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Сэтинньи 21 к. улуус салайааччыларын пла�
неркатыгар улуус баЇылыгын солбуйааччыта Ва�
силий Семенов ааспыт нэдиэлэіэ СЄ Бырабыы�
талыстыбатын Бэрэссэдээтэлин солбуйааччыта
Ольга Балабкина мобилизацияламмыт дьоμμо,
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємє боппуруоста�
рыгар ВКС�нан сўбэ мунньах ыыппытын иЇи�
тиннэрдэ. СЄ военкома Àлександр Àвдонин
контрактниктар сулууспалыыр болдьохторо бўт�
тэіинэ "автоматически" уЇатылларын биллэр�
бит. Контрактниктар 3 эрэ тўгэμμэ тєннўєхтэ�
рин сєп: саастарынан, доруобуйаларын туругу�
нан, буруйу оμорон холуобунай дьыалаіа тар�
дыллар буоллахтарына.

Улууска кэккэ тэрээЇиннэр буолаллара кўў�
тўллэр: 25.11.22 с. � "Кыталык" КД�гар ас�ўєл
дьаарбаμката, тыа хаЇаайыстыбатын ўлэЇиттэ�
рин идэлээх кўннэригэр анаммыт тэрээЇин;
01.12.22 с. � Чаппанда оскуола�саадын аЇыллыы�
та. Ойуур баЇаарыттан сэрэхтээх буолуу сезонун
тўмўктэрин тула КЧС мунньаіа ыытыллыаіа.
Итиэннэ 4 кўннээх гражданскай оборуона ўєрэ�
іин тўмўктэрин дьўўллэЇиэхтэрэ.

Улуус олоіун�дьаЇаіын хааччыйар сулууспа
салайааччыта Àфанасий Кириллин 14.11.22 с.
Ньурба к. Озернай уул. 7 №�гэр массыыналаах
чааЇынай гараж умайбытын иЇитиннэрдэ.
15.11.22 с. "Маар�Чкалов" 10 кВ линия саахал тў�
мўгэр арахсан кылгас кэмμэ Àканаіа, Чкаловка,
Хаμаласка, Ўєдэйгэ уот бара сырытта, хочуолу�
найдар тута дизельгэ холбоммуттара. 16.11.22 с.
дьон 3 хонуктааіыта Накыын диэкки бултуу бар�
бытттарын, Накыынтан суолга дьоно суох УÀЗ
уонна Нива массыыналары кєрбўттэрин, дьон
ўўтээμμэ баар буолуохтарын туЇунан биллэрии
киирбит. БыыЇыыр сулууспа уонна полиция
ўлэЇиттэрэ баран ўўтээнтэн дьону булан уонна
суолга хаалларбыт алдьаммыт массыыналарын
аіаллылар. 19.11.22 с. Ньурбачаан "Кулууп" хо�
чуолунайыгар короткай самыкаанньа тахса сы�
рытта, умайыы тахсыбата эрээри, сигнал киирэн
баЇаарынай массыына тахса сырытта. Кўннэтэ
ЕДДС�ка септик туолуутун, уу ситимэ тоμмутун
туЇунан иЇитиннэриилэр киирэллэр.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отделын
начаалынньыгын солбуйааччыта Николай Àлек�
сеев криминальнай субуокканы билиЇиннэрдэ.
Àаспыт нэдиэлэіэ 55 иЇитиннэрии киирбит, 15

киЇи хирургияіа кєрдєрбўт. 10 буруй тахсыбыт,
буруй оμоруутун сибикилэрин булуу туЇунан 4
араапар, кырбааЇын � 1, криминала суох 1 єлбўт
киЇи булулунна. Барыта 104 административнай
боротокуол толорулунна, ол иЇигэр уопсасты�
баннай бэрээдэги кэЇиигэ � 13, ГÀИ хайысхаты�
нан 43 боротокуол. 3 правата суох киЇи тутулун�
на, 2 массыына ыстарааптыыр стоянкаіа туруо�
рулунна. 17.11.22 с. 112�с систиэмэнэн СЄ ўєрэ�
іин тэрилтэлэрэ, ол иЇигэр оройуоннааіы суут
дьиэтэ миинэлэммититин туЇунан иЇитиннэрии
кэлбит. Холуобунай дьыала кєбўтўлўннэ. Нико�
лай Àлексеев єссє тєгўл элбэх дьон мустар сир�
дэригэр сэрэхтээх буолууну тутуЇар наадатын,
ўєрэх тэрилтэлэрэ бары хатаныахтаахтарын то�
Їоіолоото.

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай бы�
рааЇа Наталья Павлова ааспыт нэдиэлэіэ улуус�
ка 3 оіо тєрєєбўтўн, 2 киЇи ыалдьан єлбўтўн эт�
тэ. Улууска коронавируснай инфекциянан ыал�
дьыбыт 25 киЇиттэн 6�та балыыЇаіа, атыттар
дьиэлэригэр эмтэнэллэр. Улууска вакцинация
былаана 56% туолбут, оіолорго гриби утары вак�
цина кэлэрэ кэтэЇиллэр. Саха сиригэр 1 сибиин�
ньэ грибин тўбэлтэтэ бэлиэтэннэ. Àіам саастаах
дьон бары быЇыы ылыах кэриμнээхтэр. Ўєрэх
кэмэ саіаламмытынан ОРВИ эмиэ ўрдээн иЇэр.
Наталья Павлова Дьокуускайга командировкаіа
бара сылдьан цифровой трансформация боппу�
руоЇугар мунньахха кыттыбытын, Мединститук�
ка ўєрэнэ сылдьар устудьуоннары кєрсўбўтўн эт�
тэ. Сорохтор улууЇу кытта тус сыаллаах дуогаба�
рынан ўєрэххэ киирэн баран, ону умнан ўлэлии
кэлбэт буола сатааЇыннара тахсар, оннук буолуо
суохтаах. Ньурба к. балыыЇа иккис уочаратын
бырайыактыырга, тутарга уонна оборудование�
нан хааччыйарга куонкурус биллэрилиннэ. Кўн�
дээдэ врачебнай учаастагын дьиэтэ тутулла ту�
рар, ис ўлэтэ, электриката хаалла, быйыл ўлэіэ

киириэхтээх. 
Ўєрэх управлениетын салайааччытын солбу�

йааччыта Лилия Малышева Федор Ушканов са�
лайааччылаах бєлєх СЄ саха тылын уонна лите�
ратуратын учууталларын сийиэЇигэр кытта бар�
быттарын, Бўтўн Àрассыыйатааіы олимпиада�
лар муниципальнай тўЇўмэхтэрэ саіаламмытын
иЇитиннэрдэ.

Урбааны єйўўр киин салайааччыта Нюргу�
яна Михайлова Кўндээдэ бэкээринэтин обору�
дованиетыгар куонкурус биллэриллэрин эттэ.
"Биир ньыгыл Àрассыыйа дьахтар хамсааЇына"
федеральнай партийнай бырайыак регионнааіы
Уопсастыбаннай сэбиэтин маμнайгы тэрээЇин
мунньаіа ыытылынна. Бу хамсааЇын чэрчити�
нэн биир кэлим мєккўєр былааЇааккатыгар ур�
баанньыт дьахталларга, бэлиитик дьахталларга
уонна кэргэннэрэ, чугас дьоно мобилизация�
ламмыт дьахталларга кємєнў оμороллор.
02.12.22 с. улууска Норуот кєіўлээЇинин сылын
тўўмктўўр тэрээЇин былааннанар. Àхсынньыга
Дьокуускайга СЄ остуол оонньууларын Федера�
цията тэриллибитэ 30 сылыгар аналлаах кўрэхтэ�
Їии буолар, улуустарга бу бэлиэ тўгэμμэ анам�
мыт кўрэхтэЇиилэр ыытыллаллар.

Улуус дьаЇалтатын нэЇилиэктэри кытта ўлэ�
іэ отделын салайааччыта Евгения Кириллина
"Сиибиктэ" бааЇынай хаЇаайыстыба ўлэЇитэ
Степан Иванов киниэхэ эрийэн мобилизация�
ламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр 20 киЇиэхэ
анаан 100 кг эти уонна 2 єлбўт буойуттар дьиэ
кэргэттэригэр арыы биэрэрин эппитин, атын
хаЇаайыстыбаларга туЇулаан кини холобурун ба�
тыЇалларыгар ыμырыы таЇаартарарын иЇитин�
нэрдэ. Тыа хаЇаайыстыбатын департамена
С.В.Иванов ыμырыытын хаЇаайыстыбаларга
тиэрдэригэр сорудахтанна. 

