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Сэтинньи 14 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар улуус олоіун�дьаЇаіын хаач�
чыйар сулууспа салайааччыта Àфанасий
Кириллин ааспыт нэдиэлэіэ, сэтинньи 7 к.
112�с линиянан Ньурба к. дьаЇалтатын
уонна федеральнай оройуон суутун дьиэтэ
миинэлэммитин туЇунан хаЇыс да тєгўлўн
иЇитиннэрии киирбитин, туЇааннаах су�
лууспалар кэлэн кєрбўттэрин, маннык
биллэриилэр дойду ўрдўнэн кэлэ туралла�
рын иЇитиннэрдэ. 09.11.22 с. Ньурба к.
Водников уул. 24�гэр гараж умайда. Сун�
таарга Кириэстээх анныгар Бўлўў єрўскэ
муус ўрдўгэр  тахсыбыт ууну кєрєн баран,
уу тоμон ыгыллыытыгар тахсыбыт, айыліа
кєстўўтэ диэн быЇаарбыттар. Єрємўєμμэ
уоту хастыы да чаас былааннаах араарыы�
лар буоллулар.

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова коронавируснай
инфекциянан 9 киЇи ыалдьарын, 2 киЇи
станционарга, атыттар тастан эмтэнэллэ�
рин эттэ. Àаспыт нэдиэлэіэ 3 оіо тєрєєбўт,
єлўў эмиэ � 3, 2�тэ ыарыыттан, 3�с єлўў
чопчу тєрўєтэ патологоанатомическай экс�
пертиза кэнниттэн биллиэіэ. Дьиэіэ мед�
кємєнў ыμырыы ахсаана аччаата � 68 (бу
иннинэ 85 этэ). Санавиация 5�тэ кєттє.
Гриптэн уонна коронавируснай инфекци�
яттан вакцинация бытаан, былаан аμара да
туола илик. Бу нэдиэлэіэ оіолорго гриби
утары салгыы быЇыы бэриллиэіэ. Ок�
тябрьскай нэЇилиэккэ диспансеризация
бытааннык барарынан сибээстээн, медик�
тэр тиийэн нэЇилиэнньэ доруобуйатын ту�
ругун кєрбўттэр. 

Роспотребнадзор Ньурбатааіы терри�
ториальнай отделын салайааччыта Àндрей
Федоров эпидемиологическай быЇыы�май�
гы туруктааіын, ОРВИ�нан ааспыт нэдиэ�
лэіэ 65 киЇи ыалдьыбытын (ол иннинэ 79
этэ) иЇитиннэрдэ. Вакцинация былаана
45% эрэ туолан иЇэр. Ордук мєлтєх кєрдє�
рўўлээх нэЇилиэктэринэн Ньурбачаан, Сў�
лэ, Хатыы, Марха, Киров, Чкалов, Ўєдэй
уонна Кўндээдэ буолаллар. Ўєрэх, эмп,
хааччыйыы тэрилтэлэрин ўлэЇиттэрэ,
"группа риска" киирэр дьон булгуччу бы�
Їыыны ылыах кэриμнээхтэр.

Ўєрэх управлениетын салайааччыта Фе�
дор Ушканов улууска куусталарынан ўєрэх
хаачыстыбатын уонна иитии боппуруоста�
рынан тєрєппўттэр мунньахтара буоларын
эттэ. Ўєрэх тэрилтэлэрин кэрийэн кыстык�
ка бэлэмнэрин кєрєллєр. Ньурбачаан агро�
оскуолатыгар козаларын кыстатарга отторо
тиийбэт, от атыылааччыны кэпсэтэн хар�
чытын сороіун тєлєєбўттэр.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын начаалынньыгын солбуйааччыта Нико�
лай Рожин криминальнай субуокканы би�
лиЇиннэрдэ. Нэдиэлэ устата 50 иЇитиннэ�
рии киирбит, 7 буруй оμоЇуллубут, ол иЇи�
гэр 2 � масыанньыктааЇын. Барыта 94 ад�
министративнай боротокуол, ол иЇигэр
ГÀИ отделынан 82 боротокуол толоруллу�
бут. Суоппар дастабырыанньата суох 3 ки�
Їи, итирик туруктаах 2 киЇи тутуллубуттар,
5 массыына ыстаарааптыыр стоянкаіа ту�
руоруллубут.

ИСУ бэрэстэбиитэлэ Людмила Василье�
ва улууска бара турар тутуу ўлэлэрин иЇи�
тиннэрдэ. Кўндээдэ оскуолатын электри�
ката уонна сантехниката оμоЇуллар, ах�
сынньыга ўлэіэ киириэхтээх. Чаппанда
оскуола�саада бўтэн, ўлэіэ киллэрэргэ
кєμўл ылыллыбыт. Маарга оіо уЇуйаанын
дьиэтэ тутулла турар, сылааЇа киирэ илик.
Хатыμ СыЇыыга уонна Сўлэіэ 4 кыбар�
тыыралаах уопсай дьиэлэр холлоіосторо
бўтэн турар. Дьаархаμμа оіо уЇуйаанын
харчыта тєлєнўєн наада, ўлэтэ бара турар.
Диализнай киин куонкуруЇа бўттэ, кыа�
йыылааіынан "Стройкомфорт" ХЭТ та�
іыста, бу кўннэргэ хантараакка илии бат�
таныаіа.

Урбааны єйўўр киин салайааччыта Нюр�
гуяна Михайлова улууска Норуот кєіўлээ�
Їинин сылын кыттыылаахтарыттан ўлэлэ�
рин отчуота хомулларын, барыллаан
02.12.2022 с. тыйаатыр дьиэтигэр Норуот
кєіўлээЇинин сылын тўмўктўўр тэрээЇин
ыытыллара былааннанарын эттэ.

КИО бэрэссэдээтэлэ Àнастасия Попова
14.11.22 саіалаан 30.11.22 с. диэри кэлим
кадастровай ўлэіэ куонкурус биллэрилли�
битин иЇитиннэрдэ.

26 №�дэээх ОГПС салайааччыта Вадим
Васильев Ньурба Водников уул. 24 №�дээх
дьиэтин гараЇыгар баЇаарга 1 массыына, 4
киЇи ўлэлээбитин, гараж бўтўннўў умай�
бытын, сыл саіаланыаіыттан 29 баЇаар
буолбутун (былырыын баччаіа � 31) эттэ. 

Улуус баЇылыгын солбуйааччыта Васи�
лий Семенов баЇаар элбэіинэн сибээстээн,
баЇаарынай сулууспаіа уоттан сэрэхтээх
буолууга нэЇилиэнньэ ортотугар сэрэтэр
ўлэни ыытарга былаан�график оμостон
ўлэлиир наадатын бэлиэтээтэ.

СЄ БыыЇыыр сулууспатын Ньурбатаа�
іы этэрээтин салайааччыта Àфанасий Ноев
Мирнэй оройуонун Чернышевскайыгар
тиийэн сўппўт 3 дьону кєрдєєЇўμμэ ўлэ�
лээбиттэрин, 2 киЇи кєстўбўтўн иЇитин�
нэрдэ. "Чараас муус" эпэрээссийэ ыытыл�
лар. Тэрилтэіэ 2 ўлэЇиккэ вакансия баар.

"ОДьКХ" ГУП Ньурбатааіы филиалын
дириэктэрэ Àлексей Тихонов ааспыт нэдиэ�
лэіэ аварийнай�диспетчерскэй сулууспаіа
139 ыμырык киирбитин, Маалыкайга
"ЖКХ�Àльтернатива" ХЭТ�кэ чох биэрбит�
тэрин эттэ. НэЇилиэктэргэ ОДьКХ филиа�
лын учаастактарыгар чох саппааЇа баар.

Ветуправление салайааччыта Мотрена
Иванова улууска сыстыганнаах ыарыылары
утары тэрээЇиннэр бара туралларын иЇи�
тиннэрдэ. Эмкары утары Àкана, Ўєдэй нэ�
Їилиэктэригэр сўєЇўгэ 100% быЇыы оμо�
Їуллубут, Хаμаласка � 59% эрэ. Биэ кээ�
Їиитин таЇаарар ыарыыны утары вакцина�
ция бытаан. Улууска 6 тыЇ. биэттэн 3,5
тыЇ. эрэ биэ тєрўўр. Биэлэри кэмигэр хо�
муйан быЇыы бэрдэрэр наада. Олохтоох
дьаЇалталар манна бииргэ ўлэлэЇиэхтээх�
тэрин туЇунан ветуправлениеттан сурук
барбыт.

Василий Семенов биэлэри 100% хабан
быЇыы туруорар наадатын эттэ, бу боппу�
руоска тыа хаЇаайыстыбатын департамена
ўлэлэЇэригэр соруйда.

Ўп управлениетын салайааччыта Àлена
Семенова ўпкэ�харчыга сыЇыаннаах иЇи�
тиннэрии оμордо. Улуус финансовай уор�
ганнара кыттыылаах ВКС�нан сўбэ мун�
ньах ыытыллыбыт. Дивидент боппуруоЇу�
гар сыЇыаннаан, ИСУ�ну кытта быйыл
ўлэіэ киириэхтэх эбийиэктэргэ тэμμэ ўлэ
барыахтааіын бэлиэтээтэ. 11.11.22 с. анал
байыаннай эпэрээссийэіэ кыттар дьоμμо
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє
фондатыгар 1 039227 солк. киирдэ.

Ыччат бэлиитикэтин управлениетын
салайааччыта Валерия Владимирова ааспыт
нэдиэлэіэ спорт управлениетын кытта
улуустааіы волейбол кўрэхтэЇиитин тэри�
йэн ыыппыттарын, кўрэх кыттааччыла�
рыттан анал байыаннай эпэрээссийэіэ
кытта сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар
кємє фондатыгар 60 тыЇ. солк. киирбитин
иЇитиннэрдэ. 11.11.22 с. улууска тўєлбэлэр
икки ардыларыгар бырайыак кємўскээЇи�
нин тўЇўмэіэ тўмўктэннэ. НэЇилиэктэр�
тэн уонна Ньурба к. киирбит 8 сайаапка
єйєбўлў ылан, 2113 тыЇ. солк. ўп тыыры�
лынна. Ол иЇигэр улуустааіы ыччат бэлии�
тикэтин управлениета єрєспўўбўлўкэтээіи
кўрэххэ кыттан кыайбыт 1912500 солк.
грана уонна улуустан кєрўллўбўт 201 тыЇ.
солк. 

Àхсынньы 8�10 кк. "Боотур" доброволь�
ческай этэрээт бирииЇигэр єрєспўўбўлўкэ
нэЇилиэктэрин ыччатын ортотугар Спар�
такиада тэриллэр, онно улуус чиэЇин Ок�
тябрьскай нэЇилиэк кємўскўєіэ. Кўннэтэ
мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэ�
риттэн ыйытыктар, туЇулаан этиилэр кии�
рэ тураллар. Москваіа госпитальга эмтэнэ
сытар биир дойдулаахтарбытыгар кємєіє
волонтеру ыытыахтаахтар, Дьокуускайтан
барар баіалаах киЇи кєЇўннэ.

Тыа хаЇаайыстыбатын департаменын
салайааччыта Леонид Ушканов 16.11.22 с.
Дьаархан Суптуріаныгар хапытаалынай�
дык єрємўєннэммит шлюз�регуляторы
хамыыЇыйанан кєрєн тутталларын эттэ.
Улууска оту таЇарга ўлэлиир тэрилтэни бы�
Їаарарга куонкурус биллэрилиннэ. Улуус
иЇигэр 1700�тан тахса туонна от таЇыл�
лыахтаах. Ўўт тутуутун былаана 90�ча %
туолла. 25.11.22 с. улууска тыа хаЇаайысты�
батын ўлэЇиттэрин Кўнэ бэлиэтэнэр, "Кы�
талык" КД�гар ас�ўєл дьаарбаμката тэрил�
лиэіэ. 

Спорт управлениетын салайааччыта
Роберт Àлексеев волейболга кўрэхтэЇиигэ
нэЇилиэк ўксэ кыттыбытын, тэрилтэлэр
хамаанда туруорбуттарын эттэ. Сэтинньи
19�20 кк. � мини�футболга кўрэхтэЇии,
аныгыскы нэдиэлэіэ оіолорго � дуобакка
кўрэхтэЇии. Бырааттыы Ноговицыннар
бириистэригэр хапсаіайга кўрэхтэЇии му�
μутуур кыайыылааіынан легионербыт Ни�
кита Хабаров таіыста.

Социальнай кємўскэл управлениетын са�
лайааччыта Ирина Находкина соцконтрак�

ка, тус кємєлтє хаЇаайыстыбатын сайын�
нарыыга квоталар бўтэн эрэллэрин эттэ.
Мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэ�
ригэр єрєспўўбўлўкэтээіи тєлєбўргэ ха�
мыыЇыйа кєрўўтўгэр 40 сайабылыанньа
баар. 98 киЇиэхэ тєлєбўр ананна, ол иЇигэр
57 � Ньурба улууЇун олохтоохторугар. До�
кумуоннарга мєккўєрдээх тўгэннэр таіыс�
тылар даіаны, тєлєбўр мобилизациялам�
мыт дьоμμо бэйэлэригэр ыытыллар. 

Пенсионнай управление салайааччыта
Владимир Моисеев Àканаіа, Чкаловка тах�
сан ўлэлээбиттэрин, 15.11.22 с. Хорулаіа,
Мархаіа ўлэлии тахсалларын иЇитиннэр�
дэ. Соцстрах фондатын кытта холбоЇорго
исписэлиистэргэ ўєрэх ыытыллар. Со�
куоннай саастарын туола илик оіолорго
2023 с. тохсунньу 1 к. биир "универсальнай
босуобуйа" киирэр, бу тєлєбўр ыал дохуо�
туттан тутулуктанан кєрўллэр. 

Олоіу�дьаЇаіы хааччыйар сулууспаіа
туЇаайан, Василий Семенов быйылгы суол
хаайтарыылаах кэмигэр ГСМ кырыымчык
балаЇыанньата эЇиил хатыламматын туЇу�
гар, Маалыкайга 50�нуу кубометрдаах 2 ем�
коЇы таЇаарар туруорарга "Саханефтегаз�
сбыт" тэрилтэіэ сурук бэлэмнииргэ сору�
дахтаата. 

Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игнатьев
ааспыт нэдиэлэіэ "Западнай�Бєгдьєєлє"
маршрутугар оптуобус тохтуур сирдэригэр
"кармашектар" оμоЇуллубуттарын эттэ.
Билигин ГÀИ�ны кытта маршрут техпаас�
пара оμоЇуллуохтаах, докумуона ирдэбил�
гэ эппиэттиирдии оμоЇуллан бўттэіинэ бу
маршрутунан оптуобустары таЇаарыахтара.
Ууну ыраастыыр ыстаансыйа ÀТП дьиэти�
гэр туруорулунна, сапчаастара кэллэ. Су�
буотаіа Ньурба к. мобилизацияламмыт
дьон дьиэ кэргэттэригэр уонна муус ылыы�
тыгар ўлэлэспит оіолорго муус ылыллан
киллэрилиннэ. 

Септик кирдээх уутун таЇыытыгар ўлэ
барар, Энергетик кыбаартал ситимэ син�
биир сэрэхтээх. "Кристалл" ХЭТ 09.12.22 с.
тохтуурун туЇунан сурук киллэрбит. Бээ�
тинсэіэ "Кыталык" КД�гар аЇымал санаа
кэнсиэрэ ыытыллан, анал байыаннай эпэ�
рээссийэ кыттыылаахтарыгар кємє фонда�
тыгар 111600 солк. киирдэ. Субуотаіа
мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэ�
ригэр анаан мэрия, СЭГХ уонна ÀТП ўлэ�
Їиттэрэ муус ылан, 7 ыалга уонна 4 бэтэ�
рээμμэ тиэрдибиттэр. Сэтинньи 11�13 кк.
Ньурбачаан олохтоох дьаЇалтатын уонна
улуустааіы аіалар Сэбиэттэрин кєіўлээ�
Їиннэринэн муμха тэрилиннэ. Барыта
450�ча киЇи кытынна, бўтэЇик кўн 200�тэн
тахса киЇи сырытта, бары илии тутуурдаах
дьиэлээтилэр. Бу кўннэргэ уулусса хаарын
ыраастааЇына барар. "Маслозаводтан" са�
іалаан уулусса сырдатыытын ўлэтэ ыытыл�
лар, оскуолалар уонна оіо уЇуйааннарын
тастарыгар эмиэ лаампалар ыйаныахтара. 

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыгын солбу�
йааччыта Àлександра Иванова мобилиза�
цияламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр 16
ыалга муус ылбыттарын эттэ. Оттук маска 6
сайаапка киирбит, 2 ыалга киллэрбиттэр,
єссє мас бэлэмнээЇинигэр ўлэлиэхтэрэ.
"Боотур" добровольческай этэрээт бирии�
Їигэр Спартакиадаіа Октябрьскай нэЇи�
лиэк хамаандатын толору састааба сўўмэр�
дэннэ.

Улуус баЇылыгын солбуйааччыта Васи�
лий Семенов улуус баЇылыгын социальнай
боппуруостарга солбуйааччыта Àнна Ула�
рова СЄ Бырабыыталыстыбатыгар ўлэіэ
кєспўтўнэн уонна улуус баЇылыгын сўбэ�
Їитэ Галина Николаева бочуоттаах сын�
ньалаμμа барбытынан сибээстээн, саμа
анааЇыннар буолуохтарын туЇунан иЇи�
тиннэрдэ. 

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова СЄ Бырабыыта�
лыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйаач�
чыта Ольга Балабкинаіа медвытрезвител�
лэр тустарынан сўбэ мунньах ыытыллыбы�
тын, эЇиил 6 улууска тэриллэрин, итиннэ
Ньурба улууЇа суоіунан сибээстээн ити
боппуруоска ўлэлэЇэргэ эттэ. Улууска ити
кыЇаліа сытыытык турарын бэлиэтээтэ. 

Планерка тўмўгўнэн кэккэ салайааччы�
ларга чопчу сорудахтар тиэрдилиннилэр. 

Улуус дьаЇалтатын
пресс�сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

Ол иЇигэр: улуус дьаЇалтата � 85862
солк., "Байылыат" ХЭТ � 20000 солк.,
"Кристалл" ХЭТ � 50000 солк, улуустааіы
ўп управлениета � 41659 солк., улуустааіы
култуура департамена � 13000 солк., улуус�
тааіы 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 хаЇаайыс�
тыбатын департамена � 11500 солк., Ўєдэй
оскуола�саада � 15000 солк., "Родничок"
д/с � 11100 солк., "Малышок" д/с � 5800
солк., ўєрэх управлениета � 18500 солк.,
"Чуораанчык" д/с �  10000 солк., Ньурба�
тааіы улуустар икки ардыларынааіы дьиэ
кэргэμμэ уонна оіоіо кэлим кємє киинэ
� 15000 солк., "Октябрьскай нэЇилиэк"
МТ � 21221 солк., Ньурбачаан орто оскуо�
лата � 7000 солк., Ньурба 2 №�дээх орто
оскуолата � 56400 солк., Хорула "Туллук�
чаан" д/с � 11500 солк., "Àленушка" д/с �
11000 солк., социальнай  кємўскэл управ�

лениета � 17000 солк, хонтуруоллуур�счет�
най палаата � 5242 солк., Єμєлдьє орто
оскуолата � 37950 солк., "Кыталык" д/с �
8400 солк., Кииннэммит бухгалтерия �
18000 солк., Чуукаар "Ымыычаан" д/с �
10000 солк., Ўлэлээх буолуу киинэ � 2000
солк., улуус Сўбэтэ � 7868 солк., "Кэскил"
д/с � 23900солк., "Àндреев Григорий Гри�
горьевич" ИП � 5000 солк., "Титова Зоя
Васильевна" ИП � 200000 солк., "Мичил"
д/с � 8000 солк., мэрия � 10000 солк., Сўлэ
орто оскуолата � 18500 солк., "Ромашка"
д/с � 21100 солк., ИСУ � 8000 солк., "Àнто�
нов Петр Иванович" ИП � 30000 сок.,
"Григорьев Дмитрий Данилович" � 10000
солк., пенсионнай управление � 20370
сок., Чуукаар орто оскуолата � 19000 солк.,
Хаμалас нэЇилиэгин олохтоохторо � 31790
солк., "ОДьКХ" ГУП филиала � 67961
солк., Дьаархан нэЇилиэгэ (кэнсиэрт) �
6984 солк., ДИПИ � 56000 солк., "Ньурба"
улуус хаЇыата � 7760 солк., улуустааіы
киин балыыЇа � 138009 солк.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

– Быстах хомуур –

Фондаіа 1366731 солк. киирдэ
Сэтинньи 15 к. туругунан мобилизацияламмыт байыаннай
сулууспалаахтарга уонна контрактниктарга, кинилэр дьиэ

кэргэттэригэр кємє Фондатыгар барыта 1366731 солк. киирдэ.
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Сэтинньи 7 кўнэ. Нэдиэлэтээіи
былаанныыр мунньахха Ил Дархан
2023 сыл бюджет барылын оμорууга
уонна єрєспўўбўлўкэіэ федеральнай
бырагыраамалар туолууларыгар сў�
рўн боліомтону уурары ыйда. "Бы�
рабыыталыстыба дьокутааттары кыт�
та кэлэр сыллааіы бюджет иккис
ааіыыга кєрўллўўтўгэр киирбит
эбиилэри, этиилэри учуоттаан ўлэлэ�
Їэргитигэр. Маны сэргэ быйылгы
бюджет чуолкайдааЇыныгар ылсар�
гытыгар. Єрєспўўбўлўкэіэ кэккэ са�
лааіа национальнай бырайыактар
туолуулара мєлтєіє бэлиэтэнэр. Бу
боппуруоска федеральнай былаас
уорганнарын кытта мунньаіы бэлэм�
ниибит", � диэтэ Àйсен Николаев.

Àйсен Николаев байыаннай су�
лууспалаахтар дьиэ кэргэттэригэр
кємєнў оμоруу боліомто киинигэр
сылдьарын санатта. Àнал байыаннай
эпэрээссийэіэ кыттааччылар усту�
дьуон оіолоругар эбии стипендия тє�
лєЇўў саіаламмытын эттэ. Итиэннэ
оіолор лааіырдарга сынньаналлары�
гар 189 сайаапка киирбитин иЇитин�
нэрдэ.

Сэтинньи 7 кўнэ. Àйсен Николаев
салайыытынан барбыт конституци�
оннай хамыыЇыйа мунньаіар СЄ Тє�
рўт сокуонугар уларытыылары уонна
эбиилэри киллэрэр туЇунан сокуон
барылын єйєєтўлэр. Сотору кэминэн
парламент кєрўўтўгэр киириэіэ. Ма�
ны сэргэ СЄ Счетнай палаататын
статуЇа чопчуланар. Итиэннэ єрєс�
пўўбўлўкэ прокурора сокуону оμо�
рон, парламент кєрўўтўгэр кєіўлээн
киллэрэр кыахтаныаіа. 

Сэтинньи 7 кўнэ. Àрктикатааіы
култуура уонна искусство судаарыс�
тыбаннай института "Приоритет�
2030. УЇук Илин" стратегическай
академическай инники кўєн бырагы�
рааматыгар кыттыытын Àйсен Нико�
лаев уонна бу ўєрэх кыЇатын ректора
Саргылана Игнатьева дьўўллэстилэр.
"Àрктика култууратын куода: кэлэр
кэм креативнай оскуолата" стратеги�
ческай бырайыагы олоххо киллэрии�
гэ креативнай уонна сыыппара киин�
нэрэ, хоту сиргэ киЇи хапытаалын
ўєрэтиигэ лаборатория, ситимнэри�
нэн оскуолалара тэриллиэхтэрэ, ўр�
дўк ўєрэххэ бэлэмнээЇин куурустара,
аныгы ўєрэх бырагыраамалара уонна
технологиялара аЇыллыахтара. 

Сэтинньи 8 кўнэ. Єрєспўўбўлўкэ
баЇылыга Àлдан оройуонугар ўлэлээ�
тэ. Бу кўн Àлдаμμа саμа спортивнай
комплексы ўлэіэ киллэрдилэр. 4
тыЇ. кв. м. иэннээх хаμкылыыр ка�
токтаах эбийиэк "Газпром � оіолор�
го" бырагыраама чэрчитинэн туту�
лунна. Ил Дархан спортивнай инвен�
тарь ыларга сертификат туттарда.
Бастакынан саμа катокка оіолор
хоккейдыы таіыстылар.

Салгыы Àйсен Николаев Àлдаμ�
μа быстах байыаннай хомуурга бар�
быт дьоμμо кємєнў оμорор БÀРЫ
БИИРГЭ сўрўннўўр кииμμэ ўлэтин
билистэ. Киин быйыл балаіан ыйы�
гар аЇыллыбыт, Àлдантан Чита уонна
Уссурийскай куораттар сўўмэрдиир
пууннарыгар тиийбит байыастарга
487 кг кэриμэ материальнай кємєнў
ыыппыттар. Итиэннэ 2,5 тн кємє
Дьокуускайга баар БÀРЫ БИИРГЭ
єрєспўўбўлўкэтээіи ыстаапка тиэр�
диллибит. Àйсен Николаев киин ўлэ�
Їиттэригэр байыастарга уонна кини�
лэр дьиэ кэргэттэригэр кємєлєрўн
иЇин махтанна.

Àлдаμμа сырыытыгар Ил Дархан
балаіан ыйыгар мобилизациялам�
мыт байыас дьиэ кэргэнин кытта кє�
рўстэ. Спириннэр чааЇынай дьиэіэ
олороллор. Àйсен Сергеевич олох�
тоох дьаЇалта байыастар дьиэ кэргэт�
тэригэр кємєнў хайдах оμорорун бэ�
рэбиэркэлээтэ. "Кємє оμоЇуллар,
тєлєбўрдэр тиэрдиллибиттэр, олох�
тоох салалта бэйэтэ быЇаарар боппу�
руостара бааллар. Мин байыаннай
сулууспалаахтар дьиэ кэргэттэригэр
барыларыгар чугас дьонноро тўргэн�
ник кыайыы кєтєллєєх, этэμμэ
эргиллэн кэлэллэригэр баіарабын", �
диэтэ Àйсен Николаев.

Салгыы Ил Дархан 2023 сылга
Àлдан куорат тєрўттэммитэ 100 сы�
лынан бэлиэ даатаны кєрсє бэлэмнэ�
нии ўлэтигэр сўбэ мунньаіы ыытта. 

Сэтинньи 9 кўнэ. Àйсен Николаев
Владивостокка УЇун Илиμμи феде�
ральнай уокурук Сэбиэтин мунньа�
іар кытынна. Юрий Трутнев салайан
ыыппыт мунньаіар федеральнай ми�
нистиэристибэлэр, биэдэмистибэ�
лэр, эрэгийиэннэр салайааччылара
УЇук Илин уокурукка экэниэмикэіэ
уонна уопсастыбаіа куттал суох буо�
луутун, РФ Сэбилэниилээх кўўстэрэ
наадыйыыларын хааччыйыы боппу�
руостарын, национальнай быра�
йыактары олоххо киллэрии хаамыы�
тын кєрдўлэр уонна Илиμμи экэнэ�
миичэскэй форум тўмўктэрин та�
Їаардылар.

Бу кўн Ил Дархан Владивосток
куоракка сулууспалыы сылдьар єрєс�
пўўбўлўкэ байыаннай сулууспалаах�
тарын кытта кєрўстэ. "Саха сириттэн
сулууспаны ааЇа сылдьар 83�с гвар�
дейскай десантнай�штурмовой бири�
гээдэіэ икки УÀЗ массыынаны тут�
тардым. Бу массыыналары мэдис�
сиинэ кємєтўн оμорорго туЇаныах�
тара. Саха сирин кылаата уопсай

дьыалаіа кємє буоллун!", � диэтэ Àй�
сен Николаев.

Бу иннинэ єрєспўўбўлўкэ сулуус�
паны ааЇар Бурятия байыаннай чаа�
Їыгар массыыналары биэрбитэ.

Сэтинньи 10 кўнэ. Àйсен Нико�
лаев Нерюнгри оройуонугар оробуо�
чай сырыытын кэмигэр Иенгра сэ�
лиэнньэтигэр амбулатория тутуутун
бэрэбиэркэлээтэ. Àмбулатория "До�
руобуйа харыстабыла" национальнай
бырайыак чэрчитинэн тутуллар.
Эбийиэк уопсай иэнэ � 180 кв.м., ту�
туу уопсай суумата � 19,9 мєл. солк.,
итинтэн 15 мєл. тахса солк. ўп фе�
деральнай бўддьўєттэн кєрўллўбўт.

