. солк. кээмэйдээх биир
кэмнээх матырыйаалынай кємє улуус 44
дьиэ кэргэнигэр анаммытын, 29.11.22 с.
Бырабыыталыстыба уурааіынан оіо бо�
суобуйатын аныырга дьиэ кэргэн дохуо�
тугар мобилизацияламмыт дьоμμо уонна
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр олохтоммут
тєлєбўр киллэриллибэтин иЇитиннэрдэ. 

Полигоμμа байыаннай чаастарга бэ�
рээдэк, мобилизацияламмыт дьоμμо по�
сылканы ыытыы, кредитнэй каникул, дьиэ
арендатыгар кємє, Бєгдьєєлєіє оптуобус
сырыытын уо.д.а. боппуруостар киирэн хо�
руйданнылар. Ньурба к. баЇылыга Генна�
дий Игнатьев сэтинньи 15 к. диэри "Запад�
най�Бєгдьєєлє" оптуобус маршрута сыл�
дьыаіын эттэ. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и
от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональ�
ным праздником � Днём сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации!

Вы � стражи порядка, законности и справедливос�
ти, оберегающие покой и жизнь мирных граждан. Имен�
но вы ежедневно приходите первыми на помощь, защи�
щаете и спасаете людей от преступников, пресекаете
действия нарушителей закона, часто рискуя собствен�
ной жизнью. Ваш самоотверженный труд достоин са�
мого высокого уважения и признания.

В рядах органов внутренних дел региона сегодня по
призванию трудятся свыше пяти тысяч сотрудников,
для которых борьба с преступностью и беззаконием �
дело всей жизни.

И делаете вы это важное и нужное дело хорошо. Об�
щее количество раскрытых всеми правоохранительны�
ми органами республики преступлений по итогам прош�
лого года увеличилось на 3,9%. Раскрываемость прес�
туплений � 68,9%, это выше среднероссийских показа�
телей. Уменьшилось число нераскрытых уголовных дел
по грабежам, угонам, преступлениям в сфере незаконно�
го оборота наркотиков, коррупционной направленнос�
ти. Нужно отметить, что по результатам общей
раскрываемости регион занимает 2�ое место в Даль�
невосточном федеральном округе.

В этот праздничный день позвольте выразить всем
вам, сотрудникам органов внутренних дел республики,
начиная от рядовых патрульных, оперативников, сле�
дователей, заканчивая руководителями подразделений,
благодарность за ответственность и преданность делу,
готовность прийти на помощь в любую минуту.

Желаю Вам дальнейших успехов в работе, высоких
достижений, крепкого здоровья и счастья! Всех благ
Вам и Вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия)
À.С. НИКОЛÀЕВ.

Сэтинньи 7 к. улуус салайааччы�
ларын планеркатыгар улуус олоіу�
дьаЇаіы хааччыйар сулууспатын сала�
йааччыта Àфанасий Кириллин 02�
03.11.22 с. гражданскай оборуонаіа
команднай�штабной ўєрэх ыытыл�
лыбытын иЇитиннэрдэ. Ўєрэх тиэмэ�
тэ � "Бўлўўтээіи ГЭС каскада дэлби
тэптэриллиитэ" уонна "Мирнэй�
Ньурба" 220 кВ линия урусхалланыы�
та". Ўєрэх кэнниттэн СЄ Бырабыы�
талыстыбатын Бэрэссэдээтэлин 1�кы
солбуйааччыта Дмитрий Садовников
тўмўктўўр мунньаіы салайан ыып�
пыт. 

Àаспыт нэдиэлэіэ Ньурба к. Ле�
нин уул. 48 №�дээх дьиэтигэр баЇаар
буолла уонна 1 сымыйа ыμырыы
баар. БыыЇыыр сулууспа этэрээтин
байыастара Чернышевскайга сўппўт
3 киЇини кєрдєєЇўμμэ ўлэлии бар�
дылар.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы
отделын начаалынньыгын солбуйаач�
чыта Николай Àлексеев криминаль�
най субуокканы билиЇиннэрдэ. Àас�
пыт нэдиэлэ устата 63 биллэрии
киирбит, ол иЇигэр буруй оμоруутун
сибикилэрин булуу туЇунан араапар �
4, кырбааЇын � 2, масыанньыктаа�
Їын � 10 (тэрилтэлэр истэригэр), 3
киЇи єлўгэ булулунна, итинтэн 1 �
Накыыμμа 1 киЇи сўрэіэ тохтоон,
Ньурбаіа 1 киЇи кырдьан єлбўттэр
уонна 1 киЇи дэриэбинэіэ бэйэтигэр
тиийиннэ. 2 ДТП таіыста, уоруу � 2
(арылынна). Барыта 145 администра�
тивнай боротокуол толорулунна, ол
иЇигэр уопсастыбаннай бэрээдэги
кэЇэн � 14, тєрєппўт эбээЇинэЇин то�
лорбокко � 3, ГÀИ хайысхатынан �
124 боротокуол, правата суох 54 киЇи
тутулунна.

Ньурба к. баЇылыга Геннадий Иг�
натьев уруккута гостиница дьиэтэ
маневреннай дьиэ буолан турбутун,
баЇаар кэнниттэн 4 ыалы атын дьиэ�
іэ кєЇєрбўттэрин, 2 ыал аймахтары�
гар кєспўттэрин иЇитиннэрдэ. Ити
дьиэ "Хаарбах дьиэттэн кєЇєрўў"
тосхолугар киирэн сылдьар. 

Лесничество бэрэстэбиитэлэ ўлэ
штатнай эрэЇииминэн барарын, ба�
Їаарга охтубут мастарга нэЇилиэн�
ньэіэ мас билиэтин биэрэ олоролло�
рун эттэ. БаЇылык лесничество ўлэ�
Їиттэрэ мутук уматыллыбатаіын
иЇин дьону аμардастыы ыстаарап�
таан испэккэ, бастаан єйдєтєр ўлэни
ыыталлара наадатын бэлиэтээтэ. 

Социальнай кємўскэл управление�
тын салайааччыта Ирина Находкина
мобилизованнайдар дьиэ кэргэттэ�
ригэр СЄ�тэн кєрўллўбўт тєлєбўрдэр
докумуоннарыгар єрєбўллэргэ киэЇэ
хойукка диэри ўлэлээбиттэрин эттэ.
Докумуоннар ирдэбиллэргэ эппиэт�
тэспэт буолан, аны маннык кємє
харчытын мобилизованнайдарга бэ�
йэлэригэр ыытар буолуохтара. Хас
биирдии сайабылыанньанан сєптєєх

быЇаарыы ылыллыах кэриμнээх.
Кировтааіы чох разреЇын дириэк�

тэрэ Юрий Николаев мобилизация�
ламмыт дьон, контрактниктар уонна
доброволецтар дьиэ кэргэттэригэр �
чоіунан оттуллар дьиэлээх ыалларга
5�тии туонна чоіу босхо биэрэллэ�
рин иЇитиннэрдэ. Дьон таЇыытын
ороскуотун эрэ тєлўўллэр. Бу курдук
номнуо барыта 6 ыалга кємє оμоЇу�
лунна. Ол иЇигэр Ньурба к., Ок�
тябрьскай, Тўмўк уонна Дьиикимдэ
нэЇилиэктэрин олохтоохторугар. Чо�
іу 5 т уйуктаах массыынанан тиэрдэн
биэрэллэр. Чоіу атыылаЇар дьон ута�
ры кыайан тєлўўр кыаіа суох буол�
лаіына, 3�4 ый устата уЇатан тє�
лўўргэ биэрэллэр. 

Хайа боруодатын сайыннарыы
бырайыагын кємўскээЇинин бўтэр�
биттэр. БаЇылык Кировтааіы чох
тэрилтэтин бу бачыымын улаханнык
биЇириирин биллэрдэ уонна чоххо
наадыйар мобилизацияламмыт ба�
йыаннай сулууспалаахтар уонна
контрактниктар дьиэ кэргэттэригэр
барыларыгар сыл бўтўєр диэри биэ�
рэргэ эттэ. 

Пенсионнай управление салайаач�
чыта Владимир Моисеев кэлэр сылтан
Соцстрах фондатын олохтоох саала�
тын кытта холбоЇорго бэлэмнэнии
ыытылларын иЇитиннэрдэ.  

Роспотребнадзор Ньурбатааіы
территориальнай отделын салайаач�
чыта Àндрей Федоров ОРВИ�нан
ыалдьыы намтаабытын (нэдиэлэ ус�
тата � 79 киЇи), эпидпорог 12% тах�
сан турарын иЇитиннэрдэ. Улууска
14,3 тыЇ. киЇи быЇыы ылыахтаах.
Былаан улахан дьоμμо � 37%, оіо�
лорго 73% туолан турар, бу єрєспўў�
бўлўкэіэ орто кєрдєрўў. 

Улуустааіы киин балыыЇа кылаа�
бынай бырааЇа Наталья Павлова ко�
ронавируснай инфекциянан 8 киЇи
сутуллубутун, 3 киЇи стационарга,
атыттар тастан эмтэнэллэрин, сана�
виация 3�тэ кєппўтўн иЇитиннэрдэ.

Єрєбўлгэ баЇылык аЇаіас эфири�
гэр киирбит ыйытыктар таарылын�
нылар. Наталья Павлова улууска 3
кардиолог баарын эттэ, 1 � ПСО�іа, 2
терапия отделениетыгар. Билигин 1
кардиолог ўлэлии сылдьар, уочара�
тынан уоппускаіа бараллар. Бары та�
іыстахтарына поликлиникаіа дьону
приемнааЇын ыытыллыаіа.  

Геннадий Игнатьев "Хаарбах ту�
руктаах дьиэлэртэн кєЇєрўў" тосхо�
лунан кєтўрўллэр дьиэлэр оннулары�
гар тахсар сир учаастактара 3 уонна
итинтэн элбэх оіолоох ыалларга бэ�
риллиэіин иЇитиннэрдэ. 2 этээстээх

элбэх кыбартыыралаах дьиэлэр кєтў�
рўллўєхтэрэ, куорат Генпланыгар
уларытыы киллэриллиэіэ. Àлексей
Иннокентьев сирдэри бэрээдэктиир�
гэ, Реестр оμорорго, Ньурба к. бэ�
риллибит сир учаастактара тус ана�
лынан туЇаныллыытын хонтуруол�
луурга сорудахтаата. Сорох урбаан�
ньыттар Ньурба к. ханнык эмэ эби�
йиэк тутуохпут диэн сир учаастага
ылан баран туппакка сылдьаллар,
былааннарын олоххо киллэриэхтэ�
рин наада.

Àнал байыаннай эпэрээссийэіэ
кыттар дьоммут дьиэ кэргэттэрин
кыЇаліаларын олохтоох дьаЇалталар
быЇаара�кємєлєЇє олороллоругар
єссє кўўскэ  сорудахтанна. 

Уруккута ыраас уунан хааччыйар
тэрилтэ Ньурба к. баанньыгар олох�
суйан ўлэлээбитэ, баанньык дьиэтэ
ўлэлиир туругуттан тахсан сабыллан
турар. ÀТП�га ууну ыраастыыр ыс�
таансыйа киириэіэ, ыраас уунан
хааччыйыыга ылсан ўлэлиэхтэрэ.
Ньурба к. уу сыанатын тўЇэрэр со�
руктаах, улуустан ыраас уу сыанатын
араастаЇыытын толуйарга ўп кєрўл�
лўєхтээх. 

Салгыы тэрилтэлэр салайааччыла�
ра туЇааннаах ўлэ�хамнас туЇунан
иЇитиннэрии оμордулар. Мобилиза�
цияламмыт байыаннай сулууспа�
лаахтарга уонна контрактниктарга,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє
Фондатыгар барыта 18 тэрилтэттэн
410 тыЇ. солк. киирбит. Итини таЇы�
нан эрдэ нэЇилиэктэртэн харчынан
кыттыспыттар, ол иЇигэр Хатыы эбэ�
лэрин тўмсўўтэ урбаанньыт, иистэн�
ньэμ Галина Федороваіа иистэнэ�
ригэр анаан матырыйаалга харчынан
11 тыЇ. солк. биэрбиттэр. Àнал ба�
йыаннай эпэрээссийэіэ кытта сыл�
дьар биир дойдулаахтарбытыгар на�
товскай жгут, бинокль уо.д.а. ыытыл�
лыахтаах. 

Оскуола ўєрэнээччилэригэр
10.11.22 с. 2�с чиэппэр саіаланар.
Оскуола дириэктэрдэрин кытта сўбэ
мунньах буолан ааспыт, бу нэдиэлэіэ
ўєрэх хаачыстыбатыгар сўбэ мунньах
ыытыллар. 

Ньурба к. септик кирдээх уутун
таЇарга 2 наливник, 2 самосос ўлэ�
лииллэр, итини таЇынан атын тэрил�
тэлэр массыыналара эмиэ тахсар. Кэ�
лэр сылтан саμа бэдэрээтчити кытта
ўлэ барыахтаах. 

Планерка тўмўгўнэн салайааччы�
ларга туЇааннаах сорудахтар тиэрди�
линнилэр. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

– Быстах хомуур –

Мобилизованнайдар
дьиэ кэргэттэригэр

босхо чоіу биэрэллэр
Ньурба улууЇуттан анал байыаннай эпэрээссийэіэ

кытта сылдьар дьон дьиэ кэргэттэрин кыЇаліата мэлдьи
боліомто киинигэр тутуллар. Кировтааіы чох разреЇын
кэлэктиибэ (дириэктэр Ю.Р.Николаев) мобилизациялам�
мыт дьон, контрактниктар уонна доброволецтар дьиэ
кэргэттэригэр бэртээхэй кємєнў олохтоото. 

Чоіунан оттуллар дьиэлээх ыалларга 5�тии туонна
чоіу босхо биэрэр. Дьон таЇыытын ороскуотун эрэ тє�
лўўллэр. Бу курдук номнуо барыта 6 ыалга кємє оμоЇу�
лунна. Ол иЇигэр Ньурба к., Октябрьскай, Тўмўк уонна
Дьиикимдэ нэЇилиэктэрин олохтоохторугар. Кировтаа�
іы чох разреЇын 5 т уйуктаах грузовой массыыната чох�
торун дьиэлэригэр тиэрдэн биэрэр. 

Тэрилтэ бэйэтин бачыымынан маннык кємєнў
олохтообутун биЇириэххэ эрэ сєп.

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

Мобилизацияламмыттар дьиэ кэргэннэрэ боліомто киинигэр
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Ил Тўмэн судаарыстыбаннай тутууга
уонна олохтоох салайыныы боппуруос�
тарыгар сис кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ,
2007�2012 сс. Ньурба улууЇун баЇылыга
Владимир Прокопьев Ньурбатааіы су�
даарыстыбаннай драмтеатр ўлэіэ киир�
битинэн санаатын ўллэстэр:

"БиЇиги тапталлаах Ньурбабыт
театрын саμа дьиэтэ аЇыллыбыт кэрэ�
бэлиэ кўнэ. Бастакыттан кэпсээтэххэ,
1998 с. Варвара Петрова улуус баЇылы�
гынан ўлэлии олорон театр дьиэтин бы�
райыагын саіалаппыта. Улуус социаль�
най�экэнэмиичэскэй сайдыытыгар кє�
мєлєЇўў Бырагырааматын (ССЭРНУ)
суотугар уонна єрєспўўбўлўкэ бўддьўє�
тўттэн ирээттэЇэн ўбўлээЇини тардан
туттарарга былааннаммыта. 2006 с. Ро�
ман Дмитриев улуус баЇылыгынан ўлэ�
лии олорон єрєспўўбўлўкэ Инвестпрог�
рамматыгар киллэртэрэн, проектнай�
изыскательскай ўлэтин ыыттаран, театр
дьиэтин бырайыага бэлэм буолбута. 

Онтон 2008 с. биЇиги ССЭРНУ суо�
тугар театры ситэрэн�хоторон оμоруох�
ха диэммит, 1,7 мєл. солк. кэриμэ ўбў
кєрўнэн бырайыагын "Якутпроект" тэ�
рилтэіэ сакаастаан, бырайыагын эрги�
йэр сыана, атриум киллэртэрэн єссє
тупсартарбыппыт. СЄ ўтўєлээх архи�

тектора, биир дойдулаахпыт Дмитрий
Саввинов олус ўчўгэйдик ситэрэн�хото�
рон, билиμμи базовай бырайыага баар
буолбута. 

2018 с. улуус баЇылыга Àлексей Ин�
нокентьев ССЭРНУ суотуттан ўп кєр�
дєрєн, проектнай�сметнай документа�
циятын актуализациялатан, Àрассыы�
йаіа мээнэ суох, аныгы сыаналаах ўчў�
гэй оборудованиетын бырайыакка эбии
киллэрэн оμорторон, бырайыак 2019 с.
госэкпертизаны ааспыта. 

Ити бырайыак эрдэ театр диэн аат�
таан саіаламмыт этэ, ол эрээри театр
диэн ааттанна даіаны, федеральнай
госэкпертизаны ааЇар, онто олус уЇун,
унньуктаах уонна ирдэбилэ олус уустук.
Ол иЇин биЇиги "Норуот айымньытын
дьиэтэ" диэн уларытан бу бырайыагын
оμорторбуппут. Ил Дархаммыт Àйсен
Николаев улуус салалтатын, баЇылык
Àлексей Иннокентьев туруорсуутун
єйєєн, "РИК+" ўбўлээЇининэн 600�тэн
тахса мєл. солк. суумалаах, ханна да
суох тупсаіай кєрўμнээх театр дьиэтэ
тутуллан ўлэіэ киирдэ. 

Тўгэнинэн туЇанан, биЇиги театр�
быт бэтэрээннэрин � сўрдээх уЇуннук
саμа театр дьиэтэ тутулларын кўўппўт
дьоммутун, театр кэлэктиибин, театр
дириэктэрэ Юрий Àлексеевич Макаро�

вы уонна Ньурба улууЇун бары олох�
тоохторун маннык дьоЇуннаах театр�
даммыппытынан эіэрдэлиибин! 

Ил Дархаммыт Àйсен Сергеевич
Николаевка, улууспут баЇылыга Àлек�
сей Михайлович Иннокентьевка, бэйэ�
тин кэмигэр бу бырайыагы иилээн�са�
іалаан ўлэлэспит улуус баЇылыгын сол�
буйааччыта, билигин биЇиги кэккэби�
тигэр суох Макар Семенович Семенов�
ка, ИСУ кэлэктиибин ўлэЇиттэригэр,
проектаннарбытыгар, Дмитрий Ивано�
вич Саввиновка, уонна бу тутууну олус
ўчўгэйдик тутан ўлэіэ киллэрбит бэдэ�
рээтинэй тэрилтэіэ баріа махталбын
тиэрдэбин!

БиЇиги театрбыт инникитин ўлэтин
хайысхатын єссє кэμэтэн�тупсаран, би�
Їиги дьоммут култуура, искусство эйгэ�
тигэр олус ўчўгэй элбэх испэктээкиллэ�
ри туруоран, дьон єйє�санаата норуоп�
пут ўгэЇигэр, култууратыгар тирэіирэн,
кэнэіэски ыччаппыт єссє сайдыылаах,
инники кэккэіэ сылдьар дьон буолуох�
тара диэн улаханнык эрэнэбин. Єссє
тєгўл Ньурба дьонугар бу ўтўє быраа�
Їынньыгынан итии�истиμ эіэрдэ буо�
луохтун!"

"Ньурба" хаЇыат.

3 ноября в г. Нюрбе торжест�
венно открылось новое здание
Нюрбинского государственного пе�
редвижного театра. Тем самым
спустя 56 лет после открытия теат�
ра сбылась заветная мечта нюр�
бинцев. В мероприятии приняли
участие Глава РС (Я) Àйсен Ни�
колаев, заместитель Председателя
Госсобрания (Ил Тўмэн) РС (Я)
Àнтонина Григорьева, председа�
тель постоянного комитета Госсоб�
рания (Ил Тўмэн) РС (Я) Владимир
Прокопьев, министр культуры и
духовного развития Юрий Куприя�
нов и другие приглашенные гости,
жители Нюрбинского района. 

С утра прошло возложение
цветов к памятнику видного госу�
дарственного, политического и
общественного деятеля Степана
Васильева. Далее участников ме�
роприятия в новом и светлом,
просторном здании театра встре�
тили коллектив Нюрбинского го�
сударственного передвижного
драматического театра и другие
участники торжественного собы�
тия. 

По традиции перед открытием
нового здания совершили обряд
благословения � алгыс. В роли ал�
чысчыта выступила Валентина
Сухаринова. Под бурные апло�
дисменты символическую алую
ленту перерезали Глава РС (Я)
Àйсен Николаев, глава Нюрбин�
ского района Àлексей Иннокен�
тьев и народная артистка РС (Я)
Валентина Николаева. 

Далее гости осмотрели музей
театра, в завершение Àйсен Ни�
колаев оставил свой отзыв в жур�
нале музея. В зрительном зале при
большом скоплении народа сос�
тоялась торжественная часть ме�
роприятия. Глава РС (Я) Àйсен
Николаев сердечно  поздравил
участников мероприятия со зна�
менательным событием. Он  от�
метил, что в рамках 100�летия
ЯÀССР сегодня открылось зда�
ние Нюрбинского государствен�
ного драмтеатра, одно из лучших
объектов культуры в сельской
местности Якутии, и этим гордит�
ся вся Якутия. За 56 лет своей дея�
тельности коллектив Нюрбин�
ского драмтеатра поставил более
200 спектаклей, добился успехов
во многих театральных конкурсах
и стал одним из лучших театров
республики. Он является единст�
венным передвижным драмати�
ческим театром России. 

Àйсен Николаев выразил
свою уверенность в том, что и в
будущем театр своим плодотвор�
ным трудом будет доказывать
свой статус республиканского
государственного драмтеатра. Он
поблагодарил строителей за ввод
нового здания в установленный
срок.   

Из рук Главы республики по�
лучили свои награды: почетное

звание "Народный артист РС (Я)"
� заслуженный артист РС (Я) Бо�
рис Борисов, Благодарственное
письмо Главы РС (Я) � глава
Нюрбинского района Àлексей
Иннокентьев, гендиректор ÀО
Инвестиционно�финансовая
компания "РФÀ�Инвест" Сергей
Новгородов, юбилейный знак РС
(Я) "100 лет Якутской ÀССР" � на�
родная артистка РС (Я) Валенти�
на Николаева, заслуженная ар�
тистка РС (Я) Àлександра Криво�
горницына и заслуженная артист�
ка РС (Я) Майя Слепцова, Благо�
дарность Главы РС (Я) � коллек�
тив Нюрбинского государствен�
ного драмтеатра.

Далее с приветственным сло�
вом выступили заместитель пред�
седателя Госсобрания (Ил Тўмэн)
РС (Я) Àнтонина Григорьева и
глава Нюрбинского района Àлек�
сей Иннокентьев. Также вручены
награды: Грамота Госсобрания
(Ил Тўмэн) РС (Я) � заместителю
директора Нюрбинского драмте�
атра Николаю Никитину, Благо�
дарность Председателя Госсобра�
ния (Ил Тўмэн) РС (Я) � помощ�
нику режиссера Нюрбинского
драмтеатра Валентине Гаврилье�
вой, артистке Нюрбинского
драмтеатра Венере Никитиной,
Благодарственное письмо главы
Нюрбинского района народной
артистке РС(Я), одной из первых
артисток�основателей Нюрбин�
ского драмтеатра Зое Багынано�
вой.  

В ответном слове народная
артистка РС (Я), одна из первых
артистов � основателей Нюрбин�
ского драматического театра Ва�
лентина Николаева от имени кол�
лектива театра выразила сердеч�
ную благодарность Àйсену Нико�
лаеву, депутатам, строителям,
всем тем, кто причастен к строи�
тельству нового здания театра. "С
вводом театра у театра выросли
крылья", � с волнением отметила
она. 

Генеральный директор ÀО
"ИФК�РФÀ�Инвест" Сергей
Новгородов вручил символичес�
кий ключ заместителю директора
Нюрбинского драмтеатра Никол�
аю Никитину. 

Здание театра на самом деле
весьма впечатляюще � является
самым высоким зданием в Нюрбе
(25 м), а площадь театра состав�
ляет 2900 квадратных метров,
зрительный зал рассчитан на 250
мест, также имеется малый и ре�
петиционный залы. Здесь уста�
новлено современное оборудова�
ние и есть все для комфортной
работы и творчества актеров.
Кроме того, дворовая территория
театра задумана как лучшее об�
щественное пространство, поде�
ленное на различные зоны с ма�
лыми архитектурными формами,
где будут собираться жители и
гости города, включая и стар, и
млад.

Открытие здания театра завер�
шилось спектаклем "Несломлен�
ный духом Степан" по пьесе Эду�
арда Данилова в постановке
Юрия Макарова.

За время пребывания в Нюрбе
Глава РС (Я) Àйсен Николаев

посетил семью военнослужащего
Юрия Ильинова, участвующего с
специальной военной операции.
Его жена Àлександра Захарова ра�
ботает в РУО, в семье растут 3 до�
чери, старшие уже студенты. Àй�
сен Николаев далее отбыл в
Якутск. 