Тэрилтэлэр салайааччылара туЇааннаах ўлэ�
лэринэн иЇитинэриилэри оμордулар. Куонач�

чаан ўрэіэ тоμон сырыы аЇылынна, бу нэдиэлэ�
іэ Маалыкай тўбэтигэр чох тиэллэн тахсар. Ки�
ровтааіы чох разреЇа 39 сылга хайа боруодатын
сайыннарыы бырайыагын кємўскээбит. 10�тан
тахса мобилизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэ�
ригэр 5�тии т чох босхо бэриллибит, таЇыыта эрэ
тєлєнєр. Ўєдэйгэ сўєЇў ыарыытынан карантин
сабыллыытыгар докумуоннарын ыыппыттар, бу
нэдиэлэіэ биллиэіэ. Култуура департамена Чуу�
каарга Маалыкай тўбэтигэр култуура ўлэЇиттэ�
ригэр сэминээри тэрийэн ыыппыт, Дьиикимдэ�
іэ мобилизацияламмыт дьоμμо, кинилэр дьиэ
кэргэттэригэр фондаіа ўп киллэрэр сыаллаах
кэнсиэртии тахса сылдьыбыттар. Департамент
салайааччыта Розалия Тихонова Дьокуускайга
стратегическай сиэссийэіэ кытта барбыт.
25.11.22 с. Олоμхо дьиэлэрин сайыннарыыга
єрєспўўбўлўкэттэн улуустарга 50 мєл. солк.
кєрўллэр, улуустан бырайыактаах сайаапка
тиксэриллибит. Єрєспўўбўлўкэ граныттан ўбў�
лээЇиμμэ киирсибит нэЇилиэктэр аны тўєлбэ�
лэр истэригэр куонкурустарын биллэрэн оло�
роллор. Àхсынньыга улуустааіы ыччат баала тэ�
риллиэіэ, мантан киирэр ўп мобилизациялам�
мыт дьоμμо уонна кинилэр дьиэ кэргэттэригэр
кємє фондатыгар киириэіэ. Àнал байыаннай
эпэрээссийэіэ кытта сылдьар биир дойдулаах�
тарбытыттан тепловизордар, дрон наада диэн
этиилэр киирбиттэр. Ньурба к. "Западнай�Бєг�
дьєєлє" маршрутунан оптуобус сырыыта олох�
тонуута техническэй тєрўєтўнэн уЇаата. Оптуо�
бус ахсынньы 1 к. сылдьыаіа. Ньурба к. моби�
лизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр эбии
муус киллэрбиттэр. ÀТП�га ууну ыраастыыр ыс�
таансыйаны таμыахтаахтар, бу бўттэіинэ нэЇи�
лиэнньэ сайаапкатынан бодобуоЇунан кутуох�
тара, ол иЇигэр Àнтоновкаіа эмиэ. С.Васильев
аатынан паарка, Кыайыы болуоссата, набереж�
най хаардара ыраастаныаіа. Септик уутун та�
Їыыга "Кристалл" ХЭТ 1 наливнига уонна 10�
нуу кубтаах 2 самосос сўўрэллэр, итини таЇынан
"Гарант" ХЭТ 3 массыыната тахсан кємєлєЇєр.
Сотору септик уутун таЇыыга саμа тэрилтэ
киирэн ўлэлиэіэ, билигин тарыыпка ўлэ барар. 

Планерка тўмўктэринэн салайааччыларга
тустаах сорудахтар тиэрдилиннилэр.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Оттук мас тиэлиннэ
Сэтинньи 17 кўнўгэр Ньурбачаан сиригэр,

ўлэ кўєстўў оргуйда. Ол курдук, Ньурбачаан нэ�
Їилиэгин дьаЇалтата, Ньурбатааіы лесхоз, ГÀУ
Центрлес ўлэЇиттэрэ мобилизациянан барбыт
уолаттарбыт дьиэ кэргэттэригэр кыЇыμμы оттук
мас бэлэмнииргэ, киллэрэрэгэ сорунан ўлэ
ўєЇўгэр тўЇўннўлэр.

БаЇаар тўмўгэр эмсэіэлээбит ойуурбут,
суулла сытар мастарын, валежнигы эрбээн, му�
тугун хомуйан, уматан, бэртээхэй ўлэ бара турар.
Ўлэ тўмўгўнэн, Ньурбачаан нэЇилиэгиттэн, ГÀУ
Центрлес тэрилтэттэн хомуурга барбыт уолаттар
дьиэлэригэр 6 бырысыап оттук мас тиэллиэх�
тээх.

Àйан суолун кытыытыгар суулла сытар мас�
тар киЇини эрэ мунчаардар хартыынатын суох
оμорорго, дьоммутугар кємєлєЇєр санааттан,
халлааммыт да туран биэрэн, барыта 16 эр бэрдэ
ўлэлээтилэр.

Ньурбачаан олохтоох дьаЇалтата.

Босхо муус ылан биэрдилэр
Сэтинньигэ саха киЇитэ барахсан, ордук тыа

сирин олохтоохторо, муус турда, халыμаата да,
кыЇын устата иЇэр уутун, мууЇун ылыыта саіа�
ланар. Ол курдук быйыл да бу кєхтєєх ўлэ Мэμэ�
дьэги туора турбата. Мэμэдьэк нэЇилиэгэр ба�
Їылык Николаев Л.À., оскуола дириэктэрэ Ти�
мофеев В.Г., ыччат лидера Тимофеев С.И. кєіў�
лээЇиннэринэн, эдэр ыччат биригээдэтин тэри�
йэн, аіам саастаахтарга, соіотох олорор ийэлэр�
гэ, эдэр исписэлиистэргэ, байыаннай эпэрээс�
сийэіэ сылдьар уолбут тєрєппўттэригэр, уопса�
йа 15 киЇиэхэ буор босхо муус ылан биэрдилэр. 

Билиμμи уустук кэмμэ киЇиэхэ кыра да
наада, ўтўєнў оμоруу, дьоμμо ўтўєнў баіарыы,
бэйэ�бэйэіэ кємєлєЇўў, ыарахан тўгэμμэ єйє�
Їўў � билиμμи олоххо саамай кўндў бэлэх буолар
уонна ўрдўктўк сыаналанар. НэЇилиэкпит дьо�
но�сэргэтэ уолаттарга махталлара муμура суох.
"Ўтўє киЇи ўтўєтэ ўс ўйэ умнуллубат" диил�
лэринии ўтўє санаалаахтар ўксўў турдуннар.

Матрена ГÀБЫШЕВÀ,
Мэμэдьэк олохтоох библиотекара.

Кўўс�кємє буолаллар
2022 с. алтынньы ортотуттан саіалаан Сўлэ

нэЇилиэгин ийэ, аіа тўмсўўлэрэ уонна эдэр
ыччат быстах хомуурга барбыт уолаттарга уонна
дьиэ кэргэттэригэр кўўс�кємє буолаллар.

Женсовет салайааччыта Евсеева Матрена
Прокопьевна кєіўлээЇинэн, быстах хомуурга
барбыт уолаттарга 40 паара кээнчэ, 20 паара сиэ�

линэн угунньах тиктилэр. Маны кытта ўрўμ
сиэллээн, дьэдьэн уга, боіуруоскай ыраастыыр
от алгыстаах пакеттарга уган туттардылар. Ўтў�
лўк, кээнчэ киэбин Николаева Светлана Васи�
льевна ураннык быЇан иистэнэр ийэлэрбитигэр,
эбээлэрбитигэр кємєлєспўтэ. Бу барыта хомул�
лан ахсынньы ый саμатыгар быстах хомуурга
мобилизациянан барбыт уолаттарбытыгар тии�
йиэхтээх. Матырыйаалынан уонна угунньахха
сиэлинэн спонсордарбыт Филиппова В.П., Àб�
рамова À.Н., Евсеева М.П., Николаева С.В.,
Хартасов Г.Н., Семенов М.Н., Николаев И.Н.,
Степанов М.С., Гаврильев В.Д. буолаллар.

НэЇилиэк дьаЇалтата уонна Àіалар тўмсўў�
лэриттэн Àфанасьев Àлексей Àфанасьевич, эдэр
ыччат исписэлииЇэ Степанов Àркадий Михай�
лович тэрээЇиннэринэн 4 дьиэ кэргэμμэ иЇэр
ыраас мууЇунан кємєлєстўлэр, тиэргэннэригэр
сааЇылаан биэрдилэр. Ону таЇынан урбаанньыт
Àндреев Àлександр Николаевич ("Маяк" маіа�
Їыын) быстах хомуурга барбыт уолаттар дьиэ
кэргэттэригэр ас нобуорун биэрэн кємєлєстє.

Иистэнньэμ ийэлэрбитигэр, эбээлэрбити�
гэр, аіалар тўмсўўлэригэр, эдэр ыччакка, спон�
сордаан кємєлєспўт бар дьоммутугар махтал
бастыμын аныыбыт, баіарабыт эЇиэхэ туйгун
доруобуйаны, тус олоххутугар иллээх, нус�хас
олоіу.

Сўлэ нэЇилиэгин дьаЇалтата.