Иенгра бєЇўєлэгэр Ил Дархан
байыаннай эпэрээссийэ кыттыылаа�
іа, дьоруойдуу кыргыЇыы толоону�
гар єлбўт Станислав Кронгауз дьиэ
кэргэнигэр сырытта. Кини "Хорсу�
нун иЇин" уордьаны Станислав эбэтэ
Ольга Борисовнаіа туттарда. "Ста�
нислав Васильевич ДонбаЇы босхо�
лооЇуμμа дьоруойдуу охтубута. Ук�
раина фашистарын утары кыргы�
Їыыга чиэстээхтик киирсибитэ. Ки�
нини уонна кини курдук хорсун
уолаттарбытын єйдўў�саныы сыл�
дьыахпыт. Дириμ кутуріаммын
тиэрдэбин", � диэн Àйсен Николаев
эттэ.

Билигин дьиэ кэргэн хаарбах
туруктаах дьиэіэ олорор, Ил Дархан
бу боппуруоЇу быЇаарыыга ўлэлэ�
Їиэх буолла. Станислав Васильевич
Кронгауз 22 саастааіа. Кини дьиэ
кэргэнигэр судаарыстыбаттан 5 мєл.
солк. тєлєммўт, оройуон социальнай
харалтатыттан � 1 мєл. солк.

Àйсен Николаев оробуочай сы�
рыытын кэмигэр Нерюнгритааіы
ГЭС иккис уочаратын тутуутун кєр�
дє. Нерюнгри оройуонун Чульман
бєЇўєлэгэр "Газпром � оіолорго" бы�
рагырааманан хаμкылыыр была�
Їааккалаах саμа физкультурнай�чэб�
дигирдэр комплекс тутулунна. Эби�
йиэк иэнэ 4 тыЇ. тахса кв. м. Àйсен
Николаев спорт эбийиэгэ аЇыллы�
бытынан спортивнай малы атыыла�
Їарга сертификат туттарда.

Сэтинньи 11 кўнэ. Àйсен Нико�
лаев єрєспўўбўлўкэ прокуратуратын
кытары холбоЇуктаах мунньаіы ыыт�
та. Бастакынан национальнай быра�
йыактар туолууларын боппуруоЇа кє�
рўлўннэ. Ил Дархан тэтими кўўЇўр�
дэргэ, киирэр болдьоіу тардыбакка
ситиЇэри эттэ. Маныаха Бырабыыта�
лыстыба чилиэннэрэ национальнай
бырайыактар туолууларыгар эппиэ�

тинэЇи сўгэллэрин санатта.
Салгыы оттук сезонун боппуруо�

Їа кєрўлўннэ. Ититии олорор дьиэ
уонна социальнай эбийиэк 100 %
бэриллибит. Бырабыыталыстыба
уонна тустаах министиэристибэлэр
саахалы таЇаарбат гына эбии миэрэ�
лэри ылалларыгар сорудахтаата.

Сэтинньи 11 кўнэ. Єрєспўўбўлўкэ
баЇылыга Национальнай мэдиссии�
нэ киинин � 1 №�дээх єрєспўўбўлў�
кэтээіи балыыЇа тэриллибитэ 30
сылынан кэллэктииби, ўлэлээбит бэ�
тэрээннэри эіэрдэлээтэ. Ил Дархан
отут сыллааіыта киин аЇыллыыта
єрєспўўбўлўкэ сайдыытын уонна
кыаіын саμа таЇымμа таЇаарбыт
уЇулуччулаах тўгэн буолбутун, ма�
ныаха бастакы Бэрэсидьиэммит Ми�
хаил Николаев єμєтўн бэлиэтээн эт�
тэ. Тэрилтэ аныгы кэм хаамыытынан
тэμμэ хардыылыыр, аныгы техноло�
гиялары баЇылыыр, кыаіын улаа�
тыннарар, инфраструктураны кэμэ�
тэр. Бу саас техническэй хааччыл�
лыытынан дойдуга биир бастыμ саμа
кардиологическай киин аЇыллыбы�
та. Ил Дархан кэллэктиипкэ махталы
биллэрдэ уонна саμа ситиЇиилэри
баіарда, итиэннэ дойду уонна єрєс�
пўўбўлўкэ судаарыстыбаннай наіа�
раадаларын туттарда.

Сэтинньи 11 кўнэ. Àйсен Никола�
ев Ленскэй оройуонун баЇылыга
Жумарт Àбильмановы кытта кєрсєн,
оройуон социальнай�экэнэмиичэс�
кэй сайдыытын боппуруостарын
кэпсэттилэр. Бу кўн Àйсен Николаев
Кировскай куораты чєлўгэр тўЇэрии�
гэ ўлэлээбит оробуочай бєлєххє Де�
нис Пушилин илии баттааЇыннаах
Донецкай Норуодунай Єрєспўўбўл�
ўкэ судаарыстыбаннай наіараадала�
рын туттарда.

Ил Дархан бэлиэтээбитинэн, чє�
лўгэр тўЇэриллибит, саμардыллыбыт
2�с №�дээх оскуола Кировскай куо�
рат эрэ буолбакка, бўтўн Донецкай
Єрєспўўбўлўкэ киэн туттуутунан
буолар. Ону тэμэ, шахтаттан ылан,
ититии уонна саппаас уунан хааччы�
йыы ситимнэригэр ыраастыыр тэ�
риллээх саμа водоводу сахалар туп�
путтарын, ол уопутун Донбасс атын
куораттарыгар эмиэ туЇанар буоллу�
лар. "Донецкай Норуодунай Єрєс�
пўўбўлўкэіэ ўтўєлэрин иЇин" III
истиэпэннээх бэлиэнэн РФ Бэрэси�
дьиэнин иЇинэн СЄ бастайааннай
бэрэстэбиитэлэ, СЄ Бырабыыталыс�
тыбатын оробуочай бєлєіўн сала�
йааччыта Àндрей Федотов уонна СЄ

нэЇилиэнньэ куттала суох буолуутун
хааччыйар судаарыстыбаннай кэми�
тиэтин бэрэссэдээтэлэ Дмитрий
Лепчиков наіараадаланнылар. ДНи
Бочуотунай грамотатынан СЄ Бас�
тайааннай бэрэстэбиитэлистибэтин
управлениетын салайааччытын э.т.
Давид Àрхан, "Сахамедиа" холдинг
генеральнай дириэктэрин солбуйаач�
чы Сулустаан Заболоцкай, Баста�
йааннай бэрэстэбиитэл кємєлєЇєєч�
чўтэ Григорий Федоров, Судаарыс�
тыбаннай баЇаары утары охсуЇар су�
лууспа отделын начаалынньыга Ген�
надий Шестаков бэлиэтэннилэр.

Сэтинньи 12 кўнэ. Дьокуускайга
лўєччўктэр училищеларын саμа
ўєрэнэр куорпуЇун уонна уопсай
дьиэтин тутуохтара, устудьуон ахсаа�
на 450�μа диэри эбиллиэіэ. Саμа
дьиэни тутарга федеральнай бўд�
дьўєттэн 1,4 млрд. солк. кєрўллўєіэ.
Новопортовской кыбаарталга саμа
куорпустар тутуллуохтаах былаЇаак�
каларын Àйсен Николаев тиийэн
кєрдє�иЇиттэ. Ўєрэнэр куорпуЇу,
уопсай дьиэни, спортивнай сааланы
былаан быЇыытынан 2023�2025 сс.
тутуохтара. Àйсен Николаев тустаах
министиэристибэлэргэ, куорат дьа�
Їалтатыгар тутуу барыахтаах сиригэр
баар, саахалланар туруктаах дьиэлэри
кєЇєрєргє анал бырагыраама оμо�
рон, тўргэтэтэргэ сорудахтаата. 

Сэтинньи 13 кўнэ. Сахабыт сирин
Бастакы Бэрэсидьиэнэ Михаил Ефи�
мович Николаев 85 сааЇын туолбуту�
нан Àйсен Николаев єрєспўўбўлўкэ
салалтатын уонна тус бэйэтин аатыт�
тан итиитик�истиμник эіэрдэлээтэ. 

Ўєрўўлээх кўн Ил Дархан Мэдис�
сиинэ национальнай киинигэр Ми�
хаил Ефимович Николаев аатын
иμэрдэ. Бу этии медицина эйгэтит�
тэн киирбитин, ону єйєєбўтўн Ил
Дархан иЇитиннэрдэ. "БиЇиги баста�
кы Бэрэсидьиэммит Михаил Ефимо�
вич Медицина национальнай киинэ
олохтоноругар, єрєспўўбўлўкэіэ эрэ
буолбакка, УЇук Илиμμэ доруобуйа
харыстабылын биир бастыμ тэрилтэ�
тэ буоларыгар сўμкэн оруоллаах", �
диэн Àйсен Николаев бэлиэтээтэ.

Саха сиринээіи Мэдиссиинэ на�
циональнай киинин албан ааттаах
историята 30 сыл анараа єттўгэр са�
іаламмыта. Билигин киин аан дой�
дуга баар аныгы оборудованиетынан
хааччыллан, єрєспўўбўлўкэ нэЇи�
лиэнньэтигэр ўрдўк технологиялаах
мэдисиинэ кємєтўн оμорор кыахтаах
базалаах. Онон сўдў киЇибитигэр,
Михаил Ефимовичка, дьон�сэргэ
махтала муμура суох. Кини аатын
ўйэтитии саха норуотун баріа мах�
тала буолар.

Àфанасий НОЕВ, 
Ил Дархан пресс�сэкирэтээрэ.

Быстах хомуурга   ыμырыллы�
быт биир дойдулаахтарбытыгар
анаан кємє саліанан барар. 

"Àрыллыы" тўмсўў салайаач�
чыта Галина Дмитриевна Фёдорова
кэнники кємєлєр тустарынан кэп�
сээтэ:

� 2022 с. балаіан ыйын 30 кў�
нўттэн биЇиги ўлэбит саіаламмы�
та, онтон сэтинньи ый ортотуттан
Сўлэ нэЇилиэгин ийэлэрэ, эбээ�
лэрэ, дьахтар сэбиэтин салайаач�
чыта Евсеева Матрена Проко�
пьевна кєіўлээЇининэн 40 паара
кээнчэ, 20 паара сиэлинэн угун�
ньах тиктилэр, маны кытта сиэл�
лээн, дьэдьэн уга, боіоруоскай
ыраастыыр оту кытары алгыстаах
пакеттарга уган туттардылар.

Ўтўлўк, кээнчэ киэбин Нико�
лаева С.В. ураннык быЇан иис�
тэммит дьоммутугар биэртэлээтэ.
Бу барыта хомуллан ахсынньы ый
саμатыгар быстах хомуурга бар�
быт уолаттарбытыгар тиийиэх�
тээх.

Улуус уонна куорат баЇылык�
тарын кытары кєрсўЇўўгэ улуус
баЇылыга Àлексей Михайлович
Донецкайга сырыытын кэпсээн
туран, байыаннай хомуурга бар�
быттарга ордук туох наадатын
бэлиэтээн эппитэ. 

"Эдисоμμа" мобилизацияіа
анаан иистэнэр ийэлэр, эбээлэр,
эдьиийдэр кэлэллэригэр�барал�
ларыгар анаан оптуобус тохтобу�
лун туруорсубуппутун, Геннадий
Васильевич Игнатьев утары ба�
ран, пааркаіа оптуобустар тох�
туур буолбуттара биЇиэхэ олус та�
быгастааіынан ааіан туран мах�
танабыт. Геннадий Васильевич
куорат дьаЇалтатын аатыттан
25000 харчынан кємє оμорбутун
матырыйаал атыылаЇарбытыгар
тутуннубут, кытыан аіалтаран

ийэлэр Елена Ивановна Софро�
нова уонна Людмила Митрофа�
новна Яковлева 82 устуука алгыс
нобуорун оμордулар. Клавдия
Петровна Егорова уонна ийэлэр
кылынан стелька тиктилэр.

Àан бастаан саіалыахпытыт�
тан уопсайынан тигиллибитинэн,
ыытыллыбытынан 153 набор бар�
да. Дьокуускайга, Донецкайга
икки тєгўл, Приморьеіа уонна
Ньурбаттан байыаннай сулуус�
паіа мобилизацияламмыттарга
ыыппыппыт.

Ньурба куорат олохтооіо Àида
Дмитриевна Саввинова мобили�
зация саіаланыаіыттан иискэ
саамай ыараханын ылсан, халыμ
таμаЇы быЇан кэллэ. Кини иис�
тэнэр дьоммутугар мэлдьи сўбэ�
ама буолар. Àида Дмитриевна
аμардас иискэ эрэ буолбатах,

оройуоμμа, куоракка ыытыллар
доруобуйаларынан хааччахтаах
дьон кўрэхтэЇиилэригэр кєхтєєх�
тўк кыттан миэстэлэЇэр. Бу сото�
рутааіыта ыытыллыбыт кўрэххэ
Дарска уонна ытыыга миэстэлэс�
тэ.

Наталья Трофимовна Федото�
ва кыл стелькалары тигиигэ маас�
тар�кылаас ыытан, барыта хол�
боон 35 устуука стелька тикпитэ.

Кэнники шарф�бафф � 28,
подлокотник � 30, наколенник �

58, кээнчэ Сўлэлэри кытары хол�
боон 71 устуука, 17 куллуку, баа�
йыы наскы � 14, берцы  саппыкы
иЇинэн кэтэргэ флис матыры�
йаалтан наскы � 31, харысхал на�
бора (маμан сиэл, кытыан, чэй)
82 устуука оμоЇулунна. 

НэЇилиэктэртэн Àнтоновка,
Кўндээдэ, Ньурбачаан, Сўлэ,
Маар, Єμєлдьє утары баран кє�
мєлєЇєн тиктилэр. Хаμалас нэ�
Їилиэгэ икки хос халыμ балакла�
ва тикпитин Донецкайга ыып�

пыппыт. Маартан Лидия Никола�
евна Спиридонова дьўєгэтинээн
Петрова Мария Васильевналыын
уон паара  наколенник, 28 устуука
алгыс суруктаах кытыаннаах на�
бор бэйэлэрин баіаларынан оμо�
рон ыыппыттара. 

Иистэнэрбитигэр кэлэр маты�
рыйаалы, арааЇынай иискэ тут�
туллар сээкэйдэрбитин массыы�
налаах суоппардарга эттэххэ, ба�
ры мобилизацияіа аналлаах диэн
босхо аіалаллар. ИП Харламов
Валерий Михайлович босхо ыраас
уунан хааччыйан абыраата, ки�
ниэхэ махталбытын тиэрдэбит.
Мария Васильевна Àнтонова бэ�
йэтин  нэмиэтинэн (лекалаты�
нан) ўтўлўгў тигэргэ ылсыста, са�
таннаіына биЇиги эмиэ ылсан
тигиэхпит.

Быстах хомуурга барааччы�
ларга анаан тигэрбитин бииргэ
ўєрэммит кыыЇым Àнтонова Та�
тьяна Ивановна кєрєн Илбэμэіэ
дьону тўмэн иистэнэллэр.

Сўрэхтэрин сылааЇын иμэрэн
иистэнэн кємєлєЇє сылдьар Ха�
ритонова Саргылана Михайлов�
наіа, Корякина Светлана Проко�
пьевнаіа, Мухоплева Зинаида
Николаевнаіа, Степанова Зинаи�
да Гаврильевнаіа, Саввинова
Àида Дмитриевнаіа, Петрова Àн�
на Àндреевнаіа, Васильева Мар�
гарита Николаевнаіа, Харламова
Капиталина Иннокентьевнаіа
махталбын тиэрдэбин, � диэн
тўмўктээтэ. 

Ити курдук уопсастыбаннай
ўтўє дьыаланан дьарыктанааччы�
ларбытын атыттар холобур оμос�
тон ылсыбыттара "Норуот кўўЇэ �
кємўєл кўўЇэ" диэн итини этэн
эрдэхтэрэ…

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Саввинова À.Д.

– Ил Дархан нэдиэлэтэ –

Àйсен Николаев ўлэтин сўрўн тўгэннэрэ

– Быстах хомуур –

Ньурба иистэнньэμнэрин кємєтє уіараабат
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Сэтинньи 10 кўнўгэр Ньурба
улууЇун Àкана с. саμа сылаас авто�
стоянка ўєрўўлээхтик аЇылынна.
Тимир каркаастаах аныгылыы
сэндвич�панель истиэнэлээх эби�
йиэги Хорулаттан тєрўттээх, уЇа�
нар талааннаах Леонид Иванович
Федотов салайааччылаах биригээ�
дэ туппута, муостатын бетоннаа�
Їыμμа Àлексей Николаевич Тихо�
нов салайааччылаах "Àрыылаах"
ХЭТ ўлэлээбитэ.

Ўгэс быЇыытынан, саμа тутуу
киэμ аанын, халыμ халіанын
арыйар аалай кыЇыл лиэнтэни
"Ньурба оройуона" МО баЇылы�
гын нэЇилиэктэри кэлимник са�
йыннарыы, олох�дьаЇах хаЇаа�
йыстыбатын, экология, граждан�
скай оборуона уонна ыксаллаах
быЇыы�майгы боппуруостарыгар
солбуйааччыта В.Н. Семенов,
"Àкана нэЇилиэгэ" МТ баЇылыга
Е.М. Семенов быстылар, тимир
кєлєлєрбўт дьиэлэрэ сырдык, сы�
лаас буоллун, тыал хоппотун,
сиик иμмэтин диэн Ўрдўк Àйыы�
лартан саныыр санааларын саа�
Їылаан, ўμэн�сўктэн кєрдєЇєн
туран, аал уоту арыылаах алаа�
дьынан аЇаттылар, ўрўμ аЇынан
айах туттулар. 

Салгыы нэЇилиэк баЇылыга
Е.М. Семенов томороон тым�
ныылаах Сахабыт сиригэр, кы�
Їыμμы тымныы кэмнэргэ, нэЇи�
лиэк олоіун�дьаЇаіын чэпчэтэр,

тиэйэр�таЇар тимир кєлєлєрбўт
турар сылаас, киэμ гаражтара
ўлэіэ киирбитинэн бар дьонун
эіэрдэлээтэ. Бу эбийиэк "Безо�
пасное село" диэн пилотнай бы�
райыак чэрчитинэн СЄ Ўбўн ми�
нистиэристибэтин, улууспут са�
лалтатын єйєбўллэринэн, биир
дойдулаахпыт, Àкана нэЇилиэгин
попечителэ Николай Владимиро�
вич Иванов салайар "Интехстрой"
ХЭТ кємєтўнэн тутуллубутун,

муостаны бетоннааЇын, ититии
єртўгэр À.Н. Тихонов салайаач�
чылаах "Àрыылаах" ХЭТ ылсан
ўлэлии сылдьарын туЇунан кэп�
сээтэ, кўўс�кємє буолбуттарга бу�
ка барыларыгар дириμ махтал
тылларын эттэ, бырайыак чэрчи�
тинэн саμа биэс ўлэ миэстэтэ
тахсыбытын бэлиэтээтэ.

Бўгўμμў кўμμэ мустубут бар
дьону кытары ўєрўўтўн "Ньурба
оройуона" муниципальнай оро�

йуон баЇылыгын солбуйааччыта
В.Н. Семенов ўллэЇиннэ, улуус�
пут аіа баЇылыга À.М. Иннокен�
тьев, Улуус сўбэтин бэрэссэ�
дээтэлэ С.И. Евсеев ааттарыттан
эіэрдэ суругу туттарда. "Саμа
арыллыбыт тутуубут сырдык, сы�
лаас буоллун, суоппардарбыт, ты�
рахтарыыстарбыт доруобай, бигэ
туруктаах буоллуннар, сыыдам
сырыылаах тимир кєлєлєрбўт ал�
дьаммакка�кээЇэммэккэ дьоμμо

туЇалыы сырыттыннар. Сылаас
автостоянкабытын аріаа халлаан
архаан тыала хоппотун, эркини�
гэр илин халлаан ибир сиигэ хом�
мотун" диэн истиμ тылларынан
Àкана с. хоту єртўнээіи чааЇыгар
нэЇилиэк инники сайдыытыгар
улахан суолталаах социальнай
эбийиэк ўлэіэ киириитигэр анал�
лаах ўєрўўлээх тэрээЇиммит тў�
мўктэннэ.

Àкана нэЇилиэгин пресс�киинэ.

Туох барыта уларыйар, онуоха
эбии бўгўμμў олохпут тэтимэ
олус тўргэн. Онон ўйэлээх сыан�
настартан уратылар хайдах да
биир сиргэ тоЇоіоломмоттор �
саμа кєрўўлэр, сонун сўўрээннэр
балысханнар.

Ыччаты ўєрэтии�иитии чаа�
Їыгар балаЇыанньа биир оннук.
Єскє сэбиэскэй кэмμэ оскуолаіа
оіолору иитии боппуруоЇа инни�
ки кўєμμэ турбут эбит буоллаіы�
на ССРС сууллаатын кытта, туох
да кистэлэ суох эттэххэ ыччаты
сиэрдээхтик иитии харах далыт�
тан тахсан дьаалытынан устубута.
Àμардастыы ўрдўк ўєрэх эрэ наа�
да диэн буолта. Сайдыылаах эко�
номикалаах судаарыстыбаларга
дипломнаахтар угут дьыл бырда�
іынааіар элбэхтэриттэн сайдыы
муоЇатын туттулар диэн єйдєбўл
ўєскээбитэ. Ис дьиμэр, ити ар�
іааμμыларга орто кылаас араμа�
тыгар бэйэ дьыалалаахтар, суон
сурахтаах предприятиелар оро�
буочайдара о.д.а. киирэллэрэ бол�
іомтоіо ылыллыбатаіа. Кэккэ
сылларга биЇиэхэ орто анал
ўєрэхтээЇин атарахсытыллыбыта,
ўрдўк ўєрэххэ киирбэтэхтэр кы�
Їаларын курдук буолта. Биллэн
турар,орто сўЇўєх ўлэЇитэ буолан
ой�бото олоруон баіалаахтар тех�
никумнарга, училищеларга, кол�
леджтарга син биир ўєрэммит�
тэрэ, "маладьыастар" диэххэ эрэ
наада. 

Кўн бўгўн Àрассыыйа ўлэ
оμорон таЇаарыытынан (произ�
водительность труда) 43 миэстэіэ
иЇэр, часка 33 доллар сыаналаах
бородууксуйа оμоЇуллан тахсар.
Холобур, баай дойдулары ылан
кєрдєххє хаалыы улахан � Ирлан�
дияіа, Люксембурга о.д.а. чааста�
ра 100 долларга тэμнэЇэр. Кини�
лэргэ илии ўлэтэ суоіун кэриэтэ:
автоматизация, роботизация, ўр�
дўк технологиялар халіаЇалыы
анньан киирэннэр уонна оμорон
таЇаарыыга араас преференция�
лар кєрўллэннэр кєрдєрўўлэрэ
сєіўмэр. 

БиЇиги дьоннорбут иμэн�то�
μон ўєрэтии кэнниттэн орто анал
ўєрэх диэки сымнаіас харахтары�
нан кєрдўлэр. Кєрє�билэ сылдьа�
быт � дойдуга да, Саха сиригэр да
балаЇыанньа лаппа кєннє: оро�
буочай идэлэргэ ўєрэтии сайдыы
ирдэбиллэригэр тирэіирэн ўрдўк
кэрдиискэ тахсан иЇэр. Билигин
училищеларга, колледжтарга
ўєрэтии саμа ньымалара�кєрўμ�
нэрэ киирдилэр, компьютериза�
ция бастакы миэстэіэ турар.
Онон соторунан биЇиги да орто
анал ўєрэхтээх исписэлиистэрби�
тинэн єстєєх сыЇыаннаах ар�
іааμμылары бўтэЇик миэстэіэ
тэбэрбит чуолкай.

Манна икки суолга тохтуом.
ЎєрэхтээЇин аналитиктара бы�
Їаартарынан 10 сыллааіыта ос�
куоланы бўтэрбиттэр 80 % сыччах

университеттарга, институттарга
киирэр баіалаах эбит буоллахта�
рына билигин 40 бырыЇыантан
тахсаллара эрэ ону толкуйдуул�
лар: 9�сус кылааЇынан бўтэн кол�
леджтарга барааччылар элбиил�
лэр. Туох барыта икки єрўттээх �
ким эрэ тўргэнник идэ ылан ата�
іар тура охсуон баіарар, оттон
ким эрэ ЕГЭ�ттэн саллар. Баар
кырдьыгы тарбаіынан таары�
йыахха.

Быйыл бэл, "престижнай" дэ�
нэр сорох ўрдўк ўєрэх кыЇалары�
гар омуннаатахха, кємўс кўЇўн
"привет" диир кэмигэр тиийэ
ыμырталаатылар, бюджет миэс�
тэтин эбэн тураннар. ЕГЭ�тэн эрэ
дьарханан колледжтарга барбыт�
тар уонна ыμырыынан ўєрэххэ
киирбиттэр хайдах исписэлиис
буолаллара ончу таайбараμ буол�
бат ини.

ЎєрэхтээЇин экспердэрэ чоп�
чулаабыттарынан ЕГЭ билигин
сўппэт, ўгэстийбит экзаменнарга
кєЇўў былааннаммат, инникитин
быЇа этиллибэт. Болонскай сис�
тиэмэ бакалавриата, магистрату�
рата Àрассыыйаіа улахан чиэскэ�
бочуокка тиксибэтэ, тєттєрўтўн
киниэхэ саарбахтааЇын кэμиир.
Ол сєп даіаны, тоіо диэтэххэ ўлэ�
іэ ылыыга бакалавр сэμээрилли�
бэт (4 сыл ўєрэнэр), магистраны
(5 сыл) былдьаЇаллар. Сорохтор
сэбиэскэй 5 сыллаах ўрдўк ўєрэ�
іэр тєннўєххэ дииллэр, ити да
ўрдўнэн кини бэбиэскэіэ турбат.
Туомтуу тартахха, идэни таларга
оскуола орто сўЇўєх кылаастарыт�
тан саіалаан киэμ хоннохтоох,
єтє кєрўўлээх ўлэ тєрєппўтўнэн,
учууталынан ыытыллыахтаах,
уопсастыба ўлэ ырыынагар соци�
альнай сакааЇа эмиэ учуотта�
ныахтаах.

***
ЎєрэхтээЇин иитиилиин дьўє�

рэлэЇиэхтээх, ол да буоллар ки�
Їилии киЇини, дойдутун дьиμ�
нээхтик таптыыр уонна кинини
кємўскўўргэ бэлэм киЇини иитии
приоритетнай хайысха буолуох�
тааіын умна сыЇан баран єйдєс�
тўбўт дуу… Бу этэрбэр сыыЇыах�
пын сєп, бырастыы гыныμ. Кыр�
дьыга, патриот тыыныгар иитиигэ
ўлэ ончу барбатаіа, олохпут туту�
ла уларыйыытынан потребитель�
скай єй�санаа баЇыйбытын мэл�
дьэЇэр наадата суох. Олох уйгу�
тун�быйаμын уЇаарааччылардаа�
іар олигархтар, шоу�бизнес ку�
мирдара о.д.а. "в шоколаде" сє�
тўєлўўллэрэ интэриэЇи тарданнар
дириμник хорутан єйдўўргэ
быыс�хайаіас биэрбэт да курдук
буола сылдьыбыта. Ўрдўкў салал�

та уот болдьох єйдєєн билиμμи
ыччаты � гаджет кєлўєнэтин, пат�
риот тыыныгар иитиини уталы�
тыллыбат соругунан туруорда.

ТєЇє дойдумсахпытын анал
байыаннай операция, быстах мо�
билизация эмиэ кєрдєрдўлэр. Хо�
муурга ыμырыллыбыт 300�чэ ты�
Їыынча резервистэр сорохторо
анал ўєрэтиини ааЇаннар Украи�
на нацистарын, НÀТО наемник�
тарын утары охсуЇа сылдьаллар,
атыттара бойобуой бэлэмнэнии�
ни ааЇаллар. Кинилэр кўннэтэ
дьоруойдуу быЇыыны кєрдєрєл�
лєрўн масс�медиаттан, социаль�
най ситимнэртэн, официальнай
иЇитиннэриилэртэн билэ олоро�
бут уонна киэн туттабыт. 

Àрассыыйа Эбэ Хотуну кыа�
йар хараμа кўўс ўйэлэргэ суоіа,
аны кэлэн баар буолуо дуо? Со�
торутааіыта соцситимμэ Балдан
Цыдыпов диэн Бурятияттан анал
операцияіа барбыт 24 саастаах
эдэр киЇи Àрассыыйа Геройа
буолтун туЇунан видео таріаммы�
та. Кини мотострелковай взвод
командира. Эмискэ взвод артоб�
стрелга тўбэЇэр, Балдан саллаат�
тары куттала суох сиргэ ыытар,
соіотоіун 2 чаас устата нацистар�
дыын ытыалаЇар. БааЇырар, 150
саллааты быыЇыыр, оттон бэйэ�
титтэн врачтар 2 киилэ оскуолка�
ны этиттэн орууллар, атаіар сото�
рунан протез олордуохтаахтар.
Хорсун уол Санкт�Петербург гос�
питалыттан таіыстым да Ийэ
дойдубун салгыы кємўскўў ба�
рыахтаахпын диэн быЇаарыммыт.