Тыйаатыр аЇылыытын
киэЇээμμи тэрээЇинэ
Ньурбатааіы судаарыстыбан�

най драматическай тыйаатыр са�
μа дьиэтэ ўлэіэ киирбитигэр
аналлаах тэрээЇин салгыы буол�
лулар. Сэтинньи 3 к. киэЇэтигэр
сааланы тобус�толору мустубут
дьон иннигэр сыанаіа тыйаатыр
кылаабынай режиссера Àлгыс
Макаров уонна кылаабынай ху�
дуоЇунньук Туйаара Львова ты�
йаатыр 100 сылыгар � 2066 с.
аЇарга анаммыт "бириэмэ капсу�
латын" кєрдєрєн, музейга тутта�
ралларын иЇитиннэрдилэр. 

Улуус баЇылыга Àлексей Ин�
нокентьев истиμ тыллардаах
эіэрдэ тылларын этэн туран, на�
іараадалары туттарда. Сахалартан
соіотоіун Сойуус таЇымнаах бє�
дєμ салайааччы буола ўўммўт,

киэн туттар биир дойдулаахпыт
Степан Васильев туЇунан "Булгу�
руйбат санаалаах Ыстапааммыт"
испэктээх кєрдєрўллэн кєрєєччў�
лэр биЇирэбиллэрин ылла. Номох
буолбут чулуу киЇибит килбиэн�
нээх олоіо�ўлэтэ уонна ыар дьыл�
іата итэіэтиилээхтик кєрдєрўл�
лэн, барыларын улаханнык дол�
гутта. 

Испэктээх кэнниттэн улуус
Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ Сергей
Евсеев, Култуура уонна духуобу�
най сайдыы министиэристибэтин
отделын салайааччыта Ньургу�
йаана Илларионова, Ньурба к. ба�
Їылыга Геннадий Игнатьев, тэ�
рилтэлэр салайааччылара, тыйаа�
тыры таптааччылар ис сўрэхтэн
тахсар сылаас�истиμ тыллары эт�
тилэр. Наіараадалар, бэлэх�туЇах
туттарылынна. 

Бу истиμ иэйиилээх киэЇэ
муμутуур чыпчаалынан тыйаатыр
бэтэрээннэрэ, Саха сиригэр теат�
ральнай искустсво сайдыытыгар
сўдў кылааттарын киллэрбит бил�
лиилээх артыыстар Валентина
Николаева, Зоя Багынанова,
Фрументий Софронов, Петр
Àндреев, Зоя Попова, Елизавета
Потапова уо.д.а. тахсан эіэрдэ�
лээЇиннэрэ улахан долгутуулаах
буолла. 

Ньурбаіа саμа тыйаатыр
дьиэтэ ўлэіэ киирбитэ дьиμ�
чахчы куораппыт, улууспут оло�
іор улахан сэргэхсийиини аіа�
лыаіа, култуура салаата салгыы
сайдарыгар улахан тєЇўў буолуо�
іа. Ньургуйаана Илларионова ты�
йаатыр саμа дьиэтэ аЇыллыыты�
гар кэлэн кыттыбыт СЄ култуура�
іа уонна духуобунай сайдыыга
миниистирэ Юрий Куприянов
ахсынньыга Ньурбаіа єрєспўўбў�
лўкэ бары тыйаатырдара кыттыы�
лаах, "Тыйаатыр декадата"
ыытылларын туЇунан эппитин
тиэрдибитин дьон улахан ўєрўў�
нэн кєрўстўлэр. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

– Быстах хомуур –

Фондаіа ўп киириитэ элбиир
Улуус баЇылыгын алтынньы 19 к. 101 №�дээх

уурааіынан мобилизацияламмыт байыаннай сулууспа�
лаахтарга уонна контрактниктарга, кинилэр дьиэ кэр�
гэттэригэр кємє Фондата ўєскэтиллибитэ. Кўннэтэ
манна ўп киириитэ элбиир. 

Сэтинньи 8 к. туругунан фондаіа 576314 солк.
киирдэ. Ол иЇигэр: улуус дьаЇалтата � 85862 солк.,
"Байылыат" ХЭТ � 20000 солк., "Кристалл" ХЭТ �
50000 солк., улуустааіы ўп управлениета � 41659
солк., улуустааіы култуура департамена � 13000
солк., улуустааіы ыччат бэлиитикэтин управлениета
� 10571 солк., улуус олоіун�дьаЇаіын хааччыйар
сулууспа � 26206 солк., спорт управлениета � 16876
солк., "Сайдыы" д/с � 13100 солк., "Туллукчаан" д/с �
9500 солк., Убайаан орто оскуолата � 16500 солк.,
КИО � 80600 солк., тыа хаЇаайыстыбатын департа�
мена � 11500 солк., Ўєдэй оскуола�саада � 15000
солк., "Родничок" д/с � 11100 солк., "Малышок" д/с �
5800 солк., ўєрэх управлениета � 18500 солк., "Чуо�
раанчык" д/с �  10000 сок., Ньурбатааіы улуустар ик�
ки ардыларынааіы дьиэ кэргэμμэ уонна оіоіо кэ�
лим кємє киинэ � 15000 солк., "Октябрьскай нэЇи�
лиэк" МТ � 19639 солк., Ньурбачаан орто оскуолата �
7000 солк., Ньурба 2 №�дээх орто оскуолата � 56400
солк., Хорула "Туллукчаан" д/с � 11500 солк., "Àле�
нушка" д/с � 11000 солк. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Перерезание алой ленты здания театра.

Б.И.Борисов получил награду “Народный  артист РС (Я)”.

Вручение символического ключа.

ДьоЇуннаах театрдаммыппытынан эіэрдэ!

– Событие –

Сбылась давняя мечта: в Нюрбе открыли новое здание театра
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Уж так сложилось историчес�
ки, что наша матушка Россия явля�
ется родиной разных народов, каж�
дый из которых исповедует свою
религию, говорит на своем языке,
но все они объединены общей судь�
бой. С распадом СССР казалось,
что праздники советских времен,
служившие укреплению дружбы
между народами, ушли в прошлое.
Но, к счастью, они вновь становят�
ся нужными и актуальными. Яркий
тому пример � районный "Фести�
валь дружбы народов", проведен�
ный сегодня по инициативе работ�
ников ДК "Кыталык" им. Н.И.Ха�
ритонова�Чуор. 

Поскольку праздник был спе�
циально приурочен ко Дню на�
родного единства, он в это вечер
собрал многих жителей и гостей
Нюрбы. Мероприятие открыл ан�
самбль "Дьўрўйээнэ" с "Песней о
Родине" на фоне размахивающих
российскими флагами юных
школьниц. 

Участников мероприятия сер�
дечно поздравили глава Нюрбин�
ского района Àлексей Иннокен�
тьев и глава г. Нюрба Геннадий
Игнатьев. Предприниматели
Чэнь Цзяньфу, Чэнь Àйцзю,
Цзянь Линь, Владимир Дашиев,
Àлима Тороева, активные об�
щественницы города Àнна Шад�
рина и Розалия Лазарева были
отмечены наградами. 

Один за другим на сцену вы�
ходили в своих национальных
костюмах представители более 10
национальностей, проживающих
в Нюрбе, и каждый на своем язы�
ке поздравлял собравшихся в зале
зрителей с праздником. Среди
них были тувинки, кыргызы, бу�
ряты, юкагирка, эвенкийка, врач�
хирург родом из Палестины Раид
Àхмед и другие. На втором этапе
фестиваля был показан якутский
обряд одевания девушки народа
саха. Состоялся концерт "Мой
дом � моя Россия", все концерт�
ные номера были один краше
другого � якутский танец "Сияние
якутского серебра", песня "їээ�
дьэ'' с энергичными движениями

танца под бубен в исполнении
Натальи Крыловой, нежный та�
нец тонкой и гибкой юкагирки
Àнисии Борисовой под песню
"Сырдыкчаана" в исполнении
Максима Федорова, разудалая
русская песня нюрбинского каза�
ка Владимира Григорьева, попур�
ри на якутские народные песни
ансамбля "Чэрэлийэр", нацио�
нальные танцы народов России и
многое другое. Публику приятно
обрадовал дуэт из репертуара
Муслима Магомаева "Надежда" с
исполнении начальника департа�
мента Розалии Тихоновой и спе�
циалиста ДК "Кыталык" Евгения
Охотоева. Красивые костюмы,
национальные мотивы, искрен�
ние песни и танцы вызвали не�
поддельный интерес зрителей.
Концерт завершился массовым

исполнением самой известной
песни советской эпохи "Широка
страна моя родная". В зале ожив�
ленно замелькали флаги России,
многие подхватили песню, воск�
ресившую в их памяти прежнее
чувство гордости за величие и
славы за свою страну. По завер�
шении концерта в фойе алгысчыт
Иван Попов исполнил якутский
традиционный обряд задабрива�
ния духов с пожеланиями удачи.
Прошли осуохай, хоровод, игры,
выставки. Кружась в веселом хо�
роводе танца, танцуя и распевая
песни, участники и гости светле�
ли лицом и с искренними улыб�
ками смотрели друг на друга.

Издревле так повелось, что на
Руси гостей встречают пышным
круглым караваем. Не изменяя
традиции, при входе в малый зал

на выставку национальной кухни
гостей с караваем гостеприимно
встретила библиотекарь Юлия
Васильева, известный нюрбин�
ский полиглот. Участников и зри�
телей фестиваля ждал шведский
стол, в меню � национальные
блюда. Организаторы постара�
лись на славу, все остались до�
вольны. В завершение директор
ДК "Кыталык" Самангади Дондо�
кова вручила Благодарственные
письма. 

"Подобные праздники просто
необходимы, � отмечает Саманга�
ди Дондокова. � Основная идея
фестиваля � уважение к обычаям,
традициям и культуре разных на�
родов, населяющих нашу малую
родину. Сталкиваясь друг с дру�
гом каждый день, мы просто
должны учиться принимать друг

друга такими, какие мы есть.
Учиться уважать и беречь межна�
циональное согласие в нашей
стране. И пусть мы говорим на
разных языках, но все вместе об�
разуем единый многонациональ�
ный народ, для которого дружба
народов не просто слова. В Нюрбе
проживают представители около
20 национальностей. Многие из
них уже проживают давно. В
центральной районной больнице
и школах района успешно рабо�
тают много специалистов, кото�
рые прибыли из других регионов
страны. Сегодня в фестивале
дружбы народов приняли участие
представители более 10 нацио�
нальностей. И дальше будем дер�
жать с ними связь". 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Каникулы � самый ответственный период в жизни обра�
зовательных учреждений, и педагогам необходимо забо�
титься о том, как проведут свой досуг учащиеся в это время.
Вместе с первыми снежными днями в этом учебном году
Центр цифрового образования детей «IT�Куб» г. Нюрба на�
чал активное проведение каникулярных мероприятий.

Со 2 по 8 ноября команда педагогов организовала вы�
ездные образовательные мероприятия в рамках проекта
«Мобильный IT�Куб». Мобильный IT�куб � это выездные
мероприятия с оборудованиями ЦЦОД «IT�куб», позволя�
ющее сотрудникам центра перемещаться в пределах Нюр�
бинского района для осуществления образовательной дея�
тельности. Целью проекта является обеспечение доступ�
ности для детей в возрасте от 7�18 лет, проживающих в
сельской местности Нюрбинского района, качественным
дополнительным образованием по программам, направ�
ленным на ускоренное освоение актуальных и востребо�
ванных знаний, навыков и компетенций в сфере инфор�
мационных технологий.

Педагоги подготовили для детей интересные занятия и
мастер�классы по 8 направлениям: «Программирование
роботов», «Мобильная разработка», «Основы алгоритми�
ки и логики», «Разработка VR/AR приложений», «Гейм�

дизайн», «Графический дизайн», «Программирование на
Python», «IT skills».

Первый маршрут проекта «Мобильный IT�Куб» рабо�
тал по Мархинскому кусту. Мы охватили более 60 обучаю�
щихся из Мархинской, Кировской, Маарской, Едейской,
Àканинской, I�Кангаласской СОШ.

В скором времени намечаются выездные мероприятия
с целью методической помощи учителям сельских школ
для эффективного использования кабинетов «Точка рос�
та» и «ЦОС» на внеурочных занятиях. Так же в новогодние
каникулы планируем выезд в школах Малыкайского куста
нашего района.

Всех очень заинтересовал наш проект. Отметили, что
очень важно и нужно проводить такие выезды. Благодаря
проекту «Мобильный IT�Куб» школьникам сельской
местности открывается возможность освоить сферу ин�
формационных технологий и возможно стать востребо�
ванным IT�специалистом в будущем.

Хотим сказать слова благодарности всем участникам,
отдельная благодарность директорам и коллективу школ
за теплый прием и отзывчивость. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.

Сардана ÀНДРЕЕВÀ,
методист ЦЦОД «IT�Куб».

– Чєл олох –

ГТО туттардылар

Сэтинньи 7 кўнўгэр Оіо спортивнай оскуолатын кєіўлээ�
Їининэн бўтўн Àрассыыйатааіы эт�хаан єттўнэн ўлэіэ, спор�
ка бэлэмнээх буолуу нуорматын туттарыы уЇуйаан оіолоругар
буолла. Уопсайа 8 уЇуйаантан 44 иитиллээччи кыттыыны ыл�
ла. УЇуйаан оіотун эрдэттэн эт�хаан сайдыытыгар иитии
сыала�соруга диэн оіо чэгиэн�чэбдик, доруобай, чєл олох�
тоох, эргиччи сайдыылаах буола ўўнэрин ситиЇии буолар.

Ўєрўўлээх арыллыыга Оіо спортивнай оскуолатын са�
лайааччыта À.В. Иннокентьев тыл эттэ, ону таЇынан ыал�
дьыттарбыт, ўєрэіирии салалтатын уЇуйааннарын отделын
салайааччыта Е.В. Кириллина, Саха сирин кєμўл тустууга
уонна хапсаіайдаЇан тустууга хас да тєгўллээх чемпиона,
Манчаары оонньууларын хас да тєгўллээх муμутуур кыа�
йыылаіа, Саха сирин уонна ССРС спордун маастара Васи�
льев. М.И. тыл эттилэр. 

Ньурба улууЇун ГТО�іа сўрўннўўр исписэлииЇэ Попов
И.М. ГТО туЇунан билиЇиннэрдэ. Оіолорбут бары олус
диэн кыЇаллан, бэлэмнэнэн кэлбиттэрэ кєстєр. Хорсун,
кўўстээх, мындыр эбиттэр!

Бу ўлэ оіону иитиигэ�ўєрэтиигэ инникитин улахан
суолталаах. Чєл олохтоох, доруобай, спорт кэккэ кєрўμнэ�
ригэр ситиЇиилээх, олоххо миэстэлэрин булунар кэлэр
кэнчээри ыччат иитиллэн тахсыахтара.

Сайыына СÀВВИНОВÀ.

На выставке районного фестиваля.

Осуохай сближает людей.

Супруги Дашиевы отмечены Благодарственным письмом.

Участники фестиваля дружбы народов.

– Образование –

Каникулы вместе с «Мобильный IT�Куб»

––  ГГоодд  ккууллььттууррннооггоо  ннаассллееддиияя  ––

Дружба народов – не просто слова
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1988 сыллаахха тыйаатыр ди�
риэктэрэ, СЄ култууратын ўтўє�
лээх ўлэЇитэ Владимир Егорович
Àдамов урукку Àмакинскай экс�
педиция "Геолог" кулуубун Ньур�
ба тыйаатырыгар бэрдэрэри си�
тиспитэ.

Сэтинньи 4 кўнўгэр артыыс�
тар 34 сыл ўлэлээн кэлбит тыйаа�
тырдарыгар махтанан "Махтана�
быт єр сылларга айбыт�туппут
алаЇабыт!" диэн оонньоон кэлбит
сыаналарыгар ахтыы кўнўн
ыытан махтанан оонньоон кєр�
дєрдўлэр.

Тўмўккэ СЄ норуодунай ар�
тыыЇа Валентина Пантелеймо�
новна Николаева саμа тыйаатыр
дьиэтэ тутуллуутугар улахан кє�
мєнў, сабыдыалы оμорбут Ньур�
ба улууЇун баЇылыгар Àлексей
Михайлович Иннокентьевка тус
бэйэтин аатыттан ис сўрэіиттэн
махтанарын биллэрдэ.

Эбиэт кэннэ Ньурбатааіы кє�
Їє сылдьар драматическай ты�
йаатыр саμа дьиэтигэр ыμырыы�
лаах ыалдьыттар, Ньурба тыйаа�
тырын тєрўттэспиттэр П.À. Ойуу�
нускай аатынан Судаарыстыбан�
най бириэмийэ лауреата, СЄ но�
руодунай артыыЇа Зоя Петровна
Багынанова, СЄ култууратын
ўтўєлээх ўлэЇитэ Фрументий
Петрович Сафронов, тыйаатырга
араас кэмнэргэ ўлэлээн ааспыт
СЄ ўтўєлээх артыыстара Зоя Гав�
рильевна Попова, Елизавета
Федотовна Потапова, Валентина
Àфанасьевна Якимец, СЄ норуо�
дунай артыыЇа, Ўўнэр кєлўєнэ
тыйаатырын артыыЇа Петр Евсе�
евич Àндреев, СЄ култууратын
ўтўєлээх ўлэЇитэ Нина Ильинич�
на Потапова кєрєєччўлэргэ анаан
кєрсўЇўўгэ кыттыыны ылан, иЇи�
рэх ахтыы кўнўн оμордулар.

СЄ норуодунай артыыЇа Зоя
Петровна Багынанова:

� БиЇиги устуудьуйаны, 16 ки�
Їини Ньурба тыйаатырыгар анаан
ыыппыттара. Таμаспытын, рек�
визиппитин бэйэбит оμорон,
1966 сыллаахха атырдьах ыйын 22
кўнўгэр Михаил Шолохов "Тиэ�
риллибит кырыЇынан" тыйааты�
ры тєрўттээбиппит. Учууталлар�
быт Гладков Михаил Николаевич
уонна Смирнов Владимир Конс�
тантинович биЇигини кытары кэ�
лэн олохпутун олохтоон барбыт�
тара. Оччолорго сорохпут сэбиэт
Машалаахха, Люция Романова
(кэлин Рожина) диэн кыыс ийэ�
тигэр олохтонон олорбуппут.

Ньурба дьоно наЇаа элэккэй�
дэр, эйэіэстэр этэ. Кўн бўгўнўгэр
диэри артыыстары иЇирэхтик
кєрсєллєр.

Бўгўн тыйаатыры кытары бы�
раЇаайдаЇыы биэчэри кєрєн дол�
гуйдум, уйадыйан ыллым… БиЇи�
ги манна аіабыт 60 сааЇын бэлиэ�
тээн дьиэ кэргэн испэктээкилин

туруорбуппут.
Бэйиэт Варвара Потапова уон

биэс сыл умнуллан хаалбытын
кэннэ хоЇооннорун сыанаіа
ааіыым аан маμнай манна буол�
бута. Мин саамай чыпчаал ўлэм,
киэн туттуум � Варвара Потапова
сырдык аатын дьоμμо�сэргэіэ
тириэрдиим мин кыайыым дии
саныыбын.

57�с сезоммун тыйаатырга
ўлэлиибин, айабын�тутабын.

СЄ Ил Дархана кыттыылаах
саμа тыйаатыр аЇыллыытын дол�
гуйа кєрдўбўт. Валентина Панте�
леймоновна Николаева биЇикки
бу ытык кўнў ўєрэ�кєтє кєрсў�
бўппўт биЇиги дьолбут буолар.

Эдэрдэр айдыннар�туттуннар.
НаЇаа ўчўгэй премьераны кєрдў�
бўт. Максим Àммосов, Степан
Васильев тыйыс олохторун аЇа�
іастык кєрдєрбўт тыйаатыр суох.
БиЇиги дьоллоох,  ўчўгэй олоххо
олорорбут туЇугар хайдахтаах кур�

дук эрэйи�муμу кєрєн туруулас�
пыттарын уйадыйа кєрдўбўт.

Ньурбалар єлўєр�сєлўєр оло�
роллоруттан олуЇун ўєрэрин ту�
Їунан Ньурба тыйаатырын тєрўт�
тэспит Фрументий Петрович
Сафронов єрє кєтєіўллўўлээхтик
бэлиэтээтэ, Тыйаатырга ўлэлээ�
бит олоіун кэрчиктэриттэн быЇа
тардан кэпсээтэ.

Зоя Гаврильевна Попова:
� Ньурбаіа ўлэлииргэ, айарга�

тутарга толору эппиэттиир тыйаа�
тыр баар буолла, єссє да ўўнўєх�
пўт, сайдыахпыт турдаіа…

Мин ыЇыахтар аайы тўмэллэ�
ринэн сылдьааччыбын. Бўтўн
єрєспўўбўлўкэіэ Ньурба тўмэлин
курдук баай ис хоЇоонноох тўмэл
суоіун бэлиэтии кєрдўм, � диэн
эттэ.

Потапова Елизавета Федо7
товна урукку тыйаатырга ўлэлээн
ааспыт биир идэлээхтэрин урут
уЇуллубут видеоны кєрєн уйады�

йан, долгуйан, ўєрэн да ылбытын
туЇунан этэн туран, оччотооіу
кэмтэн ахтан ааста.

Валентина Àфанасьевна Яки�
мец айар ўлэтин аартыга арылла�
рыгар Ньурба тыйаатыра олук
буоларынан махталын биллэрдэ,
Ньурба тыйаатырын аан бастакы
быыЇын арыйбыт артыыстартан
элбэххэ ўєрэммитин ахтан аЇарда.

Ўўнэр кєлўєнэ тыйаатырын
артыыЇа Петр Евсеевич Àндреев
кєрўдьўєс нўємэри кэпсээн дьону
кўллэрдэ.

Фрументий Сафронов олоіун
аргыЇа Нина Ильинична Потапова
саμа тыйаатыр арыллыбытынан
эіэрдэ тыл эттэ. Кєрєєччўлэргэ
анаан хоЇоон, ылбаіай ырыа ыл�
ланна, тойук туойулунна.

Ньурба кєрєєччўлэригэр ах�
сынньы ыйтан саіалаан гастрол�
лар саіаланалларын этэн туран
"Àныгыс кєрсўєххэ диэри!" � диэн
бу кєрсўЇўў тўмўктэннэ.

Соторутааіыта Ньурбатааіы
кєЇє сылдьар драматическай ты�
йаатыр саμа дьиэіэ кєЇєн ўлэтин
саіалаата. СЄ норуодунай артыы�
Їа, À.И.Софронов аатынан  уоп�
састыбаннай бириэмийэ лауреата,
аіам саастаах Валентина Пантей�
моновна Николаеваны кытары сэ�
ЇэргэЇиибин ааіааччыларга тиэр�
дэбин.

7 Валентина Пантелеймонов7
на, эЇиги тыйаатыр эйгэтигэр
1960 сыллаахха артыыс быЇыы7
тынан ўлэіитин  саіалаабыккыт.
Оччотооіу кэми  санаан ааЇыаіыμ
эрэ.

� Мин 1960 сыллаахха ЎєЇээ
Бўлўўтээіи Исидор Барахов ааты�
нан орто оскуоланы бўтэрэн ба�
ран, 1958 сыллаахха тэриллибит
ЎєЇээ Бўлўўтээіи судаарысты�
баннай драматическай тыйаа�
тырга туттарсан ўєрэнээччи ар�
тыыЇынан киирбитим.

Ол сыл Бўлўў бєлєх оройуон�
нарынан сайын Сунтаарга, Бўлўў�
гэ гастроллаан бўтэн иЇэн Ньур�
баіа кэлэн тохтообуппут. Ди�
риэктэрбит Àндриан Семёнович
Слепцов: "Валя Рожинаны Дьо�
куускайга суЇаллык ыытыμ, Мос�
кубаіа артыыс ўєрэіэр туттарса
барар" диэн ис хоЇоонноох теле�
грамма ыыппыт этэ. 

Телеграмманы тутаат Ньурба
пордугар киллэрэн кыра, лётчик
уонна биир киЇи олорор миэстэ�
лээх самолёкка олордон Бўлўўгэ
кєтўппўттэрэ. Ўс кўн хаайтаран,
Дьокуускайга Саха тыйаатырыгар
тиийбиппэр, Москубаттан кэлбит
педагог мунньах ыыта турара.
Мунньах кэнниттэн сонно тута
экзамен туппуттара. ХоЇоон аах�
таран, этюд толотторон баран,
нуучча тылын, история экзамен�
нарыгар киллэрбиттэрэ. 

Москубаттан кэлбит педагог�
пут Ньурбаіа баран салгыы оіо�
лору набордаабыт этэ. Онно Ма�
ша Николаева, Зоя Багынанова,
Фрументий Сафронов, Николай
Попов уонна мин ЎєЇээ Бўлўўгэ
оскуолаіа бииргэ ўєрэммит уолум

Володя Семёнов киирбит этилэр.
Кинилэри Москубаіа кєтєр кўм�
мэр кєрсўбўтўм. 