Ньурба урбаанньыттара
кємєіє туруннулар

Украинаіа анал байыаннай эпэрээссийэіэ
кытта сылдьар биир дойдулаахтарбытыгар уонна
кинилэр дьиэ кэргэттэригэр кємєіє урбаан�
ньыттар туруннулар. Бўлўў єрўскэ Кўндээдэ ан�
нынан паромунан туоратыыга ўлэлиир урбаан�
ньыт Зоя Титова манна аналлаах улуустааіы
фондаіа саамай ботуччу ўбў � 200 тыЇ. солк.,
"Партнер" ХЭТ � 100 тыЇ. солк., "Степанов À.À."
ИП � 50 тыЇ. солк., "Àнтонов П.И." ("Крепеж"
маіаЇыын) � 30 тыЇ солк., "Григорьев Д.Д." ИП �
10 тыЇ. солк., "Àндреев Г.Г." ИП � 5 тыЇ. солк.
киллэрдилэр.

Бу кўннэргэ улуус саамай улахан бааЇынай
хаЇаайыстыбатынан биллэр "Сиибиктэ" б/х мо�
билизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр кє�
мєіє анаан 20 ыалга 5�тии кг эти уонна анал ба�
йыаннай эпэрээссийэ кэмигэр охтубут буойун�
наах 2 ыалга 5�тии кг арыы биэрэргэ бэлэмнээтэ.
Любовь Васильевна уонна Степан Васильевич
Ивановтар бааЇынай хаЇаайыстыбалар, урбаан�
ньыттар кинилэр холобурдарын батыЇалларыгар
ыμыраллар.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

– Олохтоох салайыныы –

Планерка сонуннара

Новое назначение
Приказом главы МР "Нюрбинский район"

от 22 ноября 2022 г. заместителем главы Нюр�
бинского района назначена Петрова Наталия
Семеновна.

Н.С. Петрова имеет высшее педагогическое
образование. До 2013 г. работала в Малыкайской
средней школе. В 2013�2018 гг. � глава МО "Бор�

донский наслег", в 2018�2022 гг. � начальник ор�
ганизационно�правового управления админист�
рации района.

Награждена знаками "Почетный работник
общего образования РФ", "Отличник образова�
ния РС(Я)", "Отличник гражданских инициатив
РС(Я)".

Пресс�служба администрации МР.

Мобилизацияламмыт байыаннай сулууспа�
лаахтарга уонна контрактниктарга, кинилэр
дьиэ кэргэттэригэр кємє Фондатыгар ўп кии�
риитэ саліанар. Сэтинньи 22 к. туругунан манна
хомуллубут ўп 2041775 солк. буолла. Ол иЇигэр
кэнники волейболга улуустааіы турниртан �
58200 солк., "Кўндээдэ нэЇилиэгэ" МТ � 30000
солк., "Дьаархан нэЇилиэгэ" МТ � 11603 солк.,
Д.С.Жиркова аатынан норуот айымньытын
уонна спорт киинэ � 14200 солк., Ньурбатааіы
Коммунтеплосбыт � 8000 солк., "Марха нэЇилиэ�
гэ" МТ � 13755 солк., "Партнер" ХЭТ � 100000
солк., Хорула орто оскуолата � 15000 солк.,

"Ўєдэй нэЇилиэгэ" СП � 8000 солк., "Кыталык"
КД � 110600 солк., "Степанов Àнатолий Àлексее�
вич" ИП � 50000 солк., "Северяночка" д/с � 12000
солк., "ЦТИТ" Эбии ўєрэхтээЇин тэрилтэтэ �
38500 солк., "Лесная сказка" д/с � 9708 солк.,
Семенова Мария Николаевна (Ньурбачаан) �
8000 солк., "Кэнчээри" д/с � 10000 солк., Киров
оскуолата � 8878 солк., Ньурбатааіы элбэх ха�
йысхалаах гимназия � 103000 солк., "Кэскил" КЦ
� 18600 солк., "Àввакумова Сардана Ивановна" �
10000 солк., "Сарыал" д/с � 17000 солк., "Бияков
Àйаал Осипович" ИП � 20000 солк. киллэрдилэр. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Наименование получателя: (Àдминистрация
Нюрбинского района л/с 04163D52070)

БÀНК получателя: ОТДЕЛЕНИЕ�НБ РЕС�
ПУБЛИКÀ СÀХÀ (ЯКУТИЯ) БÀНКÀ РОССИИ
/УФК по Республике Саха (Якутия) г.Якутск

БИК банка получателя средств (БИК ТОФК):
019805001

номер счета банка получателя (ЕКС):
40102810345370000085

номер счета получателя (номер КС):
03100643000000011600

ИНН: 1419004365
КПП: 141901001
л/с: 04163D52070
ОКТМО: 98626000:
код главы: 281
КБК: 28120705030050000150 Прочие безвоз�

мездные поступления в бюджеты муниципаль�
ных районов

Назначение платежа: безвозмездное пере�
числение мобилизованным гражданам, участву�
ющим в СВО (указать от кого)

Àаспыт нэдиэлэ биЇиги биир дойдулаахтар�
бытыгар, Àлександра Константиновна уонна
Владимир Васильевич Васильевтарга улахан
долгутуулаах буолан ааста. 3 игирэ оіону тє�
рєєбўт ыал ийэтэ Àлександра Васильева М.Е.
Николаев аатынан Мед�киинтэн ўєрўўлээхтик
тахсар тэрээЇинэ ыытылынна. Ньурба улууЇугар
бу бэлиэ тўгэн буолла. 3 игирэлэнии � сэдэх тў�
гэн. Кырачааннар ўЇўєн сахалыы ааттаахтар:
Сандал, Эрчим уонна Уйгун.  

Дьоллоох тєрєппўттэри Мед�киин генераль�
най дириэктэрэ Станислав Жирков, кини 1�кы
солбуйааччыта Àлександр Коростелев, СЄ Ўлэіэ
уонна социальнай сайдыыга министиэристибэ�

тин демографическай уонна дьиэ кэргэн бэлии�
тикэтигэр, эппиэкэ уонна попечительство де�
партаменын кылаабынай исписэлииЇэ Ирина
Пирожкова, Дьокуускайга Ньурба улууЇун бэ�
рэстэбиитэлэ Прокопий Чымыров уо.д.а. тии�
йэн истиμник эіэрдэлээтилэр. Àлександра Ва�
сильеваіа "Ўйэ оіото" СЄ тус сыаллаах хапы�
таалын сэртипикээттэрэ уонна бэлэх�туЇах тут�
тарылынна.

Сэтинньи 19 к. соіотохто 6 оіолоох улахан
дьиэ кэргэн ийэтэ�аіата буола тўспўт Àлександра
уонна Владимир Васильевтары дойдуларыгар
Ньурбаіа кэлбиттэрин ўєрўўлээхтик кєрўстўлэр. 

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

––  ЎЎттўўєє  ддььыыааллаа  –– ––  ББыыссттаахх  ххооммуууурр  ––

– Ийэ сыла –

Мед�киинтэн 3 игирэ оіоломмут ийэни таЇаардылар

Фондаіа 2 мєл. солк. тахса ўп киирдэ

Как перечислить денежные средства в Фонд поддержки мобилизованных граждан, участвующих в СВО?
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––  ТТыыаа  ххааЇЇааааййыыссттыыббааттыынн  ўўллээЇЇииттттээрриинн  ккўўннўўггээрр  ––

Уруккута "Харыйалаах", билиμμинэн "Чап�
панда" мелиоративнай лиманнай систиэмэ тутул�
луоіуттан уонунан сыллар тухары Чаппанда уон�
на Дьаархан ходуЇалара нўєлсўтўллэллэр. Дьаар�
хан Суптуріан диэн баар�суох маанылаах ходу�
Їатыгар турар шлюз�регулятор хапытаалынайдык
єрємўєннэнэн бўттэ. Улуустааіы тыа хаЇаайыс�
тыбатын департаменын салайааччытын солбуй�
ааччыта Владимир Семенов, СЄ ТХМ Мелиора�
цияіа управлениетын Ньурбатааіы филиалын
дириэктэрэ Àлексей Васильев, Дьаархан нэЇилиэ�
гин баЇылыга Станислав Конощук уонна урбаан�
ньыт Василий Кучаров хамыыЇыйанан тиийэн
шлюз�регуляторы кєрдўлэр. 