Саха "Боотур" доброволецта�
ра, резервистэрбит анал операци�
яіа норуоппут аатын ўрдўктўк ту�
та сылдьалларыттан киэн туттуу�
бут кўннэтэ улаатар, этэμμэ эрэ
эргиллэн кэллиннэр диэн бары
биир киЇи курдук санаалаахпыт.
Оттон НВК "Саха" манна анал�
лаах биэриилэрин хаЇан баіарар
ороон кєрўєххэ сєп, аныгы тех�
нология кємєтўнэн.

***
Оскуола ўрдўкў кылаастарын

ўєрэнээччилэрэ, эдэр ыччат Ша�
ман диэн псевдонимнаах ырыа�
Їыт "Я � русский" диэн ырыатын
сєбўлээн истибит буолуохтаахтар.
Ырыа "…меня не сломать и все
потому что я русский, я иду до
конца…" диэн тыллардаах. Им ба�
лай хараμаіа хара куосканы кєр�
дўў сатааччылар ырыаЇыт нуучча
омук ураты кўўЇўн, єйўн�санаа�
тын, хараактырын арбыыр диэ�
тэхтэринэ да кєμўл. Ўєрўєхпўт
быатыгар, мєлўйўєнўнэн истээч�
чилэр омуктарыттан тутулуга суох
бу уустук кэмμэ маннык ис хо�

Їоонноох ырыалар наадаларын
эппиттэрэ, патриот тыынын угар�
га араскы анньылынна диэн сыа�
на быспыттара. Кырдьык иЇин
охсуЇуу нуучча омук эрэ менталь�
ноЇа буолбатаіын, урут Сэбиэс�
кэй Сойуус билигин Àрассыыйа
бары норуоттарын генетическэй
кода буоларын Шаман єссє тєгўл
чиμэппитигэр талааннаах ыччак�
ка махтаныах кэриμнээхпит. Ити
ўчўгэйи ахтан аЇардыбыт, аны
мєкўнў кєрдєєн тўбўгўрэр хоруо�
ну биЇээччилэргэ тохтуу тўЇэн
ылыахха.

***
БиЇиги дойдубутугар Украина

нацистарынан куоЇурданан кол�
лективнай аріааμμылар дьиμ�
нээх политическай, экономичес�
кай, гуманитарнай сэриини ыыта
олороллор. Манна кинилэр ула�
хан суолтаны информационнай
сэриигэ биэрэллэрин умнумуох�
ха: Сэбиэскэй Сойуус эстибитин
курдук аны сир каартатыгар Àрас�
сыыйа суох буолуохтаах диэни
ойуулаан кєрєллєр. Онно єстєєх�
тєрбўт Àрассыыйа 89 субъектары�
гар омуктарынан атааннаЇыыны
кўєртўўргэ холоноллор. Итинник
адьынат бэйэбит дойдубут иЇигэр
ончу суох дэниллибэт, хомойуох
иЇин. 

Ол курдук соторутааіыта ви�
деоблогер, суруналыыс уонна су�
руйааччыбын дэнэр Àндрей Тю�
няев интернеккэ саха норуотун
сирэйэ�хараіа суох холуннарыы�
та тахсыбыта, бэл дойіоіун угаа�
рыгар сахалар анал байыаннай
операцияіа кыттыбаттар диэбитэ.
Єрєспўўбўлўкэ олохтоохторо тута
кинини миэстэтин буллартара,
Госдума депутата Федот Тумусов
РФ Генпрокуратуратыгар, След�
комμа холуннарыыны уодьуган�
ныырга депутатскай запрос оμор�
то. Тўмўктэри кэтэЇэбит, тоіо
диэтэххэ омуктары утары туруо�
руу судаарыстыбаны тўєрэμнэ�
тиигэ тиэрдиэн сєп.

Дьон єйўн�санаатын булку�
йааччылар тарбахха эрэ баттам�
маттар, кинилэргэ бўгўμμў кур�
дук уустук балаЇыанньаттан бэйэ�
лэрин эрэ тириилэрин харыстаач�
чылар эбиилик буолаллар. Ол
курдук Украинаіа анал байыан�
най операция саіаланаатын кытта
Àрассыыйаттан атын судаарыс�
тыбаларга кўрэммит политикта�
ры, наука, култуура, искусство
ўлэЇиттэрин, аныгы кэм исписэ�
лиистэрин о.д.а. ааттыахха сєп.
"КиЇи эриэнэ иЇигэр, сўєЇў киэ�
нэ таЇыгар" диэн єбўгэлэрбит
этиилэрин саныахха. Биллэн ту�
рар, тас дойдуларга миграция лап�

па кўўЇўрдэ дэниллибэт, кини
урут да баара. Ол да буоллар …

***
Билиμμи ыччаты патриот

тыыныгар иитиигэ хамсааЇыннар
номнуо билиннилэр, дойдуга оіо
тўмсўўлэрэ кєхтєрє лаппа ўрдээ�
тэ: ааспыт уонна бўгўμμў чахчы�
лары ўєрэтиигэ матырыйаал эл�
бэх. Оттон бу кэмнэргэ анал ба�
йыаннай операция туЇунан иЇи�
тиннэрии�биллэрии ыыра кэ�
μиэхтээх � уруккулуу кылаас
чаастар, политинформациялар
бириэмэлэрэ ааспытынан саμа
долгуннарга олорсуохха. Уоттаах
сэрииттэн биЇиги ыраахпыт,
онон мобилизацияламмыттарга,
доброволецтарга, контрактник�
тарга уонна кинилэр дьиэ кэргэн�
нэригэр кўўс�єйєбўл буолуох�
таахпыт єйдєнєр. Кырдьыга, "все
для фронта" диэбиттии нэЇи�
лиэнньэіэ хамсааЇын улахан,
эдэрдэр кєхтєрўн билбэтим. 

Àныгы ыччат телевизоры кєр�
бєт, наадыйарын интернеттэн
ылан син биир бўгўμμў бала�
Їыанньаны билэ сылдьар. Ол гы�
нан баран саарбахтааЇын син
биир баар диэтэххэ єЇўргэЇэ суох.
Холобур, СЄ�тэ Донецкайга Ки�
ровскай диэн нацистартан, НÀТО
сэриитин сэбиттэн алдьаммыт�
кээЇэммит куоракка тиийэн куо�
рат 30�тан тахса эбийиэктэрин
чєлўгэр тўЇэрбитин ўрдўкў кы�
лаас оіото саμа истэн соЇутта.
Москва, Самара, С�Петербург,
Новороссийскай байыаннай гос�
питалларыгар бааЇырбыт саллаат�
тарга (о.и. сахалар эмиэ) волон�
тердар уонна биир дойдулаахтар
моральнай кємєлєрўн туЇунан
нуомаЇым эмиэ саμа истилиннэ.
Биллэн турар, бу биир тўгэн (еди�
ничный случай) уопсай хартыы�
наны ойуулаабата єйдєнєр.

Оскуолаларга ўєрэх нэдиэлэтэ
Àрассыыйа єрєгєйўн ырыатынан,
былаах таЇаарыытынан саіалана�
рын истибиппит, аны туран ди�
риэктэргэ патриотическай иитии�
гэ советник кєрўллўєхтээіин
эмиэ билбипит. Àрассыыйатааіы
"Знание" общество бириэмийэлэ�
ри аныыр тэрээЇинигэр миниис�
тир Кравцов аны кўЇўμμўттэн
ўрдўкў кылаастарга начаалынай
байыаннай бэлэмнэнии (НВП)
уруоктара киирэллэрин эппитэ.
Àны туран дойдуга "Юнармия"
тэриллибитэ, сэбиэскэй кэмнээ�
іи "Юный натуралист" эргил�
лиэхтээх, атын ўчўгэй хамсааЇын�
нар салгыы киирэ туруохтара.

Тўмўккэ, оскуолаларга патри�
отическай иитии далааЇына кэ�
μииригэр, оіо сўрэіэр�дууЇаты�
гар тиийэригэр, дойдуну таптыыр
уонна киниэхэ бэриниилээх
кєлўєнэ чэчирииригэр туох да
саарбахтааЇын суоіун этэбит.

Àфанасий ИВÀНОВ.

– Олохтоох салайыныы –

Сылаас автостоянка арылынна

– "ЎєрэхтээЇин" нацбырайыак –

Иитиини инники кўєμμэ тутуохха
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Мария Àлександровна Сыромятникова
бэйэ дьыалатынан кыралаан дьарыктанар.
Сайын айыліаіа ўўнэр кучу сибэккини хому�
йан, хатаран, кичэллээхтик харайан чэй
оμостор.

Сайыны санатар бэлэмнээбит кучу чэйин
кўндўргэтэн кыЇыμμы уЇун кўннэргэ дьиэ
кэргэнин, ыалдьыттары кўндўлўўр.

� БиЇиги ўс оіолоохпут. Кэргэним На�
кыыμμа ўлэлиир. Бэйэм идэбинэн  ас тех�
нологабын. Эбээбит (кэргэним ийэтэ)
Людмила Васильевна бэйэтэ от хомуйан
чэй оμостон испиттэрэ уонтан тахса сыл
буолбут эбит. Онон биЇиги ыал буолуохпу�
туттан дойдубут араас отунан оμоЇуллубут
чэйи иЇэбит, � диэн Мария Àлександровна
дьарыгын туЇунан кылгастык билиЇиннэр�
дэ. 

� Сўрўннээн кучу чэйи иЇэбит. Сайын
кўєх сэбирдэіин хомуйан мясорубкаіа
эрийэн, ферментациялатан баран духуоп�
каіа хатарабыт. Олус ўчўгэйдик барар,
минньигэс амтаннаах чэй буолар.

Кэнэіэс чэйбит ассортименын элбэтэр
санаалаахпыт. Холобур, битэмииннээх,
ыраастыыр чэй курдуктарынан дьарыкта�
нар санаалаахпыт. 

Ити курдук эдэр ыал сайыμμы ўтўє�
кэннээх кўннэргэ хомуйбут дойдуларын
араас отун хомуйан доруобуйаларын тупса�
рыналлар.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

НэЇилиэкпитигэр сэтинньи ыйы � Баай
Байанай уонна СомоіолоЇуу ыйа диэн эттэх�
питинэ аліаЇаабаппыт.

СомоіолоЇуу кўнўгэр анаан Чуукаарга
быйыл олунньу ыйыттан тэриллибит "Уран
Кут" диэн нэЇилиэк хоЇоонньуттарын тўм�
сўўтўн чилиэннэрэ айбыт патриотическай
куттаах хоЇооннорун "Эйгэ" норуот айым�
ньытын киинин сайтын нєμўє киэμ ара�
μаіа таЇааран билиЇиннэрдилэр. 

Бу тўмсўўгэ биир єйўнэн�санаанан айар
куттаах дьон бэйэ�бэйэлэрин санааларын
атастаЇаллар, айымньы ырыталлар. Тўм�
сўўнў бибилэтиэкэр Àндреева Клавдия Вла�
димировна салайар. Быйыл айар куттаах
олохтоохпут Егорова Маргарита Егоровна
хоЇоонноро ырыа буолан ылланнылар.

Тўмсўў чилиэттэрэ Маргарита Егорова,
Раиса Àлексеева � Àдаайа, Àлександр Васи�
льев � Єлєксєєндўр араас таЇымнаах хо�
Їоонньуттар кўрэхтэригэр кыттан миэстэ�
лэстилэр. Манна нэЇилиэк иЇигэр эрэ
олорор дьон буолбакка ыраах сылдьар биир
дойдулаахтарбыт эмиэ кыттыЇаллар.

Тўгэнинэн, ким хоЇоон суруйан холо�
нор биир дойдулаахтарбыт, тўмсўўгэ кыт�
тыЇыахтара диэн ыμырабыт уонна 8�964�
424�07�57 нўємэргэ тєлєпўєннээн бил�
сиэхтэрин сєп.

СомоіолоЇуу кўнўгэр анаан "Ымыы�
чаан" оіо уЇуйаана, À.Ф. Àлексеев аатынан
орто оскуола кэлэктииптэрэ тэрилтэлэрин
иЇинэн бырааЇынньыктааіы тэрээЇин
ыыттылар.

Дойду ўрдўнэн биллэриллибит быстах
хомуурунан сулууспалыы сылдьар уолат�
тарбытыгар Иванов Самуилга, Колесов
Àйаалга уонна биир дойдулаахпыт, анал ба�
йыаннай эпэрээссийэ кыттыылааіар Кон�
даков Владиславка олохтоох дьаЇалта кєіў�
лээЇининэн биирдиилээн дьонтон, тэрил�
тэлэртэн уо.д.а. аадырыстаммыт ўбўнэн кє�
мєлєр оμоЇуллаллар, бу иЇигэр "Ымыы�
чаан" оіо уЇуйаанын кэлэктиибэ, бэтэрээн
ўлэЇиттэрэ улуустааіы кємє пуондатыгар
10 тыЇ. солк. уктулар уонна уруккута бэйэ�
лэрин иитиллээччилэригэр Кондаков Вла�
диславка салгыы эмтэнэригэр 24 тыЇ. солк.
кємє харчы хомуйан уол аіатыгар Руслан
Валерьевичка ыыттылар, À.Ф. Àлексеев
аатынан орто оскуола кэлэктиибэ � 19 тыЇ.
солк., "Эйгэ" НÀК, бибилэтиэкэ, успуорт
киинин ўлэЇиттэрэ 10 тыЇ. солк. кємє хар�
чы хомуйан тустаахтарга туттардылар.

Сылын аайы буоларын курдук кыстык�
ка бэлэмнэнэн, иЇэр ууну хааччынан нэЇи�
лиэк олохтоохторо, єрўў тўмсэн "Ымыы�
чаан" оіо уЇуйаанын кэлэктиибэ уонна
кырачааннар тєрєппўттэрэ, À.Ф. Àлексеев
аатынан орто оскуола кэлэктиибэ уонна
ўрдўкў кылаас уолаттара, олохтоох дьаЇал�
та уолаттара тэрилтэлэригэр уонна соіотох
олорор ўлэЇиттэригэр муус ылан бэлэм�
нээтилэр.

НэЇилиэккэ ўгэс буолбут муμхалаа�
Їыμμа олохтоох Васильев Виктор Никола�

евич муμхатынан, сэтинньи 6 кўнўттэн
эбэлэрбит бэрсэр кємўс хатырыктааіын
кўннэрэ буолан саіаланнылар.

Сэтинньи 12 кўнўгэр Виктор Николае�
вич кўтўєтэ, элбэх оіолоох эдэр ыал аіата
Семенов Àлександр Дмитриевич кєіўлээ�
Їининэн нэЇилиэк Эр дьоно ўрдўкў кылаас
оіолорун кытары Балаіаннаах эбэтигэр
муμхалыы бара сырыттылар. Эр дьон оіо�
лорго муμха ўлэтин тўгэннэрин хайдах са�
іаланарыттан бўтўєр диэри кытыннаран
кєрдєрдўлэр.

Бу тўмсўўлээх муμхаіа эбэбит бэрсибит
соботун быстах хомуурунан сулууспалыы
сылдьар уолаттарбыт дьоннорун єйєєн,
Àлександр Дмитриевич туттартаан олус
ўєрдўтэлээтэ, махтал тылларын эттилэр.

ТєЇє да киинтэн ыраах єрўс нєμўє сы�
тар нэЇилиэк буолларбыт, суол�иис єттўгэр
ыарахаттардаахпытын єйдєєн, нэЇилиэн�
ньэни тиЇигин быспакка куруутун аЇынан�
таμаЇынан хамаіатык хааччыйа турар ўс
маіаЇыыннарбытыгар кўннээіи ас эгэлгэ�
тэ, хаЇаайыстыбаіа туЇалаах мал�сал мэл�
дьи баар, сакаастыахха да сєп.

Бэкээринэ кыстык бурдугун бириэмэ�
тигэр хаЇаанан, нэЇилиэнньэни минньигэс
килиэбинэн кўннэтэ хааччыйар.

Тўгэнинэн туЇанан, кўннээіи олоххо
наадалаах аЇынан�ўєлўнэн, малынан�са�
лынан олохтоохтору хааччыйа турар Федо�
ров Егор Прокопьевичка, Егоров Влади�
мир Семеновичка, Àфанасьева Нюргустана
Михайловнаіа олохтоох дьаЇалта уонна
олохтоохтор ааттарыттан дириμ махталбы�
тын биллэрэбит.

ЭЇиги кыЇамньылаах ўлэіит єрўў дьон�
сэргэ махталын ыла туруоіа.

"Чуукаар нэЇилиэгэ" иЇитиннэрэр киин.

Быйыл кўЇўн ыытыллыбыт
быыбарынан биЇиги нэЇилиэк�
кэ сэттэ депутат талыллыбы�
тыттан саамай аіалара � 85
саастаах Àрхипов Иван Àлек�
сеевич, Ньурба улууЇун, тє�
рєєбўт Мэμэдьэгин нэЇилиэ�
гин Бочуоттаах олохтооіо, СЄ
бочуоттаах старейшината.

Кинини талбыт дьонтон
"тоіо кинини талбыттарын"
туоЇуласпыппар, "кырдьаіа�
Їы хааЇахха сўгэ сылдьан
сўбэлэт" диэбиттии, хардала�
ра биир буолбута: "Оскуола
дириэктэриттэн саіалаан, сэ�
биэт бэрэссэдээтэлигэр, дьа�
Їалта баЇылыгар тиийэ сўўрбэччэ сыл
эμкилэ суох ўлэлээбит тэрийэр дьоіурдаах,
олоххо уопуттаах, билигин да кєіўн ыЇык�
та илик саастаах киЇи сўбэтэ�соргута наа�
да," � диэн.

Бу сэттэ депутаттан алтата эр киЇи. Эр
дьоннор нэЇилиэктэрин сайдыытыгар ту�
руммуттара хайіаллаах. Ол иЇигэр ўЇэ �
эдэркээн, дойдуларыгар кэлэн ўлэлиир
учууталлар. Саμа талыллыбыт баЇылыкпыт
Леонид Àлександрович оскуола дириэктэ�
риттэн кэлбитин бэлиэтиир буоллахха,
учуутал уолаттар саμа баЇылык ўлэтигэр
єйєбўл, тирэх буолалларыгар саарбахтам�
мат. 

Тєрдўс депутат � иккистээн талыллы�
быт ОДьКХ маастара, бэЇис, эппитим кур�
дук � наставник. Àлтыс депутат � соЇуйа ис�
тибит киЇибит буолар. Бу киЇи, олус элбэх
дьон итэіэлин ылбытын єйдєєн, ол дьон
киниэхэ кии буолбакка, киЇи буоларыгар
кыах, бириэмэ биэрбиттэрин сыаналаан,
киЇи бодотун тардыныан наада. Дьэ, оччо�
іо нэЇилиэгин убаастабылын ылыан ылыа

этэ. Тоіо диэтэххэ, биЇиги
нэЇилиэккэ куЇаіан дьаллы�
гы тосту бырахпыт дьон баар,
биЇиги кинилэринэн киэн
туттабыт, кинилэр кўўстээх
санаалара ыччакка ўтўє холо�
бур буолар. 

Бу суруйуум Мэμэдьэк
нэЇилиэгин сессиятыгар
ааіыллыан баіарабын.

БиЇиэхэ саастаах киЇи
депутат буолбутуттан сиэттэ�
рэн, биЇиги тўбэ атын нэЇи�
лиэктэригэр депутаттарын
хайдах талбыттара буолла
диэн билиэх�кєрўєх санаа
ўўйэ тутан, тугу биллим?

Наар бэйэбитигэр ханыы�
лыыр Малдьаіарбытыгар эмиэ сэттэ депу�
тат турбутуттан, баЇыйар єттўн эмиэ ўлэ�
лээх�хамнастаах эр дьон, эдэрдэр ылбыт�
тар, саастаахтара 55�тээх. Кыра нэЇилиэк�
тэргэ киирэр Єμєлдьє 11 депутаттаах,
аμаардара эр дьоно, эдэрдэрэ эмиэ киЇини
ўєрдэр, саастаахтара 60�гар сылдьар. Оро�
йуон улахан нэЇилиэктэригэр киирэр Чуу�
каар эмиэ 11 депутаттаах, саастааахтара �
67�тэ. Былыр былыргыттан биЇиги тўбэ ту�
мус туттар нэЇилиэкпит Бордоμ (Маалы�
кай) 15 депутаттаах, саастаахтара � 65�Їэ.

Ханнык да таЇымнаах депутат � бу дьон
чулуута, талыллыбыт сирэ, дойдута сайда�
рын туЇугар кўўЇўн�кыаіын, билиитин�
кєрўўтўн биэрэн кыЇаллар киЇи, кинилэр�
тэн инники олохпут тўстэнэр. Онон бу уус�
тук кэмμэ саμа талыллыбыт дьоммутугар
барыларыгар кыЇаліаны кыччатар, санаа�
ны кєтєієр ўлэлэригэр ўрдўк ситиЇиилэри
баіарыаіыμ.

Мирослава ИВÀНОВÀ. 
Мэμэдьэк.

Тохсунньуттан алтынньыга диэри Саха
сиригэр валовай региональнай бородуукта
(ВРП) 9,1%�нан улаатта, ааспыт сылы
кытта тэμнээтэххэ.

Экономика министиэристибэтэ бы�
лаанныырынан, сыл бўтўєр диэри эконо�
мика улаатыыта тутуллуоіа уонна 108,1%
тэμ буолуоіа, суруйар СИÀ регион сўрўн
пресс�сулууспатыгар сигэнэн.

Онон Саха сирэ УЇук Илиμμэ ВРП ўр�
дээЇинигэр инники кўєμμэ сылдьар.

Эрдэ Ил Дархан Àйсен Николаев бэ�

лиэтээбитинэн, 2018 сылга ВРП региоμμа
1 триллион солк�тан 1,8 триллион солк
тиийдэ. «Саха сирэ – УЇук Илиμμэ лидер
ВРП туолуутугар. Єрєспўўбўлўкэ сылын
аайы кыЇыл кємўЇў, ньиэби, гааЇы, чоіу
хостооЇуμμа историческай муμутуур кєр�
дєрўўнў саμардан иЇэр. Оннооіор быйыл�
гы уустук сылга экономика ўрдўўрўн бы�
таардыбатыбыт», — диэтэ Николаев.

Валовай регионнааіы бородуукта — бу
регион экономикатын таЇымын сайдыы�
тын кєрдєрєр дааннай.

Ил Тўмэн бастакы вице�спикерэ Àлек�
сандр Жирков Єрєспўўбўлўкэ Парламенын
кєрўўтўгэр тыа сиригэр баар аіыйах ўєрэ�
нээччилээх оскуолалар туЇунан сокуон саμа
барылын киллэрдэ.

Урут иЇитиннэриллибитин курдук, аас�
пыт сайын бэс ыйын 14 кўнўгэр СЄ Быра�
быыталыстыбата Ил Тўмэн ўєрэх кэмитиэ�
тин нєμўє мантан антах аіыйах ўєрэнээч�
чилээх оскуолалар ахсааннарыгар ханнык
оскуолалар хаалар критерийдэрин Быра�
быыталыстыба бэйэтэ быЇаарар, онтон ол
критерийдэргэ сєп тўбэЇиннэрэн ханнык
оскуолалары аіыйах ўєрэнээччилээх ос�
куола ахсааныгар киллэрэн кємє оμорору �
оμорботу Ўєрэх министиэристибэтэ бэйэ�
тэ быЇаарар диэн ис хоЇоонноох Сокуон
барылын киллэрэ сылдьыбыта.

Ол Сокуон барылын Ил Тўмэн бастакы
вице�спикерэ Àлександр Жирков уонна
спикер Àлексей Еремеев этиилэринэн дьо�
кутааттар Бырабыыталыстыбаіа тєнўннэр�
биттэрэ.

Бырабыыталыстыба сокуонун барылын
утаран тыл этэригэр Àлександр Жирков

"Бырабыыталыстыба этиитин ылыннахпы�
тына Єрєспўўбўлўкэіэ аіыйах ўєрэнээч�
чилээх оскуолалар кємўскэнэр кыахтара
лаппа мєлтўєіэ", � диэбитэ. Àлександр Ни�
колаевич этэринэн, Бырабыыталыстыба
сыллааіы ўп�харчы туругуттан кєрєн
критерийдэри хайдах баіарар уларытыан
сєп, онтон Ўєрэх министиэристибэтэ эмиэ
ўп кырыымчыгар ыктаран бу оскуолалар
ахсааннара аіыйыырын утарыа суоіа.
"Итинник буолбатын туЇугар тыа сиригэр
баар аіыйах ўєрэнээччилээх оскуолалар
критерийдэрин сокуонунан бигэргэтил�
лиэхтээх уонна ону Ил Тўмэн бэйэтигэр
ылыныахтаах. Тыа сиригэр нэЇилиэнньэ
хамсааЇына тохтуу илик. Кыра оскуолала�
ры харыстааЇын тыа сиригэр дьону олох�
сута сатааЇын биир сўрўн кєрўμэ. Кыра ос�
куолалар єйєбўллэрэ мєлтєєтєіўнэ дьон
олоіо ордук уустугуруоіа", � диэтэ Àлек�
сандр Жирков.

Сокуон барылын Ил Тўмэн кєрўўтўгэр
киллэрэн баран бастакы вице�спикер дьо�
кутааттары бу барылы єйўўллэригэр ыμыр�
да.

С. ВÀСИЛЬЕВ.

– Олохтоох салайыныы –

Чуукаартан сонуннар

– СИÀ –

Саха сиригэр ВРП 9,1% улаатта

– Олохтоох салайыныы –

85 саастаах нэЇилиэк депутата

– Ил Тўмэμμэ –

Àіыйах ўєрэнээччилээх
оскуолалар туЇунан сокуон барыла

Ил Тўмэн кєрўўтўгэр киирдэ

– Бэйэ дьыалата –

КыЇыμμы кэмμэ сайыны санатан…
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Àнтоновкатааіы "Ромашка"
оскуола иннинээіи саастаах оіону
сайыннарар киин тєрєппўттэри
кытта ыкса ситимнээхтик ўлэлиир.
Сылын аайы олус интэриэЇинэй
уопсай мунньахтары тэрийэн
ыытар. Бу сыл сэтинньи 1 кўнўгэр
ўгэс быЇыытынан "Начало учебно�
го года � начало нового этапа в
жизни детского сада, родителей и
воспитанников" диэн ааттаах тє�
рєппўт мунньаіын ўрдўк таЇымμа
тэрийэн ыыттылар. БиЇиги уЇу�
йааммыт 168 иитиллээччилээх.
Мунньахха элбэх тєрєппўт кытын�
на. Хас биирдии тєрєппўт оіотун
туЇугар кыЇаллара, оіо хайдах
дьарыктана сылдьарын билиэн�
кєрўєн баіарар тєрєппўт элбэіэ
киЇини ўєрдэр.

"Ромашка" уЇуйаан 2018 сыл�
тан Е.Г. Юдина "Открытия" прог�
рамматынан ситиЇиилээхтик ўлэ�
лии сылдьар. Бу программа туЇу�
нан сиЇилии уЇуйааммыт стар�
шай воспитателя Михайлова Л.Н.
сиЇилии кэпсээтэ, ўлэ хайдах ба�
ра турарын сырдатта. Оіолорбут
саμалыы программанан сєптєєх
сайдыыны ыла сылдьаллара ўєр�
дэр.