Тахтамырдаіа кєтєн тиийэн
салгыы поеЇынан Москубаіа
диэри айаннаабыппыт. Москуба�
іа тиийэн биэс сыл ўєрэнэн, 1966
сыллаахха Щепкин аатынан ўрдў�
кў театральнай училищены бўтэ�
рэн, Ньурбаіа устуудьуйанан кэ�
лэн Ньурба тыйаатырын аспып�
пыт. БиЇигини кытары ўєрэххэ
набордаабыт Владимир Констан�
тинович Смирнов уонна биЇиги
устуудьуйа уус�уран салайааччы�
та, профессор Михаил Николае�
вич Гладков кэлсибиттэрэ.

7 ЭЇиги Ньурба тыйаатырыгар
артыыстар кулууптарыгар Прези7
денинэн талыллан ўлэлээн кэлбит
эбиккит, ол туЇунан кэпсиэххит
дуо…

� Àртыыстар айар дьоіурда�
рын сайыннаралларыгар, бэйэлэ�
рин баіа санааларын олоххо кил�
лэрэн толороллоругар сыалланан
актерскай кулууп тэриллибитэ.
Онно миигин салайааччынан
анаан президент гыммыттара. Ку�
лууппутугар артыыстар испэктээ�
киллэри туруораллара, араас тэ�
рээЇиннэри тэрийэн ыытар эти�

бит. Балай да салайан ўлэлээби�
тим, кэлин саμа президени тал�
быттара. Билигин да актёрскай
кулууп ўлэлиир. Àныгы оіолор
бэйэлэрин санааларынан араас
ўлэни тэрийэн ыыталлар.

7 Москубатааіы училищены
бўтэрбиттэртэн олохторун хол7
боон ыал буолбуттар элбэхтэр
эбит. Кэргэμμинээн Петр Проко7
пьевичтыын хас сыллаахха ыал
буолбуккутуй?

� Москубаіа ўєрэнэ сылдьан
ыал буолбуттар элбэхпит. 1964
сыллаахха мин Николаев Петр
Прокопьевичка кэргэн тахсыбы�
тым. 2001 сыллаахха кўн сириттэн
барыар диэри 40�ча сыл кэриμэ
иллээх дьиэ кэргэн буолан олорон
кэлбиппит. Икки кыыс оіолом�
муппут

7 ЭЇиги суолгутун батыспыт
оіолор бааллар дуо?

� Кыргыттарбытыттан артыыс
идэни талбыт суох. Àтын идэни
талбыттара. Àрай улахан кыыспыт
оскуоланы бўтэрэн баран тыйаа�
тырга ўєрэнээччи артыысканан,
режиссёр кємєлєЇєєччўтўнэн,
реквизиторынан ўлэлии сылдьы�
быта эрээри, артыыс идэтин тал�
батаіа.

7 Ўлэлээн кэлбит тыйаатыр7
гытын кытары арахсан, саμа ты7
йаатырга ўлэіитин саіалааты7
гыт. "Геолог" кулуубугар ўлэлээбит
кэмμит эЇиэхэ сырдык єйдєбўл,
эмиэ да курус санаа киирэрэ буо7
луо…

� "Геолог" кулуубун 1988 сыл�
лаахха биЇиэхэ биэрбиттэрэ. Ол
саіана єрєспўўбўлўкэ тас єттўгэр
Киргизияіа Фрунзе куоратыгар
гастроллуу сылдьар кэммитигэр
ўєрўўлээх сурах тиийэн кэлбитэ.
КўЇўн саμа сезоммутун бэйэбит
бас билэр дьиэбитигэр саіалаа�
быппыт, саμа тыйаатыр ўлэіэ
киириэр диэри ўлэлээн кэллибит. 

Олохпут улахан кэрчигэ єрўс
ўрдўгэр турар тыйаатырга ааста.
БиЇиги тыйаатырбытын тєрєєбўт
дьиэбит курдук саныыбыт. Туох
баар ўєрўўбўт, єрєгєйбўт, сай�
дыыбыт, єрє кўўрўўбўт, хомол�
тобут тыйаатырга ааспыта. Онон
биЇиги ўлэлээн ааспыт тыйаатыр�
бытын ытыктыыбыт, таптыыбыт
уонна махтанабыт. Àрахсарбыты�
гар уйадыйарбыт оруннаах, ўєрўў,
санаа тўЇўў аμардаах  саμа дьиэіэ
кєстўбўт.

7 Саμа тыйаатыр тутуутун
туруорсууга эЇиги араас мунньах7

тарга, кєрсўЇўўлэргэ тыл кєтєієн,
туруорсан кэлбиккит. Тыйаатыр
дьиэтэ тутуллан ўлэіэ киирэн,
Ньурба олохтоохторо, артыыстар
баіа, ыра санаалара туолла. Ва7
лентина Пантелеймоновна, ўєрўў7
лээх тўгэнтэн бэйэіит санааіы7
тын ўллэстиμ эрэ.

� 56 сыл тухары ньурбалар
туруорсубут тыйаатырбыт  ўлэіэ
киирбититтэн, ыра санаабыт
туолбутуттан ўєрэбит эрэ.

Саμа тыйаатыр дьиэтэ дьэн�
дэйэн тыйаатыр храма буолар
диэтэхпинэ сыыспатым буолуо.
Àныгы ирдэбилгэ эппиэттиир
уота�кўєЇэ, музыката, аныгылыы
тэриллэринэн толору байытыл�
лан, анал ўєрэхтээх исписэлиис�
тэр кэлэн ўлэлэрин саіалаатылар.
КиЇи киэн туттар тыйаатыра
буолла. Инникитин саμа тыйаа�
тырга саμа саіахтар, талааннар
арыллыахтара турдаіа.

Тўгэнинэн туЇанан, Ньурба
олохтоохторун, ыалдьыттарын,
тыйаатыры сўгўрўйээччилэри би�
Їиги испэктээкиллэрбитигэр
сылдьыμ диэн ыμырабын. ЭЇиэ�
хэ дьолу�соргуну баіарабын.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

––  ККууллттуууурраа  ––

Тыйаатырга ахтыы кўнэ

Ўлэлээн ааспыт тыйаатырбытыгар махтанабыт
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Сэтинньи 3 кўнўгэр Маалыкай�
га Норуоттар сомоіолоЇууларын
кўнўгэр аналлаах бэрт сэргэх тэ�
рээЇин буолан ааста. Олохтоох мо�
дельнай бибилэтиэкэ уонна Ст.
Васильев аатынан устуоруйаны
уонна кыраайы ўєрэтэр тўмэл ўлэ�
Їиттэрэ кыттыЇан тўмэл дьиэтигэр
нэЇилиэкпит араас уопсастыбан�
най тэрилтэлэрин уонна тўмсўўлэ�
рин икки ардыларыгар сынньалаμ
киэЇэтин тэрийдилэр.

Иккилии киЇилээх алта ха�
маанда кытынна. Ол курдук, "Си�
тим" эдэр ыччат, "Иэйиэхсит"
аіам саастаахтар, "Бордоμ Боо�
турдара" эр дьон, "НьургуЇун"
дьахталлар, "Отонньуттар" уонна
"Àартык" диэн литературнай тўм�
сўўлэр кўрэхтэстилэр. Дьўўллўўр
сўбэіэ ўс киЇи ўлэлээтэ, тэрээЇи�
ни иилээн�саіалаан "Ст. Васи�
льев" аатынан тўмэл дириэктэрэ
Àлександр Егоров ыытта.

Тэрийээччилэр олус бэрт кў�
рэіи толкуйдаабыттар, ону бўтэ�
Їигэр бары эттилэр. Кыттааччы�
лар да, ыалдьааччылар да, дьўўл�
лўўр сўбэ даіаны. Ол курдук кў�
рэхпит 6 тўЇўмэхтэн турар этэ.

Биллэрин курдук, бастакы тў�
Їўмэх бэйэни билиЇиннэрии
буолла. Сорох хамаанда аныгы
ўйэ сиэринэн видео презентация�
лаах, аіам саастаахтар сахалыы�
махалыы тылларынан эрэ сэЇэр�
гээтилэр, "Отонньуттар" сир
аЇыттан барыанньа арааЇын,
"Àартыктар" кинигэлэрин аіалан,
хоЇоонунан бэйэлэрин билиЇин�
нэрдилэр.

Онтон интеллектуальнай тур�
гутук�викторина, араас омуктар
кєстўўмнэрин, ырыаларын би�
лиигэ тўЇўмэхтэр буоллулар. Ону
таЇынан тўмэл толкуйдаабыт олус
интэриэЇинэй таабырына, бўтэ�
Їиккэ араас омук аЇын дьиэіэ ас�
таан аіалан кємўскээЇин буолла.

Ол курдук бурятскай буузы, осе�
тинскэй бєрўєк, узбекскэй плов,
киевтии кэтилиэт, таджикскэй
самса, татарскай чак�чак астанан
кэлбит.

Манна эр дьон хамаандатын
бэлиэтиэхпин баіарабын. Кини�
лэр олус минньигэс осетинскай
бєрўєгў астаан аіалбыттарын та�
Їынан, наЇаа ўчўгэйдик техноло�
гиятын быЇаарбыттара. Єссє баар
киЇиэхэ барытыгар QR�кодтаах
рецебин бэлэхтээтилэр. Онно
эбэн кэбис Кэрэ эйгэ оскуолатын
дириэктэрэ Àфанасий Потапов

артыыс талаанын, дьээбэтин.
"Отонньуттар" таджик омук

кєстўўмўн кэтэн, омуктуу эіэрдэ�
лээтилэр. Самсаларын таЇынан
ол омук кофетын буЇаран аіал�
быттар.

Дьўўллўўр сўбэ тўмўк таЇаарар
кэмигэр олохтоох бибилэтиэкэ
ўлэЇитэ Яна Ушканова кєрєєччў�
лэргэ анаан араас оонньууну ыыт�
та, тутатына бириис биэртэлээтэ.

Дьўўллўўр сўбэ быЇаарыыты�
нан 1 миэстэни уонна 3�тўў ты�
Їыынча солкуобайдаах сертифи�
каттары 44 баллаах "Àартык" ха�

маандатыгар, 2 миэстэни уонна
2,5 тыЇыынча солкуобайдаах сер�
тификаттары 41 баллаах "Ньургу�
Їун" хамаандатыгар, 3 миэстэни
уонна 2�лии тыЇыынча солкуо�
байдаах сертификаттары 39 бал�
лаах "Отонньуттар" ылан ўєрдў�
лэр�кєттўлэр. "Бордоμ Боотурда�
ра", "Иэйиэхсит", "Ситим" ха�
маандалара 1�дии тыЇыынча сол�
куобайдаах сертификаттары тут�
тулар.

Уопсай хаартыскаіа тўЇўў
кэнниттэн баай астаах сандалы
тула ирэ�хоро кэпсэтэн, араас

омук аЇын таЇынан тэрийээччи�
лэр астаан бэлэмнээбит сахалыы
астарын астына амсайдыбыт.

Ити курдук нэЇилиэк общест�
веннай тэрилтэлэрэ тўмсэммит
ўлэбитин�хамнаспытын кєрдє�
рєн, кэпсэтэн, бары биир дьыала�
іа � нэЇилиэкпит олоіо туруктаах
буоларыгар биир сомоіо буолар�
быт наадатын єссє тєгўл єйдєєн,
тэрийээччилэрбитигэр махтанан
дьиэбитигэр таріастыбыт.

Саргылаана СТРУЧКОВÀ, 
Маалыкай.

Сэтинньи 4 кўнўгэр дойду ўрдў�
нэн Норуот сомоіолоЇуутун кўнў�
гэр Чаппанда нэЇилиэгэр "Дьоіур"
норуот айымньытын тэрийиитинэн
уопсастыбаннай тўмсўўлэр кўрэх�
тэрэ буолан ааста. Манна тўєрт кє�
лўєнэ: эбээлэр, ийэлэр, эдэр ийэ�
лэр, "Дьулуріан" оіолор тўмсўўлэ�
рэ "Àрассыыйаны туойабыт, сўрэх�
питинэн бары бииргэбит" диэн аат�
таах куонкуруска кытыннылар.

Куонкурус саіаланыытын "Я,
ты, он, она! Вместе � целая стра�
на" диэн ўμкўўнэн "Дьулуріан"
оіо тўмсўўтўн оіолоро арыйды�
лар.

Кўрэх ўс тўЇўмэіинэн ыыты�
лынна. Бастакы тўЇўмэххэ талбыт
омуктарын слайданан уонна ис�
ториятын билиЇиннэрэн бэйэлэ�
рин кєрдєрдўлэр. Иккис тўЇўмэх�
хэ дойдуларын култууратын, ўЇўс
тўЇўмэххэ аЇын�ўєлўн ас астаан
аіалан билиЇиннэрдилэр. 

Ыраах экзотика дойдута Ин�
дия сириттэн "Эйээрэ" тўмсўўтэ
(сал. Семенова С.Д.) кэлэн ўμкўў
дууЇаны ыраастыыр ураты алып�
таах, ырыа ис санааны чэпчэтэр
иэйиитин ўμкўўнэн, ырыанан
кєрдєрдўлэр. Элбэх араас омук
олорор модун Àрассыыйа дойдута
буолбут дойдубутуттан "Àлгыма"
эбээлэр тўмсўўлэрэ (сал. Федоро�
ва П.Н.) нуучча омуга буолан
кэлэннэр омуктарын историятын
билиЇиннэрэн, норуодунай ўμ�
кўўлэрин ўμкўўлээн дьону ўєртў�
лэр.

Ыраах Эллэйада дойдута буол�
бут, элбэх мифологиялаах Греция
сириттэн эдэр ийэлэр тўмсўўлэрэ
(сал. Лосотова Ф.Р.) грек омук
буолан кэлэннэр бэйэлэрин исто�
рияларын, мифологияларын таμ�
нан�симэнэн кєрдєрдўлэр, ўμ�
кўўлэрин ўμкўўлээтилэр. Саха�
быт сирин, дойдубут историятын
кэпсии, саха буолан сандааран
"Дьулуріан" оіолор тўмсўўлэрэ
(сал. Егорова С.П.) кэлэн бэйэ�
лэрин билиЇиннэрдилэр, саха�
лыы ўμкўўлээтилэр. 

Бары бэйэлэрин омуктарын
аЇын�ўєлўн астаан, иЇитин�хо�
муоЇун слайдаіа кєрдєрєн бары
даіаны бэркэ бэлэмнэнэн кэл�
биттэр. Дьўўллўўр сўбэіэ ўлэлээ�

тилэр: Николаева У.Д, Иванова
Р.Е., Тимофеева Е.С. Куонкурсу
иилээн�саіалаан ыыттылар: Àли�
на Àлексеева, Дайаана Тихонова.

Кўрэх тўмўгўнэн кыайыылаах

ўрдўк аатын Эдэр ийэлэр тўмсўў�
лэрэ итэіэтиилээхтик бастаата.
Бары биир сомоіо буоламмыт
бўгўμμў киэЇэ тэрээЇиннээхтик
ааста.

***
Олохтоох дьыссаакка  норуот�

тар сомоіолоЇууларын кєрсє ор�
то�улахан бєлєх оіолоро (иитээч�
чи Иванова Д.Г.) бары араас
омуктар национальнай кєстўўм�
нэрин кэтэн кэлэн омуктарын
билиЇиннэрдилэр. Учуутал Нехо�
рукова С.И. араас омуктар оон�
ньууларын билиЇиннэрэн оіо�
лорго оонньуу ыытта, олохтоох
библиотекарь Тимофеева Е.С.
сомоіолоЇуу туЇунан кэпсээтэ.

Оіолор бары сомоіолоЇуу тиэмэ�
тигэр кыттан араас єμнєєх лиис�
тэргэ илиилэрин уруЇуйдаан ба�
ран кырыйан бары омуктар до�
іордуу буолабыт диэн уруЇуйда�
рын сир шарын тєгўрўччў сы�
Їыардылар. 

Бары кєхтєєх кыттыыны ылан
сомоіолоЇуу кўнўнэн кинигэ бэ�
лэх тутан ўєрэн�кєтєн таріасты�
лар.

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ. 

Осетиннар бєрўєктэрин туЇунан кэпсээн. Таджиктар астарын амсайыμ.

Кыттааччылар уонна тэрийээччилэр.Чак�чак маннык буЇарыллар.

––  ТТыыаа  ссииррээ  ––

Маалыкайга сэргэх тэрээЇинМаалыкайга сэргэх тэрээЇин

"Àрассыыйаны туойабыт,
сўрэхпитинэн бары бииргэбит"
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Быйыл сэтинньи ыйга бэлиэтэ�
нэр улуус хаЇыата олохтоммута 85
сыллаах ўбўлўєйэ � оройуон олоіор
биир бэлиэ суолталаах тўгэн. Бу
сыллар тухары хаЇыат норуот
єйўн�санаатын уЇугуннарыыга,
ааіааччыны итэіэтэр ис хоЇоон�
ноох ыстатыйаларынан, ўлэ хам�
нас хаамыытын, араас проблемнай
матырыйаалларынан ааіааччыла�
рын кэрэхсэтэн кэллэіэ.

Суруналыыстыка олоіу кытта
быЇаччы ситимнээх эйгэ. Ха�
Їыатчыт олоххо баары, дьиμнээ�
іи, чахчыны эрэ суруйар, дьоμ�
μо�сэргэіэ тириэрдэр. Ол чахчы�
ны олох ўтўмэн ўгўс тўбўгўттэн
хаба тардан ылан ааіааччыга су�
руналыыс сатаан кєрдєрєр.
Дьиμнээх суруналыыс суруйуула�
ра ааіааччы боліомтотун тардар,
дууЇатын долгутар, санаатын оон�
ньотор, кэрэіэ, ўтўєіэ угуйар
аналлаахтар.

Ньурба хаЇыат редакторынан
20 сыл ўлэлээбит биллиилээх су�
руналыыс СЄ култууратын ўтўє�
лээх ўлэЇитэ, Ньурба улууЇун Бо�
чуоттаах олохтооіо Саха сирин
суруналыыстарын сойууЇун икки
тєгўллээх лауреата Гаврильев Се�
мен Петрович 1931 сыллаахха ба�
лаіан ыйын 14 кўнўгэр Ньурба
оройуонун Хаμалас нэЇилиэгэр
тєрєєбўтэ. 1954 сыллаахха Дьо�
куускайдааіы культурнай�сыр�
датар училищены бўтэрэн, олоіор
ылбыт бастакы идэтэ � библиоте�
карь. Ўєрэіин бўтэрэн Хаμалас�
ка, Бўлўў Чочутугар комсомоль�
скай тэрилтэ сэкирэтээринэн,
Ньурбаіа райсовет исполкомун
аппаратыгар партийнай тэрилтэ
сэкирэтээринэн ўлэлээбитэ, 1968
сыллаахха Москватааіы ўрдўкў
партийнай оскуоланы бўтэрбитэ.

Сэрии саіаланыытыгар уон�
наах уолчаан оіо сааЇа, эдэр эмэн
кэмнэрэ да эриэ дэхси буолбатах
этэ. Àіата 1943 сыллаахха сэриигэ
барбыта уонна онтон эргиллибэ�
тэіэ.

Сэмэн 1939 сыллаахха Хаμа�
ласка Кутуйах Харах оскуолаты�
гар ўєрэнэ киирбитэ. Манна
ўєрэнэ сылдьан, Ньукулай Оси�
пов � Чоомууттуун ыкса бодору�
Їан олохторун устатыгар доіордуу
буолбуттара. Сэрии оіотунан аат�
таммыт уоннаах уол ууну�хаары
ўссэнэн, суох баар таμас дуомна�
нан, кємўлўєк оЇох сырдыгынан
уоттанан, кылаас ўрдўнэн соіотох
ўєрэх кинигэлэнэн алта биэрэстэ�
лээх сиртэн быраатынаан Уй�
баанныын кэлэн, Хаμалас сэттэ
кылаастаах оскуолатын бўтэрби�
тэ.

Сэмэн киЇи олоіун саамай
ўтўє сааЇыгар 18�20 сааЇыгар ин�
тернат хаппыыстатын тиэйсэ
сылдьан, массыынаттан сууллан
сўнньўн уμуоіун хайытан онтука�
та таба диагнозтаммакка бэйэтин
кыаммат буола баралыыстаан ик�
ки сыл ороμμо кэлгиллэн сып�
пыта, єлєр ыарыыны кытта тулу�
йан охсуЇан атаіар турбута. Са�
нааргыыра диэн оіо тєрєппєккє,
хомсомуолга киирбэккэ єлєр
буоллум диэн эбит. КиЇиэхэ ту�
луур уонна дьулуур баар буолла�
іына киниэхэ уЇулуччу бу икки
хаачыстыба баар эбит.

Семен Гаврильев олох киниэ�
хэ тоЇуйбут бары моЇолун кўўс�
тээх санаатынан тулуйан атаіар
туран, культурнай�сырдатар учи�
лищеіа ўєрэнэн, библиотекарь
идэтин ылан, бастаан Àканаіа,
онтон Хаμаласка кэлэн ўлэлиир.
Ньурбаттан Дьокуускайга диэри
борохуотунан айаннаан иЇэн
уЇун, куп�кугас суЇуохтаах, сыр�
дык сэбэрэлээх Бўлўў кыыЇын
Нинаны сєбўлўў кєрєн булсан,
эдэр дьон ыал буолаллар. Кэргэн�
нэнэн Бўлўў куоратыгар, онтон
Чочуга кулуупка ўлэлээбитэ.

1957 сыллаахха дойдутугар
тєннєн кэлэн кулуупка сэбиэдис�
сэйдиир. Ол саіана сўрдээх ула�
хан, 13 оЇохтоох саμа кулууп
дьиэтэ тутуллубут. Семен Петро�
вич хайа кўн кэлиэіиттэн кулууп
ўлэтэ кўєстўў оргуйбута.

Ойуунускай "КыЇыл Ойуу�
нун" туруоран оройуоμμа бастаа�
быттар. "КыЇыл Ойууну" норуот

ырыаЇыта Николай Осипов�Чоо�
муут оонньообута. Àнтоновканан,
Чуукаарынан сылдьан гастрол�
лаабыттар. Кулууп ўлэтэ оро�
йуоμμа, ону ааЇан єрєспўўбўлў�
кэіэ тиийэ биллибитэ. 1958 сыл�
лаахха Хаμалас кулууба Саха си�
ригэр бастакынан "Россия тыа
сиринээіи бастыμ ўлэлээх кулуу�
бун" аатын ылары ситиспитэ.

1951�1964 сс. культура эйгэти�
гэр библиотекарынан, кулууп сэ�
биэдиссэйинэн, Ньурбаіа Ленин�
скэй райсовет култуураіа отде�
лын сэбиэдиссэйинэн ўлэлээ�
битэ.

Култуура эйгэтигэр ўлэлээбит
15 сылын устатыгар саха тєрўт
култууратын єрє тардарга�норуот
фольклорун, тойугун, оЇуокайын,
ытык ыЇыахтарын ўйэлээх ўгэс�
тэрин сайыннарыыга туруулаЇан
туруммут уонна тус бэйэтинэн
сўўрэн�кєтєн, иилээн�саіалаан
тэрийсэн элбэх сыратын биэрби�
тэ, бу дьыалаіа туЇааннаах дьону
тўмэ тардарга элбэхтик ўлэлэспи�
тэ. Оччотооіу култуура салалта�
тыгар ўлэлээбит М.Р. Гоголева�
ны, Т.П. Олесованы кытта биир
сўбэннэн ўлэлээн ааспытын мэл�
дьи сылаастык ахтара.

Талба талааннаах тойуксуттар,
уЇун тыыннаах оЇуокай этээч�
чилэр Никифор Иванов, Семен
Тимофеев, Николай Егоров�Ньу�
кутта, Николай Осипов�Чоомуут
тойуктарын дьоμμо�сэргэіэ
киэμник таЇаарбыта. Улуу тойук�
сут, оЇуохайдьыт, саха саμалаах
киэн туттар киЇитэ, быйыл 120
сааЇа бэлиэтэнэр Сергей Àфана�
сьевич Зверев�Кыыл Уолун туЇу�
нан киэμник сырдаппыт суруна�
лыыстартан биирдэстэрэ. Ону
сэргэ биир дойдулаахтарын Сер�
гей Чочанов, Уйбаан Доіойуукап,
Марина Петрова, Николай Гри�
горьев, Лидия Васильева уо.д.а.
кылыЇахтаах куоластарын сурук�
ка�бичиккэ тўЇэрэн ўйэтиппитэ.
Култуура салаатыгар ўлэлиир кэ�
мигэр Бўлўў сўнньўн тўєрт оро�
йуоннарыгар ыЇыахтары ыытыы
ўтўє ўгэстэрин тилиннэрсибитэ,
ол тўмўгэр Бўлўў эμэр норуот
ырыаЇыттарын доіордоЇуу тўЇўл�
гэтэ тэриллибитэ.