Эбийиэк хапытаалынай єрємўєнўн суумата
улахан � 25 мєл. солк. Ол иЇигэр былырыын � 13
мєл. 485 тыЇ. солк. уонна быйыл 11 мєл. 673
тыЇ. солк. суумалаах ўлэ толорулунна. Гене�
ральнай бэдэрээтчитинэн Дьокуускайдааіы
"ТулаЇын" ХЭТ, хос бэдэрээтчитинэн  "Кучаров
В.À." ИП буолаллар. Былырыын ўлэ бастакы
тўЇўмэіэр Тыа хаЇаайыстыбатын министиэ�
ристибэтин Мелорацияіа управлениетын
Ньурбатааіы филиала тыраахтыр, бульдозер
єμєлєрўн уонна "Дубинин" ИП тиэхиньикэни
таЇыы, итиэннэ самосвал, каток єμєлєрўн
оμорбуттара. Быйыл, этиллибитин курдук,
"Кучаров В.À." ИП ўлэлэстэ. Ханаалы кєннєрўў

ўлэтэ эмиэ барда. Регулятор тула єттє хаЇыллан,
мєлтєєбўт "шовтара" ыраастанан саμаттан бє�
ієргєтєн оμоЇулунна. Уу хаайар тимир затвор�
дара уларытылынна. "Матрас рено" диэн таас
тэллэх оμоЇулунна, ол эбэтэр тимир сиэккэ
оμорон баран иЇин тааЇынан толорулунна. Бу
шлюз�регулятор 370 гаалаах сири нўєлсўтэр, ол
иЇигэр 230 гаа � Дьаархан нэЇилиэгэр уонна 140
гаа � Чаппанда сирин.  

Дьаархан нэЇилиэгин баЇылыга Станислав
Конощук нэЇилиэк олохтоохторун єр кэмнээх
туруорсуулара олоххо киирбитин бэлиэтиир.
"Хас улахан мунньах, Бырабыыталыстыба от�
чуота буоллаіын аайы олохтоохтор Суптуріан
шлюз�регуляторын єрємўєнўн туруорсар эти�
лэр, � диир кини. � Улуус салалтата уонна СЄ
Тыатын хаЇаайыстыбатын министиэристибэтэ
кыЇаліабытын боліомтоіо ылан быЇаарбытта�
рыгар улахан махталлаахпыт. Суптуріан � 230
гаа иэннээх саамай улахан ходуЇабыт. Манна
чааЇынайдар да, бааЇынай хаЇаайыстыбалар да,
"СаЇаріа" производственнай кэпэрэтиип да от�
туллар. Быйыл уу киирэн ўчўгэйдик нўєлсўтўл�
лэн, нэЇилиэкпит быйылгы элбэх ардахтаах
сайын окко былаанын аЇара толорбута. Инни�
китин Маар Кўєл диэн сиргэ эмиэ шлюз�ре�
гулятор оμоЇуллуон баіарабыт. Дьоммут ту�
руорсуута, баіа санаата итинник. Урут баар этэ,
алдьаммыта 20�тэн тахса сыл буолла".

Сэтинньи 25 к. Ньурбаіа улуус
тыатын хаЇаайыстыбатын уонна ас�
тыыр�ўєллўўр салаа ўлэЇиттэрин
идэлээх бырааЇынньыктара бэлиэтэ�
нэр. Итинэн сибээстээн, улуус тыа�
тын хаЇаайыстыбатын департаменын
салайааччыта�улуус баЇылыгын сол�
буйааччыта Леонид Ушкановы кытта
кэпсэтиибитин таЇаарабыт.

� Леонид Владимирович, Эйигин
уонна эн салайар кэлэктиибиμ ўлэ�
Їиттэрин идэлээх бырааЇынньыккы�
тынан истиμник эіэрдэлиибин! Дьэ,
ўлэіин саіалааЇыныμ туЇунан кэпсэ�
тиибитин тардан кэбиЇиэххэ.

� Эіэрдэμ иЇин махтал. Ўгэс
курдук, ханнык баіарар салайааччы
кэлэктиибин уонна туЇааннаах тэ�
рилтэлэри кытта билсииттэн саіа�
лыыр. Миэхэ да оннук буолбута. 

Ўлэбэр кєрсўбўт бастакы кы�
Їаліабынан от булуута уонна эбии
аЇылыгы аіалтарыы буолбута. Кўн
бўгўμμэ диэри манна ўлэлэЇэ сыл�
дьабыт. НэЇилиэктэринэн ааіы�
нан�суоттанан, тєЇє окко наады�
йарбыт чуолкайданна �1753 т. От�
торо тиийбэт хас да нэЇилиэк баар:
Маалыкай, Хатыы, Ньурбачаан
уонна Сўлэ. Ыаллыы улуустар са�
йын эмиэ элбэхтэ ардахха баттатан,
балаЇыанньалара биЇигиттэн атына
суох. Тиийбэт оту тастан хантан да
була сатаабакка, улуус иЇиттэн бу�
луохтаахпыт. Кэпсэтиилэр ыыты�
лыннылар. Єрўстэр, кўєллэр ўчў�
гэйдик тоμнохторуна ахсынньыт�
тан от таЇыытын саіалыахпыт. Кэ�
лэр сыл тохсунньу ыйыгар барытын
таЇан бўтэриэхтээхпит. Эбии кэ�
лиэхтээх аЇылык кээмэйэ эмиэ
чуолкайданна. НэЇилиэктэртэн 315
т уотурбаіа, 75 т эбиэскэ уонна 151 т
гранулированнай окко сайаапка
киирдэ. ТаЇыытын ороскуотугар
улуус бўддьўєтўттэн ўп кєрўлўннэ.
Куонкурус биллэрэн ханнык тэрил�
тэ ўлэлиэхтээіин быЇааран баран,
ахсынньы�тохсунньу ыйдарга таста�
рыахпыт.

� Улуус тэриллиилээх хаЇаайыс�
тыбалара кыстыкка киирэн хайдах
тэринэн�бэринэн олороллоруй? 

� Тэриллиилээх хаЇаайыстыба�
лар бары кыстыкка тэрээЇиннээх�
тик киирэн олороллор. Быйылгы
кыстыкка, балаіан ыйыгар "Ньур�
ба�Àгро" МТС" 150 миэстэлээх саμа
хотону ўлэіэ киллэрбитэ. Эрдэ
этиллибитин курдук, хаЇаайысты�
баларга сўрўн кыЇаліалара � от
уонна эбии аЇылык. Быйыл Бўлўў
улуустарыгар от хаачыстыбата быс�
тар мєлтєх. Ону ол диэбэккэ, эбии
аЇылыгы аіалан этэμμэ кыстык�
пытын туоруурга соруктанан ўлэ�
лии сылдьабыт.

Билигин идэЇэ єлєрўўтэ бара
турар, онон сўєЇў�сылгы ахсаана бу
тўмўктэммитин кэннэ чуолкайда�
ныаіа. Эрдэтээμμи сыыппараны
этэр буоллахха, 01.11.22 с. туругунан
улууска ынах сўєЇў ахсаана � 15649,
ол иЇигэр 5343 ынах, сылгы � 14041,
ол иЇигэр биэтэ � 6867, сибиинньэ �
215, куурусса � 43472. 

Ньурбатааіы кєтєр фабриката�
тын кууруссаларын сымыыттыыр
кэмнэрэ бўтэн эрэринэн сибээс�

тээн, ахсынньыттан єлєрєн саіа�
лыахтара. Тохсунньу ортотун диэк�
ки бўтэриэхтээхтэр. Кууруссаларын
2�лии сыл буола�буола уларытал�
лар. Саас Дьокуускайдааіы кєтєр
фабрикатыттан саμа кууруссалар
аіалыллыахтаахтар.

� Кулуну ылыыга биир суолта�
лаах ўлэнэн биэлэр кээЇиилэрин ачча�
тыы буолар. Манна вакцинация ылар
оруола улахан, улууска бу кєрдєрўў
кыра эбит дии.

� Улууска кулуну ылыы кєрдє�
рўўтэ орто диэххэ сєп � 56%. 6867
биэттэн 3893 биэ (56%) тєрєєбўтэ.
Сальмонеллезнай аборт диэн биэ�
лэр ыарыыларын утары вакцина
кэлбитэ. Урут тєлєбўрдээх буолла�
іына, билигин босхо биэрэллэр.
Сылгыны ааіыы, убаЇалары араа�
рыы ўлэтэ бара турар. БыЇыы ту�
руоруута билиμμитэ бытаан. Сўрўн
сылгылаах дьон � чааЇынайдар, биэ
кээЇиитин утары быЇыыны соччо
бэрдэриэхтэрин баіарбат курдук�
тар. Тэриллиилээх хаЇаайыстыба�
ларга эмиэ бытаарыы таіыста. 

Саμа дьыл кэнниттэн, саас бы�
Їыы биэриитигэр биэлэр кээЇиилэ�
рэ элбиир. Сылгы сўрдээх кэбирэх,
уулаах биэ мєіўстэіинэ, ыгылын�
наіына оіотун куоттаран кэбиЇиэн
сєп. Ол иЇин сылгылаах дьон сєпкє
єйдєєн быЇыыны бэрдэрдэхтэрин
эрэ ўчўгэй буолуо дии саныыбын. 