Мунньах иннинэ хас кэлбит
тєрєппўт барыта фишка талан, ол
онтон сирдэтэн уЇуйаан иЇинэн
ўлэлиир оіону сайыннарар киин�
нэргэ сырыттыбыт. "Уйуліа" оіо�
ну сайыннарар киини Николаева
Н.В., "Àй�тал" тылы сайыннарар
киини Захарова Х.À., "ТусаЇа" кэ�
рэ эйгэ киинин Иванова М.С.,
"Тэй�тэп" эти�хааны эрчийэр

киини Егоров Нь.Р., "Àлыптаах
ахсаан тўЇўлгэтэ" киини Жиркова
Н.Н., Àлександрова М.À., "Уус�
уран" тутуу киинин Степанова
À.М., Тихонова И.И, "Àлыптаах
кинигэ тўЇўлгэтэ" киинин Нико�
лаева À.Н., Иванова À.Е, "Центр
искусства" Татаринова À.À., Про�
топопова Т.И., Софронова М.Д,
"Центр монтессори" Àндреева
Р.В., Яковлева В.С., "Игротека"
Иванова И.À., "Центр науки и ес�
тествознания" Àлешина Л.И., Ти�
мофеева М.В., Михайлова Е.М бу
курдук араас салаанан арахсан

ўлэлии сылдьаллар. 
БиЇиги иитэччилэрбит олус

элбэх интэриэЇинэй методикала�
ры, дидактическай оонньуулары
толкуйдаабыттарын кєрдєрдўлэр.
Мунньах бэрт интэриэЇинэйдик,
биир тыынынан барда. Т.И. Про�
топопова, Н.Н. Жиркова айбыт
дидактическай оонньууларын сє�
іє�махтайа кєрдўлэр. Егоров
Нь.Р. оіолору сахалыы остуол
оонньууларыгар уЇуйарын, со�
норго дьарыктыырын сэргээти�
бит. Бэлэмнэнии бєлєх оіолоро
бэйэлэрин эіэрдэ ырыаларын

анаатылар.
Понедельник ахсын оіолор

Россия гимнын уонна сэрэдэ ах�
сын сахалыы таμнан Саха сирин
гимнын истэллэрин олус сэргээ�
тибит. Тєрєєбўт дойдуларын тап�
тыыр кєлўєнэ ўўнэн�сайдан тах�
сыа диэн эрэнэбит. Хас биирдии
группа иитээччилэрэ оіолорго
анаан, тєЇє да эргэ детсад буол�
лар, араас стендалары оμостон,
группа ис�тас єттўн тупсаіай кєс�
тўўлээх гына оμостубуттара тє�
рєппўтў ўєрдэр. Нэдиэлэ ахсын
араас интэриэЇинэй тэрээЇиннэ�

ри тэрийэн, оіолорбут ўєрэ�кєтє
уЇуйааннарыгар кэлэллэр.

Àхсынньы 16 кўнўгэр "Ро�
машка" уЇуйаан 55 сыллаах ўбў�
лўєйўн бэлиэтиир ўєрўўлээх тэ�
рээЇинэ ыытыллар. Оіолордуун
тєрєппўттўўн бары олус диэн кэ�
тэЇэбит, ўєрэбит.

"Ромашка" оіо сайдар киинин
бары ўлэЇиттэрин кэлэн иЇэр
ўбўлўєйгўтўнэн ис сўрэхпититтэн
эіэрдэлиибит! Єссє да ўрдўктэн
ўрдўк ситиЇиилэри баіарабыт.

"Ромашка" уЇуйаан
тєрєппўттэрэ.

Сэтинньи 10 кўнўгэр Àан дойду
ыччатын кўнэ бэлиэтэннэ. Тўгэни�
нэн туЇанан улуустааіы ыччат бэ�
лиитикэтин управлениетын сала�
йааччыта Владимирова Валерия
Гаврильевнаны кытары кэпсэтии�
бин ааіааччыларга тиэрдэбин.

Валерия Гаврильевна бу сыл
кулун тутар ыйыттан улуустааіы
ыччат бэлиитикэтин управление�
тын салайааччытынан ананан ўлэ�
лиир.

� Улууска ыччат управление�
тын сўрўн ўлэтэ Ньурбаіа ыччат
бэлиитикэтин сайыннарыы буо�
лар. Сўрўн ўлэбит таЇынан улуус�
ка маассабай иЇитиннэрэр�бил�
лэрэр сириэстибэнэн (СМИ) ин�
формацияны нэЇилиэнньэіэ
тиэрдии, оройуон имиджин са�
йыннарыы буолар. Àраас быра�
йыактарга, граннарга кыттабыт.

Улууска 18 нэЇилиэк баар
буоллаіына, Дьаархан нэЇилиэ�
гэр ыччат отделын исписэлииЇэ
билиμμитэ суох.

Мобилизация биллэриллээ�
тин кытта волонтерскай корпус
тэриллэн ўлэлиир. Ньурбатааіы
техникум, медколледж устудьуон�
нара биЇиэхэ кўўс�кємє буолал�
лар. Бэйэбит актыбыыстарбыт,
уопсастыбанньыктарбыт мэлдьи
кємєлєЇєллєр.

Быстах хомуурга ыμырыллы�
быт эдэр дьон тєрўппўттэригэр
оройуон ўрдўнэн уопсайа 26 кємє
оμоЇулунна. Ол курдук маЇы
ойууртан бэлэмнээн киллэрии,
хайытааЇын, саЇааннааЇын, хо�
тон сыбааЇына, муус ылааЇын,
тиэйээЇин ўлэтэ ыытылынна. Би�
лигин да муус ылааЇына  саліа�
нан барыаіа.

Оройуон баЇылыга À.М.Ин�
нокентьев дьаЇалынан улуус бўд�
дьўєтўттэн быстах хомуурга  уон�
на контрагынан сулууспалыы
барбыттарга 80�нуу тыЇ. солкуо�
бай уонна кинилэр дьиэ кэргэт�
тэригэр 30�туу тыЇ. солк. кємє
олохтоммута.

Мобилизацияламмыт дьон
дьиэ кэргэннэригэр чэпчэтиилээх
дастабырыанньалары туттарабыт.
Ол курдук: оіо уЇуйааныгар сыл�
дьар оіолордоох тєрєппўттэр
тєлєбўртэн, сири арендаіа ылбыт
дьиэ кэргэннэр сир нолуогуттан,
Ньурба территориятыгар оло�
рооччулар оптуобус бырайыаЇын
тєлўўртэн босхолоноллоругар,
оройуон тэрийэр култуурунай тэ�
рээЇиннэригэр босхо сылдьалла�
рыгар аналлаах. Маны сэргэ по�
ликлиникаіа уочарата суох кии�
риигэ, диз.группа, антитела анаа�
лыстарын туттарарга, аан бастаан
ўлэіэ киирээччилэр мэдиссии�
нискэй кєрўўнў босхо баралла�
рыгар  туЇалыыр.

Байыаннай анал операция
кыттыылаахтарыгар волонтердар
ыытар ўлэлэрэ, уйуліа єμєтє,
юридическай, информационнай
кємєлєр тўмўллэн анал фонда тэ�
риллэн ўлэлиир. Ыччаттар бэйэ�
лэрин баіа єттўлэринэн волонтер
ўлэтигэр ўлэлэЇэргэ, кыттарга бэ�
лэмнэр.

Билиμμи туругунан  бааЇы�
ран Москубаіа госпитальга эмтэ�
нэ сытар ыччаттарбыт  бааллар.
Ньурбаттан тєрўттээх Москубаіа
олорор биир дойдулаахтарбыт,
устудьуоннарбыт кинилэргэ быыс
булан кўўс�кємє, єйєбўл буолал�
лар. Бу кўннэргэ Ньурбаттан
анаммыт бэйэбит исписэлииспи�
тин волонтер быЇыытынан ыытан
ўлэлэтиэхпит, � диэн билиЇин�
нэрдэ.

Икки нэдиэлэ анараа єттўгэр
СЄ Ил Дархан граныгар улуустаа�
іы ыччат бэлиитикэтин управле�
ниета кыттан, 1 912,5 солк. суу�
малаах граны сўўйдэ. Бу туЇунан
Валерия Гаврильевна салгыы кэп�
сиир:

�Территориальное�общест�
венное самоуправление (тўєлбэ�
лэри єйўўргэ анаан) бырайыак�
пытын кємўскээн грант ыллыбыт.
Ньурба куоратыгар уонна нэЇи�
лиэктэргэ куонкурус биллэрэн
бырайыактарын кємўскўєхтэрэ,
салгыы бэйэлэрин истэригэр
эмиэ куонкурус ыытан, кыайыы�
лаахтары быЇаарыахтара. Грант
ўбэ култуурунай�маассабай, спор�
тивнай тэрээЇини тэрийэн
ыытыыга, тєрєєбўт тылы сайын�
нарыыга, анал операцияіа бар�
быттарга кємєіє, тєрєєбўт дойду�
ну сайыннарыыга ыччаты кєіў�
лээЇиμμэ, норуот ўгэЇин туту�
Їууга ананыахтара.

Салгыы эдэр салайааччы инни�
ки былаанын билиЇиннэрдэ:

� Эдэр ыччаттар туспа дьиэ�
лэнэллэригэр сўрўннээн туруор�
сабыт. Ыччат дыбарыаЇа, кыбаар�
тала баар буоларыгар ыра санаа�
ланабыт. Салгыы граннарга, бы�
райыактарга ўлэлэЇиэхпит.

Ыччаттар бэйэлэрин баіа єт�
тўлэринэн волонтер буолаллары�
гар баіаран, волонтер  суолтатын
ыччаттарга тиэрдэргэ анаан еди�
нэй волонтер киниискэлэрин,
значоктарын туттаран стимул�
луохпутун баіарабыт. Хас ўтўє

дьыала оμоЇуллубута киниискэ�
лэригэр бэлиэтэнэн, єйєбўл
ылыахтар этэ.

Спорт уонна ыччат биир ха�
йысхалаах, онон улуустааіы фи�
зическэй култуура уонна спорт
управлениетын кытары ыкса си�
бээстээхтик ўлэлэЇэбит. Хас
биирдии тэрээЇини тэμμэ ыыта�
быт. Холобура, волейболга аЇаіас
турниры ыытарга кыттааччылар�
тан усунуос киллэрдибит, ол
киирбит усунуос єйєбўл фонда�
тыгар барыаіа. Салгыы спорт
атын кєрўμнэринэн кўрэхтэЇии�
лэр ыытыллыахтара.

ЭЇиилги былааммытыгар ум�
нулла сылдьыбыт уопсастыбан�
най институттары, ол эбэтэр эдэр
учууталлар, быраастар, урбаан�
ньыттар Àссоциацияларын,
"Ньурба оройуона" МО баЇылы�
гын иЇинэн тэриллибит ыччат
сэбиэтин хамсааЇынын сєргўтэр
санаалаахпыт. 

Быйыл Норуот кєіўлээЇинин
сылыгар ўлэ таЇаарыылаахтык
барбытын Валерия Гаврильевна бэ�
лиэтиир:

� Норуот кєіўлээЇинин сылы�
гар эдэр ыччакка элбэх ўлэ миэс�
тэтэ тахсыбытынан, эЇиил  ычча�
ты, саμа саіалааччылары  єйєєн
тєЇє кыалларынан ўлэнэн  кєіў�
лўўргэ былаанныыбыт. Кэлэр
сылга ўлэЇиттэрбит квалифика�
цияларын ўрдэтинэллэригэр ўлэ
барыахтаах.

Улуустааіы ыччат бэлиитикэ�
тин иЇинэн СМИ отдела тэрил�
лэн хас биирдии нэЇилиэктэргэ,
тэрилтэлэргэ иЇитиннэриини
тиэрдэр отделлары аЇан ўлэлэтэ�

бит. "Дело молодых" бырайыак�
пытынан дьарыктаах ыччаттары
сырдатарга былаанныыбыт. Усту�
дьуоннарга анаан "Баай тиит" ўлэ�
тэ сєргўтўллэн иккис тыынын
ылла, салгыы араас ўлэлэр кўў�
тэллэр.

БиЇигини ыччат бэлиитикэ�
тин министиэристибэтэ мэлдьи
єйўўр, аіа баЇылыкпыт Àлексей
Михайлович Иннокентьев Ньур�
ба ыччатын боліомтоіо ылан
єйўўрэ биЇиэхэ стимул буолар.

Туох кистэлэ кэлиэй, ўлэтэ,
дьарыга суох ускул�тэскил сыл�
дьар ыччаттарбытын бэйэбитигэр
тардан сыЇыарар сыалтан араас
ньымалары тобулан єйдєтєр,
ўєрэтэр социальнай видеоролик�
тары кєрдєрєр, кєстўўлээх сир�
дэргэ баннердары ыйыыр санаа�
лаахпыт.

Дьокуускайга ахсынньы 8�10
кўннэригэр єрєспўўбўлўкэтээіи
ыччат спартакиадата "Боотур" ба�
іа єттўнэн хомуурга барбыт этэ�
рээт бирииЇигэр ыытыллыахтаах.
Ньурба чиэЇин Октябрьскай  нэ�
Їилиэк хамаандата кыттан кємўс�
кўєіэ.

Инникитин Ньурба оройуону�
гар ыытыллыахтаах спартакиа�
даіа бэлэмнэнии ўлэтигэр бары
турунан ўлэлииргэ бэлэммит.

Тўмўкпэр, быстах хомуурга
барбыт эдэр ыччаттарбыт, аіам
саастаах дьоммут Ийэ дойдула�
рын чиэстээхтик кємўскээн дой�
дуларыгар этэμμэ эргиллэллэри�
гэр баіа санаабын тиэрдэбин, �
диэтэ.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– Оіо иитиитэ –

"Ромашка" уЇуйааμμа тєрєппўт мунньаіа

– Ыччат политиката –

Ыччат – боліомто киинигэр
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Ньурба улууЇугар бастакы
хаЇыат бэчээттэнэн
тахсыбыта номнуо 85

сыл ааЇа охсубут. Бу сыллар уста�
лаах�туоратыгар хаЇыат аата хас�
та даіаны уларыйдар ыал аайы
интэриэЇинэй сонуннаах, кэрэ кэп�
сээннээх кўўтўўлээх "ыалдьыт"
буолан кўн бўгўμμэ диэри тиийэн
кэллэ.

Бу ўбўлўєйдээх тўгэнинэн ха�
Їыат бэчээттэнэн тахсар сирин,
оіо сааЇым ааспыт типография
диэн тэрилтэ туЇунан ахтан�санаан
ааЇыахпын, кўндў хаЇыат ааіаач�
чыларыгар кэпсиэхпин баіарабын.

Эдэркээн биэс кыыс 1957
сыллаахха Уфа куоракка полигра�
фическай училищены бўтэрэн
тыйыс усулуобуйалаах Саха сири�
гэр ўлэіэ ананан тиийэн кэлэл�
лэр. Дьэ бу биэс кыыстан тўєрдэ
Дьокуускай куорат типография�
тыгар ўлэлии хаалаллар. Àрай
ийэбитин, Àлександра Ивановна
Каретникованы, арааЇа биЇиги
кўн сирин кєрєр ыйаахпыт тардан
буолуо, соіотохтуу отой билбэт,
хаЇан да истибэтэх Ньурба бєЇўє�
лэгэр оройуоннааіы типография�
іа печатнигынан анаан ыыталлар. 

Ийэм барахсан, детдом оіото,
симик, дьону утары кєрбєт, са�
μарсыбат буолан анаан ыыппыт
сирдэригэр айаннаан тиийэн кэл�
бит. Типография кэлэктиибэ са�
μа ўлэЇити ўчўгэйдик кєрсўбўт
уонна Горбатовтар диэн ыалга
дьуккаах олордубуттар. Былыр са�
ха ыала бары да дьуккаахтаах биир
ыал курдук олордохторо буолуо. 

Саха тылын билбэт кыысчаан
сахалыы хаЇыат текстын сиби�
ниэстэн кутуллубут буукубалары
биирдиилээн хомуйан тыл, этии
оμорон, барытын сааЇылаан ха�
Їыат балаЇатын клише оμорон,
аны онтун тўўннэри улахан бэ�
чээттиир массыынаіа бэчээттээн
сарсыарда ўлэ чааЇа саіаланыыта
бэлэм гыныахтаах эбит. 

Бўтўн хаЇыаты хомуйан таЇаа�
рарга тєЇєлєєх сыра�сылба бара�
ра итинэн кєстєр. Билигин дьон
электроннай форматтаах хаЇыаты
ааіар буоллаіына былыр диэххэ,
ыал барыта оройуон хаЇыатын
почта нєμўє суруйтаран ааіар
буоллаіына тєЇєлєєх хаЇыат
биир нўємэрэ бэчээттэнэн тахса�
ра буолуой? Кўндў ааіааччылар
бэйэіит да санаан кєрўμ. 

Àны ол кўнў быЇа биирдии
буукубанан хаЇыат балаЇатын хо�
муйан сордоммутун, типография
эдэр ўлэЇит уолаттара сиргэ тоіу
тардан кэбиЇэн баран эбиитин
атахтарынан тэбиэлээн кэбиЇэл�
лэр этэ диэн харах уулаах кэпсиир
буолара. Оччотооіу кэм ўлэ ирдэ�
билинэн сарсын сарсыарда ха�
Їыат эбэЇээт тахсыахтаах, бэлэм
буолуохтаах диэн суруллубатах
сокуон баарын ийэм билэр буол�
лаіа. Ытыы, ытыы тўўнў быЇа
утуйбакка, аЇаабакка иккистээн
хомуйан хаЇыаты бэчээттээн та�
Їаарар этим диэн кэпсээн аЇар�
быта. 

Ол уолаттар эдэрдэригэр тэп�
тэрэн эбитэ дуу, эдэр кыыЇы кыт�
та билсиЇэ сатаан эбэтэр кэлии,
сахалыы билбэт диэн сэнээн
итинник быЇыыланаллара эбитэ
дуу? Бу суруйуубун ааіа олорон
туох диэн санааіа кэлэллэрэ
буоллар?

Урут дьахтар оіону тєрєєтєіў�
нэ даіаны ўлэтигэр тахсар буола�
ра. Билиμμи олоххо курдук оіо
кєрєргє диэн туох даіаны чэпчэ�
тии суоіа. Миигин эмийдэтээри
бєЇўєлэк биир уЇугуттан атын
уЇугар диэри  ўлэтин быыЇыгар ўс
чаас буола буола кыЇыμμы томо�
роон тымныыга сўўрўўнэн кэлэн
эмтэрэн барар эбит. Оннук тўўн
12 чааска кэлэн эмтэрээт тєттєрў
ўлэтигэр сўўрэр уонна тўўн 4
чааска кэлэн кыратык нуктаан
ылаат сарсыарда 9 чааска типо�
графияіа хаЇыат саμа нўємэрин
бэчээттээри биирдиилээн сиби�
ниэс буукубалары хомуйан бара�
ра. 

Кўн аайы итинник ыарахан
тўбўктээх ўлэ саліанан бардаіа...
Эдэригэр оіустаран ўлэлиир усу�
луобуйата ыараханын буолуохтаа�
іын курдук ылынан ийэм, Àлек�
сандра Ивановна, ўлэтигэр бэри�

ниилээхтик, ис дууЇатын ууран
туран ўлэлээн аастаіа.

Мин харахпар билигин да баар
урукку, мин улааппыт кумаахы,
кырааска сыттаах типографиям
дьиэтэ: таЇырдьаттан киирэр ула�
хан ааны нэЇиилэ аЇан киирдэххэ
улахыын улахан рулоннаах хаЇыат
кумаахытыгар иμнэ тўЇэіин. Он�
но рулоннаах кумаахыны маЇы
эрбиир курдук эрбиинэн быЇал�
лар. Ону кыйа хаамтахха хаμас
хоско тэрилтэ салайааччыта, бух�
галтер Федоров Àнтип уонна кор�
ректор ўлэлиир хосторо. Кєрў�
дўєргэ куруук уута тэстэн уута
суох илии суунар ыйанан турар.
ТаЇыгар куЇаіан сыттаах хаЇыат
хара кырааскатыттан таЇа хараа�
ран хаалбыт хаЇаайыстыбаннай
мыыла сытар уонна илии соттор
оннугар хаЇыат бэчээттэнэр ку�
маахыта баар. 

Боруогу атыллаан киэμ хоско
киирэбит. Дьэ манна сибиниэс�
тэн кутуллубут араас буукубалар�
даах хопто бєієлєєх, былыр ыал
аайы баар комод курдуктар турал�
лар. Манна наборщиктар Зина
(араспаанньатын умнан кэбис�
пиппин, билигин Ньурбаіа оло�
рор), Надя (эмиэ єйдєєбєппўн)
уонна Горбатова тётя Зина дьикти
куолаЇынан улаханнык да кўлэн
саЇыгыратан, нууччалыы�саха�
лыы кэпсээн�ипсээн бєіє буола�
ра. Ол быыЇыгар частушкалаан
ыллаіына бэйэтэ туспа кэнсиэр
буолар этэ. 

Онтон иЇирдьэ уμа диэкки
киирэн истэххэ хаμас єттўгэр
хара улахан бэриэнньиктээх, ик�
ки илиитигэр тоμолоіор диэри
коричневай єμнєєх хос сиэхтээх,
тєбєтўгэр эбэЇээт хортуустаах,
аіыйах саμалаах Григорьев Мии�
тэрэй аа�дьуо ўлэлии турар буо�
лааччы. Мин сыыспат буоллахпы�
на метранпаж диэн ўлэЇит этэ. 

Онтон ааннаах буолан баран
куруук аана сабыллыбат хоско
киирэбит. Онно дьиэ єЇўєтўгэр
тиийэр икки улахан сибиниэЇи
уулларан сибиниэскэ тыл тўЇэрэр
линотип диэн тэриллэр тураллар.
Бииригэр Прутовых Тамара, бии�
ригэр Елизавета (Лидия) Никола�
евна Яковлева ўлэлииллэрэ. Пру�
товых Тамара куруук мєіўттэ,
кыыЇыра сылдьар курдук кєрўμ�
нээх этэ. Ол гынан баран кэлин
санаатахха, олус чараас дууЇалаах
дьахтар эбит. Àмакинкаіа кып�
кыараіас дьиэтигэр бырааЇын�
ньыктарга хас да ыалынан мун�
ньустан минньигэс аЇылыгын
аЇаан, ыллаан, кўлэн�ўєрэн тар�

іаЇар этибит. 
Оттон Елизавета (Лидия) Ни�

колаевна Яковлева туЇунан ойо
тардан кэпсии тўЇўєм дуу. Тєрєп�
пўттэрим эдэр саастарыттан
ыалынан доіордоспут ыаллары�
нан Яковлевтар буолаллар. Àны
мин ыал буоламмын биир уулус�
саіа нєμўє�маμаа ыаллаЇан
олорбуппут. ЎєЇэ суруйбутум
курдук Елизавета Николаевна ли�
нотип курдук уустук массыынаіа
биэнсийэіэ тахсыар диэри бэри�
ниилээхтик ўлэлээбитэ. 

Тётя Лида олус минньигэс,
єлгєм астаах Далбар Хотун этэ.
Прутовых Тамаралыын оіуруот�
чут бэртэрэ этилэр. Тугу, тугу
олордон ўўннэрбэтэхтэрэй диэх
курдук. Билигин интернеттан кє�
рєн ўєрэнэн оіуруот аЇын олор�
дор буоллахтарына биЇиги ийэ�
лэрбит айыліа хаамыытын кєрєн
арааЇы бары олордон єлгєм
ўўнўўнў ылааччылар. Билигин
Елизавета (Лидия) Николаевна
кыыЇа Татьяна Владимировна
Степанова єрєспўўбўлўкэіэ бил�
лэр оіуруотчут диэтэхпинэ арааЇа
сыыспатым буолуо. 

Онно барытыгар кўўс�кємє
кэргэн, аіа Владимир Àндреевич
Яковлев буолар. Кини быЇаччы
кємєтўнэн, ыйыытынан�кэрдии�
тинэн барыта тупсаіай, уурбут�
туппут оμоЇуулар буолаллар. Тётя
Лида киЇи быЇыытынан сэмэй,
эйэіэс, куруук сўбэ�ама буолаач�
чы.

Дьэ онтон биЇиги хаЇыат "тэ�
бэр сўрэіэр", хаЇыат бэчээттэнэн
тахсар хоЇугар дьэ бу киирэн
кэллибит. Манна киирэр аантан

уμа єттўгэр икки бэчээттиир ула�
хан массыыналар тураллар. Олор
ортолоругар мин элбэхтик утуй�
бут уЇун улахан хара остуолум ту�
рар. Остуол ўрдўгэр куруук бэ�
чээттэммит бэлэм хаЇыаттар,
оройуон тэрилтэлэрин араас наа�
далаах былааμкалара, дєкўмўєн�
нэрэ ахсааннара ааіыллан, сурул�
лан, быанан бааллан сыталлар. Ол
быыЇыгар мин сылайан утуйан
ылар сирим этэ. 

Уμа эмиэ мин сєбўлээн кии�
рэн утуйар сирим � кумаахы бы�
Їар от кўєх єμнєєх массыына ту�
рар. Бэчээттиир массыынаіа бии�
ригэр ийэм, Àлександра Иванов�
на Каретникова, бииригэр Савви�
нова Дария ўлэлииллэр этэ. Сыл
бўтўўтэ бэчээттиир ўлэлэрин
быыЇыгар єссє наборщиктарга
кємєлєЇєр этилэр. Туох баар тэ�
рилтэлэр наадалаах кумаахылара
барыта илиинэн буукубанан хо�
муллан бэчээттэнэр этэ. Оройуон
кулуубугар Саμа дьыллааіы тэ�
рээЇин ыμырыы суругун илии�
нэн буукубалары таμан араас дьэ�
рэкээн кыраасканан киэргэтэн
бэчээттээн таЇаарааччылар. Он�
тулара кытаанах ахсаан. 

Биир муннукка араас єμнєєх
кумаахы кырааскалара тураллар.
Оіоіо барыта интэриэЇинэй
буоллаіа буолан кырааскаіа бик�
киллэн таμас киртитэн аіабар ўлэ
оμорор этим. Итинэн былыргы
кєтўллўбўт типография дьиэтин
иЇигэр кыра экскурсия тўмўктэ�
нэр.

Биир истиμник саныыр киЇи�
бинэн Семен (Валерий) Никитич
Ноговицын буолар. Миигин эл�

бэхтик тўўн ўлэлээн бўтэн салаас�
кыга соспут кини буолар. Оннук
кўн аайы тўўн ўлэлээн бўтэллэр.
Оччолорго Советскай уулусса ор�
тотун эрэ диэки аіыйах лаампа�
нан уулусса сырдатыллар этэ уон�
нааіытын ыас хараμанан хааман
мин салааскаіа олорсон дьиэби�
тигэр ийэбинээн кэлэр этибит.
Этэргэ дылы хараххын саппытыμ
да аспытыμ да биир буолар тўгэн�
нэр баар буолааччылар. Ол аата
мин салааскаіа олорон соЇуллан
иЇэн ийэбэр доіор уонна дурда�
хахха буоларым буолуо. Урут да�
іаны араас куЇаіан санаалаах
дьон баар буоллахтара.

Типография дьиэтэ кєтўллэ�
ригэр Семен Никитич Ногови�
цын дириэктэрдээн олорон:
"Утуйбут хара остуолгун ыл," �
диэбитигэр эдэр сааспар оіуста�
ран єЇўргэниэхчэ курдук буолбу�
тум. Ону куруук харааста саныы�
бын...

Мин арыый улаатан аны ийэ�
бэр ўлэтигэр аЇылык таЇааччы
буоллум. Ол сылдьан сайын биир
чуумпу киэЇэ ырыа ыллыы�ыл�
лыы хаамар уонна дьиэрэμкэй�
диир быыЇыгар биэрэк ўрдўгэр
типография дьиэтин аттыгар Кы�
тай омук дьэрэкээн ойуулаах кы�
Їыл єμнєєх улахан термоЇын
хаппыт буорга охсон алдьатан
кэбистим. Дьэ мєіўллэр киЇи
буоллум диэн куттана санаабып�
пын аіам, Василий Михайлович
Степанов: "Ээ, оіом бэйэтин са�
іаны кыайбакка аліаска алдьап�
пыт" � диэн уоскутан кэбистэ.
Àіам олус муударай, сўрдээх
мындыр киЇи этэ. ХаЇан эбит
аіам туЇунан суруйуоіум...

Наборщик кыргыттар мии�
гин, кып�кыра оіону уЇун кўн
устата дьээбэлээн кўлўў бєієтє
буолааччылар. Ол сылдьан биир�
дэ дьонум сэкириэттэрин кэпсээн
кэбиЇэн аіабыттан улаханнык сэ�
мэлэнэн, аны ону�маны ыйыттах�
тарына халба кєтєр курдук "суох"
диэнтэн атыны эппэт буолбутум.

Типография ўлэЇиттэрэ бары
даіаны эт саастыы эдэр эрчим�
нээх ўлэЇиттэр буолан сўрдээх
кєхтєєх, биир дьиэ кэргэн курдук
этилэр. Мин єйдўўбўн Семенов
Àфанасийы (Викторы), Красно�
славы. Типография ўлэЇиттэрэ
ўксўлэрэ иккилии ааттаахтар этэ.
Тоіотун билигин даіаны билбэп�
пин. Бу ўєЇээ ааттаммыт дьоннор
харахтарын далыгар улааппыт,
сиппит киЇибин.

Биир соччото суох мєкў бы�
Їыыны кэпсээтэхпинэ сатанар
курдук. Мин 2 саастаахпар ийэм
биир сыллаах уоппускатын ыл�
быт. Бухгалтер киЇи наЇаа аіыйах
харчыны ааіан биэрбитин иЇин
аіам уоппуттаах суот ўлэЇитин
Николай Иванович Àндреевы
кєрдєспўтўгэр 32 солкуобайы ба�
лыйбыттарын булан тєлєттєрєн
турардаах. Àіам куруук Н.И. Àн�
дреевка махтанарын кэпсээччи.
Оччолорго даіаны кыра�хара,
кыайан аахсыбат сэниир дьонно�
рун албынныыллар, баттыыллар
эбит.