Семен Петрович 30�тан тахса
сыл оройуон хаЇыатыгар, редак�
торынан 20 сыл, салгыы коррес�
понденынан ўлэлээбитэ. Редак�
ция ўлэтин сатабыллаахтык тэри�
йэн, оройуон хаЇыата єрєспўўбў�
лўкэ биир ўчўгэй ўлэлээх хаЇыата
буоларын ситиспитэ. Кылгас кэм
иЇигэр салалтаны тылыгар киллэ�
рэн, ўп�харчы булан икки этээс�

тээх редакция дьиэтин туттарбы�
та.

Семен Гаврильев олоіун уста�
та элбэіи аахпыт, киэμ билии�
лээх, улуус интеллигенциятын
дьиμнээх суобаЇа, духуобунай
лидера этэ.

Кини суруналыыс быЇыыты�
нан сытыы бєрўєлээх эрэ буол�
бакка, сонуну сойуппат сыыдам
суруксут быЇыытынан киэμник
биллибитэ. Мин кини суруйар
ыстатыйатын тугу да улаханнык
бэлиэтэммэккэ, суруммакка, ута�
ры тылынан этэн машинкаіа бэ�
чээттэтэрин сєієн кєрбўттээх�
пин. Оччотооіу кэмнээіи суруна�
лыыстар, биир идэлээхтэрэ Се�
мен ПетровиЇы ўрдўк култуура�
лаах, киэμ билиилээх, ураты ўлэ�
Їитин, дьыалабыайын, суруна�
лыыстыка бары жанрыгар тиэмэ�
ни кыайа�хото суруйарын бэлиэ�
тииллэрэ. 

Бу туЇунан биир идэлээіэ
Фекла Гурьевна Петрова этэрэ:
"Кўн бокуойа суох, кўннээіи со�
бытиелары сырсан, ону хасыЇан,
билэн тиЇэіэр тиэрдэн дьоμμо
таЇааран баран биирдэ бўтэрэ.
Эбиэт иннигэр эрдэ барарын сє�
бўлээбэтэ, булгуччу ўлэ чааЇа
бўппўтўн кэннэ остуолтан тура�
ра". Эбиэтин да кэмигэр бўппэт
телефон тыаЇа, тугу эми быЇаар�
сыы буолара. 

Элбэх суруналыыстары, айар
ўлэЇиттэри єйєєн�убаан киэμ
суолга таЇаарбыт єμєлєєх. Ону
бигэргэтэрдии биир дойдулаах�
пыт поэт уонна суруналыыс Ни�
колай Чуор бэйэтин ахтыытыгар
маннык суруйбуттааіа: "КиЇи
олоіун суола, эркээйилээх аар�
тыга дьоμμо�сэргэіэ туох туЇаны
аіалбытынан быЇаарыллар. Ити
єттўнэн ыллахха суруналыыс до�
іорбут Семен Гаврильев чахчы

биЇиги улууспут киэн туттар ки�
Їитинэн буолар. Туох да диэбит
иЇин, Николай Àнтонов, Семен
Николаев, Егор Михайлов, Клара
Васильева, Евдокия Николаева
уо.д.а. єрєспўўбўлўкэіэ биллэр�
кєстєр суруналыыстара буола
ўўнўўлэригэр Семен Петрович
ўтўєтэ�єμєтє улахан буолуох�
таах," � диэн.

Тєрєєбўт тєрўт тўєлбэтин, нэ�
Їилиэгин, дьонун�сэргэтин оло�
іун имигэс тылынан ойуулаан,
кинигэ буолбут "Тойуктаах Ма�
рыына" аатырбыт тойуксут "дьах�
тар Зверебинэн" ааттаммыт Ма�
рина Петрова туЇунан, "Сўгўрў�
йэр уонна таптыыр Сатам дьо�
но…" диэн тўмўк тыллаах "Сата

дьоно" диэн дьоіус кинигэтигэр
улуус биир ытык сирин олох�
тоохторун туЇунан кырааската
суох кэрэ кэпсээн гынан суруй�
бута.

Хаμалас нэЇилиэгин 180 сыл�
лаах ўбўлўєйўгэр "Эчик Хаμала�
Їа" кинигэни хомуйан бэчээт�
тэппитэ, СЄ суруналыыстарын
бириэмийэтигэр тиксибит "Сэ�
рии оіо хараіынан", "Дьєμкўўдэ"
очеркалара биир дойдулаахтары�
гар умнуллубат ўтўє єйдєбўнньўк
буолан хаалбыта. Тыа хаЇаайыс�
тыбатыгар саμаны, бастыμы
олохтооЇун, сири туЇаныы, нўєл�
сўтўў, алмаастаах Накыын туЇу�
нан элбэх ыстатыйалары суруйбу�
та.

Семен Гаврильев бу олохтон
барбытын кэннэ биир идэлээіэ,
єр кэмμэ бииргэ алтыЇан ўлэлээ�
бит киЇитэ, биллэр суруналыыс
Фекла Гурьевна Петрова "Олоіум
суола" уонна "Кэрээбэт кэскил�
лээх" диэн Семен Петрович суру�
йан хаалларбыт ыстатыйаларын,
ахтыыларын хомуйан кинигэ гы�
нан, дьиμнээх доіор, биир идэ�
лээіэр бэриниилээх буолуу ўтўє
холобурун кєрдєрєн "Бичик" ки�
нигэ кыЇатыгар бэчээттэппитэ.

Култуураіа чугас сыЇыаннаах
киЇи быЇыытынан, Ньурба ты�
йаатырыгар олус чугастык, ис�
тиμник сыЇыаннаЇара, саμа ис�
пэктээк премьерата таіыстаіына
олус сўргэтэ кєтєіўллэрэ, быраа�
Їынньыкка барардыы тэринэрэ.
Испэктээк кэнниттэн сыана бы�
Їан суруйталаабытын дьон�сэргэ
сєбўлээн ааіара… Ону билигин
ўлэлии сылдьар аіам саастаах
артыыстар єйдўўллэрэ буолуо дии
саныыбын. Ону ааЇан араас пье�
салары сахалыы тылбаастаан ты�
йаатыр репертуарын кэμэппит
уонна артыыстар айар талааннара

сайдарыгар кўўс�кємє буолбута
мэлдьэіэ суох.

КиЇи олоіо тєЇє хаары�са�
мыыры кєрсўбўтўнэн буолбакка,
олоххо туох суолу�ииЇи хааллар�
бытынан, бар дьонугар ханнык
ўтўєнў оμорбутунан сыаналанар
буоллаіа. Бу єттўнэн ыллахха
Семен Петрович Гаврильев киЇи
мыыммат да, кэмсиммэт да оло�
іун олорон аастаіа. Кини ўлэтин,
олоіун барытын дьон туЇугар, но�
руотугар, тєрєєбўт улууЇун инни�
ки сайдыытыгар анаабыта.
"Дьыліа ыйааіынан, норуот оло�
іунан олордум, ол аата сєптўк
олордум," � диэн эппит тыллара
да, ону туоЇулууллар.

Тус олоіор Сэмэн курдук уус�
тук олоіу олорбут аіыйах буолуо.
Ол да буоллар кини онтунан ха�
Їан да соμноно сылдьыбатаіа,
олоххо тардыЇыыта олус кўўстээ�
іэ, сырдыкка, кэрэіэ дьулуЇара,
сиэннэриттэн кўнэ тахсара, кэр�
гэнин Нина Саввичнаны олус
таптыыра, харыстыыра. Кийии�
тигэр Ульяна Петровнаіа аіалыы
ураты истиμник сыЇыаннаЇара,
Семен Петрович аатын сўкпўт
сиэнэ Москваіа ўєрэнэн, юрист
идэтин ылла. Сиэнэ Àлена кыыЇа
Виктория Петровна Дьокуускай
куоракка олох�дьаЇах хампаан�
ньатын управляющайынан ўлэ�
лиир. 

Саамай тапталлааіа, уолун
Савва кыыЇа Нинока этэ. Били�
гин Нина Саввична дэнэр Саха
кєрдєрєр иЇитиннэрэр хампаан�
ньа биир тутаах режиссера, РФ
суруналыыстарын СойууЇун чи�
лиэнэ, СЄ телевидениетын уонна
радиотын туйгуна, 2017 сыллаахха
СЄ Ил Дарханын хотугу норуот�
тар тылларын уонна култууратын
сайыннарыыга Гранын хаЇаайка�
та, СЄ Н.À. Кондаков аатынан го�
сударственнай бириэмийэ лауреа�
та. 

Нина Корнилова тєрєєбўт
дойдутун Ньурбатын туЇугар олус
истиμ сыЇыаннаах, ис сўрэіиттэн
ыалдьар киЇи. Саха НКИХ ре�
жиссера Нина Саввична 2021
сыллаахха СЄ Бочуоттаах олох�
тооіо В.À. Петрова икки ўйэни
сирэйдиир салайааччы быЇыыты�
нан ўлэлээн�хамсаан ааспыт хор�
сун олоіун кэпсиир "Хотун Ийэ
БаЇылык", СÀССР 100 сылыгар
анаммыт биир дойдулаахпыт,
уЇулуччулаах государственнай
деятель, Саха Àвтономиятын тє�
рўттэспит Степан Васильев туЇу�
нан "Саха Хотойо" документаль�
най киинэлэри биллэр суруна�
лыыс, саха норуодунай суруйаач�
чыта Н. Михалева�Сайалыын ус�
тан, режиссердаан таЇааран дьон�
сэргэ биЇирэбилин ыллылар.

Хаμалас нэЇилиэгэр билигин
ўлэлии турар "Тойук" норуот
айымньытын дьиэтигэр (дир.
Степанова Е.С.) 2017 сыллаахха
Семен Петрович Гаврильев аата
иμэриллэн, биир дойдулаахта�
рын, чугас дьонун ўєрдўбўтэ.

Ньурба оройуонун олоіо�дьа�
Їаіа, култуурата, олох кэрэЇитэ �
бэчээт сайдарыгар кырата суох
кылаатын киллэрбит, тєрєєбўт
дойдутун ХаμалаЇын олус кўўскэ
таптаабыт биллиилээх суруна�
лыыс Семен Петрович Гаврильев
сырдык аата биир дойдулаахтары�
гар мэлдьи сылааЇынан, махталы�
нан ахтылла туруоіа. 

Тўгэнинэн туЇанан, бу кўμμэ
Семен Петрович туЇунан олус
сырдык єйдєбўлў илдьэ сылдьар
бииргэ алтыспыт доіотторугар,
суруналыыстар Фекла Гурьевна
Петроваіа, олоіун устата аіатын
тэμэ ытыктабылын ыЇыктыбакка
сылдьар Àфанасий Егорович Ива�
новка, Ньурба хаЇыат редактора
Лариса Кимовна Дорофееваіа
махтана, улуус хаЇыата ўбўлўєй�
дээх сылынан эіэрдэбитин тиэр�
дэбит. 

Олох балысханнык сайдыбыт
сыыппара ўйэтигэр, дойдуга уус�
тук кэмμэ кырдьыгы тиэрдэр ку�
маахы хаЇыат бэйэтин ааіааччы�
тын була турдун!

Мария НИКОЛÀЕВÀ,
"Ньурба хаЇыат"

общ. кэрэспэдьиэнэ.
Хаμалас.

––  УУллуууусс  ххааЇЇыыааттаа  ттєєррўўттттээммммииттээ  8855  ссыыллыыггаарр  ––

Суруналыыс соргулаах суолунан
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1968 с. Омскайдааіы тыа ха�
Їаайыстыбатын институтун гид�
ромелиоративнай факультетын
бўтэрэн, инженер�гидротехник
идэтин ылан СÀССР тыа хаЇаа�
йыстыбатын министиэристибэтин
анааЇынынан, "Степан Васильев"
аатынан сопхуоска ўлэлии, ба�
лаіан ыйын саμатыгар кэлбитим.

Ол саіана оройуон Ленинскэй
диэн ааттааіа. Оройуоμμа тахсар
хаЇыаттара аата "Коммунизм суо�
ла" диэн этэ. Бу хаЇыакка Маалы�
кайтан Петров Семен Àлександ�
рович общественнай кэрэспэ�
дьиэнинэн ўлэлиирэ. Кини мин
кэлэрбэр сопхуосрабкоопка кє�
Їєн ўлэлээбитэ. Оскуолаттан саха
тылын учуутала Ксенофонтов Ва�
силий Кириллович суруйара. Ону
таЇынан дєрўн�дєрўн сопхуос ис�
писэлииЇэ, партком сэкирэтээ�
ринэн ўлэлээбит Иванов Семен
Нилович суруйара. Семен Нило�
вич сопхуос дириэктэринэн ўлэ�
лээбит Прокопьев Николай Ива�
нович туЇунан "Бириэмэни уру�
таан" диэн бэртээхэй ыстатыйаны
суруйбутун саныыбын. Олус ўчў�
гэй ис хоЇооннооіо. Уонна Се�
мен Нилович 1973 с. буолбут ула�
хан уу туЇунан эмиэ кэрэхсэбил�
лээх ыстатыйаны таЇаартарбыта.

ХаЇыат тыа ўлэЇит дьоннорун
киэμник сырдатара. Манна бас�
тыμ ўлэЇиттэр тустарынан, ўлэ
араас кєрўμнэригэр куоталаЇыы�
лар тустарынан тиЇигин быспак�
ка ыстатыйалар тахсаллара. "Ўрўμ
илгэ чорооно" диэн бастакы бала�

Їаіа рубрика баара. Онно ыан�
ньыксыттар биир ынахтан тєЇє
ўўтў ыабыттара нўємэр аайы  су�
руллара. Ол кўрэхтэЇии тэтимин
кўўЇўрдэрэ.

Ыччакка аналлаах эмиэ туспа
рубрика баара. Онно ыччат орто�
тугар ўлэ сырдатыллара, ыччаттар
бэйэлэрэ да суруйаллара. Меха�
низатордар тустарынан эмиэ бэ�
чээттэнэрэ. Дьыл кэмнэрэ солбу�
Їууларыгар ўлэ�хамнас хаЇаайыс�
тыбаларга хайдах тэриллэрин
эмиэ сырдатыллара. Итэіэстэр да
ыйыллар этилэр. Ол ўлэ�хамнас
тупсарыгар кємєлєєх буолара.

ХаЇыаты єр сылларга Гаври�
льев Семен Петрович салайбыта.
Кини хаЇаайыстыбаларга сыл�
дьан ўлэни�хамнаЇы иμэн�тоμон
билсэрэ.

Àнтонов Николай Василье�
вич, Давыдов Василий Данилович
курдук идэлэрин баЇылаабыт кэ�
рэспэдьиэннэри саныыбын. Хо�
мойуох иЇин кинилэр эдэр саас�
тарыгар олохтон барбыттара. Ва�
силий Данилович тыа сирин оло�
іун сырдатар салааны салайара.

Кини миэхэ сорудах биэрэн су�
руйтарара. СыыЇабын�халтабын
ыйан биэрэрэ.

Уопсайынан хаЇыат оройуон,
улуус олоіо сайдарыгар кємє буо�
луохтааіа дии саныыбын уонна
оннук да ўлэлиирэ.

Билигин проблемнай ыстаты�
йалары суруйар уонна билиμμи
олоххо саμаны киллэрэр ўлэЇит�
тэр тустарынан суруйуохха наада.
Ол биЇиги улууспутугар саμа усу�
луобуйаіа ўлэ�хамнас тэтимэ кўў�
Їўрэригэр кємє буолара саарбаіа
суох.

Быйыл биЇиги баЇылыкпыт
Àлексей Михайлович норуот кє�
іўлээЇинин єйўўр бырагыраама�
ны олоххо киллэрэр ўлэни ыыта
сылдьар. Онно элбэх киЇи быра�
йыак оμорон ўп�харчы ылла.
Кимнээх хайдах бу ўбў туЇанан
бырайыактарын олоххо киллэрэн
эрэллэрин туЇунан киэμник сыр�
датыахха баара.

Мин бэйэм ыстатыйаны суру�
йан аан бастаан 1986 с. ыам ыйы�
гар "Ўлэіэ саμа сўўрээн киирдэ"
диэн комсомолецтар "Чэбдик

олох иЇин" агитпоход тэрийэн
Маалыкайтан Малдьаіарга сўў�
рэн барбыттарын туЇунан эбит.
Онтон дєрўн�дєрўн Маалыкай
ўлэЇит дьоннорун туЇунан бэйэм
санаабыттан суруйар буолбутум.
Петров С.À. олохтон туораан,  Ва�
силий Кириллович куоракка кє�
Їєн хаЇыакка ким да суруйбат
буолан хаалбытын иЇин.

Онтон 2016 с. Бордоμ нэЇи�
лиэгин баЇылыга Петрова Н.С.
миигин ыμыран иЇитиннэрэр
киин диэни тэрийэн ону салай
диэбитигэр сєбўлэЇэн арыый эл�
бэхтик нэЇилиэк олоіун сырда�
тыыга суруйар буолбутум. Манна
миэхэ тэрилтэлэртэн дьоннору
анаабыттара. Кинилэр бэйэлэрин
тэрилтэлэрин туЇунан суруйуох�
таах этилэр.

Ол дьоннортон арыый ўчўгэй�
дик Àммосова В.П., Егорова Л.Н.
ыстатыйа суруйбуттара. Вера Пет�
ровна салайыытынан "Àартык"
диэн нэЇилиэккэ хаЇыат таЇаара
сылдьыбыттара. Дьон бастаан син
интэриэЇиргиир этилэр. Ол эрэн
манна харчы ким да кєрбєт этэ.

Онтон хаЇыат таЇаарарга кумаа�
іыга, кырааскаіа ороскуот син
балачча буолааччы, ону хайдах
бэйэлэриттэн уйунуохтарай. Он�
тон пандемия эμин буолан нэЇи�
лиэкпит хаЇыата тахсара тохтоон
хаалбыта.

Кэлин 2018 с. биЇиги нэЇи�
лиэкпит ыччата Егоров Àлек�
сандр Àнатольевич диэн кэрэспэ�
дьиэн кэлэн пресс�киини салай�
быта. Билигин Чемпосова Н.À.
салайар.

Билигин дьоннор сонуннары
интернеттэн булан ааіан, ватсап�
ка кєЇєн хаЇыаты соччо аахпат
буоллулар. Ол эрээри хаЇыат син
биир баар буолуохтаах. Кини оро�
йуон олоіун историяіа хаалларар
биир улахан кўўс. Ол иЇин ха�
Їыакка нэЇилиэктэр, Ньурба куо�
рат олоіо киэμник сырдатыл�
лыахтаах. Проблемнай, ырытыы�
лаах ыстатыйалары суруйан оро�
йуон олоіо сайдарыгар кўўс�кємє
буолуохтаах.

Онон билиμμи "Ньурба" ха�
Їыат ўлэЇиттэрин уонна тыаіа
олорор бэйэлэрин баіа санаала�
рынан нэЇилиэктэрин олохторун
сырдатан суруйар биир идэлээх�
тэрбин хаЇыаппыт ўбўлўєйўнэн,
єрєспўўбўлўкэбит 100 сылынан
эіэрдэлиибин!

Бєрўєіўт сыппаабатын, суру�
йар�бичийэр, айар дьоіургут сє�
іўрээбэтин.

Вера СОЛОВЬЕВÀ, 
Маалыкай. 

– ХаЇыат тєрўттэммитэ 85 сылынан –

Улуус олоіо сайдарыгар
кўўс1кємє буолуохтаах

21 октября 2022 года на базе
МБДОУ ЦРР�дс "Àленушка" г.
Нюрба был проведен районный
смотр открытых мероприятий с
детьми молодых педагогов ДОУ г.
Нюрба и близлежащих наслегов
Нюрбинского района. В ДОУ Нюр�
бинского района работают более 80
молодых педагогов со стажем ра�
боты до 5 лет.

Определяющим условием раз�
вития и модернизации образова�
тельной системы является обес�
печение образовательных орга�
низаций квалифицированными
кадрами. В связи с этим актуали�
зируется проблема специалистов,
молодых, активных и компетент�
ных педагогов, которые смогут
реализовать федеральные госу�
дарственные образовательные
стандарты и соответствовать про�
фессиональному стандарту педа�
гога. От того, насколько хорошо
педагоги сумеют адаптироваться
к своей профессиональной дея�
тельности и условиям жизни, за�
висит качество образования.  

Период вхождения молодого
педагога в профессию отличается
напряженностью, важностью для
его личностного и профессио�
нального развития. От того, как
он пройдет, зависит, состоится ли
новоявленный воспитатель как
профессионал, останется ли он в
сфере дошкольного образования
или найдет себя в другой сфере
деятельности.

Одной из эффективных форм
обучения молодых педагогов,
формирующих творческо�дея�
тельностную позицию, развиваю�
щую педагогическую рефлексию,
является участие в конкурсном
движении. Это � стимул для само�
реализации, саморазвития и
выстраивания профессиональной
карьеры. При условии професси�
ональной поддержки и помощи
более опытного педагога участие
в конкурсах позволяет молодому
специалисту добиться значитель�
ных результатов уже в первые го�
ды своей педагогической деятель�
ности. 

Положение  смотра  разрабо�
тано в соответствии с Порядком
проведения профессионального
конкурса "Воспитатель года Рес�
публики Саха (Якутия)", утверж�
денным Рескомом профсоюза ра�
ботников народного образования
и Министерством образования
РС (Я) 31 января 2010 года. Смотр
прошел в очной форме, в нем
приняли участие молодые педа�
гоги со стажем до 5 лет.  

Педагогические мероприятия
с детьми педагоги представили в

разных формах, продемонстриро�
вали свой практический опыт,
использовали разные образова�
тельные технологии. Всего участ�
вовало 8 воспитателей, во время
занятий с детьми они должны
придерживаться следующих кри�
териев:

� педагогической мобильнос�
ти (способность конструирования
воспитательно�образовательного
процесса в условиях конкретной
образовательной ситуации и орга�
низации совместной деятельнос�
ти с другими субъектами образо�
вательного процесса (педагогами
и воспитанниками);

� методической компетент�
ности (соответствие формы, со�
держания, методов и приемов
возрасту детей);

� умению заинтересовать
группу детей выбранным содер�
жанием и видом деятельности и
поддержать детскую инициативу
и самостоятельность;

� умению организовать и удер�
живать интерес детей в течение
образовательной деятельности;

� умению реализовать на заня�
тии интегрированного подхода и
организации системы детской
деятельности. 

Семенова Мария Валерьевна
(МБДОУ дс "Улыбка" с. Сюля)
заинтересовала детей аппликаци�
ей с элементами конструирова�
ния, познакомила с видами паль�
чикового театра, конечная про�
дукция была использована в те�
атральной постановке, где  дети
активно разговорили персонажи. 

Николаева Àэлита Àфанасьев�
на (МБДОУ ЦРР�дс "Светлячок"
г. Нюрба) подготовила интегри�

рованное занятие "Полярное сия�
ние", где было много интересных
этапов: путешествие на Север с
помощью цветика�семицветика,
эксперимент с красками, чудес�
ное проявление северного сияния
в технике монотипии.   

Дмитриева Àнна Àлександ�
ровна (МБДОУ ЦРР�дс "Кэскил"
г. Нюрба) за данное время успела
преподать первоначальные азы
танцевальной грамотности, детям
очень нравятся такие эмоцио�
нальные музыкальные занятия.
На открытом мероприятии "Кэ�
рэчээнэлиин билсиэххэ, оон�
ньуохха" Васильева Àкулина
Àлександровна (МБДОУ ЦРР�дс
"Ромашка" с. Àнтоновка) ознако�

мила русскоязычных детей с якут�
ской утварью, с мерами измере�
ния длины, с национальными
женскими украшениями. 

МБДОУ ЦРР�дс "Сайдыы" с.
Нюрбачан представила Никифо�
рова Ирина Лазаревна, которая с
детьми изготовили поделки для
своих мам. Некоторым детям бы�
ло трудно работать с ножницами,
но в конце мероприятия все дети
успели сделать подарок, так как
педагог очень грамотно мотиви�
ровала их. 

На занятии Лилии Робертов�
ны Егоровой (МБДОУ ЦРР�дс
"Сардаана" г.Нюрба) дети собра�
ли сложный пазл, через волшеб�
ный фонарик искали цифры, сос�

тавили из фишек слова, построи�
ли из фигурок дом. С Филиппо�
вой Светланой Тихоновной ребя�
та полетели на Луну, где искали
цифры, взвешивали на весах,
вспоминали дни недели и благо�
получно возвратились на Землю. 

На мероприятии М.Е. Ивано�
вой (МБДОУ дс "Северяночка" г.
Нюрба) дети познакомились с
нетрадиционными видами рисо�
вания, в частности с рисованием
на воде молоком, красками, нау�
чились технике разноцветных
разводов, пятен. Сама Мария
Ефимовна была очень красиво
одета в костюм волшебной Феи.
Детям очень нравятся костюми�
рованные занятия, они в ожида�
нии чуда, волшебства, задают
много вопросов, глаза горят и
видно, что они готовы многое
узнать. 

На смотр были приглашены
опытные педагоги с высшей ква�
лификационной категорией, ко�
торые разбирали мероприятия
своих коллег. Были даны советы,
указаны недочеты, поддержали в
новых начинаниях, отвечали на
вопросы.

Такие мероприятия нужны
молодым педагогам для преодо�
ления своих страхов, пережива�
ний, постепенного оттачивания
педагогических  знаний, умений и
навыков, набора бесценного опы�
та, общения со своими коллегами
из других детских садов. 