Кэнники 5 сылга улуус ўрдўнэн
биэлэр кээЇиилэрин, сальмонел�
лезнай аборту утары быЇыы ылыы�
ларын ырытан�анаалыстаан кє�
рўєхпўт. Саас тўмўгўн таЇааран,
дьоμμо�сэргэіэ ўчўгэйдик кэп�
сээн�быЇааран биэриэхтээхпит. 

� Леонид Владимирович, тыа
хаЇаайыстыбатыгар тиэрдиллибит
сорудахтар туолуулара хайдаіый?

� Уопсай балаЇыанньа куЇаіана
суох диэххэ сєп. ЧааЇынайдарга
ынах тєбєтўгэр кєрўллэр 35�тии
тыЇ. солк. субсидияны отчуокка
кєрдєрбўт дьоμμо барыларыгар
ыытан олоробут. Былырыын саμа

тєрєєбўт туμуйдары кэрийэн аах�
пыт буоллахтарына, быйыл оннук
сатамматаіа. 

Окко былааммыт 33500 т этэ,
29778 т оттонно, ол эбэтэр 89%
туолла. Ити сыыппара иЇигэр ууга
барбыт отторбут эмиэ киирэн сыл�
дьаллар. Тоіо диэтэххэ, ууга бар�
быттара диэн хайдах да стат�отчуок�
ка киирбитин сотон кэбиспэккин.
2000 т сиилэс (100%) уонна 600 т се�
наж (100%) бэлэмнэммитэ. 

ЎўЇккэ былааммыт � 3748 т,
3408 т тутулунна (90%). Сыл бўтўєр
диэри былааммытын толорорго со�
руктанан ўлэлии сылдьабыт. Хор�
туоппуйга улууска ўрдэтиллибит
былаан (3315 т) тиэрдиллибитэ.
Улууска билигин баар бааЇына
иэнигэр итинник былаан туолара
кыаллыбат. Барыта 2895 т хортуоп�
пуй хостонон, былаан 87% туолла.
Хортуоппуй єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн
ўчўгэйдик ўўннэ, былырыμμытаа�
іар уонна иллэрээ сыллааіар тєЇє
эмэ элбэх. 

� Быйыл улууска Норуот кєіўлээ�
Їинин сыла биллэриллэн улахан хам�
сааЇын таіыста. Тыа хаЇаайысты�
батын эйгэтигэр ордук суолталаах
ўлэлэринэн эн ханныктары ааттыы�
гыный?

� Норуот кєіўлээЇинин сылы�
гар олус ўчўгэй хамсааЇыннар буол�
лулар. Элбэх киЇи, боростуой дьон�
сэргэ улуустан кємєнў ылан бэйэ�
лэрин бырайыактарын олоххо кил�
лэрдилэр. Элбэх ўлэ миэстэтэ та�
іыста. Улууска тыа хаЇаайыстыба�
тын эйгэтигэр 45 бырайыак кємўс�
кэнэн хамыыЇыйаны ааспыта. Ки�
нилэртэн ўгўстэрэ бырайыактарын
эмиэ олоххо киллэрдилэр. Сорох�
тор киэннэрэ араас тєрўєтўнэн ута�
лыйда. Холобура, мууЇунан туораа�
Їын кєμўллэнэ илик буолан, сорох�
тор оборудованиеларын кыайан
аіалтара иликтэр. Бу ый тўмўктэ�
ниэр диэри дьонтон кєрўллўбўт ўбў
хайдах туттубуттарын туЇунан от�
чуот хомуллар. Улуус да, тыа хаЇаа�

йыстыбатын департаменын єттўт�
тэн миэстэтигэр  кинилэри кэрийэн
кєрбўттэрэ. Улуус баЇылыга Àлек�
сей Иннокентьев эмиэ элбэх быра�
йыак олоххо киириитин нэЇилиэк�
тэргэ сылдьан билсибитэ.

Чуолаан элбэх эдэр дьон хотон
тутуутугар, сўєЇў�сылгы иитэр ха�
Їаайыстыбатын кэμэтиигэ, тыа ха�
Їаайыстыбатын оборудованиетын
ыларга, тўргэнник ситэр салааіа,
оіуруот астарын уо.д.а. олордууга
ылсан ўлэлээтилэр. 

Саамай биЇирээбитим � урбаан�
ньыт Àльберт Васильев Àнтоновка�
іа халбаЇы сыаіын тутан ўлэлэтээ�
ри сылдьара буолар. Улууска халба�
Їыны оμорон таЇаарар тэрилтэбит
суох. Соторутааіыта киниэхэ тии�
йэн кєрєн�билсэн кэлбитим. Дьиэ�
тин ис ўлэтин бўтэрдэіинэ уонна
оборудованиетын таμан туруоран,
бары наадалаах кєμўлўн ыллаіына
ахсынньыга сыаіын аЇан ўлэлэ�
тиэхтээх. Бу курдук кэскиллээх
дьыала саліанан, олохтоох боро�
дууксуйаны оμорон таЇаарыы сайда
турарыгар баіарабын.

� Инники былааннар тустарынан
тугу кэпсиэххиний?

� Мин бу дуоЇунаспар киирби�
тим ыйтан эрэ орто. Дьиμинэн,
идиэйэ, толкуй элбэх. Син�биир
ўлэлии олорор тэриллиилээх хаЇаа�
йыстыбаларбытыгар сєптєєх бол�
іомто ууруллуохтаах дии саныы�
бын. Ўксўлэрэ нэЇилиэктэрин ту�
тан олорор, миэстэтигэр социаль�
най боппуруостарын быЇааран оло�
рор тэрилтэлэр. Кинилэр оμорон
таЇаарар астарын�ўєллэрин биЇиги,
улуус олохтоохторо, атыылаЇан
сиибит. БааЇынай хаЇаайыстыба�
ларбытын, урбаанньыттарбытын
эмиэ туора кєрўє суохтаахпыт. Ки�
нилэр тєЇє кыахтара тиийэринэн
улуус тыатын хаЇаайыстыбатыгар
ўлэлээн�хамсаан, бэйэлэрин  кы�
лааттарын киллэрэ сылдьар дьон
буолаллар. Онон дьоіус, орто ха�
Їаайыстыбаларга эмиэ боліомто

баар буолуохтаах.
Бэйэм нэЇилиэккэ баЇылыктыы

сылдьыбыт киЇи быЇыытынан, нэ�
Їилиэктэр баЇылыктарын барыла�
рын кытта билсэбин�кэпсэтэбин.
Кэллиэгэлэрбитин кытта чопчу би�
риэмэ болдьоЇон кэпсэтэн идиэйэ�
лэри, бырайыактары ырытан олох�
хо киллэрдэрбит дии саныыбын. 

Улууспут аіа баЇылыга Àлексей
Михайлович Иннокентьев  Ньурба�
тааіы кормовой хампаанньа ўлэтин
єссє кўўЇўрдэн, улууска сўєЇў аЇы�
лыгын бэлэмнээЇиμμэ нэЇилиэк�
тэри барытын хааччыйар киин гы�
нан ўлэлэтэргэ ўчўгэй этиини кил�
лэрдэ. Оту, эбии аЇылыгы уонна
Ньурбатааіы кєтєр фабрикатын
аЇылыгын таЇыыга эмиэ ылсан ўлэ�
лиирин курдук. Бу тэрилтэ бурдук
ыЇыытынан дьарыктанар. Былы�
рыын бурдугу ўчўгэйдик ылбыт
буоллаіына, быйыл бурдук кыайан
сиппэккэ хаалан, зеленкаіа, сии�
лэскэ туттулунна. БаЇылыкпыт
этиитин бары єттўнэн ўєрэтэн ба�
ран, олоххо киллэрэргэ ўлэлиэхпит.

� Леонид Владимирович, тўмўккэ
улууспутугар тыа хаЇаайыстыба�
тын ўлэЇиттэрин идэлээх быраа�
Їынньыга бэлиэтэнэринэн сибээс�
тээн бэйэμ санааμ.

� Дьиμэ, тыа хаЇаайыстыбатын
ўлэЇиттэрин идэлээх бырааЇын�
ньыга алтынньыга бэлиэтэнэр. Ону
сыллата мууЇунан туорааЇын, кы�
Їыμμы суол аЇыллан нэЇилиэк�
тэргэ сырыы баар буоллаіына, сэ�
тинньигэ бэлиэтиир идэлээхпит.
Кэнники 2 сылга хамсык дьаμа мэ�
Їэйдээн тохтоон сырытта. Сэтин�
ньи 25 к. улуус тыатын хаЇаайыс�
тыбатын уонна астыыр�ўєллўўр эй�
гэ ўлэЇиттэрин кўнўн бэлиэтиибит.
Киэμ бырагыраамалаах. Ньурба к.,
улуус олохтоохторун "Кыталык"
КД�гар 10 чаастан тыа хаЇаайысты�
батын бородууксуйатын дьаарбаμ�
катыгар ыμырабыт. Эбиэттэн киэЇэ
тэрээЇин ўєрўўлээх чааЇыгар єр
сылларга тыа хаЇаайыстыбатыгар
бэриниилээхтик ўлэлээбит уонна
ўлэлии сылдьар дьоммутун, ўлэЇит�
тэрбитин чиэстиэхпит. КиэЇэ бэтэ�
рээннэрбитин кытта итии чэйдээх
остуол тула олорон сэЇэргэЇиэхпит. 