1970�с сылларга ийэм, Àлек�
сандра Ивановна Каретникова
райсоюзка кинигэ маіаЇыыныгар
атыыЇытынан кєспўтэ. Кэлин ки�
нигэ маіаЇыыныгар, кинигэ ыс�
кылаатыгар сэбиэдиссэйинэн
ўлэлээн, элбэх Бочуот грамотаты�
нан, "Ударник коммунистическо�
го труда", "Победитель соцсорев�
нования", "Ветеран труда" буолан
ўлэлээбит ўлэтэ сыаналанан
биэнсийэіэ тахсыбыта.

Билигин типография диэн тэ�
рилтэ суоіа хомолтолоох, сай�
дыылаах олохпутугар баіар сєп
дьаЇаныы буолуо?

Иккис дьиэм курдук кўндўтўк
саныыр оіо сааЇым ааспыт урук�
ку типография дьиэтин сибиэЇэй
кумаахытын, кырааскатын сытта�
рын, утуйан улааппыт хара улахан
остуолбун билигин даіаны ахта�
бын, суохтуубун. Кэлин тутуллу�
бут типография дьиэтигэр киирэн
тахсар этим гынан баран, урукку
курдук кырааска, кумаахы сыта
суох... 

СТЕПÀНОВÀ�КÀРЕТНИКОВÀ
Наталья.

Оіо сааЇым ахтыліана – сибиэЇэй
хаЇыат сыттаах типография...

Сэтинньи 13 кўнўгэр Чаппан�
да нэЇилиэгэр Саха Республика�
тын Бастакы Бэрэсидьиэнэ Ми�
хаил Ефимович Николаев 85
сааЇыгар єрєспўўбўлўкэбитигэр
бу кўнў кєрсє СЄ Национальнай
бибилэтиэкэтин филиала Саха
єрєспўўбўлўкэтин Бастакы Бэ�
рэсидьиэнэ М.Е. Николаев ар�
хыып�бибилэтиэкэтин Никола�
ев�Киин бибилэтиэкэ�архыып
тэрийиитинэн иккис сылын
ыытыллар "Билиигинэн�кєрўў�
гўнэн кыайаіын" ("Знанием�
Победишь") медиа�уруоктарга
С.П. Àлексеев�БоЇуут аатынан
оскуола�саад бары ўєрэнээччи�
лэрэ, кылаас салайааччылара
100% кыттыыны ыллылар.

Уруок тиэмэтинэн Михаил
Ефимович Николаев ўєрэіирии
сайдыытыгар киллэрбит биэс
улахан хайысхаларын: музыка,
спорт, уруЇуй, тыл уонна саахы�
мат курдук оіо сайдыытыгар ту�
Їуламмыт бырайыактары доку�
ментальнай киинэни кєрєн би�

листилэр. 
Бибилэтиэкэіэ "М.Е. Нико�

лаев � Саха сиригэр аныгы ўйэ
реформатора" кинигэ быыстап�

катын кытта билсистилэр.

Е.С. ТИМОФЕЕВÀ,
Чаппанда. 

– СЄ Бастакы Бэрэсидьиэнэ М.Е. Николаев 85 сааЇа –

“Билиигинэн1кєрўўгўнэн кыайаіын"
медиа1уруоктар

À.И.Каретникова.
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НьургуЇуннуу
Бу сарсыарда кыралыын�ула�

ханныын бары эрдэ турдулар.
Сып�сап таμнан, суунан, аЇаан
бўттўлэр. Àіалара, "Москвич"
массыыналаах киЇи быЇыыты�
нан, киирэр�тахсар.

� Мама, мама, бары барабыт,
ээ? � диэн тўєртээх Àанчык ийэ�
тин ўўйэ�хаайа тутар. � Баттахпын
ким бантиктыыр?

� Мин маччыына, мин эмиэ,
сє�єп?� диэн иккилээх Марыыса
бэйэтэ солото суох ийэтигэр со�
нун, бэргэЇэтин ўμўлўтэ сатыы
турда. Кып�кыра ытыЇын оіоту�
нан муннун соттор. Хараіа ча�
іылыμнас. Сэргэхсийбитэ диэн
сўр. Кып�кыра атаіар сєрў�сєп
эрэЇиинэ саппыкылаах.

Эдьиийдэрэ улахан дьон. Бэ�
Їиэлэр. Саамай кыралара тєрдўс�
кэ ўєрэнэр. Улахан эдьиийдэрэ
Люба тыаттан кўўлэйдии киирэ
сылдьар. Биир уоллаах. Хайыы�
ўйэ ыал ийэтэ.  Уолун аата Славик
диэн. "Оіонньор буол" диэтэхтэ�
ринэ, ньўксўччў туттар, моонньун
дуомун уЇатар. Онтон сис туттар.
Дьэ уонна аа�дьуо атыллаан хаа�
мар. Оіонньор буоллаіа ол. Ону
кєрє�кєрє, эбэтэ уонна эдьиийдэ�
рэ кўл да кўл буолаллар.

Ол олордохторуна аіалара
киирэн:

� Массыына бэлэм. Чэ барды�
быт. Хойут кэлиэхпит. ÀЇылык�
кытын элбэхтик ыллыгыт ини? �
диирин кытта, таμнан�тэринэн
бўппўттэр таЇырдьа бытарыс гы�
нан хаалаллар. � Оіобун мин та�

Їаарыым. Славка, кэл. Бардыбыт.
Славик эЇэтин кытта таіыста�

іа ити. Марыыска ийэтигэр кє�
тєхтєрєєрў турар.

Кыргыттар бары саас�сааста�
рынан олордулар. Оіолор халам�
паастарын, фотоаппараттарын,
киинэіэ устар тэриллэрин ум�
нуохтара дуо. Бары симсэн олор�
дулар.

Сайыμμы бастакы єрєбўл кўн
саіаланнаіа ити. Чаіылыйа ты�
ган, ўчўгэй да кўн ўўммўт. Кўєх
халлааμμа туоЇахта да саіа былыт
суох. Уу�чуумпу. Чэ, быЇата, тал�
быт курдук.

БєЇўєлэк ортотунан Куочай
диэки сыыйтардылар. Кинилэр
курдук айанньыттар эмиэ бааллар

эбит.
� Мама, мастар иЇэллэр. Мас�

тар � мастар � диэн Марыыса бас�
такы сонун кэпсии истэ. Кўлсўў
буолла.

Киэμ хонуу уута тарпыт. Уу
кытыытыгар сатала суох хойуу
бараах ўєрэ аЇыы олорор. Сахса�
раμнаЇаллар, сырсаллар. Кєтє�
кєтє тўЇэллэр.

� О, бараах бєіє. ЧугаЇаан
киирэн хаартыскаіа тўЇэриμ.

� Чэйиμ, чэйиμ! Массыынат�
тан кєтєр ўргўбэт дииллэр ээ.

� Кырдьык�кырдьык. Хата
киинэіэ устуохха. Àіалыμ эрэ
киноаппараты…

НьургуЇуннаах томтор чуга�
Їаата. Оо�ол кыракый уу уμуор

баар ууга хоптолор талбаара ус�
таллар, чєкчєμєлєр элбээбиттэр.
Мутукча сыта аЇаіас тўннўгўнэн
сабыта биэрэр. Славиктаах Ма�
рыыска, кєтєхтєрєн олорор дьон,
урут тўргэнник утуйан хаалар бэ�
йэлэрэ, бу сырыыга сэЇэннэрэ�
сэппэннэрэ сўр. Биир кэм чаіаа�
рыЇан, чуопчаарыЇан олороллор.

� Хайа, оіолор, ол ууга туох�
тарый? � аіалара дуліа быыЇын
диэки ыйда.

� Хайа?
� Хайа�хайа?
� Хайа диэки?
� Кустар да�а?
� Ол туора сытар маска тугуй

ээ?
� Ыл эрэ, тохтотууй. Тохтоон

олорон кєрўєіўμ. Кырдьык кус�
тар дуу, хайдах дуу. Эмиэ тєбєлє�
рє суохха дылы, � диир ийэлэрэ.
Бары сэргэхсийэ тўстўлэр.

� Онтон халампааскынан кє�
рўўй, � ким эрэ аіатыгар халам�
пааЇы ылан биэрдэ.

� Эс, эмэххэ дылы дии, � аіа�
лара быЇаарда. � Хата, ити икки
кус кєтє турда. Мэ эрэ, аны эЇиги
кєрўμ.

Улахан оіолор кэриЇэ сыл�
дьан кєрдўлэр.

� Тўўлээхтэр дии. Кустар дии.
� Оттон тєбєлєрє суох дии.
� Ээ, утуйан олороллоро буо�

луо.
ХалампааЇы улахан кыыстара

Люба ылла. Кини билиэхтээх
диэн буолла. Славик маамам хай�
дах буолар диэбиттии, сўрдээхтик
кєрбўт. Àіата сааЇыт бэрдэ. Онон
Люба быЇаарыытын бары кэтэ�
Їэллэр.

� Кустар дии. Икки чєккєєкў
утуйан олороллор, � диэтэ Люба
тиЇэіэр.

Ити сирдэрин ааЇан, ньургу�
Їуннаах томтордоругар тиийди�
лэр.

� Ыы, ўчўгэйдэрин, элбээбит�
тэрин! � дии�дии улаханныын�
кыралыын, массыыналарыттан
тахсан, бытарыЇа сырыстылар.
Тулалара барыта ньургуЇун!...

� Мэ, мама! � ким�хайа инни�
нэ Уйбаанчык ийэтигэр ньургуЇу�
ну уунна.

2007 с. балаіан ыйын 11 кўнэ. 
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Кўн кўбэй ийэ барахсан
"Кўн кўбэй ийэ барахсан…" диэн ытыктаан ааттыыр киЇибит, бэртээхэй ўлэЇит Степанида Ивановна

Еремеева буолар.
Степанида Ивановна Марха орто оскуолатын бииргэ ўєрэнэн бўтэрбит уолугар, Àнтонов Николай Василье�

вичка, кэргэн тахсан ыал буолбуттара. Кинилэр уон оіолоохтор, 20�тэн тахса сиэннээхтэр, икки хос
сиэннээхтэр. Оіолоро бары ўлэЇиттэр, ыаллар, ўлэЇит ыччаттар.

Степанида Ивановна Хатыыга оіо дьааЇылатыгар сиэстэрэнэн, сэбиэдиссэйинэн, иитээччинэн ўлэлээбитэ.
Àнтоновтар Мархаіа кєЇєн кэлэн оскуолаіа лаборанынан, библиотекарынан ўлэлээн сылдьыбыта. Кэлин 20�чэ
сыл улуус хаЇыатыгар корректордаабыта. Олус боліомтолоох, сыыЇаны�аліаЇы ўчўгэйдик кєрєн�истэн
таЇаарар эркин курдук эрэнэр ўлэЇиппит этэ. ХаЇыакка сыыЇа сыаналааЇын, кєтўтўў да баар буолааччы. Ол
аліаЇы Степанида Ивановна орун�оннугар кєннєрбўт буолааччы. Корректордыы олорон элбэх автор таЇаарар
кинигэтин, ис хоЇоонун, сыыЇатын кєннєрєн ааіааччыга тиэрдибит улахан єμєлєєх.

Ыал аіата Àнтонов Николай Васильевич биЇиги хаЇыаппытыгар 26 сыл солбуйар редакторынан
айымньылаахтык ўлэлээбитэ. Николай Васильевич баара буоллар быйыл балаіан ыйын 5 к. 70 сааЇын бэлиэтиэ
этэ.

Степанида Ивановна бу кўннэргэ олоіун биир бэлиэ улахан ўбўлўєйўнэн эіэрдэлээн туран, бўгўμμў нўємэргэ
Николай Васильевич "НьургуЇуннуу" кэпсээнин бэчээттиибит.

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

� Григорий Иванович, сотору�
тааіыта социальнай ситимнэри�
нэн єрєспўўбўлўкэ улуустарынан
уонна куораттарынан буруй оμо�
руутугар сыЇыаннаах рейтинг
таріаммыта. Àтын улуустардаа�
іар буруй оμоруута элбэх диэн кєс�
тєр. Урукку сылларга холоотоххо,
балаЇыанньа хайдаіый?

� Чопчу сыыппараларынан кє�
рўєххэ. Бу сыл 9 ыйыгар Ньурба
улууЇун территориятыгар 248
буруй регистрацияланна. Àаспыт
сыл туЇааннаах кэмигэр 263 этэ.
Ол эбэтэр буруй оμоруута 5,7%
аччаабыт. Былырыын 9 ыйга
буруйу уопсай арыйыы 90,5% этэ,
бўгўн ити кєрдєрўў � 89,2%.

БиЇиги сўрўн ўлэбитинэн
арыый ыар буруйга тиэрдэр пре�
вентивнэй састааптаах буруйдары
(киЇини кырбааЇын, эчэтии) ута�
ры охсуЇуу буолар. Хомойуох
иЇин, маннык буруй элбээбитэ
бэлиэтэнэр: уопсай буруй ахсаа�
ныттан превентивнэй хабааннаа�
іа � 78,62%. 

� Ордук кўўскэ таріаммыт бу�
руйунан уоруу буолара иЇиллээччи.
Билигин ити хайдаіый?

� Уопсай буруй ахсааныгар
уоруу ылар ирээтэ бўгўн даіаны
кырата суох � сыл саіаланыаіыт�
тан 15,72%, оттон атын буруйдар
ылар бырыЇыаннара � 84,27%.
Єссє 10,48% � масыанньыктаа�
Їын, итиэннэ, эппитим курдук,
78,62% � превентивнай хабаан�
наах буруйдар. 

Уоруу арыллара уустук буолар.
Бу сыл 9 ыйыгар бу кєрдєрўў �
71,8% этэ, былырыын туЇааннаах

кэмμэ 75,5% этэ. Онон быйыл
манна намтааЇын таіыста.

Оттон превентивнай хабаан�
наах буруйдары арыйыы туЇунан
этэр буоллахха, быйыл маннык
буруйдары арыйыы 89,74%�μа
тэμнэстэ, былырыын 90,86% этэ.

Уопсайынан, 9 ый тўмўгўнэн
биЇиги улууска буруй оμоруутун
туруга бигэ туруктаах, наЇаа ула�
ханнык улаатыа суоіа диэн билгэ�
лиэхпитин сєп. Àрай телекомму�
никационнай ситимнэри, мо�

бильнай сибээЇи уонна Интэри�
ниэти туЇанан масыанньыктаа�
Їын элбии турара дьиксиннэрэр.
БиЇиги улууспут олохтоохторугар
сэрэхтээх буолалларыгар, тўєкўт�
тэр угаайыларыгар киирэн биэр�
бэттэригэр мэлдьи этэбит�сэрэтэ�
бит, ол иЇигэр сонуннары киэμ�
ник таріатар сириэстибэлэринэн.
Маннык буруйдары арыйар ба�
лачча уустук, бары бииргэ эрэ
маннык таріаммыт буруй кєрўμ�
нэрин утары  охсуЇуохпутун сєп. 

� Григорий Иванович, идэлээх
бырааЇынньыккытынан сибэс�
тээн, ордук ўчўгэй ситиЇиилэм�
мит ханнык ўлэЇиттэргин чорбо�
тон ааттыаххыный?

� РФ ИДьМ Ньурба оройуону�
нааіы отделын личнэй састааба
барыта, хас биирдии полиция
ўлэЇитэ киниэхэ сўктэриллибит
эбээЇинэстэрин чиэЇинэйдик
уонна ўтўє суобастаахтык толо�
рор. Ол иЇин ўлэбит кєрдєрўўтў�
нэн єрєспўўбўлўкэіэ инники

кўєμμэ сылдьабыт. Оройуоннаа�
іы полиция отделларын ортоту�
гар 6�та бастаабыппыт. 

ЎєЇээμμи салалтабытыттан
бэлиэтэммит ўлэЇиттэр бааллар.
Отдел начаалынньыгын солбу�
йааччыта Николай Рожин уоча�
раттаах званиетын ылан майор
буолла. Силиэстийэлиир отделе�
ние начаалынньыга юстиция под�
полковнига Àйтолина Самсоно�
ва, учаскыабайдар отделениела�
рын начаалынньыга полиция ма�
йора Стас Уаров, дознание отде�
лениетын начаалынньыга поли�
ция майора Дмитрий Денисов �
СЄ ИДьМ Бочуотунай грамота�
тынан, Àнастасия Àндреева, Ни�
колай Ефремов, Àртур Васильев,
Àртем Герасимов, Евдокия Пет�
рова, Петр  Петров, Егор Семе�
нов, Григорий Федоров уонна
Николай Иванов "Ис дьыала уор�
ганын сулууспатыгар килбиэнин
иЇин" РФ ИДьМ мэтээлинэн на�
іараадаланнылар.

� Тўмўккэ тугу этиэххиний,
Григорий Иванович?

� Тўгэнинэн туЇанан, бэйэбит
бэтэрээннэрбитин уонна бииргэ
ўлэлии сылдьар кэллиэгэлэрбин
Ис дьыала ўлэЇиттэрин кўнўнэн
истиμник эіэрдэлиибин! Бары�
ларыгар ўлэлэригэр уонна тус
олохторугар дьолу�соргуну уонна
ситиЇиилэри баіарабын!

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ББыыррааааббыы  ххааррыыссттыыыырр  ууооррггааннннаарр  ––

Сулууспа тўўнў1кўнўЇў араарбат

Сэтинньи 11 кўнўгэр Санкт�
Петербурга «XXI ўйэіэ норуот
култуурата: ўгэстэр уонна саμа
сўўрээннэр» аан дойдутааіы пуо�
рум чэрчитинэн «Норуот култуу�
ратын антологията» бырайыак сў�
рэхтэннэ. «Норуот култууратын
антологиятыгар» Àрассыыйа но�
руоттарын култууратын нэЇилиэс�
тибэтин 100 бастыμ эбийиэгэ
киирдэ. Ол иЇигэр ОЇуокайбыт
Àрассыыйа 100 култуурунай нэЇи�
лиэстибэтин чулуу айымньытын
быЇыытынан билинилиннэ.

Ону туоЇулуур сибидиэтэлис�
тибэни єрєспўўбўлўкэтээіи Но�
руот айымньытын дьиэтин гене�
ральнай дириэктэрэ Сергей Се�
менов тутта.

ОЇуокай былыргыттан бачча�
іа диэри кэлбит тєрўт ўμкўўбўт
буолар. Элбэх киЇи кэккэлэЇэ
тоμолох�тоμолохтон тутуЇан
ураты эйгэни, тыыны ўєскэтэн,
кўн хоту эргийэн сиэри�туому
оμорор ўμкўў. ОЇуокай — Олоμ�
хо кэриэтэ эмиэ саха норуотун
дуохуобунай уонна матырыйаа�
лынай нэЇилиэстибэтэ буолар.

Санатар буоллахха, 2022 сы�
лы Дойду Бэрэсидьиэнэ Влади�
мир Путин Àрассыыйа норуотта�
рын ўйэлээх баайын сылынан
биллэрбитэ, ол чэрчитинэн араас
тэрээЇин ыытылынна. Пуорум�
μа Àрассыыйа 40 эрэгэйиэнит�
тэн итиэннэ Казахстантан, Бело�
руссияттан экспертэр уонна анал
исписэлиистэр кэлэн кытынны�
лар. Улахан тэрээЇин тўмўгўнэн
Àрассыыйа этнокультурнай нэ�
Їилиэстибэтин ўєрэтиини, тар�
іатыыны кэμэтии туЇунан бы�
Їаардылар.

– СИÀ иЇитиннэрэр –

ОЇуокайбыт Àрассыыйа бастыμ
100 култуура нэЇилиэстибэтин иЇигэр киирдэ

Бу омуннааЇын буолбатах. Ис дьыала уорганын ўлэЇит�
тэрэ сокуон уонна бэрээдэк тутуЇуллуутун тєгўрўк суук�
каны эргиччи кэтээн кєрєллєр. ХаЇан баіарар чыпчыліан
тўгэнигэр араас быЇылаан тахсыан сєп, тахсар даіаны.
Онон экстреннэй сулууспалар ўлэлэрэ кўнўстэри�тўўннэри
тохтообот. Кылгастык этэр буоллахха, 9 ыйдаах ўлэ
тўмўгўнэн улууска оперативнай хонтуруол кўўскэ тутуллар,
єрєспўўбўлўкэ салалтата уонна СЄ ИДьМ туруорбут со�
руктарын толоруу хааччыллар. Буруй оμоруутун туругун
уонна буруй оμоЇуллуутун утары охсуЇуу тўмўктэрин
кєрдєрєр статистика сыыппаралара итини кэрэЇилииллэр. 

Сэтинньи 10 к. Ис дьыала уорганын ўлэЇиттэрин идэ�
лээх бырааЇынньыга бэлиэтэммитинэн сибээстээн, РФ
ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отделын начаалынньыга по�
лиция полковнига  Григорий Павловы кытта кылгас кэп�
сэтиибитин таЇаарабыт.
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Оройуонум хаЇыатыгар маμ�
найгы ыстатыйам 1955 с. тахсы�
быта. Мин 1954 с Марха орто ос�
куолатын маμнайгы  выпускнигы�
нан бўтэрбитим. Бииргэ ўєрэммит�
тэрим Уткин К.Д., Жараев И.С.,
Федоров Ф.Г., Филиппов Н.Х., Àн�
тонова Р.Я. о.д.а. 

Оскуоланы бўтэрээт ўєрэххэ
барбатаіым, дьонум кыаммат
буоланнар, комсомол путевкаты�
нан дойдубар Хорулаіа кулууп
сэбиэдиссэйинэн тахсыбытым,
колхозпут "КыЇыл Кустук"
(предс. Кириллин И.Г.) дэнэрэ.
НэЇилиэк киинэ "Сайылык" диэн
улахан кулууптааіа. Оччотооіу
сиэринэн, комсомольскай тэрил�
тэ 70�ча чилиэннээіэ. Оройуон
хаЇыатын редактора Д.Н.Нико�
лаев командировкаіа тиийдэ. Ха�
Їыат аата "КыЇыл Сулус". Ку�
луупка ўлэлиирим таЇынан реви�
зионнай комиссияіа чилиэн гын�
нылар уонна эЇиилиттэн комсо�
мол тэрилтэтин секретара буол�
лум. Ити 1955 сыл. Дмитрий Ни�
колаевич миигин кытта ўчўгэй
баіайытык кэпсэттэ, итэіэс�бы�
Їаіас баарын ыйыталаста, "Ыста�
тыйата суруй,"� диэн сорудах
биэрдэ. Мин аккаастаабатым, ос�
куолаіа VI�с кылаастан кылаас
хаЇыатын редактора этим, кыал�
лар дьыала дии санаан ыстатыйа�
бын суруйан биэрдим: колхоз би�
ригэдьиирэ сылгы, сўєЇў учуотун
буккуйалларын туЇунан, ревизия�

іа кєстєн таіыстаіа дии. Онтум
тахсыбыта, нэЇилиэккэ ону ааіа�
ааіалар айдаарыстылар быЇыы�
лаах этэ.

Дьэ ити кэмтэн ылата оройуо�
нум хаЇыатын кытта ыкса  си�
бээстээхпин. 6 сыл кулуупка,
киинэіэ ўлэлээн баран, 1960 с.
университекка ўєрэххэ киирэбин,
1965 с. математика  учуутала буо�
лан 1 №�дээх оскуолаіа педагоги�
ческай ўлэм саіаланар. Ити би�
риэмэіэ хаЇыаппыт аата "Комму�
низм суола" диэн, редактор С.П.
Гаврильев.

Кэлээт да хаЇыаппар суруйан
киирэн бардым, спорт кўрэхтэ�
Їиилэрин кєтўппэккэ кєрєн�
истэн, "ыалдьан" ону суруйан бу
билиμμэ диэри сырдатыЇа сыл�
дьабын. Ыстатыйаларым барыта
паапкаіа тиЇиллэн музейбар
ууруллан иЇэллэр, туох кўрэхтэ�
Їии буолбута, ким бастаабыта,
кыаттарбыта история кэрэЇитэ
буолан сурукка киирэ сытар. Ону
туЇанан оіолор дакылаат суру�
йаллар, кэтэхтэн ўєрэнээччилэр
дипломнай ўлэ оμороллор.

Бэрт ўгўстўк алтыспыт редак�
циям ўлэЇиттэрин олус ўчўгэйдик
саныыбын, маμнайгы ыстатыйа�
бын таЇаарбыт Д.Н.Николаев єй�
бўттэн сўппэт, кэргэним дойду�
тун киЇитэ буолан кэллэіинэ�
бардаіына истиμник кэпсэтэбит.

20�тэн тахса сыл редактордаа�
быт С.П.Гаврильев � чахчы та�
лааннаах тэрийээччи, журналист

этэ, киЇини кытта ирэ�хоро ис
сўрэіиттэн кэпсэтээччи.

Кинини кулуупка ўлэлиир
сылларбыттан билэбин, 1957 с.
кини I Хаμаласка кулууп сэбиэ�
диссэйэ этэ, биЇиги Хорулаттан
киирэн гастроллаан турабыт,
киинэбит мотуорун тиэйэ сыл�
дьан уоттанан "Ньургун Боотуру"
туруорбуппут. Оччолорго кини�
лэргэ Чоомуут�Осипов Н.Ф.,
Петров С.Н. аатыра сылдьар кэм�
нэрэ этэ. Онтон культура отделын
сэбиэдиссэйинэн Ньурбаіа киир�
битэ, онтон редактор буолбута.
Киниэхэ солбуйааччынан Марха
оскуолатыттан Н.В.Àнтонов кии�
рэн айымньылаахтык ўлэлээбитэ.
Ол туЇунан  К.Д.Васильева "Убай
туттубут дьоллоохпун" диэн ыста�
тыйатыгар бэрт ўчўгэйдик суруй�
бута (5.07.07 с. 78 №�гэр). Киниэ�
хэ махталлаахпын, кини биЇиги�
ни � ўс Хорула уолаттарын И.Н.
Николаевы, Н.Д.Семеновы уонна
миигин Россия журналистарын
СоюЇун чилиэттэрэ оμортообута.

Биир дойдулааіым Е.М.Ми�
хайлов типографияіа, редакцияіа
бэрт уЇуннук эдэриттэн ўлэлээ�
бит киЇи.

С.С.Николаев � дуобакка
маμнайгы маастар, єр бириэмэіэ
ўлэлээн сыратын биэрбит киЇи,
И.И.Нюргусов � сахалыы бэрт хо�
моіой тыллаах журналист этэ,
Н.Г.Петров�Буруулгун кэлии�
лээх�барыылаах журналист, мо�
тоциклын ўрдўгэр тўстэр эрэ

тыанан�ўєЇўнэн тилийэ сўўрбўтэ,
аны бэйэтэ ааттаах хаартыскаіа
тўЇэрээччи этэ.

Редакция дьиэтигэр сороіор
кўμμэ иккитэ�ўстэ киирэн тахсар
буоларым.

Àллараа этээскэ Егор Макси�
мович хоЇугар мустан кэпсэтии�
ипсэтии бєіє буолааччы, аан дой�
ду балаЇыанньата, оройуон оло�
іо, быыбардар, араас кєрўдьўєс�
тээх тўгэннэр � барыта баар буо�
лааччы.

С.П.Гаврильев кэнниттэн
нууччалыы�сахалыы хаЇыаттарга
редактордаабыта Г.Н.Васильев�
Мандар, биир талааннаах киЇи,
суруйааччы, журналист. Семен
Петровичтыын ааттаах булчуттар
этилэр. 

Àхтыбыт дьоннорбуттан ўгўс�
тэрэ билигин суохтар, ыарахан
ыарыы илдьэттии барбыта. Бэйэм
кєлўєнэм дьоно буолан суохтуу�
бун. Кєлўєнэ кєлўєнэни солбу�
йар, олох тохтообот, эдэр дьон кэ�
лэн сўрдээх айымньылаахтык
ўлэлии сылдьаллар. Ол туЇунан
Ф.Г.Петрова бэйэтин ыстаты�
йатыгар ўчўгэйдик сырдаппыт,
ону хатылыыр наадата суох. "Сар�
сыμμы  саіахтарга" (19.07.07 с. 84
№), "Олохпут  кэрэЇитэ, суолдьут
сулуЇа буолан…" (20.09.07 111 №).