Всем участникам были вруче�
ны сертификаты о распростране�
нии опыта районного уровня. 

Я.И.ÀЛЕКСЕЕВÀ,
главный специалист

дошкольного отдела УУО.

– Образование –

На районном смотре молодых педагогов
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Оччоттон баччаіа тиийэ итин�
ник дьоЇун ийэлэр, ытык�мааны
дьахталлар тустарынан норуот но�
моіор кэпсэнэр. ДьаЇаллаах, уус�
туктарга бэриммэт мындыр бы�
Їаарыылаах, асчыт ааттааіа, иис
имигэЇэ буолан дьонун�сэргэтин
кўўстээх ўлэтин, кўннээіи олоіун
хааччыйан иннин диэки дьулуру�
йар дьахтары ытыктаан, махтанан
сахалар барахсаттар таμараіа
тэμниир буоллахтара.

Ытык�мааны, дьоЇун дьахтар
ўлэЇит ўтўєтэ буолан аатын аатта�
та, ўтўє сураіыра сылдьара ўгўс.

Оннук туруу ўлэЇит, киЇи
киэнэ кэрэмэЇэ, туппута�дьаЇай�
быта барыта олохтоох, биир дой�
дулаахпыт Мария Николаевна
Спиридонова буолар.

Мария Николаевна Орто дой�
дуга 1948 сыллаахха балаіан
ыйын 10 кўнўгэр Чуукаар нэЇи�
лиэгэр холкуостаах дьиэ кэргэни�
гэр тєрєєбўтэ. Ийэтэ эрэйдээх сэ�
рии кэмигэр, холкуос ыарахан
ўлэтигэр эриллибит киЇи, сэрии
кэннинээіи аас�туор олоххо
кыаммат буолан, Єлєєн Дьэлиμ�
дэтиттэн таайа Петр Семенович
Софронов кэлэ сылдьан "Маша�
ны биЇиэхэ ыытан ўєрэттэр, до�
іор буолуо" диэн кєрдєєбўтўгэр,
кыысчаан 3 кылааЇы бўтэрбитин
кэннэ, биэрэн ыыппыта.

Онон кыысчаан Єлєєμμє хо�
роччу улаатыар диэри таайын аах�
ха иитиллэн, дьонугар кємє,
эрэллээх доіор буолбута. Кыыс�
чаан 8 кылааЇы бўтэрэн баран
"Дойдубун кєрўєхпўн баіарабын"
диэн тылланан, таайынаан Ньур�
баіа кэлэллэр. Дойдутун куруутун
ахта, курдаттыы дууЇалыын, са�
наалыын тартара сылдьыбыт оіо
барахсан Ньурбаіа кэлэн, дойду�
тун салгынын тыынан, дьонун
аттыгар сылаанньыйбыт киЇи бы�
Їыытынан, эдьиийигэр: "Àны,
Ньурбаттан ханна даіаны барбап�
пын, манна хаалабын" � диэн бэ�
йэтин санаатын кытаанахтык
этэн туруорсар. 

Ол курдук, Маша тєрєєбўт
Чуукаарыгар оскуолаіа ўєрэнэ
хаалар. Хайа даіаны ыарахан
илии ўлэтиттэн саллыбат кыыс�
чаан оскуолаіа ўєрэнэ сылдьан
холкуос бары ўлэтигэр дьонун
кытта бииргэ сылдьыЇара. Онус
кылааЇы бўтэрэр сылыгар Хомсо�
муол райкома кинини от ўлэтигэр
кўўстээх ўлэтин иЇин грамотанан
наіараадалаабыта кыыс туруу
ўлэЇитин туоЇулуур. Бу грамота
кини дьоЇун ўлэтин, олоіун бас�
такы ўрдўк билиниитэ буолбута.

Оскуоланы бўтэрэр сылыгар
ол саіанааіы "Оскуола�производ�
ство�ўрдўк ўєрэх" диэн ыμырыы�
ны єйєєн Мария, "Степан Васи�
льев" аатынан сопхуос Чуукаар�
дааіы отделениетыгар оробуоча�
йынан тўєрт сыл ўлэлээбитэ.
Ийэтэ Марияны 36�гар оіолом�
мута, онон сааЇыран эрэр дьону�
гар кємє буолаары тардыллан,
ыраах тэлэЇийбэтэіэ, ийэтигэр,
быраатын, балыстарын иитиигэ
тутаах киЇи буолбута.

1972 сыллаахха хотуу ўлэЇит
кыыЇы арыы маастардарын кур�
сугар ўєрэххэ ыыталлар. Бу курсу
бўтэрэн, Мария Спиридонова 20
сыл устата арыы сыаіар таЇаа�
рыылаахтык ўлэлээбитэ. Манна
кини ааттаах арыыЇыт, ўрўμ аЇы
астыыр мындыр асчыт буола си�
риэдийэ сиппитэ. Сахалыы маа�
ны да, кўннээіи даіаны аЇы мин�
ньигэЇин ааЇан, бары ис ирдэби�
лин тутуЇан астыыр сатабыллаах
маастар.

Эт�ўўт кэмбинээтигэр ўлэлии
сылдьан, кєхтєєх комсомолка,
онтон салгыы партия чилиэнэ.
Кыыс ўлэтин таЇынан нэЇилиэк

олоіор кыттара, онон, биир дой�
дулаахтара аіыйах, ол эрэн дьо�
Їун тыллаах�єстєєх ўлэЇит кыы�
Їы єйўўллэрэ.

Хомсомуол райкома Марияны
Саха сирин бары улуустарыттан
ўлэіэ, олоххо кєхтєєх эдэр ыччат�
тарын кытта Москваіа Кремльга
Съезд Георгиевскай дыбарыаЇын
кєрєллєрўгэр, улуу куоракка кўў�
лэйдии тэрийэн ыыппыттара. 35
саха ыччата самолеттан тўЇээттэ�
рин кытта тута ГÀИ массыынала�
рынан арыаллаан, олорор сирдэ�
ригэр тириэрдэн, куоракка араас
єйдєбўнньўк, кэрэ сирдэринэн
илдьэ сылдьыбыттара киниэхэ
олоіун биир умнуллубат ўтўє єй�
дєбўлэ буолан сылдьарын, били�
гин даіаны долгуйа ахтар.

1972 сыллаахха Мария Спири�
донова олоіор улахан дьолун,
олоіун аргыЇын Михаил Баттахо�
вы кєрсєн, эдэр дьон ыал буолал�
лар. Михаил оччолорго Улан�
Удэтээіи орто техническай ўєрэ�
іи бўтэрбитэ, кинини Ньурба мя�
сокомбинатыгар старшай инже�
неринэн ўлэіэ анаабыттара. Онон
эдэр ыал бастаан Ньурбаіа олох�
суйбуттара.

Икки таптаЇар сўрэхтэр, ону
ааЇан биир идэлээх, биир интэ�
риэстээх буоланнар, биирдэ ар�
бур дэЇиспэккэ, эйэ�дэмнээхтик,
дьоллоохтук олорбуттара. Мария
тўргэн туттунуулаах, быЇаары�
ныылаах буоллаіына, Михаила
налыччы, холку майгылааіа, он�
нук бэйэ�бэйэлэрин ситэрсэллэ�
рэ.

Мария арыы собуотугар, он�
тон эт кэмбинээтигэр ситиЇии�
лээх ўлэтин таЇынан уопсасты�
баннай ўлэнэн утумнаахтык дьа�
рыктанара. Бииргэ ўлэлиир дьоно
Мария Николаевна дьоμμо сы�
Їыанын, ўлэіэ эппиэтинэЇин
иЇин оройуоннааіы Сэбиэт депу�
татынан талбыттара. ÀЇыныгас,
биир тыллаах, эппитин хайаан да�
іаны толорон баран тэйэр буолан,
дьоно�сэргэтэ ытыктыыра. Депу�
тат, дьахталлар уонна тєрєппўт�
тэр сэбиэттэрин чилиэнэ, уустук
олохтоох, кыаммат�тўгэммэт
ыалы, кытаанах дьыліалаах оіо�
лору кытта кєрсєн, баЇаам элбэх
киЇини дууЇатын сылааЇынан,
наіыл, ол эрэн кытаанах тылынан
кэпсэтэн, быЇааран олоххо мын�
дыр сўбэЇит кини буолара.

Онтон эдэр ыал Чуукаарга кє�
Їєр буолбуттара: Михаил кэргэ�
нин єйєєн, Мария тєрєппўттэрэ
ыалдьыбыттарыгар, уолаттарын
кєтєхпўтўнэн Чуукаардаабыттара.
Чуукаарга улахан дьиэни тутту�
буттара. Манна даіаны Михаил
Петрович ўлэ ўєЇўгэр сылдьыбы�
та � "Чуукаар" сопхуоска кылаа�
бынай инженерынан, дириэктэри
солбуйааччынан таЇаарыылаах�
тык ўлэлээн биЇирэммитэ. Мария
оіо садыгар ўлэлиирэ, быыЇыгар
оіолорун оскуолатааіы тўбўктэ�
ринэн, тєрєппўт кэмитиэтин
биир актыыбынай чилиэнэ буо�
лан, тыа дьоЇун ыалан сиэринэн
бур�буруо унаарытан испиттэрэ.
Чуукаардар нэЇилиэк сэбиэтин
депутатынан талбыттара.

Чуукаарга тєЇє да кылгастык
олорон аасталлар, мындыр тутту�
нуулаах, илиитигэр таμаралаах

кўтўєттэрин Михаил ПетровиЇы,
сытыы�хотуу бэйэлэрин кыыста�
рын Мария Николаевнаны нэЇи�
лиэк дьоно умнубаттар, ытык�
тыыллар.

1984 сыл кинилэр олохторугар
эмиэ хамсааЇыны таЇаарбыта �
ыал аіатын Михаил ПетровиЇы
Ньурбаіа эт�ўўт кэмбинээтигэр
дириэктэринэн саμа ананан кэл�
бит бўрээт уола Борис Àндреевич
Болдохонов ўлэіэ ыμырбыта.
Онон тєттєрў Ньурба олохтоохто�
ро буолбуттара.

Мария Ньурбаіа тєннєн ба�
ран, оччолорго ааттаах�суоллаах,
биллэр�кєстєр ўлэлээх Ленин
уордьаннаах Ньурба арыылыыр
собуотугар Мария Васильевна
Николаевалыын лабораннаан,
онтон кини кэнниттэн кылаабы�
най маастарынан ўлэлээбитэ.

Уустук 90�с сылларга Ньурба�
іа астыыр�ўєллўўр салаа симэ�
лийбэккэ, тєттєрўтўн ўрдўк сити�
Їиилээхтик сайдарын ситиспит
кэргэнин Мария Николаевна
баар кыаіынан кўўскэ єйўўрэ. Ўўт
аЇы астыыр сыах куруутун сити�
Їиилээх буолара. Ити сылларга
хайа да кэмнээіэр ўгўс ўўт ас ас�
танан, эт соіотуопкаланан атыы�
га тахсара. Ньурбалар кэмбинээт�
тэрин этэ�ўўтэ Бўлўў улуустары�
нан атыыга киэμник таріанар
этэ. Онон, кэргэннии Михаил
Петрович уонна Мария Никола�
евна ити улахан ситиЇиигэ дьа�
ныардаах ўлэлэринэн, тус кы�
лааттара баарын чуолаан ити эй�
гэіэ ўлэлээбит биир дойдулаахта�
ра билэллэр, ўрдўктўк сыана�
лыыллар.

ДьаЇаллаах, быЇаарыылаах
майгылааіын иЇин Мария Нико�
лаевнаны оройуон сэбиэтин иЇи�
нэн, оіо, дьиэ кэргэн салаатыгар
исписэлииЇинэн ўлэіэ ыμыр�
быттара. Онтон кэлин, эмиэ ити
эйгэіэ куорат дьаЇалтатыгар со�
циальнай харалта салаатыгар ис
дууЇатын, санаатын ууран ўлэлээ�
битэ.

Кэргэнин доруобуйатынан
Дьокуускайга кэлэн олохсуйан�
нар, Михаил Петрович сўрэіэр 5
уустук эпэрээссийэни ааспыта.
Мария Николаевна кэргэнин
олоіун укулаатын, аЇыыр аЇын
илиитигэр бигэтик ылан, кєрєн�
харайан, бўєбэйдээн илдьэ сыл�
дьыбыта. Àтаіар туран эрэр ўс
уоллаах, ыарытыйар кэргэннээх
киЇи буолан Мария Николаевна
ўлэіэ олуЇун наадыйара.

Ити сыл Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин бочуоттааіа, норуот хаЇаа�
йыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ,
Ньурба, Муома, Горнай улууста�
рын бочуоттаах олохтооіо, єр
сыллаах ўтўє суобастаах ўлэтин
иЇин Норуоттар доіордоЇуулара
уордьанынан, икки тєгўл Бочуот
знага уордьаннаах Варвара Àн�
дреевна Петрова Ньурба улууЇу�
гар баЇылыгынан талыллыбыта.
Варвара Àндреевна Мария Нико�
лаевна ўлэлиир таЇымын, эппиэ�
тинэстээіин билэр буолан, кини�
ни Дьокуускайга Ньурба улууЇун
бэрэстэбиитэлистибэтин тэрийэн
ўлэіэ ыμырбыта. Онон Николай
Иванович Наумов салайааччы�
лаах Ойуунускай уулуссатыгар
турар бэрэстэбиитэлистибэ ўлэ�

тин атаіар туруоран, улуус туЇа
диэн сўўрэн�кєтєн ўлэлээн бар�
быттара. 

Николай Иванович соторунан
уурайан хаалбытын кэнниттэн,
Мария Николаевна 8 сылы быЇа
соіотоіун Ньурба курдук киэμ
далааЇыннаах ўлэлээх улуус бэ�
рэстэбиитэлинэн уЇуннук ўлэлээ�
битэ. Варвара Àндреевна курдук
кытаанах майгылаах номох буол�
бут салайааччы ирдэбилигэр то�
лору эппиэттээн, сорудаіын ба�
рытын эμкилэ суох толорор, си�
тэрэр буолан, чиэстээхтик сырыт�
таіа. Мария Николаевна БаЇы�
лыгын Варвара Àндреевнаны
кытта улуус бэрэстэбиитэлин бы�
Їыытынан араас тэрилтэлэринэн,
министиэристибэлэринэн, ÀЛ�
РОСÀ компанияіа сылдьан, оро�
йуон сайдыытыгар боччумнаах,
сўдў суолталаах боппуруостары
быЇаарар кэмнэригэр эрэллээх
кємєлєЇєєччў этэ. Тєрєєбўт улуу�
Їун чэчирии сайдарын туЇугар
утуйар уутун, сытар сынньалаμын
умнан туран ўлэлэспитэ.

Кэлин 2003 сылтан бэттэх
Мария Николаевна, эмиэ Варвара
Àндреевна Петрова мэктиэтинэн
уонна сўбэтинэн Ил Тўмэн Су�
даарыстыбаннай Мунньах курдук
сўдў суолталаах тэрилтэіэ ўлэіэ
киирбитэ.

"Варвара Àндреевна "Ил Тў�
мэμμэ ўлэіэ киир" диэн этиитин
истэн бараммын долгуйан биэс
кўн утуйбатаіым. Онтон, санаа�
бын сааЇыланан, толкуйданан сє�
бўлэспитим. Онон 15 сыл Ил Тў�
мэμμэ ўлэлээбитим тухары Вар�
вара Àндреевна аатын тўЇэн биэр�
бэтэіим," � диэн кэпсиир Мария
Николаевна.

Бу ураты улахан эппиэтинэс�
тээх судаарыстыбаннай уорган
эμкилэ суох ўлэлиирин хааччы�
йар тутаах салалтатыгар � матери�
альнай�техническай хааччыйыы,
онтон уопсай салааіа исписэлиис
быЇыытынан Мария Николаевна
Спиридонова ўтўє суобастаахтык
ўлэлээбитин кэрэЇэлиир Ил Тў�
мэн бэрэссэдээтэлин махтал бэ�
лиэлээх наіараадата, аппарат са�
лайаачыларын махтал суруктара,
ол кэмμэ ўлэлээбит депутаттар,
кэмитиэттэрин салайааччылара
махтанан туттарбыт наіараадала�
ра туоЇулууллар, бигэргэтэллэр. 

Бўтўн Саха сириттэн ыμы�
рыллыбыт депутаттар ўлэлэрин
тэрийэн, кабинет иЇигэр ирдэнэр
нааданы барытын хааччыйартан
саіалаан, оробуочай айаннарын,
суолларын, кєрсўЇўўлэри � бары�
тын дьаЇайыы кини ўлэлээбит
салааларынан тэриллэрэ. Ону то�
лорууга араас атын тэрилтэлэри,
министиэристибэлэри, олохтоох
дьаЇалталары уо.д.а. кытта сибээ�
Їи олохтуур, тэрийэр ўлэттэн но�
руот депутатын кєдьўўстээх ўлэтэ
улахан тутулуктаах.

Бииргэ тєрєєбўт бэЇиэ эбит�
тэр. Бырааттаах балта олохтон эр�
дэ бараахтаабыттар. Бииргэ тє�
рєєбўт кыра балта Татьяна уонна
Раиса "Чуукаар" сопхуоска бух�
галтердаабыттара. Татьяна ыара�
хан ыарыыттан бу орто дойдуттан
барбыта сыл буолла. Балта Раи�
салыын иккиэйэх хаалан, єрўў
бииргэ сылдьаллар, бэйэ бэйэлэ�

рин, ыарахан кэмнэригэр єйєЇєн,
ўєрўўлээх тўгэннэрин тэμμэ ўл�
лэстэн олороллор. Раиса дьоЇун�
нук ўлэлээн�хамсаан билигин бо�
чуоттаах сынньалаμμа олорор.
Кини эдьиийин оіолорун, сиэн�
нэрин кєрсєн, саамай чугас тап�
таллаах эдьиийдэрэ. 

� Ўлэіэ маннык бэринэн сыл�
дьыбыппар таптыыр кэргэммэр
Михаилга, балтыбар Раисаіа мах�
таллаахпын. Михаилым аіа бы�
Їыытынан уолаттарын бэйэтигэр
чугас тутара. Улаханнык ыарыты�
йар да буоллар, дьиэ ис�тас ўлэ�
тин, даачаны кєрўўнў�харайыы�
ны барытын бэйэтэ дьаЇайара. 

Дьиэм кэргэним эрэллээх
илиитигэр баар диэммин бигэтик
сылдьарым, кини миигин кэргэн,
дьахтар быЇыытынан єйєєн�
убаан илдьэ сылдьыбыта. Ыал�
дьан дьиэтигэр олорон, сарсыарда
ўлэбэр барарбар соммун кэтэрдэн
истиμник атаарара, ўлэбиттэн кэ�
лэрбэр ўєрэ�кєтє кєрсєрє. НаЇаа
хойутаатахпына, ўлэбэр тиийэн
массыынанан кэтэЇэн олорон,
илдьэ кэлэрэ. Ол курдук, ўчўгэй
кэргэμμэ тўбэспит дьоллоох
дьахтарбын, � диэн тапталаах кэр�
гэнин иЇирэхтик ахтар Мария
Николаевна.

Мария Николаевна уонна Ра�
иса Дмитриевна тєЇє да бочуот�
таах сынньалаμμа олордоллор,
дьиэіэ бўгэн олорон хаалбат,
араас улуустартан тўмсэр, єрєс�
пўўбўлўкэтээіи "Эйгэ" уопсасты�
баннай тэрилтэ чилиэннэрэ. Ма�
рия Николаевна ньурбалар тўм�
сўўлэрин биир кєхтєєх кыттыы�
лааіа. Мария Николаевна хаЇыа�
ты, кинигэлэри олус сєбўлээн
ааіар. Дьокуускайга олорор биир
саастыылаах аіа дьонун кытта
сибээЇи быспакка сонун�нуомас
кэпсээн, хаЇыат�сурунаал ааіан
иЇитиннэрэр.

Кыра сааЇыттан ўлэ куттаах
улааппыт буолан, ханна да ўлэ�
лээбитин иЇин, туруулаЇан ўлэ�
лээн, ўлэттэн дуоЇуйууну ылара.
НэЇилиэнньэ ортотугар, ўлэлиир
кэлэктииптэригэр ыытыллар уоп�
састыбаннай ўлэни ўксўгэр тэри�
йээччи уонна салайааччы буолан,
ис�иЇиттэн истиμ�эйэіэс иэйии�
лээх, сылааЇынан сыдьаайар, ўтўє
майгытынан єрўў кэрэхсэнэр.
Дьоμμо ўтўє санаатынан, ыраас
дууЇатынан бэйэтин тула тўмэр
сўдў кўўстээх, ол да иЇин ааіан
сиппэт уруу�аймах, атас�доіор
кинини тулалыыр.

Кэргэн уонна ийэ быЇыыты�
нан алла сылдьар астаах хаЇаайка
быЇыытынан биллэр. Сирдээіи
олоххо аналын чиэстээхтик толо�
рон � ыал буолан, оіо�уруу тэни�
тэн, дьон�сэргэ ортотугар сыл�
дьан, ўтўє суобастаахтык ўлэлээн,
дьонугар�сэргэтигэр кємє, бигэ
тирэх буолан, бииргэ ўлэлээбит
дьонун дириμ ытыктабылын
ылар. Мария Николаевна Спири�
донова, коммунистическай ўлэ
уонна пятилетка ударнига, дьо�
Їун�маастар, СЄ судаарыстыбан�
най сулууспатын туйгуна.

Уолаттара улаатаннар, ўєрэх�
тэнэн, идэлэнэн, ыал буолан,
минньигэс сиэннэри бэлэхтээн
ийэлэрин ўєрдэллэр. "КиЇи оіо�
тунан сылдьар" дииллэрэ чахчы.
Ийэ, эбээ быЇыытынан Мария
Николаевна оіолоро, сиэннэрэ
кэллэхтэринэ, ураты минньигэс
аЇынан кўндўлээн кєрсєр, кўн�
дўттэн кўндў дьоннорун кєрєн
сўргэтэ кєтєіўллэр, санаата кєн�
ньўєрэр. Оіолорун, сиэннэрин
тапталларынан угуттанан, сити�
Їиилэриттэн астынан, єйєбўллэ�
риттэн дуоЇуйан оіолорун бэлэ�
мигэр олорорун дьолунан ааіы�
нар.

Хас биирдии кўн ўєрўўлээх 
сонуна

КэЇии курдук кэрэтийэн,
Киирэн кэллин дьиэіитигэр!
Кўлўм ўєрўў аргыстаах,
КўўЇў саіар эрэл,
Баар буоллун эЇиэхэ!
Санааіытын кєтєієн,
Сэргэх сэЇэн дэлэйдин,
Сирдээх олох кэрэтэ,
Симэх буолан киэргэттин! �

диэн баіа санаанан тўмўктўўбўн.

Бэчээккэ бэлэмнээтим
Валентина

СÀРТÀЕВÀ�ВÀСИЛЬЕВÀ,
Дьокуускай.

– Ийэ сыла –

"Саха – дьахтар таμаралаах"
"Саха � дьахтар таμаралаах" дииллэр. Чахчыта даіаны, дьиэни�уоту иччилээн олорор,
дьонун аЇатан�таμыннаран этэμμэ буолалларын хааччыйар дьиэ иЇигэр – ыал ийэтэ.



9 стр.2022 сыл, сэтинньи 10 кўнэ, 44 №

Б
ўгўн кэпсэтэр киЇим
ааспыт ўйэ 80�ус сылла�
рыгар Марха орто оскуо�

латын бўтэрэн баран "Оскуола�
производство�вуз" диэн хамсаа�
Їын долгунугар олорсон матема�
тик буолар ыра санаатыгар уоску�
лаμ биэрбитэ. Инньэ гынан сўєЇў
кєрєєччўнэн, эбии аЇылык бэ�
лэмнээччинэн ўлэлиир, ити сыл�
дьан "наукалар сарыыссалара �
математикаттан" арахсарга кўЇэл�
лэр. 

Тоіо диэтэххэ киниэхэ тыа
сир киЇитэ ўгэстийбит дьарыгы�
нан � сўєЇў, сылгы иитиитинэн
дьарыктаныахтаах эбит диэн то�
луу толкуй булгуруйбаттыы кии�
рэр. Ол иЇин Дьокуускайдааіы
тыа хаЇаайыстыбатын технику�
мун зоотехник отделениетын бэрт
чэпчэкитик ўєрэнэн бўтэрэр уон�
на тєрєєбўт нэЇилиэгэр кэлн би�
ригэдьиирдээн, зоотехниктаан
буЇууну�хатыыны ааЇар. Сыыйа
убайа Иван Варварикович Семе�
нов, ыкса доіотторо чулуу сыл�
гыЇыттар С.И. Романов, И.À.
Моргусов, À.Г. Васильев, В.М.
Павлов, М.Н. Àлексеев, À.П. Се�
менов, В.И. Додохов сўбэлэринэн
ДьєЇєгєй оіолорун кєрўўгэ�ис�
тиигэ кєЇєр. 