Улууспут олохтоохторугар уон�
на биир дойдулаахтарбытыгар тыа
хаЇаайыстыбатыгар єр сыллаах ўтўє
суобастаах ўлэлэрин иЇин истиμ�
иЇирэх махталбытын тиэрдэн ту�
ран, идэлээх бырааЇынньыкпыты�
нан итиитик�истиμник эіэрдэлии�
бин! Олоіу кытта тэμμэ хардыыла�
Їан, улууспут тыатын хаЇаайысты�
бата салгыы сайдарын туЇугар
бииргэ тўмсўўлээхтик ўлэлиэЇиμ.
Барыгытыгар дьолу�соргуну, кытаа�
нах доруобуйаны баіарабын.

Улуус тэриллиилээх улахан хаЇаайысты�
баларыттан "Кўндээдэ" ÀÀУо ўлэтэ�хамнаЇа
ордук таЇаарыылаах. СўєЇўтэ�сылгыта да
элбэх, саамай элбэх ўўтў туттарар. 626 ынах
сўєЇўнў кыстатан туруораллар, ол иЇигэр
ынаіа � 273, 227 � субайдар уонна 126 � бы�
йылгы тарбыйахтар. 

Дириэктэр Àлександр Àлексеев кэпсии�
ринэн, ўўккэ 570 т былааннаахтарын толо�
рорго эрэллээхтэр. Ыанньыксыттарга ўўт
тўєлєбўрўн 1 л 10 солк. быспыттар, онон
тєЇє кыалларынан элбэх ўўтў ыларга
интэриэстээхтэр. 

"Быйылгы дьылга киирэн баран ўлэЇит�
тэрбитин кытта хаста да мунньахтаатыбыт,
� диир Àлександр Прокопьевич. � СўєЇўнў
ырыарбакка этэμμэ кыстаан тахсыахтаах�
пыт диэн ўлэЇиттэргэ сыал�сорук туруору�
лунна. Отчуттарбыт турунан ўлэлээн, окко
былааммыт (1250 т) кыранан туолбатаіа.
БырыЇыаннарын ылбыттарын кэннэ бэйэ�
битигэр 1050 т хаалбыта, итиэннэ сиилэс�
тээхпит. Бу сўєЇўгэ сєп курдук эрээри, сыл�
гыларбытыгар тиийбэт. 

ИдэЇэни эрдэ саіалаан атыылата тур�
буппут. Балаіан ыйын бўтэЇигиттэн єрўс
туруор диэри 52 сўєЇў єлєрўллўбўтэ. Ол
иЇигэр аахсыйа тэрийэммит улуус олох�
тоохторо кэлэн тыыннаах ыйааЇынынан
атыыласпыттара. Онон сэтинньигэ 13 эрэ
сўєЇўнў єлєрбўппўт, дуогабардаах тэрилтэ�
лэрбитигэр � оіо уЇуйааныгар уонна оскуо�

лаларга тиэрдиэхтээхпит. Племенной
атыыга Мэμэ Хаμалас Чўўйэ нэЇилиэгэр 18
уулаах тиμэЇэни атыылаабыппыт. Инньэ
гынан оппутугар да кэмчилээЇин таіыста.
Дьон ўчўгэй туруктаах сўєЇўнў, эмис эти
ылан биЇиэхэ махталлаахтар. 

Саха ÀССР 100 сылыгар сєп тўбэЇиннэ�
рэн, олохтоох дьаЇалтаны кытта сўбэлэЇэн
нэЇилиэкпит дьонугар 100 тарбыйаіы ха�
Їаайыстыбаларын кэμэтэр баіалаах дьоμ�
μо биэрдибит. Улуус дьаЇалтата биЇигини
кытта эмиэ дуогабардаЇан, харчытын тє�
лєєн улууска тыыл бэтэрээннэригэр тарбы�
йахтары бэлэх биэрбитэ. 

СылгыЇыттар сэтинньи ортотуттан сыл�
гылары хомуйа сылдьаллар, сылгы єлєрўўтэ
бара турар. От хаачыстыбата мєлтєіўнэн
сибээстээн, аЇылык балансатын хаттаан кє�
рєммўт бурдугу, уотурбаны элбэхтик биэрэ�
бит. Бурдукпут тохсунньу бўтэЇигэр эбэтэр
олунньу саμатыгар диэри тиийиэхтээх, он�
тон атыылаЇан аіалтарыахпыт. НэЇилиэк�
пит иЇигэр от саппаастаах дьон биЇиэхэ
атыылыылларын курдук нэЇилиэк дьаЇал�
татын кытта ўлэлэЇэ олоробут. СааЇыары
атыылыыллар ини диэн эрэнэбит. Сунтаар
Кириэстээіин кытта эмиэ кэпсэтиилээх�
пит. ЎлэЇит илии тиийбэт, исписэлиистэр�
гэ да сєптєєх ўєрэхтээх дьон эмиэ. Онон
Ньурбатааіы Ўлэлээх буолуу киинин кытта
ўлэлэЇэ олоробут. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

Л.В.Ушканов 12.06.1987 с.
Маалыкайга тєрєєбўтэ. Дьокуус�
кайдааіы судаарыстыбаннай тыа
хаЇаайыстыбатын академиятын
ветврач идэлээх (2009 с.), СЄ
Бэрэсидьиэнин иЇинэн Салайыы
институтун "судаарыстыбаннай
уонна муниципальнай салайыы"
бырагырааматын (2014 с.) уонна
РФ Бэрэсидьиэнин иЇинэн Àрас�
сыыйатааіы норуот хаЇаайысты�
батын уонна судаарыстыбаннай
сулууспа академиятын "судаарыс�
тыбаннай уонна муниципальнай

салайыы" идэлээх (2021 с.) ўєрэ�
нэн бўтэрбитэ. 2010 сылтан Мал�
дьаіардааіы ветучаастак сэбиэ�
диссэйинэн ўлэлээбитэ. 2012 с. �
Малдьаіар нэЇилиэгин баЇылы�
гын солбуйааччыта. 2015 с. Бор�
доμ нэЇилиэгин баЇылыгын солбу�
йааччытынан анаммыта. 2018 с.
Бордоμ нэЇилиэгин баЇылыгынан
талыллыбыта. Быйыл алтынньы
11 к. улуус тыатын хаЇаайысты�
батын департаменын салайааччы�
тынан�улуус баЇылыгын солбу�
йааччытынан анаммыта.

Кылгас визитка

Тыа хаЇаайыстыбатыгар
ўчўгэй хамсааЇыннар таіыстылар

"Кўндээдэ" ÀÀУо ўлэтэ туруктаахДьаархан Суптуріаныгар
шлюз(регулятор єрємўєннэннэ
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Кэргэннии Любовь Васильевна уонна
Степан Васильевич Ивановтар 2000 сылтан
иилээн�саіалаан ўлэлэтэр "Сиибиктэ" баа�
Їынай хаЇаайыстыбалара киэμ хайысхалаах
ўлэтинэн киэμник биллэр. БааЇынай хаЇаа�
йыстыба салайааччыта, РФ ўтўєлээх фер�
мерэ Любовь Васильевна 51 сыл устата тыа
хаЇаайыстыбатыгар ўлэлээн, єр сылларга
племенной ўлэіэ исписэлиистээн сўєЇў
иитиитигэр баай уопуттаах.

Кэргэнэ, РФ ўтўєлээх фермерэ, СЄ
тыатын хаЇаайыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇи�
тэ, СЄ автотранспорын уонна ÀПК бочуот�
таах ўлэЇитэ Степан Васильевич дойдута �
ЎєЇээ Бўлўў улууЇун Нам нэЇилиэгэ.
ЎєЇээ Бўлўўгэ 1973 с. ўєрэх комбинатын
бўтэрэн "С" категориялаах суоппар идэтин
баЇылаабыта. Исидор Барахов аатынан
сопхуоска, "Сельхозтехникаіа" ўлэлиири�
гэр ыраах айаμμа сылдьара. Улахан Невер�
тэн, Золотинкаттан, онтон БÀМ тутуллубу�
тун кэннэ Беркакиттан таЇаіас таЇара. X,
XI пятилетка чємпўйўєнэ буолбута, "Ўлэіэ
килбиэнин иЇин" мэтээлинэн, "Госком�
сельхозтехника туйгуна" бэлиэнэн наіа�
раадаламмыта. Олох укулаата уларыйан
ырыынакка кєЇўў буолбутугар Степан
Иванов биир бастакынан урбаанньыт буол�

бута, "Урал" массыынатынан таЇаіас тиэ�
йэн аіалан атыылыыра. 2000 с. кэргэнин
Любовь Васильевна дойдутугар Єμєлдьєіє
кєЇєн кэлиэхтэриттэн сибиинньэ иитии�
тигэр ылсан хаЇаайыстыба тэринэн ўлэ�
лээн барбыттара. Єμєлдьєіє, онтон Ньур�
баіа кєЇєн киирэн ўлэлээн, тыЇыынчанан
сибиинньэ оіотун атыылаан нэЇилиэнньэ�
іэ таріаппыттара. ХаЇаайыстыба 2004,
2007 уонна 2011 сс. ўлэтин тўмўгўнэн СЄ
Бэрэсидьиэнин Гранынан бэлиэтэммитэ.
2008 с. ўлэтин тўмўгўнэн "Бастыμ сибиин�
ньэ иитэр бааЇынай хаЇаайыстыба" номи�
нация кыайыылааіа буолбуттаах. 