Редакция дьиэтигэр ўєрўўнэн
кэлэбин, тєЇє да кырдьаіастар
суохтарын иЇин, эдэрдэр туЇунан
интэриэстээхтэр, туЇунан суол�

лаах�иистээх дьон, компьютер
ўйэтин дьоно, барыта техника,
Интернет � олохпут сайдыыта
тўргэн. Геннадий Владимирович
Àнтонов компьютерга тўргэнник
бэчээттии олорор буолар, сатыы�
ра да бэрт быЇыылаах, бўгўн мун�
ньахха сылдьар (улахан таЇым�
наах, президент кыттааЇыннаах),
онто сарсыныгар хаЇыакка бэ�
чээттэммит буолар, хаартыска�
лардаах (бэйэтэ тўЇэрэр). Урут
хаартыскаіа тўЇэрбитиμ Дьо�
куускайга клише оμоЇуллан кэл�
лэіинэ тахсаччы, ол кэтэЇиитэ.
Àны массыыμкаіа илиинэн бэ�
чээттээЇин, ол уочарата, ол мєк�
кўЇўўтэ, этиЇиитэ. Билигин ба�
рыта тўргэн, судургу. Тоіо? Ком�
пьютер!

Баіар кэлин хаЇыаты єссє
тўргэнник оμорор буолуохтара.
Сайдыы диэн оннук!

Билиμμи бириэмэ киЇитэ
Геннадий Àнтонов мин Мархаіа
биир кылааска бииргэ ўєрэнэн
бўтэрбит ўєлээннээіим, учуутал
Ильина Евдокия Ивановна  уола.

Редакция билиμμи ўлэЇиттэ�
рэ сўрдээх эрчимнээхтэр, билии�
лээхтэр, ўлэлэригэр бэринии�
лээхтэр.

Ўбўлўєйў кєрсє ўчўгэйдик
ўлэлииргитигэр баіарабын!

Егор ФЕДОРОВ�
ХОРУЛÀ ДЬЄГЎЄР.

2007 с. алтынньы 11 кўнэ.
120 № (9209)

Спорт тематын сырдатыЇан кэллим

Àлександр Àфанасьевич Тыа�
сытов 1948 с. Маалыкай сэлиэн�
ньэтигэр кўн сирин кєрбўтэ. Кини
орто оскуолаіа ўєрэнэ сылдьан
À.À.Àгеевка бокска дьарыгын са�
іалаабыта, онтон À.Àгеев дойдуту�
гар барбытын кэннэ, Ньурбаіа
Саха ÀССР ўтўєлээх тренеригэр
Г.À.Быдыгыевка салгыы эрчилли�
битэ. Ол сылдьан Хабаровскай
куоракка физкультурнай институт�
ка ўєрэххэ туттарсан киирэр.

Àлександр Хабаровскайга
ўєрэнэр сылларыгар боксанан
утумнаахтык, тус сыаллаахтык
дьарыгыран Хабаровскай кыраай
ўрдўк ўєрэіин заведениеларын
ортотугар 1973 сыллаахха чемпи�
оннуур, онтон кыраай 1971, 1972,
1973 сыллардаах чемпионаттары�
гар бириистээх миэстэлэргэ тик�
ситэлиир. Кини Саха омук бок�
сердарыттан биир бастакынан
атын омук дойдутун боксерун
кытта кўєн кєрсєн хоппут спорт�
смен буолар. Бу кыайыы 1973 с.
Хабаровскайга "Гурник" Польша�
Дальнай Восток (Россия) куорат�
тар икки ардыларынааіы матче�
вай кєрсўЇўўгэ ситиЇиллибитэ.

Ити кыайыыттан кынаттанан
À.Тыасытов кэнники араас та�
Їымнаах кўрэхтэЇиилэргэ кил�
биэннээх кыайыылары ситиспи�
тэ, онтон улахаттара бу бааллар:
Саха ÀССР 1974, 1977 с.с. чемпи�
она, 1970, 1975 сс. Саха ÀССР ик�
кис призера, Дальнай Восток зо�
натааіы спартакиадатын призера
(1975 с.), 1975, 1976 сс. Бўтўн Со�
юзтааіы турнирдар кыайыылаах�
тара (Львов к.), 1976 с. Киев куо�
ракка ыытыллыбыт ЦС ДСО
"Àвангард", Н.Щорс бирииЇигэр
анаммыт аЇаіас кўрэхтэЇиитин
иккис призера буолуталыыр.

1975 с. Гродно куоракка Поль�
ша боксердара кыттыылаах Бўтўн
Союзтааіы турнирга иккис миэс�
тэни ылары ситиЇэр. 1975 сыл�
лаахха ити ўєЇэ ыйыллыбыт кў�
рэхтэЇиилэргэ ситиЇиилээхтик
кыттыбытын иЇин À.À.Тыасы�
товка Ньурба боксердарыттан
бастакынан "ССРС спордун маас�
тара" диэн ўрдўк аат иμэрилли�
битэ.

Саха ÀССР 1974, 1975, 1977 сс.
чемпионаттарыгар "Бастыμ ўрдўк
техникатын уонна тактикатын
иЇин" диэн анал бириистэринэн
наіараадаланан турар. Маны та�
Їынан биир дойдулаахпыт Со�

ветскай Союз Геройа Н.Н.Чусов�
ской сырдык кэриэЇигэр анам�
мыт бастакы республиканскай
турнир кыайыылааіа уонна бу
бастакы турнир "Бастыμ боксера"
диэн анал улахан бирииЇин ха�
Їаайына буолар.

Манна даіатан аіыннахха,
1974 сылга диэри улахан дьоμμо
Ньурбаіа олорор боксердартан
ким да Саха ÀССР чемпиона буо�
ла илик кэмэ этэ. 1974 сыллаахха
Ньурба боксердара Саха ÀССР
ўтўєлээх тренерэ Г.À.Быдыгыев
салалтатынан 30 тахса буолан
ўєрэтэр�эрчиллэр сбору олус
ўчўгэйдик ааспыттара. Бары
ыйааЇыннарга барытыгар кўўс�
тээх састаап тўмўллўбўтэ. Уопсай
хамаанданан Саха ÀССР чемпио�
натыгар бастыырга суоттана сыл�
дьыбыппыт. Ону баара кўрэхтэ�
Їиибит ахсынньы аам�даам тым�
ныыта, тумана тўЇэн турдаіына
буолбута. Инньэ гынан, биир да
самолет, биЇиги кыЇыйыахпыт
иЇин, нэдиэлэни быЇа кєппєтє.

Итиччэ ўчўгэйдик бэлэмнэнэн
баран кыттыбакка хаалар буоллу�
бут… Оройуоммут салалтата ула�
хан мунньахха барар буолан вер�
толетунан кєтєллєрўн истэн, он�
но дьоммутун кыбытан илдьиμ
диэн кєрдєстўбўт. НэЇиилэ, икки
эрэ миэстэ кєстєр кыахтаах диэн
буолла. 

Мин Герасим Àлексеевичка 2
бастыыр кыахтаах боксеру талан
ыыт диэн сорудах биэрдим. Кини
Àлександр Петрову уонна Àлек�
сандр Тыасытовы талан ыыппыта
иккиэн бэйэлэрин ыйааЇынна�
рыгар холкутук бастааннар ўєрэн�
кєтєн дойдуларыгар Ньурбаіа эр�
гиллэн кэлбиттэрэ…

Ити кўрэхтэЇиигэ 20 тахса
боксеры бары ыйааЇыннарга кы�
тыннарар былааннаах этибит. Ону
айыліа мэЇэйдээн турардаах… 

Ньурба бокска оскуолата ата�
іар турарыгар, сайдарыгар уонна
республика, Россия, ССРС, Àан
дойду рингаларыгар албан ааты�
рарыгар улахан кылааты киллэр�

бит єμєлєєх киЇинэн Àлександр
Àфанасьевич Тыасытов буолар.

Àлександр Àфанасьевич єр
сылларга Олимпийскай резервэ
училищетын салайан олорон уон�
на республика бокска федерация�
тын вице�президенин да быЇыы�
тынан Ньурба Эбэ хотун кэскил�
лээх, эдэр боксердарын училище�
іа ыμыртаан ылан, кинилэр
спортсмен, киЇи быЇыытынан
сайдалларын туЇугар сўўрбўтўн�
кєппўтўн, моральнай да, матери�
альнай да кємєнў оμорбутун
ааіан сиппэккин.

Кини сылаас, аіалыы илии�
тин иЇинэн, элбэхтэ такайыыты�
нан олимпиец Георгий Балак�
шин, РСФСР спартакиадатын
кыайыылааіа Àнатолий Пахомов,
Россия эдэр ыччаттарга чемпион�
нара Àян Иванов, Àльберт Пота�
пов, тайскай боксаіа Àан дойду
чемпиона Дмитрий Ушканов,
Дальнай Восток уонна Сибиир
чемпиона Станислав Потапов,
студеннарга Европа чемпиона

Николай Дмитриев уо.д.а. аас�
пыттара.

Àлександр Àфанасьевич єр
сылларга саха эдэр ыччатын эт�
хаан, єй�санаа єттўнэн иитиигэ
уонна ўрдўк кылаастаах элбэх
спортсменнары ўўннэриигэ кил�
лэрбит кылаатын, єμєтўн учуот�
таан, республика салалтата
киниэхэ "Саха ÀССР ўтўєлээх
тренерэ" уонна "Саха Республика�
тын физическэй культураіа уонна
спортка ўтўєлээх ўлэЇитэ" ўрдўк
ааттары иμэртээн турар.

Àны 1978 сылтан саіалаан
ыытыллар биЇиги албан аатырбыт
биир дойдулаахпыт, Советскай
Союз Геройа Н.Н.Чусовской би�
рииЇигэр ыытыллар бокска рес�
публиканскай турнира Àлександр
Àфанасьевич єμєтўнэн кўн бўгў�
нўгэр диэри ыытыллан кэллэ.
Быйыл бу турнир бу дьыл ахсын�
ньытыгар 30�с тєгўлўн ыытыл�
лыа. Кини Олимпийскай учили�
щеіа директордаан олорон уонна
республика бокска Федерация�
тын вице�президенин да быЇыы�
тынан сылын аайы бу турнир
сайдан иЇэрин туЇугар элбэх сы�
ратын биэрэн кэллэ. Ол курдук
Олимпийскай резервэ училище�
тын бастыμ иитиллээччилэрин
сылын аайы кыттыылара биЇиги
кўрэхтэЇиибитин єрўўтўн киэргэ�
тээччи.

2007 сылтан улуус салалтатын
ыμырыытынан кэлэн, À.À.Тыа�
сытов улуустааіы спортивнай ос�
куола директорынан ананан сити�
Їиилээхтик ўлэлии сылдьар.

Улаханнык убаастыыр уонна
ўрдўктўк сыаналыыр табаарыс�
пын, доіорбун Àлександр Àфана�
сьевиЇы 60 сааскын томточчу
туолбуккунан итиитик�истинник
эіэрдэлиибин уонна олоххор дьо�
лу�соргуну, ўлэіэр ўрдўк сити�
Їиилэри баіарабын.

Àлександр ÀфанасьевиЇы
юбилейынан чиэстээЇин Ньурба
куоракка ыытыллар республика
бокска чемпионатын бириэмэти�
гэр ыытыллыа. Кини спортивнай
да кєрдєрўўтўнэн, ўлэтинэн даіа�
ны, киЇи да быЇыытынан биЇиги
улууспут биир саамай киэн туттар
бастыμ ыччата буолар.

П.Н.СЕМЕНОВ,
ўлэ, спорт уонна
тыыл ветерана.

2008 с. кулун тутар 27 кўнэ.
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Ньурбалартан бокска бастакы
ССРС спордун маастара

Сэтинньи ыйа, сахаларга
Баай барыылаах Байанай ыйа. Бу
ыйга былыр�былыргыттан бы�
йылга диэри булчуттар хомунан
тыалыыллар. Ким кимниин хан�
нык ўрэххэ барбыта, тєЇє, хан�
нык бултаах кэлбиттэрэ кэрэ
кэпсээн, сэргэх сэЇэн буолар.
Мин булчуттары дьон уратыта,
тулуурдааіа, дьулуурдааіа, сиэр�
дээіэ диирим.

Ол эрэн киин да, Саха сирин
да телевизорынан биэрэр киинэ�
лэригэр булчуттар мєкў быЇыы�
ларын кэпсииллэр. Киинэ аата
киинэ, ол эрэн "тыала суохха мас
хамсаабат". Былырыын табаа�
рыспыт хомойон, хоргутан кэп�
сээбититтэн, киинэлэри толкуй�
даан ырытан баран, дьиксинэр
санаа кэллэ: ама, булчут сахалар

сиэрбитин�туоммутун тутуспат
кэммит биЇиэхэ кэллэ дуо?

Табаарыспыт "булт" диэн ба�
ран муннукка ытаабыт киЇи. Ки�
нилэр бары удьуордаан булчут�
тар. Дэлэіэ этиэхпит дуо, бул�
чукка кўтўєттэрэ кытары булчут�
тар тўбэЇэллэр, диэн!

Табаарыспыт кэпсээбитинэн,
ўўтээннэриттэн тэлгэнэ сыппыт
таба тэллэхтэрэ барыта, сапта
сыппыт суоріаннара, сорох
иЇиттэрэ сурахтыын сўппўттэр,
бэйэлиин мэлийбиттэр. Сорох
иЇиттэрин "тўўлээх уллуμахтар"
туттубут сирдэригэр бырахпытта�
рын хомуммуттар. Чэй, миин бу�
Їарынар чаанньыктарын, со�
луурдарын сыал гына оонньоон,
тэЇитэ ыппыттар. Муоста сыыμ�
сыраан, табаах тобоіо, кир�хох. 

Оттук мас кууча оттуллан бўппўт.
Тутуллубатах � уоруйах буол�
батах. Булчут сиэрин�майгытын
сўтэрбит дьон кыЇыл тылынан
"биЇиги сылдьыбатахпыт" диирэ
дєбєμ. Бу дьон � дэриэбинэіэ ал�
тыЇар дьоммут да буолуохтарын
сєп. Тоіо диэтэххэ, "суруйсар
тэтэрээккэ" атын сир булчуттара
сылааска, сымнаіаска утуйан
туран махтаммыттара баар.

Быйыл эмиэ Байанай ыйа бу
буолла. Булчуттар аліастарын
билинэн, киЇи бодотун тарды�
нан, аны маннык быЇыы тахсы�
батар ханнык диэн Байанайтан
кєрдєЇєбўт эрэ.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

– Редакция почтата –

Булчут, сахалыы сиэргин умнума!
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Оо, дойдуом, Хорулам
Т. Иванов тыллара

уонна мелодията
Кємўс кўн толбонноох,
Сирэм кўєх урсуннаах,
Кєччўйэр кўйгўєннээх,
Сайылык алаастаах,
Ўлэіэ дьоіурдаах
Оонньуулаах, тойуктаах
Ўрдўккэ дьулуурдаах
Ўтўєкэн ыччаттаах.

Хос ырыата:
Оо, дойдуом, Хорулам,
Мин хорук тымырым
Àхтаммын, санааммын,
Сааскы тыал аргыстаах
Тєрєєбўт тєрўт буорбар
Ырыа кэЇиилээх мин кэллим.

Эн хоЇуун дьонноргун
ХоЇооннорбор холбоотум,
Эн кэрэ кыргыттаргын
Ырыа гынан ыллаатым,
Эн хатыμ чараμμынан
Дьаарбайарбын суохтаатым.
Эн налыы сыЇыыларыμ
Мўєттээх сытын санаатым

Хос ырыата:

Ыалдьымаμ�сўтўмэμ
Мин ўтўє дьоннорум,
Кырдьары билимэμ
Мин саастыы кєлўєнэм.
Ханна да буолларгын
Àхтабын�саныыбын
Сир дойду кэрэтин,
Сайылык киэЇэтин

Хос ырыата:

Билигин Хорула гимнэ буолан
уостан тўспэккэ ыллана сылдьар
биир дойдулаахтарбыт сўрэхтээх�
быардарыгар иμэрбит ырыабыт
ааптара � Тамерлан Романович
Иванов, самодеятельнай компо�
зитор, мелодист, ырыаЇыт били�
гин баара буоллар сэтинньи 14
кўнўгэр 75 сааЇын туолуо этэ…
Дьыліа хаан сороіор, бэйэтэ ай�
быт оіотугар олус да кытаанаах
буолар буоллаіа. Àйар ўлэтин
ўлўскэнигэр сылдьан 60 сааЇын
бэлиэтиир дьоро киэЇэіэ томо�
роон тымныыга чуор мутук тосто�
рунуу эмискэ охтубута …

КиЇи барахсан орто дойду
олоіор туох эрэ соруктаах, анал�
лаах кэлэн ааЇан эрдэіэ. Тамер�
лан Романович айыліа анаабыт
талба талаанын сайыннаран, сиэ�
дэрэй кустук єμўнэн араастаан
киэргэтэн бар дьонугар кўндў
бэлэх, ўйэлээх нэЇилиэстибэ
оμорон 130�ча ырыаіа (ол иЇигэр
11 ырыа бэйэтин тылыгар) мело�
дия айан хаалларбыта.

Тамерлан 1947 сыллаахха сэ�
тинньи 14 кўнўгэр Роман Àниси�
мович, Мария Тимофеевна Ива�
новтар дьиэ кэргэттэригэр суос
соіотох оіонон тєрєєбўтэ. Олус
мааныланан, тєрєппўттэрин итии
тапталларыгар сууланан улаатта�
іа. Тєрєппўттэрэ иккиэн кулууп�
ка ырыа�тойук, постановка сўрўн
артыыстара эбиттэр. Иккиэн са�
хаіа ортону ўрдўнэн кєнє уμуох�
таах�аріастаах кыраЇыабай дьон
этэ диэн кэпсииллэр. Ийэтэ Маа�
йа сырдык хааннаах, уп�уЇун су�
Їуохтаах, уран тарбахтаах иистэн�
ньэμ, мааны эйэіэс майгылаах
дьахтар этэ диэн ахталлар. Тамер�
лаан эЇэтэ Àнисим ўчўгэй куолас�
таах тойуксут, олоμхоЇут быЇыы�
тынан биллэр. Удьуор утумун сал�
іаан биЇиги Таамырбыт ырыа
алыптаах доріооно олоіун суолу�
гар суолдьут сулус буоллаіа.

Тамерлан бэЇис кылааска
ўєрэнэ сырыттаіына, оччотооіу�
га эдэр киЇи, Àканаттан тєрўттээх
Егор Поликарпов оскуолаіа ырыа
учууталынан, кулууп сэбиэдиссэ�
йинэн ўлэлии кэлбитэ. Музыка
кэрэ доріоонугар тардыЇыыта бу
кэмнэртэн саіаламмыта. Доіот�
торунаан � Иван Терентьевтыын,
Эдмунд Николаевтыын Егор Ми�
хайлович байаанныырыттан кўμ�
μэ арахпакка ўєрэнэн, таккыйан
сыыйа ўєрэнэн барбыттара. "Му�
зыкаан быЇыытынан бастакы
"Хайіал лииЇин" ылбыта уонна
айар ўлэтин биографията итинтэн
саіаламмыта" диэн суруйбута
2007 сыллаахха Хорула дьонун�
сэргэтин аатыттан кэриэстэбил
ыстатыйатыгар Иван Николаев.

Тамерлан 1965 сыллаахха Дьо�
куускайдааіы култуурунай�сыр�
датар училище хоровой отделени�
етыгар ўєрэнэ киирбитэ. Кини
1966 сыллаахха олоіун аргыЇын
Танятын кєрсєн ыал буолбуттара.
Ол кэмнэри Татьяна Васильевна
бу курдук ахтар: "Тамерланныын
1965 сыллаахха культпросвет учи�
лищеіа кєрсўбўппўт. Кини хоро�
войга, мин театральнайга ўєрэм�
миппит. Кини музыкальнай учи�
лищеіа бастакы потогу куоттарар,
мин педучилищеіа проваллыы�
бын. Эдэр саас ааспыта тўргэнэ,
сыл�хонук дииллэрэ чахчы орун�
наах. Олох соторутааіыта эдэр
этибит ээ… Бааллара кэрэ кэм�
нэр, умнуллубат тўгэннэр. Ол хас
ыал буолбут дьоμμо баар. Баара
таптал… Бу сиргэ хайаан да кини�
ни кєрсєн, ыал буолан, оіо тєрє�
тєн тєннўєхтээхпитин туох эрэ
ыйдаіа. Саха уолугар уЇун, кєнє
уμуохтаах, кыраЇыабай, ырыа�
Їыт, баянист, кыыс эрэ хараіа ха�
танар, одуулуу хаалар уола этэ...". 

Тамерланныын 41 сыл бииргэ
олорон, сирдээіи дьолу толору
билэн, 6 оіону улаатыннаран,
сиэннэри бўєбэйдэЇэн, олох
аЇыытын�ньулуунун бииргэ ўл�
лэстэн кэлбиттэрэ. БиЇиги Та�
мерламмыт дойдутугар да, Мэμэ
Тєхтўрўгэр да олорон, ханнык да
эйгэіэ ўлэлээн ааспытын иЇин,
ол курдук кини биир идэтэ суоп�
пар этэ, сирдэрбэт ўлэЇитин эл�
бэх ахсааннаах наіараадалара,
махтал суруктара туоЇулуур. "Та�
лааннаах киЇи барытыгар талаан�
наах" диэн бу эмиэ киниэхэ туЇу�
ламмыт курдук. Ол курдук ўчў�
гэйдик уЇанарын, тимири ыпса�
ран сыбааркалыырын, ханнык да
техникаіа сыстаіаЇын доіотто�
рун ахтыыларыгар ааіабыт.

Мин саастыы кєлўєнэм Та�
мерлан РомановиЇы оскуолаіа
ўєрэнэр сыллартан биллэхпит.
Àны санаатахпына биЇиги 5�6
кылаастарга, ол аата 1975�76 сыл�
ларга кулууп сыанатыгар баян�
ныырын, ыллыырын ўгўстўк кє�
рєр, истэр этибит. Ити сылларга
Тамерлан айар ўлэтин аартыгар
саμа ўктэнэн эрэр кэмнэрэ буо�
луохтаах. Оскуолаіа ўєрэнэ сыл�
дьан биЇиги кыргыттар кини са�
μардыы суруйбут "Ханнык да ха�
тыμтан эйигин ордороллор эдэр�
дэр" диэн ырыатын тылын усту�
Їан, матыыбын ўєрэтэрбитин єй�
дўўбўн. Бу ырыаны Àлексеева
Мария Прокопьевна наЇаа ўчў�
гэйдик ыллыыра. ÀрааЇа эрдэ
сурукка�бичиккэ тиЇиллибэккэ
ханнык да ырыанньыгар киир�
бэккэ хаалбыт этэ. Кэлин бу
ырыаны Кировка олорор биир
дойдулаахпыт Моргусова Àграфе�
на Васильевна 2018 с. ыЇыахха
ыытыллыбыт Тамерлаан ырыа�
тын кўрэіэр олус бэркэ толорбу�
тун истибитим.

Тамерлан РомановиЇы айар
ўлэЇит, учуутал, кэллиэгэ, аіа та�
баарыс быЇыытынан билиим,
2004 сыллаахха дойдутун дьонун�
сэргэтин, ол сылларга ўлэлээбит
баЇылык Àлексеев À.Е. "дойдуμ

ыччатын сайыннар, ырыа эйгэтин
тэрий " диэн ыμырыыларын быЇа
гыммакка тєрєєбўт тєрўт тўєлбэ�
тигэр эргиллэн ўлэлии кэлиэіит�
тэн. Кини кэлиэіиттэн нэЇи�
лиэкпит култуурунай олоіор ула�
хан сэргэхсийии тахсыбыта. Ос�
куолаіа музыкальнай салайааччы
быЇыытынан ўлэлээбитэ. НэЇи�
лиэккэ туох да хамнаЇа, сорутта�
рыыта суох, сўрэіин баіатынан
кэнсиэртэри барытын бэлэмнэ�
Їэрэ, ансаамбыллары да, биир�
диилээн да ырыаЇыттары кытта
ўлэлэЇэрэ. Сарсыарда эрдэттэн,
мин ўлэбэр кэлэрбэр Тамерлан
Романович баянын ураты сыы�
йыллаіас, намчы тыаЇа ыраахтан
иЇиллэрэ, ырыа алыптаах дор�
іоонноругар куустаран ураты
атын эйгэіэ киирбиккин бэйэм
да билбэккэ хааларым. 

Мин Тамерлан кэлээт да тэ�
рийбит "Сайылык" дьахталлар ан�
саамбылыгар сылдьыбытым. Ки�
ни биЇиэхэ элбэх ырыаны ўєрэп�
питэ. Репертуар талыытыгар на�
Їаа боліомтотун уурара. Кэн�
сиэртэргэ сценарий суруйарбар
аіыйах тылы этэн кэбиЇэрэ наЇаа
наадалаах буолан хаалааччы. Уоп�
сайынан дойдутугар кэлээт ўлэ
ўєЇўгэр утаппыттыы тєбєтўн оро�
йунан тўспўтэ.

Àлтынньы 15 кўнўгэр 2005
сыллаахха Хорула орто оскуола�
тын иЇинэн "Кустукчаана" во�
кальнай ансаамбылын тэрийбитэ.
Онно барыта 13 кыыс дьарыктам�
мыта: Протопопова Нюргуяна,
Степанова Àнастасия, Матвеева
Снежана, Иванова Карина, Те�
рентьева Àнна, Степанова Àзиза,
Иванова Лана, Николаева Екате�
рина, Николаева Àлександра,
Иванова Татьяна, Иванова Ли�
лия, Павлова Мария, Герасимова
Àграфена. Билигин бу кыргыттар
араас идэни ылбыт эдэркээн ыал
ийэлэрэ. Кинилэртэн Татьяна
Иванова Дьокуускайдааіы кул�
туура коллеЇыгар вокал отделени�
етын бўтэрэн, кэтэхтэн култуура
ўрдўк ўєрэіин бўтэрбитэ. Дойду�
тугар сэттэ сыл кулууп дириэктэ�
ринэн олус таЇаарыылаахтык ўлэ�
лээбитэ. Билигин Хаμалас улуу�
Їун Булгунньахтааіар музыка
учууталынан ситиЇиилээхтик
ўлэлии сылдьарыттан сэмээр
ўєрэбит. Кэргэнинээн Ильялыын
биир идэлээхтэр, ўс кырачаан
эмдэй�сэмдэй оіолордоохтор. 

Иванова Лилия эмиэ музыка
эйгэтин талан Дьокуускайдааіы
педколледж музыкальнай отделе�
ниетын бўтэрбитэ. Кэргэннээх,
оіолордоох. Àнсаамбыл кыргыт�
тара бары ураты кэрэ куоласта�
рын чочуйан, дьаныардаахтык
эрчийэн Тамерлан Романович
туйаіын хатарааччылар, кини
ырыаларын таріатааччылар баал�
лар диэммит ўєрэ саныыбыт. Єс�
сє биир кыыспыт, Àнна Торохо�
ва, Àнна Сымытова � ЫрыаЇыт
Àана сиэнэ эмиэ култуура ўєрэ�
іин бўтэрэн олоіун ырыаны кыт�
та ыкса ситимнээтэ. Кини кани�
кулун аайы Àканаттан эбэтигэр
кэлэн эмиэ Тамерлаμμа дьарык�
танар этэ. Билигин бэйэтэ ырыа
учуутала, "Ўрдэл" курдук телеви�

зионнай ырыа кўрэіэр ситиЇии�
лээхтик кыттарыттан ўєрэбит,
киэн туттабыт. Бу ааспыт ўбў�
лўєйдээх сайын ыЇыахха кэлэн
ырыа киэЇэтин бэлэхтээн бары
сўргэбит кєтєіўллўбўтэ.

Тамерлан "Кустукчаанала�
рын" кытта "Хотугу сулус" респуб�
ликанскай телевизионнай кўрэх�
хэ 2006�2007�2008 сылларга сити�
Їиилээхтик кыттыбыттара. 2007
сыллаахха икки сольнай нўємэр�
дэр, биир трио дипломант уонна
"Кустукчаана" ансаамбыл лауреат
ўрдўк аатын Дьокуускай куоракка
ылан єрєгєйбўт ўрдээбитэ. 

"Кустукчааналары" сэргэ кыра
кыргыттартан талан "Хорулачаа�
на" ырыа бєлєіўн тэрийэн дьа�
рыктаабыта. Ол кыргыттар били�
гин эмиэ араас эйгэіэ ўлэлии�
ўєрэнэ, ыал мааны ийэлэрэ буол�
лулар. 

Оскуола уолаттарыгар анаан
"Àартык" ансаамбылы тэрийбитэ.
Уонна олус ситиЇиилээхтик кў�
рэхтэргэ кыттыбыттара. Бу ан�
саамбылга алта уолу дьарыктаа�
быта: Сымытов Коля, Терентьев
Дьулустаан, Кононов Назар, Ива�
нов Евсей, Тобонов Àнтон, Хар�
тасов Àлеша. Ол кэмнэри уолат�
тар махталынан ахталлар. Били�
гин модельер�дизайнер идэтин
талан айымньылаахтык ўлэлии�
хамсыы сылдьар Евсей Иванов
"…Ону сэргэ оскуолаіа ўєрэнэр
кэммэр талааннаах ырыа айаач�
чыга Тамерлан Иванов диэн учуу�
талга ўєрэммитин айар ўлэЇит
буоларбар олук буолбута" диэн
"Саха сирэ" хаЇыакка интервъю
биэрбитин аахпытым. 