Эриирдээх�мускуурдаах, ўгўс
сыраны�сылбаны эрэйэр сылгы�
Їыт идэтэ киниэхэ оттуллубут
оЇох аал уота илгийэр итиитигэр
тэμнээх буолар, ол иЇин да "Мар�
ха" сопхуос эстиэр диэри сылгы�
Їыттыыр, кэлин чааЇынайдарын
кєрєн кўн бўгўμμэ диэри ат
уоріатыттан тўспэт. 

Єскє оіуруотчуттар єμ буорга
ўўнўўлээх сиэмэни тўЇэрэннэр
баай хомууру баЇан ылар эбит
буоллахтарына кини удьуор сыл�
гыЇыт, уЇуйуута�такайыыта ай�
махтарыгар, чугас дьонугар, ыал�
ларыгар туЇалаан олор сыспай
сиэллээхтэрин ахсаана сыллата
эрбии тииЇинии эбиллэр. Дьэ,
онон кинилиин билсиЇиэххэ эрэ.

Василий Игнатьев єйўн,
сатабылын хасааЇа

ДьєЇєгєй оіотун сэлиитин
киЇи эрэ барыта сиппэт, арай
урааμхай саха тєрўт дьарыгын
сўрэхтээх�быарыгар иμэриммит
эрэ сылгыЇыт арахсыспат аргыс
оμостор буоллаіа. Таркаайылар
уонна ыаллаЇа сытар нэЇилиэк�
тэр биир оннук киЇинэн Василий
Николаевич Игнатьевы ааттыыл�

лара оруннаах. Оттон кини тус
бэйэтэ айыліаттан олус сэмэй
буолан ити кинини ааттаабыт
сылгыЇыттарбын номоххо кил�
лэртээн сээркээн сэЇэн, кэрэ
кэпсээн оμостор идэлээх. 

Ол иЇин да буоллаіа бытархан
тымныыга, кўрўлгэн куйааска
салгын куту арыаллатан тўєрэм
туйахтаахтардыын алаадьы алаас�
тарынан, сардаμалаах сыЇыыла�
рынан. кэμкимэ тыаларынан ку�
руЇаайдаабыттар ўлэлэрин�хам�
настарын сааЇылаан�саамылаан
"Таркаайы нэЇилиэгин сылгы�
Їыттара" диэн киЇи тыыммакка
да олорон ааіар дьоЇун кинигэ�
тин бэлэмнээтэ. Кинигэ Саха
ÀССР 100 сыла серия тиЇигэр
"Дани�Àлмас" хампаанньанан та�
іыста, ахсаана 100 экземпляр. 

Урутаан эттэххэ, кинигэни хо�
муйан оμорууга Василий Никола�
евичка эркин курдук эрэнэр эрэл�
лээх доіоро, киЇи киэнэ кил�
биэннээіэ Владимир Иванович
Додохов сўмэлээх сўбэтэ эмиэ
улахан кўўс�кємє буолта, ол иЇин
ааптардар иккиэлэр. Кинигэни
ситэрэн�хоторон художественнай
єттўн чочуйбут киЇинэн СЄ ўєрэ�
іириитин туйгуна, Таркаайы нэ�
Їилиэгин Бочуоттаах олохтооіо
Марианна Семеновна Маяров�
ская буолар. 

Санаттахха, кини илиитэ

тиийбит  кинигэлэрэ уран тылга
умсугуйбут хайа да бэйэлээх ута�
іын ханнарарынан биллэллэр.
200�тэн тахса страницалаах кини�
гэ ис хоЇоонун ахсым ат айаныгар
холобурдаахтык кэпсии тўЇўєх�
пўн сєп этэ да эЇиги бэйэіит
былдьаЇа�тарыЇа ааіыаххыт диэн
эрэнэбин, оннук да буолуоіа.

7 Василий Николаевич, кинигэіэ
ўлэμ туЇунан кэпсии тўс эрэ…

� Кўн�дьыл дохсун сўўрўктўў
устар, инньэ гынан оЇуордаах
олохпут тўЇўўтэ�тахсыыта арды�
гар, умнуллар. Биллэн турар, быс�
тах барыта ааЇыахтаах. Àрай урук�
ку кэм дирбиэннээх ўлэтэ, єрє�
гєйдєєх ырыалара туман буолан
кєтўє суохтаахтар, кэнчээри ыч�
чакка єйдєбўнньўгўнэн хаалыах�
таахтар, кэскили тўстўўргэ бигэ
олук охсуохтаахтар. БиЇиги, сыл�
гыЇыттар, бэйэбит ватсап груп�
палаахпыт. 

Àрай биирдэ Маартан хоЇуун
бэрдэ, киЇи ўтўєтэ Иван Федоро�
вич Федоров санатта: "Били соп�
хуос сылгыЇыттарын туЇунан ки�
нигэ бэлэмниэххэ дэспиппит сэ�
μээриллэн баран уостан хаалла
дуу, онон иккис тыыны киллэ�
риэххэ". КыбыЇынным аіай, ба�
ры да тўбўкпўт элбэіэ абытай
буоллаіа. БыЇаас 6 тыйым сўтэн�
нэр сылгым баазатыгар Киэμ
Маарга унньуктаах уЇуннук кєр�

дєєбўтўм. 
Кўнў быЇа саймаархай салгы�

ны тўєЇўм муμунан эіирийбит
киЇиэхэ позитивнай энергиям
тоіо кўдэμμэ кєтўєіэй, эмискэ
кинигэни саіалыахха диэн єй
кєтєн тўстэ уонна ахтыылары хо�
муйааЇыны ДьєЇєгєй оіотун
кытта олоіун бўўс�бўтўннўў си�
тимнээбит легенда�сылгыЇыт Се�
мен Иннокентьевич Романовтан
саіалыахха диэн быЇаартым. То�
іо диэтэххэ кини курдук сылгы�
Їыттар баар буоланнар кўн бўгўн
сыспай сиэллээхтэрбит сыЇыы
муμунан буоллахтара. 

"Отонноотоххо оμоойук туо�
лар" диэбиттии сыыйа ахтыылар
эбиллэн истилэр. СылгыЇыттар
ыччаттара оруннаах санаанан са�
лайтаран дьоннорун туЇунан кўндў
таастыы кўлўмўрдэтэн тыл ил�
биЇигэр сууламмыт ахтыыларын
ыыт да ыыт буоллулар. Олору ай�
маіым Мария Ильинична Иванова
компьютерга ўєрэ�кєтє таμан истэ
уонна бэчээккэ биэрдэхпит ол. 

Тыйдарбын булбатым, ол он�
нугар ымыы оμостубут санаабын
ситтэіим, инньэ гынан Владимир
Додоховтыын ўєрўўбўт халлааμ�
μа тиийэр. Кинигэни тутан оло�
рон нэЇилиэгим дьонунан, ўлэ
ыарахаттарыттан толлубакка дьо�
луолаах суолу тутуспут сылгыЇыт
аксакалларынан, ўєлээннээхтэр�

бинэн киэн туттарым сєіўмэр.
Оттон эдэрдэр тулалыыр олохпут
кэрэтин бу кинигэттэн єссє тєгўл
итэіэйиэхтэрэ, дьол аанын ары�
йыахтара диэн эрэнэбин.

…Бу тылларга ама, ким тугу
эбэн этиэіэй, тєрєєбўт тўбэіэ
таптал диэн бу буоллаіа. Билигин
кэмниэ�кэнэіэс єйдєнєн патриот
буолууну єрє туттубут, ол дойдум�
сах тыыммыт араас тэрээЇиннэр�
гэ дьэргэлгэннии оонньуур быс�
тах хампаанньаіа, акцияіа кубу�
луйбата буоллар…

ЛуоЇуннарынан далбаатааЇын
кылгас болдьохтоох. Оттон ман�
нык кинигэлэр ўєрэтэр�иитэр
кыахтара кээмэйэ суох улахан.

Сылгыга уустук
соіус кыстык

Василий Николаевичтыын
ўрўμ кємўс суоріанын саптыбыт
кыыдааннаах кыЇыμμа кэлли�
бит, сылгы кыстыгын таарыйды�
быт. Сир тўннўгэ кэпсэтээччим
этэринэн боростуойа суох кыс�
тыкка ўктэммиппит. Ол курдук
ардах сэллээбэккэ тўЇэн сир�
дойду уунан кєрбўтэ, эбиитин
тоμорон хачыгыраппыта, инньэ
гынан сылгы хаЇыытыгар мєкў
балаЇыанньа ўєскээтэ. Àны туран
халтараана сўрдээх, оттон сылгы
охтон баран кыаіын ыллардаіы�
на кыайан турбат. От хаачыстыба�
та ардахтан хайдах да тупсубат. 

Дьэ онон Василий Николае�
вич сылгы баайдаахтар бу кыс�
тыкка сыспай сиэллээхтэригэр
ураты боліомтону ууралларыгар
санаатын тиэрдэр. Кини дьону�
наан 80�ча тєбє сылгылаах, от
тиийиэіэ. Быйыл кырдьаіас  буу�
лаан 5 сылгыны туппута "феде�
ральнай сокуон олохтоох усулуо�
буйаны ситэ учуоттаабатаіа хо�
молтолоох" диир. 

"Урут да араас кўн�дьыл баара,
ол моЇоллору этэμμэ туораан
ДьєЇєгєй оіотун ўєрдэрэ ўрўлўйэ
турдахтара, онон сўєм тўспэккэ
сылгы тєбєтўн ахсаанын элбэтэр�
гэ кўўЇў�кўдэіи эбиэіиμ" диэн
кини этиитинэн матырыйаалы
бўтэриэххэ.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Àлтынньы 31 кўнўгэр Ил Тўмэн
Бэрэссэдээтэлин бастакы солбу�
йааччы, "Саха Єрєспўўбўлўкэтигэр
тыллар тустарынан" сокуон ылыл�
лыбыта 30 сылын бэлиэтээЇини тэ�
рийэр хамыыЇыйа бэрэссэдээтэлэ
Àлександр Жирков саха тылын,
литературатын уонна култууратын
учууталларын II єрєспўўбўлўкэтээ�
іи сийиэстэригэр анаммыт сўбэ
мунньаіы салайан ыытта.

Мунньахха бырабыыталысты�
ба бэрэссэдээтэлин солбуйааччы
Сергей Местников, ўєрэх уонна
наука миниистирэ Ирина Люби�
мова, тас сибээс уонна норуоттар
дьыалаларын миниистирэ Гаврил
Кириллин, култуура миниисти�
рин солбуйааччы Вячеслав Левоч�
кин, инновация, сыыппара уонна
инфокоммуникационнай техно�
логиялар миниистирдэрин сол�
буйааччы Георгий Àндреев, тус�
таах тэрилтэлэр салайааччылара,
бэрэстэбиитэллэрэ итиэннэ ку�
йаар ситиминэн улуустар баЇы�
лыктара, ўєрэх управлениеларын
начаалынньыктара кыттыыны
ыллылар.

Ўєрэх уонна наука миниис�
тирэ Ирина Любимова саха ты�
лын, литературатын уонна кул�
тууратын учууталларын II єрєс�
пўўбўлўкэтээіи сийиэстэрин пле�
нарнай мунньаіа сэтинньи 23 кў�
нўгэр буолуоіа диэтэ. Сийиэскэ
400 дэлэгээт кыттыаіа. Сийиэс
бырагыраамата, кэнсиэпсийэтэ
уонна сўрўн дьаЇалларын барыл�
лара оμоЇулуннулар, тустаах ха�
мыыЇыйалар тэрилиннилэр, биэ�
дэмистибэлэри кытары сєбўлэ�
Їиилэр бэлэмнэр диэн кэпсээтэ.
Сийиэскэ оскуола эрэ буолбакка,
оскуола иннинээіи саастаах оіо�
лор тэрилтэлэрин уонна анал
орто, анал ўрдўк ўєрэх кыЇаларын

педагогтара эмиэ кытталлар.
Култуура миниистирин сол�

буйааччы Вячеслав Левочкин
сийиэс култуурунай дьаЇалларын
туЇунан сырдатта. Холобур, "Рос�
сия � моя Родина" мусуойга
"Олоμхоэкспо" быыстапка, куо�
рат тыйаатырдарыгар элбэх интэ�
риэЇинэй тэрээЇиннэр былаан�
наммыт эбиттэр. Национальнай
библиотека дириэктэрэ Саргы�
лаана Максимова биэс тылы
ўєрэтиигэ анаммыт саμа портал
туЇунан интерактивнай презента�
ция бэлэмнэнэрин эттэ. ХИФУ
иЇинэн ўлэлиир Хотугулуу�
Илиμμи норуоттар тылларын
уонна култуураларын институтун
дириэктэрэ Гаврил Торотоев саха
тылын уонна литературатын
ўєрэтии методикатыгар итиэннэ
тылбааска анаммыт дискуссион�
най былаЇааккалар тэриллэллэ�
рин кэпсээтэ. 

Ил Дархан уонна Бырабыыта�
лыстыба дьаЇалтатын тыл бэлии�
тикэтигэр управлениетын сала�
йааччы Римма Жиркова сийиэс
кэмигэр Ил Дархан Àйсен Нико�
лаев салалтатынан Тыл сэбиэтин
мунньаіа бэлэмнэнэрин, онно
сийиэс дэлэгээттэриттэн кытын�
нарар туЇунан ўлэ ыытылларын
туЇунан иЇитиннэрдэ. Мунньах
кыттыылаахтара дакылаатчыт�
тарга чопчулуур ыйытыылары
биэртэлээтилэр.

Сўбэ мунньах кэмигэр си�
йиэскэ кєрўллўєхтэрин сєптєєх
хас да саμа этии киирдэ. Ол кур�
дук, М.К. Àммосов аатынан
ХИФУ иЇинэн Олоμхо институ�

тун дириэктэрэ Руслан Àнисимов
Àрктика аан дойдутааіы лабора�
торията 2021 сылтан улуустарга
тыл экологиятыгар ыытар социо�
лингвистическэй чинчийиитин
туЇунан кэпсээтэ.

� Тўмўк киЇини харааЇынна�
рар: бэл, тыа сирин оіолоро тє�
рєєбўт тылларыттан тэйэн эрэл�
лэр. Оскуолаіа буккуллубут тыл�
лаах�єстєєх оіолор кэлэллэрин
учууталлар этэллэр. БиЇиги рес�
понденнарбыт, тєрєппўттэр, саха
тылын 5�8 кылаастарга ўєрэтэр
кинигэ олус уустугун, оіо кыайан
ылымматын бэлиэтииллэр. Онон,
сийиэскэ бу кыЇаліалар боліом�
тоіо туруохтарын наада, � диэтэ.

Саха тылын уонна учууталла�
рын ассоциациятын бэрэссэдээ�
тэлэ Жанна Барашкова саха ты�
лын уонна литературатын учуута�
лын статуЇа бигэргэнэрэ уолдьас�
пытын эттэ. Интернеккэ саха ты�
лын уруоктарын методикатыгар
уопуту атастаЇарга анаан, быйыл
саас аЇыллыбыт "Тєрєєбўт тыл�
лар" диэн портал хайдах оμоЇул�
лубутунан тохтоон турарын, ол
сєргўтўллўєн итиэннэ салгыы
ўлэлиэн наадатын бэлиэтээтэ.

"Ийэ тыл кэскилэ" уопсасты�
баннай тўмсўў бэрэстэбиитэлэ
Вилюяна Никитина сийиэскэ тє�
рєппўттэри кытары ўлэіэ бол�
іомто ууруллуохтаах диэтэ, бэйэ�
тэ бу тиэмэнэн сийиэскэ кыттар
баіалааіын биллэрдэ.

Àлександр Жирков сийиэскэ
бэлэмнэнии билигин да сєптєєх
тэтимин ыла илигин бэлиэтээтэ.
Ўєрэх уонна наука министиэрис�

тибэтигэр итиэннэ сийиэЇи бэ�
лэмнээччилэргэ хас да чопчу со�
ругу туруорда.

"Сийиэс Олоμхо дэкээдэтин,
онтон да атын бєдєμ тэрээЇин�
нэри кытары холбуу ыμырыллар.
Тєрєппўттэртэн эмиэ кыттыах�
таахтар. Кинилэр тэрээЇиннэргэ
тєЇє кыалларынан кєхтєєхтўк
кыттан, ўлэлэригэр туЇанар гына
дьаЇаналларын биЇиги хаачы�
йыахтаахпыт," � диэн туран дэлэ�
гээттэр ахсааннарын элбэтэргэ,
онно сєптєєх дьиэни�уоту булан,
эрдэттэн бэлэмнииргэ сорудах�
таата.

Пленарнай мунньах кўнўн
уларытарга, сэтинньи 23 кўнўгэр
буолбакка, сэтинньи 25 кўнўгэр
кєЇєрєргє эттэ. Сийиэс бастакы
кўннэригэр "тєгўрўк остуоллар",
дискуссия былаЇааккалара, санаа
атастаЇыылара тэриллиэхтээхтэр,
маастар�кылаастар ўлэлиэхтээх�
тэр. Ити тэрээЇиннэр тўмўктэрэ
уонна дэлэгээттэр киллэрбит
этиилэрэ Пленарнай мунньахха
анаан�минээн ырытыллыахтаах,
дьўўлгэ туруоруллуохтаах. "Онон
пленарнай мунньаіы сэтинньи 25
кўнўгэр ыытыаіыμ, регламены
уЇатыμ, дакылаатчыттар уонна
тыл этээччилэр ахсааннарын эл�
бэтиμ, чиновниктары эрэ буол�
бакка, учууталлар уонна тўмсўў�
лэр салайааччыларын санаалара
истиллиэхтээх", � диэн этиитигэр
мунньах кыттыылаахтара сєбў�
лэстилэр.

Сийиэскэ сахалыы ўєрэтии
кэнсиэпсийэтин ис хоЇооно ди�
риμэтиллиэх, чопчуланыах тус�

таах диэн Àлександр Николаевич
этии киллэриитинэн, 1990�с сыл�
лардаахха оμоЇуллубут уонна би�
лигин бэлэмнэммит кэнсиэпси�
йэлэр ааптардарын кытары сўбэ
мунньаіы сотору кэминэн
ыытарга, кэнсиэпсийэни дьўўл�
лэЇиини сийиэс биир сўрўн ўлэ�
тин быЇыытынан ылынарга бы�
Їаарылынна.

Сийиэс ўлэтин бырагыраама�
тын барылыгар хас да саμа дис�
куссионнай былаЇаакканы уонна
маастар�кылаастары бэлэмниир�
гэ сорудахтаата. Сахалыы анима�
ционнай киинэлэри (мульфильм�
нэри) оμорууга уонна бэлэм кии�
нэлэри тылбаастыырга, сахалыы
ўєрэх кинигэлэрин уонна босуо�
буйалары оμоруу теориятын, ме�
тодикатын ырытарга, саха тылын
сыыппара технологиятыгар, ку�
йаар эйгэтигэр киллэрэргэ уо.д.а.
хайысхаларынан ўлэлии�хамсыы
сылдьар дьону кытары кєрсўЇўў�
лэрин тэрийэргэ эттэ. 

Тўмўккэ Ил Тўмэн бастакы
вице�спикерэ Сийиэскэ бэлэмнэ�
нии чэрчитинэн єссє хас да кєр�
сўЇўўнў: саха тылын уонна лите�
ратуратын ўєрэтии кэнсиэпсийэ�
тин дьўўллэЇиигэ, кыра уонна
оскуола саастаах оіолорго саха�
лыы эйгэни чугаЇатыыга, куорат
эйгэтигэр тєрєєбўт тылынан
ўєрэтии боппуруостарыгар тэри�
йэр санаалааіын эттэ, ол тэрээ�
Їиннэргэ тустаах министиэрис�
тибэлэр, тэрилтэлэр кєхтєєхтўк
кытталларыгар ыμырда.

Раиса СИБИРЯКОВÀ.

Василий аймаіа сиэн кыыстыын.

– Тыл сокуонун 30 сыла –

Саха тылын учууталларын сийиэЇигэр бэлэмнэнии

– Тыа хаЇаайыстыбата –

ДьєЇєгєй оіотун сылааЇа сылаанньытан
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Мин эбэм ааспыт ўйэ саμатыгар киин�
тэн ыраах сытар тыытыллыбатах, тўμ бы�
лыргылыы мааны айыліалаах Чуукаар си�
ригэр�уотугар тєрєєбўтэ. Àіата нэЇилиэк
биир чулуу биллэр�кєстєр киЇитэ, биир
хараμаттан атын хараμаіа диэри хараіын
симпэтэх ўлэЇит бэрдэ буолан, дьоно�сэр�
гэтэ баайдык�тоттук олорбуттар. Оскуола
сааЇыгар кыыстарын оройуон киинигэр
киллэрэн ўєрэппиттэр. Кыыс кыЇыμμы
каникул саіана дойдутуттан сылдьар дьону
сайыЇан чуукаардаЇа турбут. Оччолорго
сырыы барыта атынан буолан, тымныы
єрєгєйдєєн турдаіына балай да айаннаан
дьиэлэригэр тиийбиттэр. 

Урукку дьон хас да олорор дьиэлээх
буолар эбиттэр: кыЇыμμы, сайыμμы,
кыстыкка сўєЇўлэригэр от сиэтэр уо.д.а.
Ол кэмμэ дьоно сўєЇўлэрин аЇата диэн
Куоначааμμа тахсан олорбуттар. Тула ыал
диэн суох эбит, арай Эбэ кытыытыгар биир
удаіан эмээхсин олохсуйан олороро ўЇў.

Кыыстара ыраах айантан кэлээт ыал�
дьан хаалбыт. Ол саіанааіы араас ньыма�
нан оіолорун эмтии сатаабыттар да, кыыс�
тарын туруга кўн аайы єссє эбии мєлтєєн
испит. Оіо ороμμо сатаан иттэннэри да,
ойоіоЇунан да сыппат буолан, ўксўн хоро�
йон олорон нуктаан ылар эбит. Тєрєппўт�
тэрэ ыар санааіа ылларан сырыттахтарына
оіолоро арай: "Мин кыайан ўтўєрбэт киЇи
буоллум быЇыылаах, онон миигин манна
єлєрўмэμ, Чуукаардааіы дьиэбэр киирэн
єлўўм", � диэн дьонуттан кєрдєспўт. 

Сўрэхтэрэ тєЇє да ытаатар, хайдах
буолуохтарай, оіолорун тиЇэх кєрдєЇўўтўн
толороору ўлэЇиттэринэн нэЇилиэккэ баар
улахан дьиэлэрин отуннарбыттар, барытын
бэлэмнэппиттэр. Икки хонугунан кыыста�
рын киллэрэрдии тэриммиттэр, суол орто�
тугар уларытар аттарын кытары бэлэм�
нэппиттэр. 

Сарсыныгар айанныахтаах тўўннэригэр
дьикти тўбэлтэ буолбут. Кыыс аіатын уон�
на ийэтин сытар сирдэрин ыккардылары�
гар туруорбут оронноругар хороллон оло�
рон утуйар эбит. Àіатын дуу, ийэтин дуу
уЇугуннараары гыннаіына илиитигэр тута
сытар анал маЇынан таарыйар ўЇў. Ол тўўн
оіо утуйбакка сыттаіына арай дьиэтин
аана аЇыллыбыт, киЇи киирбит. Кыыс
тўўμμў ыалдьыты кєрєєрў гыммыта, арай
кыып�кыра оіонньор киирэн турар ўЇў:
тииμ моойторуктаах, бэргэЇэлээх, куобах
ўтўлўктээх. 

Оіонньор оЇох диэки хааман кэлбит,
кыыс кєрє сыппыт. "Куттанаары гыннах�

пына аіабын уЇугуннарыам", � дии санаа�
быт. Киирбит ыалдьыт оЇох иннигэр тии�
йэн, чарапчыланан кыыс диэки хаста да
кєрбўт, онтон сиэбиттэн хамсатын хостоон
таЇааран уматтыбыт, ыксаабакка туран
табахтаабыт уонна саμата�иμэтэ суох тах�
сан барбыт. Тахсыбытын кэннэ кыыс аіа�
тын уЇугуннарбыт уонна тугу кєрбўтўн
кэпсээбит, аіатын бу оіонньор хантан кэ�
лэн ааспытын суолун кєрєрўгэр эппит.
Àіата таЇырдьа тахса сылдьыбыта, суол�
иис диэн отой суох эбит. Оіотун куттаа�
маары: "ЎєЇэттэн кэлэн ааспыт", � диэбит.

Сарсыарда эрдэ ыаллыы олорор эмээх�
синнэрэ оіону кытта бырастыылаЇа киир�
битигэр, ийэтэ аан дьиэіэ ыμыран таЇаа�
ран тўўμμў тўбэлтэни кэпсээбит, быЇаара�
рыгар кєрдєспўт. Онуоха удаіан эмээхсин
сўрдээіин ўєрэ тўспўт уонна эппит: "Бу
кэмтэн ыар санааіытын умнан кэбиЇиμ,
барыта ўчўгэй буолуоіа. Кыыскыт дьол�
лоох, уЇун ўйэлээх киЇи буолууЇу. Оіоіу�
тугар бу Эбэ иччитэ бэйэтинэн кэлэ сыл�
дьыбыт. Мин бу Эбэіэ бачча сааспар диэри
олордум да, тугу да кєрбєтўм. Кэпсииллэ�

ринэн, Эбэ иччитэ дьоллоох киЇиэхэ кєс�
тєрє ўЇў. Àрай былыр биир 18�таах кыыска
кєстўбўтэ ўЇў диэн кэпсииллэрин истиби�
тим. Онон мантан ыла барыта ўчўгэйи эрэ
санааμ", � диэн аліаан туран оіону суолу�
гар атаарбыт.