Кэлин ынах сўєЇў иитиитигэр кўўскэ
ылсан ўлэлииллэр. Ньурбаіа Сўлэіэ холо�
бурга сылдьар улахан базалаахтар. Дэриэ�
бинэіэ киириигэ уруккута "Сўлэ" ХЭТ
туогун атыылаЇан ылбыттара. Бастакы хо�
тоннорун "Россельхозбаан"�тан 10 мєл.
солк. кирэдьиит ылан 2011 с. туттубуттара,
иэстэрин 2018 с. тєлєєн бўтэрбиттэр. Ик�
кис хотоннорун "Дьиэ кэргэн хаЇаайысты�
бата" Грант суотугар 2020 с. тутан ўлэіэ
киллэрбиттэрэ. Àаспыт ыйга “Кємўс
кўЇўн” Бўтўн Àрассыыйатааіы быыстапка�
іа ситиЇиилээхтик кыттан боруонса мэтээ�
линэн уонна “За достижение высоких по�
казателей в производстве животноводчес�
кой продукции” дипломунан наіараада�
ланнылар. 

Кўн бўгўн 250 ынах сўєЇўнў кыстатан
туруораллар. ХаЇаайыстыба ўлэтин�хамна�
Їын 8 ўлэЇит кєдўрўйэр. 6 киЇи ўлэЇит�
тэргэ аналлаах уопсай дьиэіэ олороллор.
Ньурбаіа олорооччулары ўлэ чааЇа саіала�
ныыта уонна бўтўўтэ аіалаллар�илдьэллэр. 

Кыьыл истиэп боруодата ўўттээх бургу�
настары Àлтай кыраайыттан 2014 с. 40 тє�
бєнў аіалбыттара тэнийэн симменталы
кытта иитиллэллэр. Бу ўўт боруодата аЇара
сымнаіас уонна иччимсэх. Àска бор уонна
элбэх ўўттээх. Ўўтўн хаачыстыбата аЇара

ўчўгэй, ўрдўк сыалаах уонна элбэх белок�
таах диэн биЇирээбиттэр.ЎлэЇиттэр аЇара
сєбўлээн кєрєллєр, ыыллар.

"Быйылгы тєрўєхтўўн сўєЇўбўт ахсаа�
нын 330�ка тиэрдэ сырыттыбыт, онтон 80�
нун идэлэЇэлэннибит, � диир Степан Ива�
нов. � Ўєрэх тэрилтэлэригэр 5 тонна кэри�
μэ эти атыылыырга дуогабардаспыппыт,
аμарын номнуо ыллылар. Бастакы хотоμ�
μо ыанньыктар, иккискэ субайдар, бо�
рооскулар тураллар. 110 ынахтан 95�Їэ
ыана турар, кўннээіи ўўттэрэ 700�800 л
буолар. Ўўккэ былааммыт � 300�чэ туонна,
толорон эрэбит. 

Сирбит тиийбэт, ол иЇин оту атыыла�
Їан эбинэбит. Ўчўгэй оту саμа тєрєєбўт
ньирэйдэргэ анаан ылабыт. Сўлэіэ 60 эрэ
туоннаны уонна Ўєдэйгэ 350 туоннаны от�
тообуппут. Сиилэскэ анаан Кыталыктаахха
70�ча гааіа бурдук ыспыппыт. Госсорто�
учаастак ўлэЇитэ Борис Àндреев ўўннэрбит
зеленкатын иккис сылын сиилэскэ атыы�
лаЇан ылабыт. Ньурбатааіы кормовой хам�
паанньа ыспыт бурдуга кыайан сиппэтэіин
бырыЇыаμμа биэртэрэ. Онон барыта 450
туонна сиилэстэммиппит. 

Бўтўн улуус ўрдўнэн курдук, быйыл оп�
пут хаачыстыбата мєлтєх. Онон эбии аЇы�
лыгы дэлэйдик биэрэбит. Ынахтарбыт сии�
лэЇи уонна уотурбаны сиир буолан, ўўттэрэ
улаханнык тўспэккэ турар. Кўєн туттар
бастыμ ўлэЇиппит, Дьаархантан тєрўттээх
Николай Варфоломеевич Павлов "Сиибик�
тэіэ" ўлэлээбитэ 13 сыл буолла. Кини ыс�
таарсай ыанньыксыт быЇыытынан сырала�
Їан кўўскэ ўлэлиир, дьону кєіўлўўр. Кэр�
гэнэ "Сиибиктэіэ" ўлэлии сылдьан Сўлэ
ветучаастагар бэтэринээрдии да бардар,
биЇиэхэ наставник кэриэтэ, исписэлиис
быЇыытынан да кємєтє, сўбэтэ баЇаам.
Онон Àлена Валерьевнаіа махталбыт му�
μура суох.

Ўўппўтўн бэйэбит астыыбыт, онон олус

ўчўгэй. Àрыы сыаіар кийииппит Матрена
Витальевна Иванова ўлэлиир. Кўнўн аайы
2�лии дьааЇык (40 кг) арыыланан тахсар. 

Саас тєрўєх элбээтэіинэ диэн бэйэбит
ўўпўтўнэн 100�чэ субай киирэр хотонун
туттубут. Тарбыйахтар тєрєєтєхтєрўнэ он�
но улахан субайдары таЇаарыахпыт. Эмиэ
быйыл икки боксалаах гараж уонна 6х11 м
кэмэйдээх маслоцех дьиэтин туттубут. Ин�
никитин холбуй ўўтў астыырга ылсар бы�
лааннаахпыт. 6х6 м кээмэйдээх самалык
дьиэ тутаары, матырыйаалын уонна обору�
дованиетын сороіун атыылаЇан аіалан
сытыарабыт". 

ХаЇаайыстыбаіа саамай сытыы кыЇал�
іалара � эрэллээх ўлэЇит илии тиийбэтэ.
Сорохтор ўлэлии киирэн баран уЇаабаттар.
Сезон курдук ўлэлииллэр, онтон бараллар�
кэлэллэр. Санаан да кєрдєххє, єрєбўлэ
суох сўєЇў ўлэтэ ыарахан, ўлэлэрин кўнэ
сарсыарда эрдэттэн саіаланар. Дьиμэ, ки�
нилэргэ сєптєєх усулуобуйаны тэрийэргэ
кыЇаналлар. ЎлэЇиттэр хамнастарын
илиилэригэр 40 тыЇ. солк. ылаллар, ситэтэ
суох хааччыллыылаах уопсай дьиэіэ оло�
роллор, астара�ўєллэрэ хааччыллар.

Иккис атын кыЇаліалара � отторун та�
Їыыта ырааіа. 100 км тэйиччиттэн таЇар
манан аіай дьыала буолбатах. Былырыын
улуустан от таЇыытыгар кємє кєрєн абы�
раабыттар. Быйыл даіаны улуустан от та�
Їыытын ороскуотугар эмиэ кємє оμоЇул�
ларыгар баіа санааларын, кєрдєЇўўлэрин
тиэрдэллэр.

Манна эбэн тўмўктээн эттэххэ, "Сии�
биктэ" бааЇынай хаЇаайыстыбата кэскил�
лээхтик тэринэн�бэринэн матырыйаалы�
най�тэхиниичэскэй базатын чахчы олох�
тоохтук оμостор єрєспўўбўлўкэ биир бє�
дєμ бааЇынай хаЇаайыстыбата буола ўўн�
нэ. Ўлэтинэн�хамнаЇынан улууска холобур
быЇыытынан кєрдєрўўгэ сылдьар.

Сўлэіэ СЄ ўєрэіин уонна тыа хаЇаайыс�
тыбатын туйгуна, СЄ бочуоттаах фермерэ,
СЄ тыа хаЇаайыстыбатын бэтэрээнэ Вален�
тина Прокопьевна уонна СЄ тыа хаЇаайыс�
тыбатын туйгуна Àнатолий Дорофеевич Фи�
липповтар "Силис" бааЇынай хаЇаайыстыба�
лара улуус бааЇынай хаЇаайыстыбаларыттан
биир улаханнара уонна туруктаах ўлэлээх�
тэрэ буолар. 