Тамерлан биир эмиэ саамай
эрэлэ � баяμμа доіуЇуоллуурга
ўєрэппит ўєрэнээччитэ Àйсен
Николаев. Àйсен билигин ыал
дьоЇун аіата. Àтын эйгэіэ да
ўлэлээтэр учууталын ўєрэппит
ўєрэіин санаан кэлэн баян кємўс
тимэхтэриттэн алыптаах, аптаах
доріооттору сыыйылыннара кє�
тўтўє диэн эрэнэбит, сэмээр
кэтэЇэбит.

2007 сыл улуустааіы "Что мы
Родиной зовем" хоровой кэлэк�
тииптэр кўрэхтэригэр Гран�При
хаЇаайыттара буолбуттара. Оччо�
тооіуга улаханнык сыаналанар
лазернай принтер бэлэхтээх кэл�
биттэрэ. Онтуларын оскуолала�
рыгар бэлэхтээбиттэрэ.

2006�2007 сылларга уолаттар
ансаамбыллара "Ыллаа�туой, уол
оіо" (Иванов Евсей, Кононов На�
зар) ырыа кўрэіэр ЎєЇээ Бўлўўгэ
баран дипломант буолан "Сыл
бастыμ дебюта" номинацияіа
кыайыылаах аатын ылбыттара.

Тамерлан Романович сэтин�
ньи 22 кўнўгэр 2005 сыллаахха
"Эдэр талааннар" диэн ырыа во�
кальнай кўрэіин тэрийэн ыып�
пыта. Онно бастакы сылыгар 60�
ча, иккис сылыгар 80�ча, ўЇўс
сылыгар 100�тэн тахса оіо кыттан
икки кўнў быЇа тиргиччи буол�
бутун єйдўўбўн. 

Тамерлан биЇигиттэн барбы�
тын кэннэ оройуоннай ырыа во�
кальнай кўрэіэ кини сырдык
аатыгар 3 сыл ыытыллыбыта. Бу
кўрэх инникитин сєргўтўллэн,

сайдан иЇэригэр баіалаахпыт.
Таркаайы нэЇилиэгэ сылын аайы
иилээн�саіалаан ыытар "Кыыс
Марха" кўрэіэр Тамерлан Рома�
нович кытыннартаан Настя Сте�
панова, Нюргуйаана Протопопо�
ва лауреат ўрдўк аатын ылбытта�
ра. Бу саіана ўєрэммит оіолор
бары да кэриэтэ ырыа кэрэ эйгэ�
тинэн хабыллыбыттара диэххэ
сєп. "Музыка для всех" бырайыак
урутаан биЇиэхэ сайдыбыта.

Тамерлан Романович самоде�
ятельнай композитор, мелодист
быЇыытынан айар ўлэтин тўмэр 5
кинигэлээх. Онтон бэйэтэ баары�
гар ўс кинигэни таЇааттарбыта:
"Эйиэхэ, сэгэрбэр, бэлэхтиэм",
1998 с., бу ырыанньыкка барыта
22 ырыата киирбит. Ордук Степан
Дадаскинов, Идэлги, М. Гурьев
тылларыгар суруйбут эбит, бэйэ�
тин тылларыгар ўс ырыалара
киирбиттэр: "Оо, дойдуом Хору�
лам", мэμэлэр гимнэрэ буолбут
"Тєхтўр вальса" уонна кыра кыы�
Їыгар анаабыт "Сўўтўк�мўўтўк
Єкўлўўнчўк" ырыалара. 

Онтон иккис ырыатын кини�
гэтэ "Манчаары аатыттан" 2004
сыллаахха 100 экземплярынан
кўн сирин кєрбўтэ. Бу ырыан�
ньыгы саамай чугас, истиμ доіо�
ро, ыкса ыала поэт Михаил Гу�
рьев хоЇооннорун ырыа гынан
кєтўппўтўн таЇаарбыта. Киирии
тылыгар Михаил Гурьев доіору�
гар истиμ махталын тиэрдибит.
Кини 13 хоЇоонун ырыа оμорон
дьон�сэргэ киэμ эйгэтигэр та�
Їаарбытыгар.

2008 сыллаахха тєрєєбўт нэ�
Їилиэгэ 110 сыла туолуутугар
"Дорообо, ахтыліан алааЇа" диэн
ырыанньыгын таЇааттаран бэлэх
ууммута. Бу ырыанньыкка кэнни�
ки суруйбут ырыалара, ўксўлэрэ
олохтоох ааптардар (À. Кюдякова,
Е. Егорова), доіоро М. Гурьев
тылларыгар этилэр.

2012 сыллаахха Тамерлан Ро�
мановичпыт суох буолбута 5 сы�
лыгар ахтыылартан,  ырыаларыт�
тан таμыллыбыт ырыанньыгы ку�
лууп дириэктэринэн ўлэлээбит
ўєрэнээччитэ Татьяна Àлексеевна
Иванова сўўрэн�кєтєн таЇааттар�
быта. Бу кинигэіэ 24 ырыата уон�
на элбэх истиμ ахтыылар киир�
биттэрэ. 

ЭЇиилигэр, 2013 сыллаахха
кэргэнэ Татьяна Васильевна оіо�
лорунаан тапталлаах доіорун 21
ырыатыттан талан, бэйэлэрин
кыахтарынан ырыанньык таЇаар�
быттара, Тамерланын ырыа
ымыылаах доіотторугар бэлэх
ууммуттара. Быйыл ўбўлўєйдээх
сылыгар ырыатын барытын тў�
мэр, аныгы кэмμэ эппиэттиир
улахан кинигэ тахсыахтааіа, Та�
мерлан чугас дьонугар буолбут
олус хомолтолоох сўтўк мэЇэй�
дээтэ. Бу былааны инникитин
боліомтоіо ылыахпыт диэн эрэ�
нэбит.

Тамерлан Романович киЇи
быЇыытынан наЇаа сэмэйэ, уйан
дууЇалааіа кини ырыаларын ис
хоЇоонноруттан кєстєр. Инники�
гэ элбэх да былааннаах, баіа са�
наалаах этэ. Ыллыыр табаарыста�
рыгар "дискэтэ таЇааттарыμ, кўн�
дьыл ааЇан иЇэр, киЇи сааЇырда�
іына куолаЇа уларыйар" диэн
этэрэ. Оннук да гыммыттара.
Уонна сыана бэтэрээннэрин,
биир дойдулаахтарын, ўєрэтэр
оіолорун мунньан улахан кэн�
сиэр оμоруон баіарара.

Дэμμэ кєстєр айыліаттан та�
лааннаах, ўтўє ўлэЇит, ыраас�
сырдык дууЇалаах киЇини кытта
кылгастык да буоллар алтыЇан
ааспыппынан киэн туттабын.
Биир дойдулаахпыт Тамерлан Ро�
манович ўтўє�мааны, дьоЇун май�
гыта, дьонугар�сэргэтигэр, табаа�
рыстарыгар, ўєрэппит оіолоругар
боліомтолоох сыЇыана биЇиэхэ
барыбытыгар холобур буолан,
ўтўєіэ�кэрэіэ ыμыра туруоіа.
Самодеятельнай композитор, ме�
лодист, Саха Єрєспўўбўлўкэтин
култууратын туйгуна, биир дойду�
лаахпыт Тамерлан Романович
Иванов сырдык аата умнуллуо
суоіа, айбыт ырыалара ыллана,
таріана туруоіа.

Л. ÀНДРОСОВÀ,
бибилэтиэкэр.

––  ИИЇЇииррээхх  ттыыллыыннаанн  ––

БиЇиги Таамырбыт
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Убайаан олохтоохторо Мария
Михайловна, Àндрей Егорович
Матвеевтар сэттэ оіолоохтор.
Ыал аіата хараіынан II�c группа�
лаах инбэлиит.

Оіолоро биЇиэхэ, "Родни�
чок" оіо уЇуйааныгар сылдьар.
УЇуйаан оіолор кэлэн баралла�
рынан эрэ муμурдамматтар,
дьиэтээіи усулуобуйаларын кы�
тары кєрєр. Саас салайааччыбыт
Людмила Ивановна Крыжанов�
скаялыын Матвеевтар дьиэтээіи
усулуобуйаларын кєрбўппўт.
Дьиэ кэргэн 27 кв. м. иэннээх
кып�кыараіас дьиэіэ олорол�
лорун кєрєн, Ньурба куорат дьо�
кутаатыгар Максим Викторович
Рожиμμа этэн кєрдєрдўбўт. Оч�
чотооіу куорат баЇылыгынан
ўлэлии олорбут Àлександр Игна�
тьевич Ивановтуун тута миэрэ
ыланнар, Матвеевтар дьиэлэнэр
буоллулар.

6х7 иэннээх дьиэни Матвеев�
тарга кєтўрэн ыларга аймахтара
биэрэннэр, кєтўрэн аіалан ту�
руоран, ИП Дубинин И.И. босхо
буор таЇан, бу сайыμμыттан
хамсааЇын тахсан, дьиэ тиэргэн�
нэригэр турда. Максим Викторо�
вич тўннўктэр, сарай лииЇэ, ити�

тэр систиэмэ турарыгар быЇаччы
кємєнў оμордо. Мария Михай�
ловна, Àндрей Егорович оіоло�
рунаан Саμа дьыл иннигэр дьиэ�
лэригэр киирэргэ былаанныыл�
лар. Оіолор киэμ дьиэлэнэн
ўєрўєхтэрэ�кєтўєхтэрэ, сайдыах�
тара.

"Родничок" уЇуйаан кэлэк�
тиибин аатыттан куорат дьоку�
таата Максим Викторович Ро�
жиμμа махталбытын тиэрдэбит.

Елена ПЕТРОВÀ,
иитээччи.

Мин быйыл алтынньы ыйга
дойдубар тахсаары � дойдубут�
тан киирээри нэдиэлэ курдук�
туу хаайтаран баран, наадалаах
сирдэрбин булаттаатым. Оро�
йуон сонунун аахтахха, барыта
уу нуурал. Ол иЇин, олох атын
да кєстўўлэрэ аттыбытынан ус�
тарын санатан, туох баарынан
кэпсиэхпин баіарабын, кими
да буруйдаабакка, кими да хо�
муруйбакка, ўєрэппэккэ�такай�
бакка.

Салгын олбохтоох суудунаіа
оптуорунньукка миэстэіэ тик�
сибэккэ, сэрэдэіэ суруттарды�
быт. Ол алтынньы 10�Їа этэ.
Дойдубутугар болдьохтоох кўм�
мўт иннинэ эрдэ тиийэр эбип�
пит диэн ўєрэ санаабыппыт.
Суудунабыт оптуорунньукка,
тахсыахтаах кўнўгэр, алдьанан
хаалан тєннўбўт, онон вертолет
тахсар буолла. Дьиμэр, верто�
лекка єрєбўлтэн уочараттаах
этибит. КыЇаліалаах дьон икки
куобаіы эккирэппиппит баа
буолбат. Сэрэдэ, чэппиэр сар�
сыарда тоіус чаастан кўнўс ўс
чааска диэри кыыЇым порка
киирэн єрєєтє, бу элбэх кыра
оіолоох ыал ийэтэ! 

Иккис кўммўтўгэр ыт ата�
іын туттубут. Хата, салгын
олбохтоох суудунабыт оμоЇул�
лубут, "Дьаархаμμа 12 чааска
баар буолуμ" диэтилэр. Ўєрўў�
бўтўн кытары Дьаархаμμа
тиийбиппитигэр, аны кўнўс 2
чаастан барарбытын эттилэр.
Тўєрт кўн хаайтарбыт дьон 2
чааЇы билэн кєрўєхпўт дуо?!
Болдьохтоох икки чааспыт чу�
гаЇаан уубут аалыгар киирэн
олоруу, испииЇэги ааіыы, єμє�
нў тєлєєЇўн буолла. Тєлєбўрбўт
Маалыкайга диэри 2000, Мал�
дьаіарга диэри 1800, Чуукаарга
диэри 1500 солкуобай эбит.
Àрай баран иЇэн тєттєрў тєннўў
буолла, алдьанарын билэр буо�
лан, куЇаа харык буоллубут.
Билбиппит � кыамматах, 3 ки�
Їини ааттаталаан тўЇэртээтэ,
дьоммут барахсаттар, киЇи аЇы�
ныах, уку�суку тўЇэн, биэрэккэ
туран хааллылар. 12 пассажир
буолан иккистээн айаннааты�
быт. Àйаммыт былаЇын тухары
� 4 чааЇы супту "аалбыт эрэ
алдьамматын!" диэн кєрдєЇє
истибит.

Тєннєрбўтўгэр эмиэ эрдэт�
тэн ол уубут тэрилигэр бээти�
ниссэіэ суруттардыбыт. Ол кўн
эмиэ, хаЇан да оμоЇуллара бил�
либэттии, алдьанан кэлбэтэ.
Сир�буор аннынан иЇиттэххэ,
муус турдаіына "оμоЇуллан"
сылдьыа ўЇў. Хата, эмиэ верто�
лекка испииЇэктээтилэр. Су�
буотаіа вертолетунан тахсар
кыыстыын тєлєппўєнўнэн бы�
Їа кэпсэтии буолла. Кыыспыт
билиэтин атыыласта да, мас�
сыына Маалыкайдыахтаах. Ол
иЇин массыыналаах бырааттар�
бын дьиэбэр кўўттэрдим. Вер�
толеппут 3�кэ диэри халтайга
кэтэЇиннэрэн баран, оптуорун�
ньукка диэри аккаас биэрдэ.
"Эбиитин эмэЇэіэ тэптэ" диэ�
биттии, бэнидиэнньиккэ кўўс�
тээх тыал тўЇэн, уот баіаналара
алдьанан сууллан, уоппут суох.
Тыал астыбат, уот суох, сибээс
суох. 

Ол бўдўмэххэ олордохпуту�
на, хата, быраатым кэлэн "хар�
аμаіа тыкпыт сырдык" буолла.
Сарсыμμы Маалыкайдыыр

массыынаны булан, биЇигини
илдьэрин курдук кэпсэппит,
єссє вертолету билэ олоруоххут
диэн, аккумуляторынан вай�
файгытын холбонуμ диэн єй
укта. Сарсыныгар биирдии чаа�
Їынан уЇатан, кўнўс 1 чааска
биллибитинэн, 3 чааска верто�
леппут Маалыкайга тахсар
буолла. ТаЇырдьа тохтуу�тохтуу
хаар да хаар тўЇэр! Уот суоіун
курдук суох. КуЇаіан содула
суох ааспат, суол суоіуттан
бензозаправкаіа уматык суох,
ордук сўўрўў хааччахтаммыт.
Эмиэ да сўрэхпитигэр кутуйах
хаамар, эмиэ да суолбут аЇыл�
лан дууЇабыт ўєрэр. Маалыкай�
га тиийэрбитигэр былыппыт
астына хаардаан, дьайіарда,
бэл, халлааммыт биЇигини ўєр�
дээри кўннэннэ! Чаас аμаары�
нан Ньурбабытыгар, санаабы�
тыгар кыл тўгэнэ кєтєн тиийэ
оіустубут. Вертолет билиэтин
сыаната 3360 эбит.

БиЇиги, сэбиэскэй кэм оіо�
лоро, билиμμи курдук сааскы,
кўЇўμμў айаμμа хаайтарыы
диэни олох билбэт этибит. Уу
кэлбитин�барбытын, муус тур�
бутун, єрўс эстибитин кўннээіи
сонун быЇыытынан истэрбит.
Нэдиэлэ алта кўнўгэр Маалы�
кайга туЇунан, Малдьаіар � Ха�
тыы холбуу Àн�2 (Àнтошка
диирбит) 12 миэстэлээх, 5 сол�
куобай сыаналаах билиэттээх
сємєлўєт кєтєрє. Сємєлўєт ик�
ки араас кєрўμэ баара. Пасса�
жирскай диэн сымнаіас кириэ�
Їилэлээх, грузовой диэн тула
тєгўрўччў тимир олоппостоох
буолаллара. БўтэЇик сємєлўєт
1995 сыллаахха сэрии кыттыы�
лаахтарын Ньурба ўбўлўєйдээх
ыЇыаіар киллэртээбитэ. Хас да
сыл кэнниттэн 16 миэстэлээх
чехословацкай сємєлўєт кэлэн
тыаіа биирдэ эрэ тахса сылдьы�
бытыгар олорсубутум.

"Заря" диэн ааттаах, норуок�
ка "трамвай" диэн ааттаммыт 60
олорор сымнаіас миэстэлээх
эрээри, эрэЇиинэ курдук элбэх
киЇини батарар кыра уулаах
єрўстэргэ ананан Москубаіа
оμоЇуллубут теплоходтар � абы�
раллаах кєлєлєр барыта 40�тан
тахса сыл сайын аайы Марха,
Бўлўў эбэлэринэн сылдьыбыт�
тара. Оройуон бас билиитигэр
икки трамвай баара. 2016 сылга
диэри сылдьан баран тохтообут�
тара. Бу быыЇык кэмμэ, кураан
кэмнэр тураннар, мотуордаах
оμочолоох дьон, массыыналаах
таксистар айан дьонун абыраа�
быттара.

2018 сыллаахха "Ленатур�
флот"�тан (Дьокуускайтан) 2
ўлэЇиттээх салгын олбохтоох
"Нептун" диэн ааттаах суудуна
нэдиэлэ алта кўнўгэр пассажи�
рын ахсааныттан тутулуга суох
Ньурбаіа дьону таспыта. Бу
тэрил киэμ�куоμ буолан киЇи
кєμўл хаама сылдьара, салонун
сєрўўкэтэрэ�ититэрэ, 17 миэс�
тэлээіэ, ол иЇигэр тўєрдэ сым�
наіас кириэЇилэ, 1500 сыана�
лаах билиэт атыылыыра, ос�
туоллааіа, флешканы кєрдєрєр
телевизордааіа. ЎлэЇиттэр
Маалыкайга таабылланан сып�
пыттара. Тэрилбит алдьаныа
диэн куойабытыгар�маμкыбы�
тыгар да оіустарбат этибит.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

Сытыары:
1. Àлексей Àндреевич Иванов�Кўндэ кэпсээнэ.

3. Улуус. 5. УЇун�синньигэс, чычаас аμхайдаах єрўс
кытыыта. 7. УЇун ...,...тоноіоЇо. 8. Кулгаах ..., мурун
... 10. ХаЇыат аата. 11. ЫарыЇах киЇи. 12. Тўμ
былыргы тєрўт єбўгэттэн бэйэ киэнэ. 14. Ирээт
булт, ... болдьохтоох. 15. Ўўнўўлээх сир, єлгєм ас. 16.
ЭЇэ соЇуйар кєтєрє. 18. Кўўстээх ардах (эргэрбит
тыл). 19. ...�бит. 20. Балаіаμμа оЇох кэннигэр баар
кыра хос. 22. ...�дьэіэ буолла. 24. Дьаат. 25. Кыыл.
26. ... тыа,... мас.27. Судаарыстыба (эргэрбит тыл),...
этим. 28. ... батааска. 30. Тыμырахтаах кєтєр. 33. ...
Моμус. 34. Моой былчыμа,... иμиирэ. 35. Сыстаμ�
нас кир. 36. Бєх�... 37. Эбии, кєіўрэтии. 39. НамыЇах
ўрдэл. 40. Нам улууЇун нэЇилиэгэ. 42. Àйа оіун икки
салаалаах тимир тєбєтє. 45. Ўрэххэ тымныыга, мас
кєтєрє аЇыыр намыЇах, арбаіар тиитэ. 46. Бєіє�
таіа оμоЇук,... тыл. 47. Àмынньыар. 48. ... ыйа,... Хо�

тун. 49. Улар тыЇыта.

Туруору:
1. Тўўтэ суох этэрбэс. 2. Бўлўў улууЇун нэЇилиэ�

гэ. 3. ... таас,... курдук. 4. Туттар сэп. 5. ЫЇык. 6. Кы�
таанах,... таас. 8. Кыайыы�хотуу, ўєрўў�кєтўў, сити�
Їии. 9. ...�туом. 10. Дьиэіэ сыЇыары тутуу. 13. ...
ўрэх. 17. Улуус. 18. Улуус. 19. Кыра кўєл,... тыл. 21.
Куобах туЇаіын баайар талах мас. 23. Àмма улууЇун
нэЇилиэгэ. 25. Ўўт�маас бу курдук. 26. Синньигэс
талах лабааларыттан тэлгэх (эргэрбит тыл.) 29.
Кєієн. 31. Ўстээх сўєЇў, сылгы. 32. Саха сирин єрў�
Їэ. 36. ОЇох итиитэ,... соіотох. 38. ...�... эмээхсин. 40.
Орой мэник. 41. Уу ўєнэ. 43. Дириμ ...,...�дьаппа
айаіынан.

Оμордо Àлла Сельтюкова�Àйаалла.

Таайбараμна таай

Объявление
Уважаемые жители Нюрбинского района!

В соответствии с п.3 ч 2 ст. 16 Федерального закона от 29.11.2010
№ 326�ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в РФ" (в
связи с достижением 14 лет, 20 лет и 45 лет) ÀО СМК "Сахамедстрах"
просит позвонить по тел. 8(411)342�27�03 для актуализации
паспортных данных в Региональном сегменте Единого регистра
застрахованных.

Наш адрес: г.Нюрба, ул. Советская 74 Режим работы: с 09:00 ч до
17:00 ч (перерыв с 13:00�14:00), выходные дни: суббота, воскресенье.

– Редакция почтата –

Хаайтарыы да араастаах

– Редакция почтата –

Оіолор киэμ дьиэлэнэн ўєрўєхтэрэ
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Отчет по форме 4�ФСС за 2022 год
представляется в ФСС РФ в порядке, уста�
новленном статьей 24 Федерального зако�
на от 24.07.1998 № 125�ФЗ, по форме, ут�
вержденной приказом ФСС РФ от
14.03.2022 № 80.

Информируем Вас, что с 1 января 2023
года ПФР и ФСС РФ реорганизуется в
Фонд пенсионного и социального страхо�
вания Российской Федерации (далее �
СФР) путем присоединения ФСС РФ к
ПФР.

Начиная с 1 января 2023 года страхова�
тели представляют отчетность в СФР в сос�
таве единой формы сведений "Сведения
для индивидуального (персонифицирован�
ного) учета и сведения о начисленных
страховых взносах на обязательное соци�
альное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных за�
болеваний" (далее � форма ЕФС�1)". 

ЕФС�1 будет дополнительно доведена
до сведения страхователей и размещена на
официальном сайте Фонда.

Каждый гражданин, решивший при�
обрести гражданское оружие, должен
очень четко понимать � насколько это
большая ответственность. Поскольку на
владельцев гражданского оружия возло�
жены определенные обязательства по соб�
людению законодательства Российской
Федерации � это соблюдение правил хра�
нения и ношения, перевозки, регистра�
ции и перерегистрации оружия. Подавля�
ющее большинство владельцев оружия
относится к исполнению своих обяза�
тельств добросовестно. 

Но есть такие граждане, которые явля�
ются систематическими нарушителями.
Часто такие недобросовестные владельцы
пренебрежительно относятся к правилам
хранения и ношения своего оружия. Мо�
гут нарушить установленные законом
сроки продления разрешений (лицензий)
на оружие, не уведомляют органы внут�
ренних дел перемене постоянного места
жительства в установленный законом
двухнедельный срок со дня регистрации
по новому месту жительства. Иногда до�
пускают утрату находящегося у них в соб�
ственности гражданского оружия, что яв�
ляется абсолютно недопустимым фактом!

Напоминаем, что недобросовестность
владельцев гражданского оружия по ис�
полнению возложенных на них законода�
тельством обязанностей, влечет за собой
административную ответственность, пре�
дусмотренную административным зако�
нодательством Российской Федерации, а
так же изъятие принадлежащего им ору�
жия. В данном случае бремя содержания
изъятого оружия ложится на органы внут�
ренних дел и требует определенных мате�
риальных затрат.

В настоящий момент в ОМВД РФ по
Нюрбинскому району на ответственном
хранении находится значительное коли�
чество охотничьего, газового и травмати�
ческого оружия, изъятого у граждан за
различные правонарушения. Кроме того,
сотрудниками полиции также изымается
гражданское оружие в связи со смертью
собственника до вступления в наследство
его родственников.

Как показывает практика, большой
активности по возврату изъятого оружия
нарушители и родственники умерших
владельцев оружия не проявляют. À меж�
ду тем, если не принимать никаких мер по
возврату гражданского оружия � не офор�
мить лицензии, либо разрешения на дан�
ное оружие, а так же не решить вопрос о
наследовании оружия, то можно остаться
и вовсе без оружия. Поскольку по истече�
нии 60 дней после изъятия ОМВД РФ по
Нюрбинскому району будут приняты ме�
ры по прекращению права собственности
лиц на невостребованное оружие в соот�
ветствии с гражданским законодатель�
ством РФ.

Убедительно просим всех владельцев
изъятого оружия, а так же родственников
умерших владельцев гражданского ору�
жия принять меры к возврату оружия.

По всем вопросам, связанными с оборо�
том оружия обращаться  по телефонам:
8(41134)2�45�19 по адресу: г. Нюрба ул. Хр.
Максимова, д.18 кабинет № 104, в прием�
ные дни: вторник среда, четверг, с 10 ч.00
м. до 18 ч. 00 м.  

Отделение ЛРР (по Нюрбинскому
и Сунтарскому районам) г.Нюрба 

Управления Росгвардии по РС (Я).

На территории Республики Саха (Яку�
тия) подготовка военно�учетных специа�
листов к весеннему призыву 2023 года про�
ходит в двух профессиональных образова�
тельных учреждениях Региональных отде�
лений Добровольного общества содейст�
вия Àрмии, авиации и флоту России Рес�
публики Саха (Якутия) (далее именуется
ПОУ РО ДОСÀÀФ России РС (Я):

� ÀНПОО Якутская ТШ РО ДОСÀÀФ
России РС(Я);

� ПОУ Вилюйская техническая школа
РО ДОСÀÀФ России РС(Я).

Согласно наряду по подготовке военно�
учетных специалистов в 2023 году военно�
му комиссариату Республики Саха (Яку�
тия) необходимо подготовить 85 специа�
листов военно�учетной специальности "во�
дитель категории "С" � к весеннему призы�
ву � 51 чел., к осеннему призыву � 34 чел.

Обучение граждан по ВУС (водитель

категории "С") проводится в два (три) по�
тока к каждому призыву и должно закан�
чиваться к началу весеннего и осеннего
призыва граждан на военную службу, до 1
апреля и 1 октября соответственно.

По состоянию на 18 октября 2022 года в
ÀНПОО "Якутская техническая школа" РО
ДОСÀÀФ России РС (Я) отобраны для обу�
чения по военно�учетной специальности
"водитель категории "С"” 23 человека (27 %
от наряда для подготовки).

Желающим получить военно�учетную
специальность "водитель категории "С"" на
бесплатной основе за счет субсидирован�
ных средств Министерства обороны Рос�
сийской Федераци со срокам обучения 3
месяца обращаться в военный комиссариат
г. Якутска РС (Я) по адресу: г.Якутск,
ул.Октябрьская 22, каб. №29, (тел. 8�
(4112)�36�51�85).

Для проведения выборов Глав наслеж�
ного Совета сельского поселения 18 де�
кабря 2022 г. ИП Àнисимова Елизавета
Àлексеевна предоставляет следующие
услуги. 

Установлены тарифы на 1 экз.:
1. Избирательный бюллетень формата

À4 � 25 руб.
2. Избирательный бюллетень формата

À3 � 50 руб.
3. Распечатка на формат À4 черно�

белая � 20 руб.
4. Распечатка на формат À4 цветная �

100 руб.
5. Распечатка на формат À3 черно�бе�

лая � 40 руб.
6. Распечатка на формат À3 цветная �

200 руб.
7. Подписной лист формата À4 � 20руб.
8. Баннер 1 кв. м � 700 руб.

ИП Е.À. ÀНИСИМОВÀ.