Кырдьык да, кыыстара дьиэтигэр кэлэн
ўтўєрэн хаалбыт. Кини кыратыттан сўрэ�
іинэн инбэлиит эрээри, икки оіону тєрє�
тєн, соіотох огдообо дьахтарбын диэбэккэ
сэрии кэмигэр бэйдиэ сылдьар кыыс оіону
ииттэн, оіолорун ўЇўєннэрин ўєрэхтээх�
идэлээх ўлэЇит, ыал дьон оμортоон, уЇун
дьоллоох олоіу олорон, элбэх сиэннэнэн,
хас да хос сиэннэнэн баран бу Орто дой�
дуттан барбыта. 

Эбэм эдэригэр Хара муора курортары�
гар элбэхтэ сылдьыбыта, Ялтаіа, Симфе�
ропольга, Ленинградка, Саратовка олорор
доіоттордооіо, дьўєгэлэрдээіэ. Кинилэри
кытары тиЇигин быспакка суруйсара, бы�
рааЇынньык аайы почтабыт дьааЇыга араас
дьэрэкээн открытка бєіє буолара. Оччо�
тооіу дьон бэйэ�бэйэлэрин аЇара убааста�
Їалларыттан буолуо, тєрєппўттэрэ суох

буолбуттарын да иЇин эбэбин кытта кини�
лэр оіолоро суруйсар этилэр. Эбэм єлбў�
тўн кэннэ Симферопольтан хас да сурук
кэлбитэ. Онно эппиэттээбэтэхпиттэн би�
лигин мин олус кэмсинэбин уонна бэйэ�
бин эбэм иннигэр буруйдааіынан ааіы�
набын.

Эбэм олоіор дьиμнээхтик буолбут єссє
биир дьикти тўбэлтэни кэпсээбитэ. Кини
21 сааЇыгар, маμнайгы оіотун тєрєєбўтўн
кэннэ, кэргэнэ эмискэ ыалдьан єлєн, ог�
дообо хаалбыт. Эбэм Куочайтан оіотунаан
ийэтигэр Таркаайыга айаннаан иЇэн, суол
ортото Чаппандаіа симиэбийэіэ хоммут.
Сарсыарда хоноЇолор чэйдии олорон ки�
нилэр ортолоругар баар икки хараіа суох
ойуун оіонньортон ыйыппыттар: “Кыр�
дьаіас, хайдах утуйдуμ, туох кєрўўлэн�
ниμ?” � диэн. 

Онуоха ойууннара: “Манна олоіо огдо�
луйбут эдэркээн кыыс оіо баар буоллаххы�
на, иЇит: эн олоіуμ манан бўппэт, саліа�
нан иЇиэ уонна 10 сылынан, мин Орто дой�
дуттан арахсан буору кытта буор буолбутум
кэннэ, эйиэхэ дьоллоох уол оіо тєрўєіэ.
Ол буолбатаіына, маннык ааттаах ойуун
уμуоіа бу туЇунан баар диэн баран ол диэ�
ки кўллээх кокуоската ыытаар”, � диэбит. 

Кырдьык, эбэм єр кэм устата соіотох
сылдьан баран, кэнники иккиЇин кэргэн
тахсан, бэрт кылгастык да олордоллор,
били ойуун эппит кэмигэр уол оіоломмут.
Уола тєрўўрўгэр хаатын кэтэн (нуччалыы �
“рубашкалаах”) тўспўт. Бу эмиэ эриэккэс.
Àліаска бииргэ тўбэЇэн ааспыт киЇи дьыл�
іатын тўстээЇини ўєЇэттэн ураты айда�
рыылаах эрэ дьон оμороллор. Онтон бу ай�
дарыы кинилэргэ хайдах тиксэрэ эмиэ
туспа таабырын.

Эбэм 12 саастааіар аіатын кулаактаа�
Їыμμа тўбэЇиннэрэн хаайыыга ыыппыт
буоланнар, кимтэн тєрўттээхтэрин да
дьоμμо мээнэ биллэрбэт�кэпсээбэт эти�
лэр. Хойукка диэри биЇиэхэ ол кытаанах
бобуулааіа. Эгэ айыыны�таμараны, абаа�
Їыны�иччини итэіэйбэт кэмμэ бу тўбэл�
тэлэри кэпсиэμ дуо? 

Билигин дьон ыыра кэμээн, урукку ха�
раμа олох быыЇын сэгэтэн кєрдєххє, кыр�
дьык, айыліаіа туох эрэ кистэлэμ кўўс,
кєстўбэт эйгэ баарын итэіэйэр курдукпут.
Онон бу эбэм миэхэ хаЇан эрэ кэпсээбит
олоіор дьиμнээхтик буолбут дьикти тўбэл�
тэлэрин, тўгэнинэн туЇанан, киэμ эйгэіэ
биллэрдэіим буоллун.

Яна ТÀЛЬ.

“КиЇи � айыліа оіото” диэн мээнэіэ
эппэттэр. Ийэ айыліаіын хомоттоххуна,
отун�маЇын алдьатан, киртитэн, кыылын�
сўєлўн аμаар кырыытыттан єлєрєн�єЇє�
рєн бардаххына эйигиттэн кэлэйэн киэр
хайыЇыан, оттон куруук харыстыы, кємўс�
кўў сырыттаххына араμаччылыырын, баай
байанайа эн диэки хайыЇан аар тайіа маа�
нылаах кыылыттан утары уунарын туЇунан
илэ харахтарынан кєрбўт, эт кулгаахтары�
нан истибит дьон кэпсээннэрин ўгўстўк
истэбит. БиЇигини тулалыыр эйгэбитигэр
туох эрэ биллибэт кўўс, атын эйгэ баарын
ўЇўйээннэр да туоЇулууллар. 

КыЇыμμы уЇун киэЇэлэргэ муста тўс�
тўбўт да, ордук таμха киэЇэтэ чугаЇаатаіы�
на, биЇиги, дьўєгэлиилэр, ол�бу урукку�хо�
йукку дьикти тўбэлтэлэри ырытан, тугу ис�
тибиппитин кэпсэтиЇэн хойукка диэри
олорооччубут. БўлўўЇэ да сўўрдэн кєрєр�
бўт, хаартыга да сэрэбиэйдэнэрбит, биЇи�
лэх кєрєрбўт. Маннык хам�хаадьаа кєрсў�
Їэр киэЇэлэрбитин олус диэн кэтэЇэрбит.
Биир оннук тўгэнтэн хаЇыат ааіааччыла�
рыгар тиэрдэргэ сананным. Истиμ, ааіыμ,
итэіэйиμ�итэіэйимэμ.

Бастакы тўбэлтэ. Студенныы сылдьан
кўЇўμμў практикабытыгар Нам оройуону�
гар Хамаіатта нэЇилиэгэр хортуоска хос�
тооЇунугар кємєлєЇўннэрэ 25 оіону ыыт�
тылар. БиЇигини кўєл уμуор турар урукку�
та "КыЇыл муннук" киэμ�куоμ дьиэтигэр
тўЇэрдилэр. Àттыгар турар хотоннор тўн�
нўктэрэ эрэ оμоЇоллор. КыЇыμμы ферма
быЇыылаах. БиЇиги таЇырдьа кутаа оттон
ас буЇарынан аЇыы охсоот, хойукка диэри
волейболлаан, айдааран�куйдааран баран
утуйарга оμоЇуннубут. Сабыс�саμа оμо�
Їуллубут наара ороннорго бары кэккэлэЇэ
сыттыбыт. Тоіо эбитэ буолла, биир эрэ
уоллаахпыт, бары кыргыттарбыт.  

Саμардыы утуйан эрдэхпитинэ, арай
иЇиттэхпитинэ, атыыр оіус мєμўрўўр, са�
μата улам�улам чугаЇаан кэллэ, аны дьиэ�
битин эргийэ кєтє сылдьан мєμўрўўр, мун�
нун тыаЇа мэктиэтигэр иЇиллэргэ дылы.
Ким да наадыйбата. Онтон аны истиэнэни
тоμсуйар тыас иЇилиннэ. БиЇиги бары
олохтоох уолаттар кэлэн дьээбэлэнэллэр
дии санаан буойсан кєрдўбўт, уолбутун ор�
тобутугар уктан кистээтибит, аны кыр�

быахтара диэн. Саамай хорсун кыргыттар
ааны аЇан тахсан кєрдўлэр да, тєттєрў куо�
тан киирдилэр. "Ким да суох ээ", � дии�дии
улаіаа орону былдьастылар. Бары олус кут�
танныбыт. Оіуспут мєμўрўўрэ тохтообот,
тоμсуйуу кытта кўўЇўрэр. 

Ол курдук сарсыарда 4 чаас буолуор
диэри бары биир муннукка бўгэн олорду�
бут. Тыыммаппыт да, тыаЇаабаппыт да. Ус�
тунан нуктаан да ыллыбыт. Сарсыарда ба�
ры саμата�иμэтэ суох хомунан дэриэбинэ�
іэ хонтуораіа тиийэн кэпсээтибит уонна
онно барбаппыт диэтибит. Хонтуораіа
баар биир эмээхсин арай управляющай
ўрдўгэр тўстэ: "Хайдах буолаμμын оіолору
онно илтиμ? Билбэккин дуо?". КиЇибит
тугу да саμарбат, атын сиргэ олохтуох
буолла. 

Эмээхсиммит биЇигини кытта биир
биэдэрэ ўўттээх барсан, тугу эрэ ботугуруу�
ботугуруу ўўтўн кўєлгэ кутта. "Оіолор,
эЇиги билбэккит элбэх, аны мээнэ айдаар�
бат буолуμ. Чэ, куттанымаμ, бу дойду ич�
читэ эЇигини атыμыраан кєμєммўтэ буо�
луо. Àны тыытыа суоіа", � диэтэ. Ол онон
ааста. БиЇиги ол тўгэни умнан да кэбис�
пиппит. Ўлэбит тўмўгўнэн хата совхоз са�
лалтатыттан бары грамоталаах ўєрэн�кєтєн
эргиллибиппит.

Иккис тўбэлтэ. Таμха кўнэ чугаЇаабы�
тыгар идэбитинэн биир дьўєгэбитигэр мус�
тан кўє�дьаа буолан бўлўўЇэ кєрєргє са�
нанныбыт. Кэргэн тахса илик дьўєгэбитин
ўўйэ�хаайа тутан, "Бу ўўммўт сыл кэргэн
тахсабын дуо?" диэн ыйыттардыбыт. Ыста�
кааμμа куппут биЇилэхтээх уубутун букку�
йан, єр кэтэЇиннэрэн баран аккаастанаары
олордохпутуна биир кыыспыт: "КєЇўннэ,
кєЇўннэ!", � диэн хаЇыытаата. 

Кєрбўппўт, чахчы хаартыска негативын
курдукка будьурхай баттахтаах, бытыктаах,
эбиитин улахан баіайы ачыкыылаах киЇи
мєссўєнэ ууга ойууланан таіыста. СоЇуй�
дубут. Чочумча ким да тугу да саμарбата,
онтон бары кўлэн тоіо бардыбыт. "Àата,
миэнэ буолан баран саатар ачыкыылаах,

бытыктаах буола�буола", � дии�дии таай�
тарбыт кыыспыт быара суох кўллэ. 

Ол онон ааста. Бу сыл буолбакка, нєμўє
сылыгар ол дьўєгэбит чахчы таμхалаабыт
киэЇэтигэр кєрбўт киЇитигэр дьўЇўннўўн�
бодолуун маарынныыр аналын ыраах Но�
восибирскай куоракка командировкаіа
бара сылдьан кєрсєн, бэйэ�бэйэлэрин сє�
бўлэЇэн ыал буолан, уоллаах кыыс оіоло�
нон ньир�бааччы Дьокуускай ыала буолан
олороллор. 

ЎЇўс тўбэлтэ. Биир дьўєгэбит кэргэнэ
иллэμ кэмигэр балыктыырын, айыліаіа
сылдьарын туохтааіар да ордорор. Хас ба�
рыан иннинэ кэргэнэ кинини тэрийэн
ыытара туспа церемония. ЫЇыгын сэргэ
Àар тайіа уонна Àал уот иччилэрин айах
тутарга анал алаадьы буЇарыллар. Биир да
бєіў�сыыЇы ойуурга, кўєл, єрўс кытыыла�
рыгар хаалларбакка дьиэтигэр аіалан бы�
раіар ўгэстээх. Àйыліа кўўЇўгэр итэіэйэр.
Ол да сиэринэн мэлдьи илии тутуурдаах,
єттўк харалаах эргиллэн кэлэн барыбытын
кўндўлўўр. Кини кэпсээбитэ. 

Биирдэ арай Бўлўў єрўс биир тардыы�
тыгар икки буолан илимнии сылдьыбыт�
тар. Бастакы кўн илимнэригэр туох да суох
эбит. Тўўн тўЇээтэіинэ арай биир уЇун да
уЇун бытыктаах оіонньор кэлэн кинини
єμєйєн кєрбўт уонна єссє саμарбыт:
“Тоойуом, дьиэлээμ. Кэлин кэлээриμ”.
Сарсыарда туран аргыЇыгар эппитин
истибэтэх. “Тўўл аайы итэіэйэн, бу киЇи”,
� диэн єссє кўлбўт. Иккис кўннэрин тўў�
нўгэр оіонньор эмиэ кэлэн кыыЇырбыт:
“Дьиэлии охсуμ”. 

Сарсыарда туран киЇитин тылыгар
киллэрэн, аіыйах кўнўнэн эргиллиэх буо�
ланнар тєннўбўттэр. Мотуоркаларыгар
олорон баран эрдэхтэринэ эмискэ хара бы�
лыт халлааμμа саба сўўрэн тахсан ўрдўлэ�
ригэр ыаіастаах уунан куппут, тула єттўлэ�
рэ кўн сандааран турар ўЇў, кинилэр эрэ
ўрдўлэригэр кэлэн этиμ эппит, чаіыліан
чаіылыйбыт. Чочумча буолаат туох да
буолбатаіын курдук кўн чаіылыччы тык�

пыт. 
Дьиэлэригэр кэлбиттэрэ, аргыЇын кэр�

гэнэ эмискэ ыалдьан балыыЇаіа киирбит
эбит. Ол саіана сотовай сибээс суох буолан
хайдах биллэрэллэрин мунаахсыйа олор�
дохторуна тиийэн кэлэн соЇуппуттар.

Тєрдўс тўбэлтэ. Ўс дьўєгэлиилэр биир
кэмμэ Дьокуускайга тўбэЇэн, таμха киэЇэ�
тигэр тўбэЇиннэрэн “Àрчы” дьиэтигэр ба�
рарга сананныбыт. Биир дойдулаахпыт,
биоэнергетик Юлия Юрьевна Àлексееваіа
олох да чугаЇатыа суохтар, онон оіолорбут,
бэйэбит инники олохпут туЇунан ыйытала�
Їар сыаллаах Уус�Àлдантан сылдьар хаар�
тынан сэрэбиэйдиир киЇиэхэ уочараттаа�
тыбыт. Таайтарыан баіалаах туох да хара
баЇаам. 

Уочараппыт кэлэн биир�биир чугаЇаан
хаарты кистэлэμин арыйталаан истибит.
Уруккубут туЇунан уот харахха этэрин ис�
тэн салыннарбыт даіаны, баіа санаалар�
быт туоларын�туолбатын  ыйыттахпыт дии. 

Кэнники билсиспиппит, ол таμха кўн
этиллибит барыта туолбута. Биир дьўєгэ�
бит ол сыл Дьокуускайтан ипотеканан оіо�
лоругар квартира ылан, иккис кыыспыт
уола сыл бўтўўтэ кэргэннэнэн бары кини�
лэр тустарыгар Дьокуускай куорат биир
киэμ�куоμ банкеттыыр саалатыгар туос
кєтєхпўппўт. Онтон мин баіа санаам туо�
лан оіолорум доруобай сылдьан ўєрэхтэ�
рин бўтэрэн, талбыт курдук бэйэлэрин
аналларын кєрсєн, утуу�субуу дьиэлэнэн�
уоттанан ыал сиэринэн  олороллор. Ман�
тан ордук киЇиэхэ туох дьол баар буолуой. 

Таμха киэЇэтигэр сєпкє тўспўт хаарты
салайыыта диэіи сўєргў, бэйэлэрин билии�
лэринэн�кєрўўлэринэн, киЇиэхэ сыЇыан�
нарынан олохторун оμостоллоро чахчы. 

Ол да буоллар айыліаіа баар кєстўбэт
кўўскэ син биир итэіэйэіин. 

Дора ВÀСИЛЬЕВÀ.

“Ньурба”хаЇыат. 2015 сыл,  
тохсунньу 18 к., №4�5.

––  ХХааЇЇыыаатт  ссттррааннииццааллааррыыннаанн..  ХХааЇЇыыаатт  ттєєррўўттттээммммииттээ  8855  ссыыллаа  ––

– Таайыллыбатах таабырыын –

Эбэ иччитэ кєстўбўтэ
Ўйэлэр алтыЇыылара киЇи аймах олоіор�дьаЇаіар, єйўгэр�санаатыгар

араас ўтўє да, мєкў да уларыйыылары киллэрэр уратылаах кэрдиис кэм.
Ол курдук, кыратык холобурдуур буоллахха, сэбиэскэй саіана ОроЇуос�
па, Таμха, КириЇиэнньэ иμин диэμμэ дьон суолтаны биэриэхтээіэр, бы�
лыргы хараμа олох тўктэри кєстўўтўнэн ааіарбыт. Билигин ОроЇуоспа
оннооіор бўтўн норуот бырааЇынньыгынан биллэриллэн, ўлэттэн єрєєн�
сынньанан абыранабыт, оттон Таμха туЇунан СМИ араас кєрўμнэрэ
аЇаіастык суруйар�кэпсиир буоллулар. 

Манна эбэн эттэххэ, кэнники кєстўбэт эйгэ баарын, айыліабыт наука
кыайан быЇаарбат кистэлэμнэрдээіин бары итэіэйэбит, билинэбит. Сир
ўрдўн араас муннуктарыгар тус�туспа таайыллыбатах таабырын буолбут
эриэккэс тўбэлтэлэр, дьикти кєстўўлэр баалларын туЇунан телевизоры�
нан, бэчээтинэн кэпсииллэр. Саха сиригэр Лабыμкыр кўєлўн таабырынын
таайыан баіалаахтар ахсааннара элбии турар. 

Кўндў ааіааччылар! БиЇиги да испитигэр араас тўбэлтэни билбит, исти�
бит, бэйэтэ тўбэспит дьон бааллара саарбаіа суох. Бўгўн саμа рубрика�
ны редакцияіа киирбит икки суруктан саіалыыбыт. ЭЇигиттэн эмиэ таа�
йыллыбатах таабырын быЇыытынан илдьэ сылдьар тўгэμμит туЇунан су�
руктары кўўтэбит.

Редакция.

Таμха киэЇэтин дьикти таайыылара
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Извещение о проведении собрания по согласованию
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Федоровым Àльбертом Иннокентьеви�
чем, членом À СРО "Кадастровые инженеры" реестр №0375  (г. Нюрба,
ул. Кузакова, 1À, kifai141178@yandex.ru тел. 89142559700) выполняются
кадастровые работы по земельному участку с кадастровым номером
14:21:170002:43 по адресу: с. Сайылык. Заказчиком является Àлексеев
Ленгвард Михайлович (с. Сайылык, ул. Кириллина, 25). Возражения и
требования по согласованию местоположения границы земельного
участка принимаются в течение одного месяца со дня опубликования
извещения в районной газете по адресу: г.Нюрба, ул.Кузакова, 1À, пом.
№15. Смежные земельные участки с правообладателями, которых тре�
буется согласовать местоположение границы: 

1. Кадастровый номер 14:21:170002:150
При проведении согласования местоположения границ необходи�

мо иметь документы удостоверяющие личность и права на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24.07.2007 года
№221�ФЗ "О кадастровой деятельности).

Сир�дойду уларыйан, араас да
биричиинэлэринэн кыыл�сўєл
киЇи олорор сириттэн чугас сыл�
дьар буолла. Ол курдук Хаμалас
нэЇилиэгиттэн чугас эргин ўєр
бєрє ўєскээн элбэх хоромньуну
таЇаарда. Сайын ўгўс ыал сўєЇўтэ
эмсэіэлээтэ, кўЇўнўн сўттэ. Онон
олохтоох дьаЇалта кєіўлээЇини�
нэн адьыріа кыылы бултаатылар.

НэЇилиэк эр дьоно сэтинньи 6
кўнўгэр мустан, тэринэн�бэринэн
адьыріалары ўўрўў ньыматынан
бултастылар. Сорсуннаах булчут
Иванов Иван, сатабыллаах сыл�
гыЇыт Григорьев Виктор бас�кєс
буолан булт хаамыытын салайды�
лар. Маартан эдэр кэскиллээх
булчут Тихон Григорьев Бураны�
нан сылдьан кўўс�кємє буолла.

Сылгылаах, сўєЇўлээх дьон туора
турбатылар, бары кэлэн кыттыс�
тылар. Ыаллыы сытар Ўєдэй кєх�
тєєх эр дьоно эмиэ кэлэн бултаа�
Їын табылынна.

Чугас эргин сэттэ бєрє баа�
рыттан биирин бу кўн ыллылар.
Олохтоох ўєр буолан билигин да
кутталлара ааЇа илик. Онон бул�
чуттар бултаЇарга бэлэм сылдьал�
лар. Санатан эттэххэ,  Хаμаласка,
Ўєдэйгэ тыатааіы эмиэ элбэхтик
ўєскээн дьиэ кыылыгар кутталы
ўєскэппитэ.

Дьиэ таЇыттан арахпат буол�
бут адьыріа кыыллары кєіўрэтэр
сыаллаах ўлэ бара турар.

Наталья ЖДÀНОВÀ,
Хаμалас.

Таайбараμы оμордо Àлла СЕЛЬТЮКОВÀ�Àйаалла.

Оперативный штаб республики
передал в эти дни войсковым час�
тям, где служат призванные в рам�
ках частичной мобилизации воен�
нослужащие из Якутии, автотранс�
порт.

Об этом 8 ноября на брифинге
сообщил председатель Государст�
венного комитета по обеспече�
нию безопасности жизнедеятель�
ности населения республики, за�
меститель председателя Опера�
тивного штаба Якутии Дмитрий
Лепчиков.

«Штаб по поручению Главы
республики Àйсена Николаева
активно работает над оснащени�
ем снаряжением и экипировкой
участников от Якутии в специаль�

ной военной операции», – сооб�
щил Лепчиков.

Он отметил слаженную работу
группы сотрудников исполни�
тельных органов государственной
власти республики, которые за�
нимаются непосредственно дос�
тавкой грузов в военные части,
логистикой и поиском необходи�
мого снаряжения для военнослу�
жащих. По словам Дмитрия Леп�
чикова, в войска доставляются
обмундирование, средства связи
и технические приборы разного
назначения.

«Также хочу отметить актив�
ную работу общественных штабов
в муниципальных образованиях
Якутии, ведущих работу по оказа�
нию помощи своим мобилизо�

ванным землякам», – сказал ру�
ководитель государственного ко�
митета.

Напомним, Оперативный
штаб республики был создан по
поручению Главы Якутии 10 ок�
тября 2022 года. На штаб возло�
жены задачи по координации
деятельности и взаимодействия
по дополнительному обеспече�
нию оснащением и снаряжением
участников от республики, задей�
ствованных в СВО. Председате�
лем Оперштаба является Первый
заместитель Председателя Прави�
тельства республики Дмитрий
Садовников.

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

5 ноября в Якутск вернулась
вторая группа бойцов доброволь�
ческого отряда «Боотур». Некото�
рые из них вернулись в Якутию
после выписки из военных госпита�
лей Санкт�Петербурга и Москвы.

«Якутия с самого начала на�
равне с другими субъектами по�
могает успешному прохождению
специальной военной операции.
Наши сограждане добровольцами
отправились с оружием в руках
защищать дальние рубежи Роди�
ны. Добровольцы из республики
с честью выполнили все постав�
ленные перед ними задачи в зоне
специальной военной операции»,
– ранее отметил Глава Якутии
Àйсен Николаев.

Бойцов «Боотура» торжест�
венно встретили в аэропорту име�
ни Платона Ойунского. Помимо
жен, детей и родственников, вои�

нов встречали воспитанники
Якутской кадетской школы, бое�
вые товарищи, представители
ОНФ и руководитель Àдминист�
рации Главы и Правительства
Якутии Георгий Михайлов.

«Сегодня радостное событие –
ребята возвращаются домой из
зоны специальной военной опе�
рации. Власти Якутии приложат
все силы для того, чтобы бойцы
всегда чувствовали поддержку и
заботу республики. Наши вернув�
шиеся сегодня воины пройдут
курс полной реабилитации в ме�
дицинских и оздоровительных
учреждениях Якутии», – отметил
Георгий Михайлов.

«Республика очень  помогает
нам. Это хорошо чувствуют и те,

кто сейчас находится в военных
госпиталях, и те, кто на передо�
вой. На любые наши обращения
постоянные представительства
Якутии в Москве и Санкт�Петер�
бурге реагируют очень быстро.
Для бойцов на фронте очень  важ�
на поддержка Якутии. Надо  с
честью и достоинством служить
Родине, как наши деды прошли
Великую Отечественную войну.
Наши ребята на передовой сегод�
ня пишут новейшую историю
страны. Отряд, который приехал
недавно в Якутск из зоны СВО,
готов вернуться на фронт, вста�
нем на ноги и поедем обратно», –
сказал заместитель командира от�
ряда, который  получил ранение в
ходе боевых действий.

В Якутии начинаются отбороч�
ные районные соревнования рес�
публиканской спартакиады моло�
дежи на призы имени доброволь�
ческого отряда «Боотур». 

«12 ноября в отборочных со�
ревнованиях в селе Àсыма примут
участие спортсмены 9�ти насле�
гов Горного улуса. На старт вый�
дут более 100 юниоров.  Сейчас
мы проверяем готовность спор�
тивной площадки, наличие необ�
ходимого инвентаря», – сообщи�
ли в Управлении по молодежной
политике Горного района.

В районах республики завер�
шается подбор площадок, реша�
ются вопросы привлечения во�
лонтеров, обеспечения безопас�
ности и медицинского сопровож�
дения соревнований между ко�
мандами сельских поселений и
пригородов. 

Участников финального эта�
па, который состоится с 8 по 10
декабря, определят до 29 ноября.

«Спартакиада нацелена на
военно�патриотическое воспита�
ние молодежи, поддержку добро�
вольцев, участвующих в специ�
альной военной операции. Ее ши�

рокое проведение позволит вов�
лечь в систематическое занятие
спортом молодежь», � отметил за�
меститель председатель прави�
тельства Якутии Сергей Местни�
ков.

Напомним, в программу
Спартакиады включены баскет�
бол, пулевая стрельба, нацио�
нальные настольные игры хабы�
лык и хаамыска, военизирован�
ная эстафета, перетягивание ка�
ната. В каждой команде по 11
спортсменов и три тренера�пред�
ставителя.

ТТаайбараμна  таайаайбараμна  таай

РÀСПОРЯЖЕНИЕ №2111
от 08 ноября 2022 г.

О муниципальных ледовых
переправах на территории
Нюрбинского района РС(Я)
В целях обеспечения

жизнедеятельности населения и
функционирования объектов
экономики сельских поселений
в зимний период 2022�2023 г.г.,
организации безопасности дви�
жения пешеходов и транспорт�
ных средств по ледовым пере�
правам, распоряжаюсь:

1. Подрядным организа�
циям (СХПССК "Àгроснаб",
МБУ "Благоустройство Ок�
тябрьского наслега") исходя от
погодных условий и толщины
льда на реках, приступить к
обустройству муниципальных
ледовых переправ через реку
Вилюй (с.Àнтоновка "Угодье"),
реку Марху (с.Бысыттаах, с.Эн�
гольжа) согласно контракту;

2. МКУ "ИСУ Нюрбинского
района" (Иванов К.Р.) создать
комиссию по приемке ледовых
переправ;

3. Открыть для движения
автотранспорта муниципаль�
ные ледовые переправы через:

� реку Вилюй (м.Угодье) с
10.12.2022г. по 20.04.2023 г;

� реку Марха (с.Бысыттаах,
с.Энгольжа) с 05.12.2022г. по

20.04.2023 г.
4. Утвердить график поэтап�

ного повышения и понижения
грузоподъемности на ледовых
переправах в 2022�2023г.г. сог�
ласно приложения к настоя�
щему распоряжению.

5. Вилюйское отделение ВО
Центр ГИМС ГУ МЧС России
по РС(Я) (Васильев À.À.) после
проведения технического осви�
детельствования разрешить
проезд автотранспорта С разре�
шенной максимальной массой
до 4 тонн и эксплуатацию ледо�
вых переправ через реку Вилюй
(м.Угодье) с 10.12.2022 г., через
реку Марха (с.Бысыттаах, с.Эн�
гольжа) с 05.12.2022 г. по
20.04.2023 г.

6. Рекомендовать:
6.1. ОГИБДД отдела МВД

России по Нюрбинскому райо�
ну Республики Саха (Якутия)
принять к исполнению настоя�
щее распоряжение.

6.2. Запретить проезд авто�
транспортных средств со сверх�
нормативными нагрузками.

7. Контроль исполнения
настоящего распоряжения воз�
ложить на заместителя главы
МР "Нюрбинский район" Семе�
нова В.Н.

Глава À.М. ИННОКЕНТЬЕВ.

––  ЧЧаассттииччннааяя  ммооббииллииззаацциияя  ––

Якутия встретила своих героев

Отборочные соревнования
республиканской Спартакиады молодежи

Якутия передала военным автотранспорт

– Редакция почтата –

Àдьыріаны бултаатылар
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В соответствии с Комплекс�
ным планом основных меропри�
ятий МЧС России на 2022 год, в
исполнении Приказа Главного
управления МЧС России по Рес�
публике Саха (Якутия) от
15.09.2022г. № 652 "О проведении
месячника безопасности на вод�
ных объектах Республики Саха
(Якутия) в зимний период 2022�
2023 годов" и на основании рас�
поряжение Àдминистрации МР
"Нюрбинский район" № 1901 от
11.10.2022г. "О проведении месяч�
ника безопасности на водных
объектах на территории Нюрбин�
ского района", в целях обеспече�
ния безопасности на водных
объектах с 1 ноября по 1 декабря
2022 года объявлен Месячник безо�
пасности людей на водных объек�
тах на территории Нюрбинского
района в зимний период 2022�
2023 годов. 

В рамках проведения месяч�
ника, будут проводиться профи�
лактические, агитационно�про�
пагандистские и разъяснительные
работы со всеми категориями
населения, особенно с детьми, с
привлечением представителей ор�
ганов местного самоуправления,
членов Àдминистративной ко�

миссии МР "Нюрбинский район",
правоохранительных органов,
сотрудников Нюрбинского ПСО
ГБУ РС (Я) "Служба спасения РС
(Я)", ОГПС РС (Я) №26 по МО
"Нюрбинский район" и средств
массовой информации по вопро�
сам обеспечения безопасности
людей на водных объектах в зим�
ний период.

В целях недопущения проис�
шествий, связанных с провалом
автомобильного транспорта и
людей под лед, будут проводиться
следующие мероприятия:

� организована работа по вы�
явлению незарегистрированных
ледовых переправ, принятию не�
обходимых мер, направленных на
активизацию органов местного
самоуправления по их обустрой�
ству;

� проведение совместных пат�
рульно�профилактических рей�
дов на ледовых переправах, в тра�
диционных местах массового вы�
хода людей на лед для подледного
лова рыбы, в возможных (несанк�
ционированных) местах выхода
людей и выезда техники на лед.

Вилюйское отделения Центр
ГИМС ГУ МЧС России по РС(Я).

Уважаемые жители Нюрбин�
ского района в последнее время в
приложении “WhatsApp” и “Te�
legram” мошенники распростра�
няют объявления о продаже мяса,
а также других продуктов питания
и просят предоплату под разными
предлогами (с ограниченным ко�
личеством продукта, и доставкой
после предоплаты). Убедительная
просьба не переводить им пре�

доплату. Мошенники разговари�
вают и переписываются на якут�
ском языке, также знают назва�
ния посёлков Нюрбинского райо�
на, должностных лиц админист�
раций наслегов, название улиц и
некоторых жителей наслегов.
Будьте бдительны.

Отдел МВД России
по Нюрбинскому району.

Торжественная церемония вру�
чения стипендии состоится 13 но�
ября, в день рождения первого пре�
зидента республики. Пять лучших
учеников и учителей Якутии стали
обладателями именной стипендии
первого президента республики
Михаила Николаева. Всего было
подано 73 заявки, в том числе от 47
школьников, четырёх студентов и
22 педагогов со всей республики. 

Ежегодно лауреатами стипен�
дии становятся победители все�
российских олимпиад и научно�
практических конференций, а
также учителя�профессионалы,
подвижники культуры, науки и
образования. «Именная стипен�
дия «Знанием победишь!» – это
признание педагогического мас�
терства и новаторства, реальная
поддержка одаренных и талант�
ливых детей. 

Список кандидатов 2022 года
был составлен общественной ко�
миссией в составе признанных
общественно�научных деятелей,
авторитетных представителей
сферы искусства», � сообщили
организаторы. 

Утвердил список стипендиа�
тов 2022 года учредитель стипен�
дии, первый президент Якутии
Михаил Николаев. Среди них
ученики Международной аркти�

ческой школы, Чурапчинской
гимназии имени С.К. Макарова и
Высшей школы музыки имени
В.À. Босиковой. Среди педагогов
стипендиатами стали учитель
биологии Крест�Хальджайской
школы имени Ф.М. Охлопкова
Àлена Сыромятникова и кон�
цертмейстер Молодежной опер�
ной программы Большого Театра
России, стажер Казанской госу�
дарственной консерватории им.
Н.Г. Жиганова, выпускник Выс�
шей школа музыки имени В.À.
Босиковой Николай Едукин. 

Торжественная церемония
вручения именной стипендии
«Знанием победишь!», посвящен�
ной 85�летию первого президента
Якутии и 100�летию ЯÀССР, сос�
тоится 13 ноября с 12 часов в пря�
мом эфире НВК «Саха». Органи�
заторы: Министерство образова�
ния и науки Якутии, Малая ака�
демии наук, НВК «Саха». 

Стипендия вручается при под�
держке Целевого фонда будущих
поколений республики в рамках
проекта «Сотворение будущего»
целевой программы «Во имя
будущего» на 2021–2023 годы и на
плановый период до 2025 года за
счет средств ÀК «ÀЛРОСÀ»
(ПÀО).

Àнастасия ФИЛИППОВÀ. 

– ОМВД предупреждает –

Осторожно, мошенники!

– ГИМС сообщает –

О проведении месячника безопасности на
водных объектах района в зимний период

– ЯСИÀ –

«Знанием победишь!»:
в Якутии стали известны имена

обладателей стипендии Михаила Николаева

В связи с безвременной кончиной лю�
бимого сына, брата, жителя микрорайона
"Энергетик" города Нюрба

ЯКОВЛЕВÀ Леонида Дмитриевича
выражаем искреннее соболезнование
матери, ветерану педагогического труда,
члену актива микрорайона "Энергетик"
Григорьевой Татьяне Àфанасьевне, всем
родственникам и близким друзьям.

Жители микрорайона "Энергетик".

Бордоμ нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо, ўлэ бэтэрээнэ, тыа хаЇаайыстыба�
тыгар єр сылларга ўтўє суобастаахтык
ўлэлээбит

СТЕПÀНОВ Валерий Àфанасьевич
ыарахан ыарыыттан эмискэ кўн сириттэн
барбытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
бары аймахтарыгар, доіотторугар дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит. ЭЇиги аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Бордоμ нэЇилиэгин" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк Сэбиэтин депутаттара.

Марха орто оскуолатыгар 1959�1962 сыл�
ларга бииргэ ўєрэммит табаарыспыт

СТЕПÀНОВ Валерий Егорович
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан кэргэнигэр Àнастасия Михайлов�
наіа, оіолоругар, сиэннэригэр, чугас
дьонугар дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.

Мархаттан, Àканаттан,
Ньурбаттан, Дьокуускайтан
бииргэ ўєрэммит доіотторо.

Ньурба улууЇун Àкана дэриэбинэтиттэн
тєрўттээх Дьокуускай куорат олохтооіо,
ўлэ бэтэрээнэ, убайбыт

СТЕПÀНОВ Валерий Егорович
ыалдьан кўн сириттэн кўрэммитинэн
кэргэнигэр Àнастасия Михайловнаіа,
оіолоругар, сиэннэригэр дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Марина Ивановна уонна оіолоро
куораттан, Мархаттан.

Мэμэдьэк нэЇилиэгэр єр сылларга вете�
ринарнай бырааЇынан эμкилэ суох ўлэ�
лээбит ўлэ бэтэрээнэ, элбэх оіо ийэтэ,
эбэтэ, бииргэ алтыспыт дьўєгэбит

ИВÀНОВÀ Христина Николаевна
ыарахан ыарыыттан бу олохтон барбыты�
нан оіолоругар, сиэннэригэр, чугас дьо�
нугар кутуріаммытын биллэрэбит.

Мэμэдьэктээіи "Утум"
аіам саастаахтар тўмсўўлэрэ.

Єр сылларга Ньурбатааіы бэтэринээри�
нэй станция Мэμэдьэктээіи отделение�
тыгар бэтэринээрдээбит

ИВÀНОВÀ Христина Николаевна
85 сааЇыгар кўн сириттэн туораабытынан
чугас дьонугар, аймахтарыгар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.
Ньурбатааіы бэтэринээринэй Управление

кэлэктиибэ, бэтэрээннэрэ, профкома.

Кўндўтўк саныыр, таптыыр кэргэним,
аіабыт, эЇэбит, бииргэ тєрєєбўт убайым,
СЄ тыа хаЇаайыстабатын ўтўєлээх ўлэ�
Їитэ, Ўєдэй нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, Сахабулт ФÀПК Ньурбатаа�
іы филиалын салайааччытынан єр кэм�
μэ ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит, ўлэ бэ�
тэрээнэ, охотовед идэлээх, сэрии оіото

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
бу дьыл сэтинньи 4 кўнўгэр ыарахан
ыарыыттан олохтон барбытын чугас
дьоннорбутугар, аймахтарбытыгар,
бииргэ ўлэлээн ааспыт ўєлээннээхтэри�
гэр дириμник курутуйан туран иЇитин�
нэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ, кийииттэрэ,
кўтўєттэрэ, бииргэ тєрєєбўт быраата.

Кўндўтўк саныыр убайбыт, Сахабулт
ФÀПК Ньурбатааіы филиалын сала�
йааччытынан ўлэлээбит, СЄ тыатын ха�
Їаайыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн кэргэнигэр, оіолоругар,
быраатыгар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Григорьевтар, Копыловтар.

Ыкса ыалбыт, дьўєгэбит Матрена Гаври�
льевна тапталлаах кэргэнэ, оіолоругар,
сиэннэригэр аіалара, эЇэлэрэ

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
2022 с. сэтинньи 4 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыы кэнниттэн Дьокуускай куоракка
кўн сириттэн барбытынан дириμ кутур�
іаммытын холбуубут.

Ыаллара Мила, Ефремовтар,
Татариновтар, Àлександра.

Кўндўтўк саныыр балтыбыт, эдьиийбит
Семенова Матрена Гаврильевнаіа тап�
тыыр кэргэнэ, оіолор аіалара, СЄ тыа
хаЇаайыстабатын ўтўєлээх ўлэЇитэ,
Ўєдэй нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтоо�
іо, Сахабулт ФÀПК Ньурбатааіы фили�
алын салайааччытынан єр кэмμэ ўтўє
суобастаахтык ўлэлээбит, ўлэ бэтэрээнэ,
охотовед идэлээх, сэрии оіото 

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
бу дьыл сэтинньи 4 кўнўгэр ыарахан
ыарыыттан олохтон барбытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Матрена Гаврильевна бииргэ
тєрєєбўттэрэ, саμастара, кийииттэрэ,

сиэн балтылара, бырааттара.

Убаастабыллаах убайбыт
Валерий Никитич

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн кэргэнигэр, оіолоругар,
аймахтарыгар дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Ўєдэйтэн, Хаμаластан, Àнтоновкаттан,
Дьокуускайтан Буут оіолоро.

Ньурбатааіы техническэй лицейгэ биир�
гэ ўлэлээбит кэллиэгэбит Семенова Мат�
рена Гаврильевнаіа, кини дьиэ кэргэни�
гэр, оіолоругар, сиэннэригэр тапталлаах
кэргэнэ, аіалара, эЇэлэрэ

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

À.Н. Чусовской аатынан техническэй
лицей кэлэктиибэ, профкома.

Бу дьыл сэтинньи 4 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыы кэнниттэн СЄ тыатын хаЇаайыс�
тыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ, Ўєдэй нэЇи�
лиэгин Бочуоттаах олохтооіо, Сахабулт
ФÀПК Ньурбатааіы филиалын сала�
йааччытынан єр кэмμэ ўтўє суобастаах�
тык ўлэлээбит охотовед идэлээх, ўлэ бэ�
тэрээнэ, сэрии сылларын оіото

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
олохтон туораабытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба улууЇун Бэтэрээннэрин
сэбиэтэ, Ытык Сўбэтэ.

“Сахабулт” тэрилтэіэ єр сылларга ўтўє
суобастаахтык ўлэлээбит Ньурба куорат
олохтооіо, ытыктыыр таайбыт

СЕМЕНОВ Валерий Никитич
Дьокуускай куоракка олорон ыарахан
ыарыыттан олохтон туораабытынан кэр�
гэнигэр Матренаіа, оіолоругар Àйтаіа,
Петяіа, Машаіа уонна быраатыгар Во�
лодяіа, сиэннэригэр дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Герасимовтар, Витьколар,
Ждановтар, Егоровтар. 

Коллектив метеостанции приносит глу�
бокое соболезнование Попову Àндрею
Павловичу в связи со смертью после тя�
желой болезни любимой матери

ПОПОВОЙ Риммы Àфанасьевны.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эйэіэс
эЇээбит, Ньурба куорат олохтооіо

ПЕТРОВ Леонид Иванович
соЇуччу ыалдьан олохтон туораабытынан
билэр дьонугар, аймахтарыгар дириμник
курутуйан туран иЇитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро,
кийиитэ, кўтўєтэ, сиэннэрэ.

Кўндў тапталлаах эЇэбит, аіабыт, Ньур�
бачаан олохтооіо

ПЕТРОВ Леонид Иванович
эмискэ ыалдьан кўн сириттэн кўрэмми�
тинэн дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Дьокуускай куораттан уола,
сиэннэрэ, кийиитэ, уруулара.

Кўндў кыыспар, эдьиийбитигэр Àлек�
сандра Николаевнаіа, уолугар Àльберт�
ка, кыыЇыгар Àленаіа, кинилэр дьиэ
кэргэттэригэр тапталлаах кэргэнэ, аіала�
ра, эЇэлэрэ, кўтўєппўт

ПЕТРОВ Леонид Иванович
эмискэ кўн сириттэн суох буолбутунан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан Петровтар,
Ефремовтар, Àндреевтар, Дубининнар.

Кўндў убайбыт, таайбыт, эЇэбит
ЛÀЗÀРЕВ Руслан Никитич

бу дьыл сэтинньи 2 кўнўгэр 72 сааЇыгар
соЇуччу олохтон туораабытынан куруту�
йан туран билэр, чугас дьонугар, ўєлээн�
нээхтэригэр биллэрэбит. Ытыктыыр ки�
Їибит биЇиги сўрэхпитигэр єрўў тыын�
нааххын.

Балта Людмила Никитична,
оіолор, сиэннэр, аймахтара.

Тапталлаах кыыЇым, эдьиийбит, балты�
быт

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна
сэтинньи 8 кўнўгэр ыарахан ыарыыттан
кўн сириттэн барбытынан бары аймах�
тарбытыгар, билэр дьоммутугар улахан�
нык курутуйан туран биллэрэбит.

Ийэтэ, балтылара, быраата,
убайа, эдьиийдэрэ.

Кўндў эдьиийбит
ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна

кўн сириттэн барбытынан ийэтигэр, бал�
тыларыгар, эдьиийдэригэр, убайыгар,
быраатыгар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Мандаровтар, Старостиннар.

Убаастабыллаах кэллиэгэбит, Убайаан�
нааіы медпууμμа терапевт бырааЇынан
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лилия Романовна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабы�
тынан ийэтигэр, бииргэ тєрєєбўттэри�
гэр, кэллиэгэлэрбитигэр Àндрей Рома�
новичка, Татьяна Викторовнаіа, аймах�
тарыгар, чугас дьонугар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит.

Ньурба оройуонун Киин балыыЇатын
администрацията, профкома,

бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ.

Улуустааіы редакция кэлэктиибэ тэрил�
тэбит биир саамай тутаах киЇитэ, кылаа�
бынай бухгалтера, менеджерэ, дьўєгэбит
Галина Романовна тапталлаах эдьиийэ

Лилия Романовна
ыараханнык ыалдьан Дьокуускай куо�
ракка эмискэ олохтон туораабытынан
ийэтигэр Мария Гаврильевнаіа, бииргэ
тєрєєбўттэригэр, бары чугас дьонугар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

“Ньурба�Огни Нюрбы” хаЇыат
редакциятын кэлэктиибэ уонна

Дьокуускайтан Нина Васильева.

СГУ медфагар бииргэ ўєрэммит улахан�
нык убаастыыр дьўєгэбит

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн барбы�
тынан ийэтигэр, бииргэ тєрєєбўттэри�
гэр, аймахтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит. 
Лиябыт барахсан ўтўє мєссўєнэ сўрэх�
питигэр мэлдьи баар буолуоіа.

Дягилева Т.С., Саввина Н.С., 
Жиркова À.Н., Сивцева П.Д., 

Эверстова À.Н.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбитигэр, Ньур�
батааіы Киин балыыЇа СуЇал кємє отде�
лениетын старшай фельдшера, Àлексеев
Àндрей Романовичка тапталлаах эдьиийэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна
кўн сириттэн соЇуччу барбытынан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит.

Бииргэ ўлэлиир кэллиэгэбитигэр,
Ньурбатааіы Киин балыыЇа 

СуЇал кємє отделениета.

Кўндў дьўєгэбэр Галяіа, оіолоругар Са�
шаіа, Àленаіа, ийэтигэр Мария Гаври�
льевнаіа, бииргэ тєрєєбўттэригэр уонна
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр тапталлаах
эдьиийдэрэ, оіото, балтылара, кэккэ
сылларга Ньурбаіа терапевт бырааЇынан
ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лилия Романовна
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон бар�
бытынан дьиэ кэргэним аатыттан дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбин. ÀЇыгытын
ўллэстэбин.

Наташа.

Убаастыыр чугас ыалбыт Àлексеевтарга,
ийэлэригэр Мария Гаврильевнаіа, биир�
гэ тєрєєбўттэригэр кыыЇа, балтылара,
эдьиийдэрэ

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лилия Романовна
ыараханнык ыалдьан кўн сириттэн бар�
бытынан кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ыраах Убайаантан ыаллара
Васильевтар, Михайловтар.

Кўндўтўк саныыр бииргэ ўєрэммит кы�
лааЇынньыкпыт

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лилия Романовна
сэтинньи 8 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыыттан хомолтолоохтук кўн сирит�
тэн барбытынан ийэтигэр, бииргэ тєрєє�
бўттэригэр, чугас аймахтарыгар, дьўєгэ�
лэригэр дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит.
Лиябыт барахсан, быдан дьылларга бы�
раЇаай!

Убайаан оскуолатын 1976 с.,
Ньурба 1 №�дээх оскуолатын

1978 с. бўтэрбит выпускниктар.

Таркаайы нэЇилиэгин олохтооіо
ЕГОРОВ Василий Васильевич

эмискэ ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
букатыннаахтык барбытынан эдьиийи�
гэр Àнастасия Васильевнаіа, балтыгар
Любовь Васильевнаіа, убайдарыгар Ге�
оргий Васильевичка, Виссарион Васи�
льевичка уонна бары чугас дьонноругар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Таркаайы нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,
нэЇилиэк сўбэтин депутаттара.

Кўндў кўтўєппўтўгэр, кыыспытыгар,
сиэннэрбитигэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр
Марха дэриэбинэтин олохтооіо, таптал�
лаах бырааттара, убайдара

ЕГОРОВ Василий Васильевич
эмискэ ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. 
ÀЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит, кытаатан
тулуйуμ…

Куораттан дьоμμут.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт, Таркаа�
йы нэЇилиэгин олохтооіо

ЕГОРОВ Василий Васильевич
ыарахан ыарыыттан соЇуччу кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн эдьиийигэр Настяіа,
убайдарыгар, балтыгар, бары аймахтары�
гар, чугас дьонугар дириμ кутуріаммы�
тын биллэрэбит.

Марха орто оскуолатыгар бииргэ
ўєрэммит табаарыстара, 1984 с. выпуск.

Àкана нэЇилиэгин олохтооіо, ўс уол оіо
аіата, "Марха", "Таркаайы", "Àкана" соп�
хуостарга єр сылларга оробуочайынан,
тутааччынан, бостуугунан ўлэлээбит

ЕГОРОВ Иван Иванович
сэтинньи 5 к. эмискэ олохтон туораабы�
тынан оіолоругар, сиэннэригэр, бииргэ
тєрєєбўттэригэр, бары чугас дьонугар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

"Àкана нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата.