Саха ÀССР тєрўттэммитэ 100, Ньур�
ба култууратын ситимэ тэриллибитэ 100,
"Дьєμкўўдэ кыталыктара" оіо норуоду�
най фольклорнай ансаамбыл 40 сылы�
гар, РСФСР, ССРС норуоттарын ўєрэ�
іириитин туйгуна, Саха Єрєспўўбўлўкэ�
тин култууратын туйгуна, учууталлар
учууталлара, СЄ ўєрэіириитин ўтўєлээх
ўлэЇитэ, "Дети�Саха Àзия" Àан дойду�
тааіы фонд стипендиата, "Гражданскай
килбиэн" бэлиэ кавалера, Таркаайы, Тў�
мўк нэЇилиэктэрин, Ньурба улууЇун Бо�
чуоттаах олохтооіо, Тўмўк нэЇилиэгин
сыана бэтэрээнэ, ўлэ бэтэрээнэ, "Дьєμ�
кўўдэ кыталыктара" оіо норуодунай
фольклорнай ансаамбылы тєрўттээччи
Григорьева Екатерина Николаевна � Кў�
бэй Кэтириинэ аатын удьуор утумун сал�
іыыр, талааннаах оіолорбутун кэрэіэ
угуйар "Àйыы хоЇугар" иμэрэр ўєрўўлээх
тўгэн чэрчитинэн Ньурба оройуонун
Маар сэлиэнньэтигэр ыытыллар "ЎТЎЄ
ЎГЭС ЎРДЭЭТИН" оройуоннааіы
фольклорнай фестиваль балаЇыанньата.

Буолар сирэ: Ньурба улууЇа, Маар сэ�
лиэнньэтэ, "Àлгыс" норуот айымньытын
киинэ;

Буолар кўнэ: ахсынньы 2 кўнэ 2022
сыл.

Кўрэх сыала�соруга:
� "Дьєμкўўдэ кыталыктара" ОНФÀ

тєрўттээччи Григорьева Е.Н. ўлэтин ўйэ�
титии.

� Єбўгэ саіаттан илдьэ кэлбит ўгэЇи
ўйэтитии;

� ўўнэр кєлўєнэни саха фольклоругар
уЇуйуу;

� саха фольклорун сайыннарыы,
киэμ араμаіа таЇаарыы;

Кўрэх ирдэбиллэрэ:
� кыттааччылар саастарынан икки

бєлєххє арахсаллар (1 бєлєх: 7�17
саастаахтар, 2 бєлєх: 18�40 саастарыгар
диэри);

Кўрэх кєрўμнэрэ:
� норуот ырыата;
� чабыріах;
� олоμхону бєлєіўнэн толоруу (10�15

мўнўўтэттэн уЇуо суохтаах);
� тойугу бєлєіўнэн толоруу;
� сахалыы инструменнарга доіуЇуол

(кырыымпа, хомус, кўпсўўр….);
� сахалыы норуодунай ўμкўў;
Биирдии кыттааччыттан 500 солкуо�

бай (соло, дуэт, трио).
Бєлєіўнэн толорууга хас биирдии

кыттааччыттан 300 солкуобай;
Кўрэххэ кыттыы иЇин сайаапканы

сэтинньи ый 30 кўнўгэр диэри тутабыт:
89644197178 � Екатерина Романовна

Михайлова.
89627380717 � Мария Àлександровна

Оппудонова.
Эл. почта: kkalaha@mail.ru
СиЇилии билсэр нўємэргит (тєлєбўр�

дээх гаражка сайаапканы) � 89142975773,
89627308896 � "Àлгыс" норуот айымньы�
тын киинин дириэктэрэ Фёдорова Сар�
дана Петровна.

НаіараадалааЇын:
Кўрэх тўмўгўнэн икки бєлєіўнэн

Кылаан Чыпчаал, анал ааттар олохто�
ноллор.

"Ўтўє ўгэс ўрдээтин"
фестиваль тосхоло:

9:00 � регистрация.
10:30 � Кўрэх саіаланыыта.
13:00 � Эбиэт (кўн устата тєлєбўрдээх

буфет ўлэлиир). 
14:00 � Кўрэх салгыыта.
16:00 � Удьуор утумун салгыыр, та�

лааннаах оіолорбутун кэрэіэ угуйар
"Àйыы хоЇун" Григорьева Екатерина
Николаевна � Кўбэй Кэтириинэ аатын
иμэрэр ўєрўўлээх чааЇа.

18:00 � "Ўтўє ўгэс ўрдээтин" Гала�
концерт (киирии билиэт 200 солк.)

Тэрийэр бєлєх.

Зима только началась, на реках и озерах
области началось ледообразование. Однако
рыбаки уже спешат на первый лед, и дети
стремятся поиграть на замерзающих водое�
мах.

Не соблюдение правил безопасности на
водоемах в зимний период опасен для жиз�
ни. Продолжительность ледостава на водо�
емах не одинакова, прочность первого льда
также различна.

Сначала промерзает мелководье по по�
бережью, а затем процесс подходит к сере�
дине. На разных водоемах это происходит
по�разному, на речках лед появляется мед�
ленней, так как все затормаживается из�за
течения. Даже в пределах одного водоема
лед может иметь неодинаковую толщину.
Это обязательно надо учитывать при на�
хождении на водоеме.

Относительно безопасным считается
лед толщиной не менее 7 см, он зеленого
или голубовато�зеленого цвета. При прова�
ле под лед неподготовленному взрослому
человеку достаточно провести 5 минут в ле�
дяной воде и все может закончиться пла�
чевно. Для детей это время еще меньше!

Наиболее опасно находиться у берегов,
в районе перекатов, на изгибах, излучинах,
около вмерзших предметов, в местах слива
в водоемы теплых вод и канализационных
стоков. Также ненадежным является лед
под снегом и сугробами. Опасность пред�
ставляют собой полыньи, проруби, трещи�
ны, лунки, которые покрыты тонким слоем
льда.

Ежегодно случаются чрезвычайные си�
туации на льду. Причем это могут быть и
катания на коньках, и рыбалка, да и, прос�
то прогулка. Все связано с тем, что не все
соблюдают правила безопасности на льду.
Из�за неосторожного поведения есть веро�
ятность оказаться в ледяной воде!

Как определить прочность льда? Нужно
лишь шагнуть на него немного. Если будут
заметны маленькие радиальные трещины,
а также слышен хруст, то ходить по такому
льду не безопасно. Выполнять проверку
прыжками или топанием не следует.

Вилюйское отделение Центра ГИМС
Главного управления МЧС России по Рес�
публике Саха (Якутия) напоминает жите�
лям Нюрбинского района элементарные
правила поведения на льду, а уж тем более
на первом льду.

Если вы провалились под лед, прежде
всего нужно избегать паники, сбросить тя�
желые вещи и постараться удержаться на
плаву, не переставая звать на помощь. Что�
бы избежать погружения с головой, реко�
мендуется опереться на край льдины ши�
роко расставленными руками. Выбираться
на лед следует осторожно, наползая грудью

и поочередно вытаскивая на поверхность
ноги. Выбравшись, нельзя вставать на но�
ги, добираться до берега следует ползком.

Оказывая помощь провалившемуся че�
ловеку, также следует лечь на лед, широко
раскинув руки и подложив под себя лыжи,
доску, фанеру. Нельзя собираться в одном
месте: так, если вес одного человека тон�
кий лед еще выдержит, а вес двух�трех че�
ловек нет! За три или четыре метра до по�
лыньи пострадавшему нужно бросить ве�
ревку, связанные шарфы или другие спаса�
тельные средства. Вытащив пострадавше�
го, выбираться из опасной зоны следует
ползком.

Когда спасенный оказался в безопас�
ном месте, следует напоить его горячем ча�
ем, переодеть в сухую одежду и обратиться
к врачу.

В период каникул, детей, особенно тех,
что живут вблизи рек и озер, тянет на лед.
Необходимо контролировать и отслежи�
вать их местонахождение, чаще созвани�
ваться с детьми, при возможности ходить
встречать их с прогулки. Категорически
запрещать нахождение детей на водоемах
без взрослых, даже там, где глубина не�
большая! Дети не находиться на замерзших
водоемах без взрослых!

Вниманию родителей! Ни в коем случае
не отпускайте детей одних к водоемам!

Правила поведения
Зимой обязательно надо соблюдать бе�

зопасность на льду. Для этого надо выпол�
нять несложные правила:

Не следует отправляться на лед ночью,
в туман, снег и дождь.

Чтобы перейти на другой берег, необхо�
димо использовать ледовые переправы.

Проверять прочность льда надо палкой.
Даже при небольшом количестве воды

нельзя кататься на коньках.
Группе нужно передвигаться на рассто�

янии 5 метров друг от друга.
Водоемы лучше переходить на лыжах,

только не следует застегивать крепления.
Если за спиной находится какой�то груз,

то его надо расположить на одном плече.
При путешествии на замерзший водоем

следует брать с собой веревку с петлей и
грузом, так как эти атрибуты помогут спас�
ти жизнь в случае провала под лед.

При возникновении чрезвычайных си�
туаций осуществить вызов одной экстрен�
ной оперативной службы можно по отдель�
ному номеру любого оператора сотовой
связи: это номера 101 (служба пожарной ох�
раны и реагирования на ЧС), 102 (служба по�
лиции), 103 (служба скорой медицинской
помощи).

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

– Военный комиссариат республики сообщает –

Военно�учетную специальность "водитель
категории "С"" можно получить бесплатно

– ГИМС предупреждает –

Безопасность на воде в период ледостава

– Вниманию страхователей –

О представлении годового отчета по форме 4+ФСС в 2023 году

– Ваше право –

Вниманию владельцев огнестрельного оружия

"ЎТЎЄ ЎГЭС ЎРДЭЭТИН"

СВЕДЕНИЯ
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Тапталлаах ийэбит, эбээбит,
эдьиийбит МИХÀЙЛОВÀ Людмила
Николаевна кўн сириттэн букатын�
наахтык барбыта бу дьыл сэтинньи
20 кўнўгэр биир сыл буолар.

Людмила Николаевна 1953 сыл�
лаахха алтынньы 19 кўнўгэр Ньурба
Малдьаіарыгар кўн сирин кєрбўтэ.

1974 сыллаахха Ньурба бастакы ос�
куолатын бўтэрбитэ. Оіо сааЇыгар
эмискэ ыалдьан Ленинград куорак�
ка хас да сыл єр эмтэммитэ. БиЇиги
аймах туллаμнаабат тутааіа, мын�
дыр сўбэЇиппит, олоххо ураты дьу�
луурдаах бас�кєс киЇибит, бу кэн�
ники сылларга Дьыліа Хаан ыар ох�
сууларын тулуйан, хаЇан да муμа�
тыйарын, сўрэіэ ытыырын дьону�
гар кєрдєрбєтєх ытык ийэ ыарахан
ыарыыттан бу олохтон барбыта... 

Кини Ньурба улууЇун бастыμ
уопсастыбанньыга, дьахтар хамсаа�
Їынын тэрийээччитэ, Саха сиригэр
киэμ биЇирэбили ылбыт "Дабайа"
ансаамбыл салайааччыта, айыліат�
тан ураты дьоіурдаах, талба талаан�
наах норуот маастара, Ньурба куо�
рат Бочуоттаах олохтооіо.

Кўндў ийэбит, эдьиийбит ос�
куола кэнниттэн кооперативнай
техникумμа ўєрэнэ киирбитэ. 1978
сыллаахха ситиЇиилээхтик бўтэр�
битэ. Кэлин Куйбышев куоракка
"Технолог швейного производства"
идэіэ ўєрэммитэ. Кини ўлэтин про�
давеЇынан саіалаабыта. Онтон

сўўрбэттэн тахса сыл быткэмби�
нээккэ араас ўлэіэ ўлэлээбитэ. 90�с
сылларга дойду ўрдўнэн ыЇыллыы�
тоіуллуу буолбута. Ол кэмμэ кини�
ни бытовой кэмбинээт салайааччы�
тынан анаабыттара. Ити тэрилтэіэ
ўлэлиирин тухары женсовет солбул�
лубат бэрэссэдээтэлэ, улуус женсо�
ветын чилиэнэ, 1985�1990 с.с. рай�
совет депутата.

Кини ўс оіо тапталлаах ийэтэ, 4
сиэн тапталлаах эбээтэ. Оіолорум
тустара диэн элбэхтик сўўрбўтэ�
кєппўтэ. Ўс сиэн уолаттар номнуо
студент буоллулар.

Кўндў ийэбит, эбээбит, эдьиий�
бит кўўстээх санаатын, тулхадыйбат
дьулуурун єрўўтўн єйдўў�саныы
сылдьыахпыт. Эн биЇиэхэ мэлдьи
бааргын!

Суохтуубут, таптыыбыт! Эн
сырдык мєссўєнўμ сўрэхпитигэр
єрўў тыыннаах!

Кыргыттара, уола, кийиитэ,
кўтўєтэ, сиэннэрэ, балтылара

Елизавета Николаевна,
Варвара Николаевна уонна

кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Сўрэхпитигэр єрўў тыыннааххын

Мин Эбээм ТОБОНОВÀ Марфа
Фомична бу сыл сэтинньи 16 кўнў�
гэр сўрэіэ тэппэт буолбута оруобу�
на биир сыла. Кини барбытыттан
мин сўрэіим аμара эмиэ тэппэт
буолбута. Оіо курдук кыраттан
ўєрэр, тўєрт оіо тапталлаах ийэтэ,
тапталлаах Эбээ уонна Хос Эбээ. 

Кини олунньу 3 кўнўгэр Нико�
лаевтар дьиэ кэргэμμэ соіотох
кыыс буолан кўн сирин кєрбўтэ.
Àіата Николаев Фома Кононович
Хорула нэЇилиэгэр биллэр тойуксут
буолан кырачаан кыыс истэн ўєрэ�
нэрэ. Àіатын туЇунан ахтыыта:
“КиэЇэ кўн киириитэ, дьиэбэр
баран иЇэммин, эбэ уμуорун диэки
тохтоон, аіам оЇуокайын истэн са�
йыμμы киэЇэіэ дьагдьайыахпар
диэри истэн турар буоларым. Оо,
онно аіам барахсан кўўстээх кылы�
Їахтаах куолаЇа эбэм сырдык ньуу�
руттан тэйэн, дуораЇыйан иЇиллэ�
рин истэн єєр да єр турарым...”

Итини барытын мин Эбээм
кырабытыттан кэпсиирэ. Ону мин
кини сиэнэ урукку бириэмэіэ суру�
йабын. Сарсыарда аайы кини тойу�
гуттан, ырыатыттан кўммўт саіала�
нара. Кини миэхэ сайыμμы сылаас
салгын, кыЇыμμы суол уонна
айыліа. 

Эбээм олус эдэр сааЇыгар ог�
дообо хаалан, ыарахан ўлэттэн кут�
таммакка ўлэлээбитэ, оіолорун
атахтарыгар туруорбута. Ынах�сыл�
гы иитэн биЇигини ыарахан ўлэіэ
сыЇыарбыта. Хорулаіа хас киирбит,
кэлбит ыалдьыты тото�хана аЇатан
ыытара. Хас сайын�кыЇын аайы
Эбээбитигэр, тапталлаах сайылык�
пытыгар ыксыырбыт...

Мин Эбээм Хорулаіа фольклор
сайдарыгар улахан кылааттаах ки�
Їи. Дьиэбит иЇэ толору оіо буо�
лааччы. Кинилэри туойарга, чабыр�
іах ааіарга ўєрэтээччи. Ол кэннэ
"Дьиэрэй" ансаамбыл тэрийэн,
кыргыттарын туойарга, ыллыырга
ўєрэппитэ. Бэйэлэрэ таμас тиктэн,
бары сиэттиспитинэн айар ўлэнэн
дьарыктаналлара. Àраас улуустары,
фестиваль бєіє кэрийэн Ньурба
улууЇун ааттаппыта, ааттаппыттара.
Ханнык да куонкурус буоллун, ба�
рытыгар кини ыараабакка кыттан
иЇэрэ. Єссє да элбэх кыайыы, ўєрўў
кўўппўтэ.

Дойдуга тапталы сыЇыарбыт ки�
Їибит Эбээбит буолар. Сайын, кы�
Їын буоллун талаЇар этибит Хору�
лабытыгар. Эбээм барахсан тўннўк�
кэ кўўтэн турар буолара. Ол иЇин
сайыμμы сылаас кўн кинини сана�
тар. Кини бэйэтэ Хорула туЇунан
тойугар туойбута, хоЇоонноругар
хоЇуйбута. “Хорулам барахсан эчи
кєрўєххэ ўчўгэйин, субу курдук ўчў�
гэй дэриэбинэ ама ханна баар буо�
луой? БиЇиэхэ эрэ айыліа мааны�
лаан айдаіа, дьоммут�сэргэбит субу
эбэлэрин иилии эргийэн, сўєЇў�
сылгы ииттэн ньиргийэн олордун�
нар диэн єбўгэлэрбит олохсуйдахта�
ра. Àма хайаан умнуохпунуй арыт
байанай биэрдэіинэ эмис анды
этин ыыс араіас хоргунугар уймаан
астына сиирбин. Àйыліабар, байа�
найга махталбын бу сурукка тистэ�
іим буоллун. Àйыліа бэрсэрин хо�
муйан, доруобуйаіытын тупсары�
ныμ дуу диибин мин, Марфа Тобо�

нова". 
2021 сыллаахха дойдубутугар

Сатаіа баЇаар буолбутугар, куттам�
макка баЇаары кытта охсуспута. Ба�
Їаарга ўлэлиир дьоннорго ас астаан
улахан кємє буолбута.

Кини туЇунан элбэіи кэпсиэх�
пин, суруйуохпун сєп. Киниэхэ аан
маμнайгынан ситиЇиилэрбин, хот�
торууларбын, сыалларбын кэпсии�
рим. Оіолорун, сиэннэрин туЇугар
олус кыЇаллар этэ. Кини оіо курдук
кыраттан ўєрэр киЇичээн этэ. Хай�
іабыл, махтал сурук туттаіына тє�
Їєлєєх ўєрэр этэй. Єссє биирдэ ки�
ни сымнаіас илиитин сиэтиэхпин,
кўўскэ да кўўскэ кууЇуохпун баіа�
рабын эрээри, тўўл эрэ. Эбээм
барахсан бўтэЇик тыллара: “Эмтэнэ
баран иЇэбин, чыычаах ...”

Эбээм олоіун иЇин охсуспут
дьоннорго, чугас дьоммутугар,
бииргэ ўєрэммит оіолоругар улахан
махталбытын тириэрдэбит. Эбээм
аатын урукку кэм курдук санаабак�
ка, дойдум Хорула ўйэтитиэ диэн
бўк эрэллээхпин. Кини улахан кы�
лаата таах мээнэ хаалыа суоіа. Би�
Їиги онно ўлэлэЇиэхпит. Сўрэхпит
тэбэрин тухары, кини аата єрўў
тыыннах.

Ханна ыксыыр этэ атаіым,
Ханна ыксыыр этэ бириэмэ,
Эйигин умнан тураммын,
Эйигин быраіан бараммын,
Кўндў киЇибин, эйигин.
Àны ханнык да тўннўк,
Санаабар тыкпат курдук,
Ханнык да тыл, уоскуппат курдук,
Тўўл буоллун. Туруоруμ.
Тилиннэриμ мин Эбээбин,
Сўрэіэ єссє биир ўйэ тэптин...
Àны мин дьоллоох буолуохпун,
Эн куолаЇыμ эрэ тиийбэт.
Эбээ, Эбэм барахсан,
Ырааххын даіаны миигиттэн.

Эн оіолоруμ,
сиэннэриμ, хос сиэннэриμ, 

кийииттэриμ, кўтўєтўμ.

В федеральный закон от
13.12.1996 года № 150�ФЗ "Об
оружии" внесены отдельные из�ме�
нения в связи с принятием феде�
рального закона от 25 февраля 2022
года № 21�ФЗ "О внесении изме�
нений в Федеральный закон "Об
оружии".

"За продлением разрешения,
предусмотренного настоящей ста�
тьей, гражданин Россий�ской Фе�
дерации обязан обратиться не ранее

чем за шесть месяцев и не позднее
чем за один месяц до дня окончания
срока его действия. Гражданин
Российской Федерации вправе
обратиться в федеральный орган
исполнительной власти, уполномо�
ченный в сфере оборота оружия,
или его территориальный орган по
месту жительства с заявлением о
вы�даче нового разрешения взамен
ранее выданного в любое время, но
не позднее чем за один месяц до дня

окончания срока его действия."; 
По всем вопросам, связанными

с оборотом оружия обращаться  по
телефонам: 8(41134)2�45�19 по ад�
ресу: г. Нюрба ул. Хр. Максимова,
д.18 кабинет № 104, в приемные
дни: вторник среда, четверг, с 10
ч.00 м. до 18 ч. 00 м.  

Отделение ЛРР (по Нюрбинскому
и Сунтарскому районам) г.Нюрба 

Управления Росгвардии по РС (Я).

Ытыктыыр кырдьаіас эдьиийбит,
ўлэ, тыыл бэтэрээнэ Мандарова Ма�
рия Гаврильевна тапталлаах кыыЇа

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лилия Романовна
уЇун, ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн ийэтигэр, бииргэ
тєрєєбўттэригэр, чугас дьонугар ди�
риμ кутуріаммытын холбуубут.

Халанниковтар.

Хаан�уруу аймахпыт, терапевт быраа�
Їынан ўлэлээбит

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна
ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан ийэтигэр, бииргэ тєрєєбўт�
тэригэр, аймах�билэ дьонугар дириμ
кутуріаммытын биллэрэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан,
Ленскэйтэн, Покровскайтан,

ЎєЇээ Бўлўўттэн Потаповтар,
Ыраах Убайаантан 

Николай Иванов.

Ыкса ыалым, эбээбит кэриэтэ са�
ныыр Маарыйаіа, кини оіолоругар
тапталлаах кыыЇа, эдьиийдэрэ, бал�
тылара

ÀЛЕКСЕЕВÀ Лия Романовна
кўн сириттэн ыарахан ыарыыттан
барбытынан дириμ кутуріаммытын
холбуубут.

Убайаантан Павловтар.

Убаастыыр бырааппыт, убайбыт
ГРИГОРЬЕВ Михаил Васильевич

55 сааЇыгар “Сахаэлектрогаз” гене�
ральнай дириэктэринэн ўлэлии сыл�
дьан эмискэ ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн туораабытын туЇунан билэр
дьонугар, ыраах�чугас аймахтарбы�
тыгар дириμник курутуйан туран
иЇитиннэрэбит. 
Кўндў киЇибит быдан дьылларга бы�
раЇаай, уЇун уугар сымнаіастык утуй.

Чуукаартан убайдарыμ Àриан,
Àркадий Семеновтар дьиэ кэргэттэрэ

уонна эдьиийгит Еля,
кўтўєтўμ Саня Егоровтар.

Кўндўтўк саныыр кэргэним, кўтўєп�
пўт
СЕМЕНОВ Николай Àлександрович

эмискэ ыалдьан єлбўтўнэн дириμ ку�
туріаммытын эдьиийигэр Мариан�
наіа, аймахтарыгар тиэрдэбит.

Маша, Саввиновтар.

Кўндў тапталлаах ийэбит, эбэбит,
тыыл уонна ўлэ бэтэрээнэ, сэрии сы�
лын оіото, СЄ атыыга�эргиэμμэ
туйгуна, атыы�эргиэн ўлэЇиттэрин
кўрэхтэрин кыайыылааіа, Чаппанда
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

уЇун ыарахан ыарыыттан сэтинньи 12
кўнўгэр 87 сааЇыгар олохтон туораа�
бытынан олус курутуйан туран ай�
махтарбытыгар, бииргэ ўлэлээбит
кэллиэгэлэригэр биллэрэбит. 
Ийэбит барахсан, быдан дьылларга
быраЇаай …

Кыргыттарыμ, уолаттарыμ,
кийииттэриμ, кўтўєттэриμ,
сиэннэриμ, хос сиэннэриμ.

Убаастыыр кийииппит, саμаспыт
Надяіа, бырааппыт Сэмэμμэ, оіоло�
ругар тапталлаах ийэлэрэ, эбэлэрэ,
тыыл, ўлэ бэтэрээнэ, сэрии оіото,
атыы�эргиэн туйгуна, Чаппанда
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сирит�
тэн кўрэммитинэн кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Àймахтара Ивановтар,
Àмматтан, Дьокуускайтан,
Москваттан, Дьаархантан.

Чаппанда нэhилиэгин бочуоттаах
олохтооіо, тыыл, ўлэ бэтэрээнэ, кўн�
кўбэй ийэ, эйэіэс эбээ

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

84 сааhыгар орто дойдуттан туораа�
бытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, аймах�билэ дьон�
норугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит, аhыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Чаппанда нэЇилиэгэ" тыа сирин
тўєлбэтин дьаЇалтата, нэЇилиэк

депутаттара, олохтоохторо.

Бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэбитигэр
Надежда Прокопьевнаіа тапталлах
ийэтэ, тыыл бэтэрээнэ

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

бу кўн сириттэн кўрэммитинэн ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Дьаархан орто оскуолатын
кэлэктиибэ.

Бииргэ ўєрэнэр табаарыспытыгар Ге�
наіа, ўєрэппит учууталбытыгар На�
дежда Прокопьевнаіа тапталлаах
эбээтэ, ийэтэ

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

бу кўн сириттэн кўрэммитинэн ди�
риμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Дьаархан орто оскуолатын
11 кылааЇын ўєрэнээччилэрэ,

тєрєппўттэрэ, кылаас салайааччыта.

Улуустааіы ўєрэіирии управлениетын
салалтата, ўєрэіирии ўлэЇиттэрин
идэлээх холбоЇуктара єр сылларга би�
Їиги тэрилтэбитигэр таЇаарыылаах�
тык ўлэлээбит кэллиэгэбит Давыдова
Елизавета Прокопьевнаіа, кини дьиэ
кэргэнигэр тапталлаах ийэлэрэ, эбэ�
лэрэ, ўлэ тыыл бэтэрээнэ, Чаппанда
нэЇилиэгин Бочуоттаах олохтооіо

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
туораабытынан дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит.

Дьаархан нэЇилиэгин олохтооіор
Иванова Надежда Прокопьевнаіа,
кини дьиэ кэргэнигэр 4 оіо, 11 сиэн,
11 хос сиэн тапталлаах ийэлэрэ, эбээ�
лэрэ, Дьаархан нэЇилиэгин ытык
кырдьаіаЇа

ХÀЛÀННИКОВÀ
Àнастасия Ефимовна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан дириμ кутуріаммытын
холбуубут.
"Дьаархан нэЇилиэгэ" МТ дьаЇалтата,

нэЇилиэк Сўбэтин дьокутааттара.

Чаппанда нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, сэрии оіото, ўлэ бэтэрээ�
нэ, кўн кўбэй Ийэ

ДОРМИДОНТОВÀ
Евдокия Васильевна

84 сааЇыгар орто дойдуттан туораа�
бытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, аймах�билэ дьон�
норугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

"Чаппанда нэЇилиэгэ" тыа сирин
тўєлбэтин дьаЇалтата, нэЇилиэк

депутаттара, олохтоохторо.

Єр сылларга Чаппанда балыыЇатыгар
сиэстэрэнэн ўтўє суобастаахтык  ўлэ�
лээбит кырдьаіас бэтэрээн ўлэЇип�
пит

ДОРМИДОНТОВÀ
Евдокия Васильевна

ыарахан ыарыыттан олохтон туораа�
бытынан оіолоругар, сиэннэригэр,
хос сиэннэригэр, чугас дьонноругар
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурба оройуонун Киин балыыЇатын
администрацията, Чаппанда

участковай балыыЇатыгар бииргэ
ўлэлээбит кэллиэгэлэрэ.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эйэіэс
эЇэбит

ИВÀНОВ Семен Семенович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
туораабытын туЇунан урууларбыты�
гар, аймахтарбытыгар, табаарыстар�
бытыгар дириμник курутуйан туран
иЇитиннэрэбит. 
Кўндў киЇибит быдан дьылларга бы�
раЇаай, уЇун уугар сымнаіастык утуй.

Кэргэнэ, уолаттара,
кийииттэрэ, сиэннэрэ.

Тапталлаах убайбыт
ИВÀНОВ Семен Семенович

кўн сириттэн эмискэ ыарахан
ыарыыттан барбытынан саμаспыты�
гар, кини оіолоругар, кийиитигэр,
сиэннэригэр дириμ кутуріаммытын
тиэрдэбит. 
ЭЇигини кытта аЇыыгытын тэμμэ
ўллэстэбит. Убайбыт барахсан быдан
дьылларга быраЇаай. Дойдуμ сирэ�
уота сымнаіас суоріан буоллун.

Балтыларыμ Оксана, Валя.

Убаастыыр кўтўєппўт, биллэхпит,
Ньурба куорат олохтооіо

ИВÀНОВ Семен Семенович
ыарахан ыарыыттан орто дойдуттан
барбытынан кыыспар, балтыбар,
эдьиийбитигэр, уолаттарыгар, ки�
йиитигэр, сиэннэригэр улаханнык
курутуйан туран кутуріаммытын
тиэрдэбит.

Григорьевтар, Михайловтар,
Осиповтар, Корякиннар.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт
ИВÀНОВ Семен Семенович

ыарахан ыарыыттан олохтон барбы�
тынан кэргэнигэр, уолаттарыгар, ки�
йиитигэр, сиэннэригэр дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

10 "в" кылаас 1974 с.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Эбээм туЇунан

– Ваше право –

Вниманию владельцев огнестрельного оружия!