"2006 с. "Сўлэ" ХЭТ эстибитэ, сўєЇўнў
5�6 киЇиэхэ арендаіа биэрэбит диэн буол�
та, � диир Валентина Прокопьевна. � Ити
сыл мин Сўлэ оскуолатыгар учууталлаан
баран биэнсийэіэ тахсан эрэрим. Дьоммун
кытта сўбэлэЇэн баран, 48 сўєЇўнў, ол
иЇигэр 22�тэ ыанар ынаіы арендаіа ылан
кэргэммин кытта кєрбўпўЇт. 2�3 ўлэЇит�
тээх этибит. Бэйэбит эмиэ эрдэттэн сўєЇў�
лээх олорбуппут, 9 ыанар ынахтаах этибит.
ЭЇиилигэр "Сўлэ" ХЭТ моμкурууттааЇы�
нын процедурата бўтэн, баайа�дуола куон�

куруЇунан атыыга тахсыбыта. Кирэдьиит
ыламмыт 1,1 мєл. солк. атыыласпыппыт,
онон арендаіа сылдьыбыт сўєЇўлэрбит
эμин бўтўннўў бэйэбитигэр хаалбыттара". 

Билигин 70 сўєЇў кыстаан турар, ол
иЇигэр 34�дэ ынах. Кыстыкка киирэн ба�
ран номнуо 3 ынах тєрєєбўт. Филипповтар
70�тан тахса туонна ўўтў туттарбыттар.
Эрдэ квоталара 65 туонна эбит, онон эбии
кєрдєєн ылбыттар. Билигин кўннэтэ 150�
ча кг ўўтў туттараллар. Кўнўн аайы "Байар"
кэпэрэтиип массыыната кэлэн ўўттэрин
ылар. СўєЇўлэрин биир улахан хотоμμо
туталлар. Бары бэйэлэрэ ўлэлииллэр, ки�
нилэргэ аймахтара кэлэн кємєлєЇєр. Кўр�
дьўллўбўт сўєЇў сааіын бырысыаптаах дьо�
іус тыраахтырынан таЇаараллар. Хотон та�
Їыгар саха хааннаах � кылгас бээгэй атах�
таах, усталаах атыыр оіус силтэллэн аЇыы
турар. 6 саастаах Тайсон диэн оіус эбит. 

"Тайсон диэн ааты тєлєппўєн биэрби�
тэ, Т9 бырагыраама, � диэн кўлэр уоллара,
хаЇаайыстыба биир тутаах ўлэЇитэ Егор
Филиппов. � Оіуспут ыаллар ынахтарыгар
хоно хаалбытыгар ийэм "атыыр оіуЇу кєр�
дўгўт дуо?" диэн ыйытан тєлєппўєнўгэр
баттыалыы олордоіуна, "Тайсону кєрдўгўт
дуо?" диэн сурук тахсан кэлбит. Онон урук�
ку "Белай" диэн аата умнуллан бары Тайсо�
нынан билэллэр. Дэриэбинэ ыаллара саас
"баЇаалыста, оіускутун биЇиги диэкки
ыытыμ" диэн кєрдєЇєллєр. Онон оіуспут
дэриэбинэіэ тахсан ўлэлиир. 

Филипповтар кыстыкка сєп буолар от�
торун хааччыммыттар. Оттуурга тиэхиньи�

кэ уонна сэбиргэл барыта баар. Сайын ок�
ко 5 тиэхиньикэ ўлэлиир. 2010 сс. эргин
"Àгроснаб"�тан пресс�подборщик, боковой
кыраабыл,  КДП охсор атыыласпыттар.
2012 с. улууска 54 тиэхиньикэ кэлэригэр
50% чэпчэтиилээх "МТЗ" тыраахтыры  ыл�
быттар. 

"Àμардастыы Сўлэіэ 100�Ї кыайбат
туонна оттоммуппут, � диэн кэпсиир Егор
Филиппов. � Àрдахтааіын аанньа, от бас�
таан ўўнэригэр аЇыыка дэлби сиэбитэ.
БиЇиги СЄ Сир оμоруутун сулууспатын
кытта ўлэлэЇэн, аЇыыка дьаатын аіалан
эмтээн итиччэ оттоммуппут. ÀЇыыка сиэ�
бит буолан, от ўксэ соломо курдук, сэбир�
дэіэ аіыйах. Чаппандаіа аіам аймахтарыт�
тан сир ылан уолбут кўєллэр кытыыларын
оттообуппут. Сылын ахсын Ўєдэй баЇы�
лыга Мария Пудовна Николаева биЇигини
єйдєєн сир биэрэн абырыыр. Онон кыс�
тыыр оппутун син булуммуппут. 

Тўгэнинэн туЇанан, улууспут салалта�
тыгар махтаныахпын баіарабын. Ньурба�
тааіы кормовой хампаанньа (Илистяров
À.И.) Кураан бааЇынатыгар эбиэс ыспыт�
тарыгар кєμўл биэрэн хомуйтаран, сўєЇў�
лэрбит ўўттэрэ улаханнык тўспэккэ турар.
Ынахха эбии аЇылыкпыт баар. Саμа дьыл�
га диэри тиийэр уотурбаны хааччынан оло�
робут. Сылын аайы улууска чэпчэтиилээх
эбии аЇылык кэлэрэ олус ўчўгэй. Улуус
бааЇынай хаЇаайыстыбаларын Àссоциаци�
ята (И.И.Казаков) ўчўгэйдик ўлэлиир. Си�
биинньэ да, куурусса да таЇар, аЇылыкта�
рын эмиэ. Уотурбаны сакаастаатыбыт да�

іаны, эмиэ аіала турар. Сылгыга эмиэ Са�
μа дьылга диэри сиэтэр эбиэспит баар. Ба�
рыта 30�ча сылгылаахпыт. Бэйэбит 3 ўєр�
дээхпит, сорох биэлэрбит ыалбыт атыыры�
гар сылдьаллар. Бу кўннэргэ убаЇалары
араараары сылгыларбытын киллэрдибит. 

Кўн�тўўн сыана ўрдээн иЇэрэ ўлэіэ
уустуктары ўєскэтэр. Ити сэлээркэ сыана�
та эмискэ олус ўрдээтэ дии, итиннэ улуус�
тан кємє кєрўллэрэ буоллар диэн баіа са�
наалаахпын". 

"Силис" хаЇаайыстыбаіа бу сылдьарбар
Валентина Филиппова ўўт харчытын туЇу�
нан бэйэтин єлўўкэ санаатын ўллэЇиннэ:
"СўєЇў иитиитигэр кєрўллэр харчы элбэх
араас хайысханан тыырыллыбакка, хара
маμнайгыттан ўўт сыанатын ўрдэтэргэ ту�
Їаайыллыбыта буоллар, тыа хаЇаайысты�
бата лаппа сайдыа этэ дии саныыбын. Со�
рохтор хотон тутуутугар грант ылан ўлэлии
тўЇэн баран, 3�5 сыллаах былааннаах бэрэ�
биэркэни аастылар даіаны, сўєЇўлэрин
эЇэн кэбиЇэллэр. Ўўт харчыта ўрдўгэ эбитэ
буоллар, онтон мунньунан бэйэлэрин кє�
лєЇўннэрэ баран туттубуттара буоллар,
итинник буолуо суох этэ. Àны ити чааЇы�
найдар ынах тєбєтўгэр 35�тии тыЇ. солк.
субсидия ылан баран, ынахтарын сайын
тарбыйахтарын кытта сиргэ ыытан кэби�
Їэллэр. Ынахтарын ыабаттар, ўўттэрин
туттарбаттар. Ўўт аЇылык уруккутааіар бу�
катын аіыйаата. Кэлин соіотуопка былаа�
на аччаан иЇэр, ол даіаны туолар�туолбат.
ТєЇє даіаны чааЇынайдар нолуок тєлєє�
бєттєр диэбиттэрин иЇин, кэтэх хаЇаайыс�
тыба да, бааЇынай хаЇаайыстыба да ўлэтэ
биир. Итини араастыыллара сыыЇа дии са�
ныыбын".

Дьаархаμμа Àльберт Иванович Васильев
бырааттарын кытта бааЇынай хаЇаайысты�
батын тэринэн ўлэлээбитэ ыраатта. Олус
ўлэЇит, мэлдьи саμаттан�саμаны толкуй�
даан олоххо киллэрэр элбэх идиэйэлээх ур�
баанньыт буолар. Былырыын улууска бааЇы�
най хаЇаайыстыбалартан бастакынан саμа
буойуна сыаіын тутан ўлэіэ киллэрбитэ.

"Эккэ техническэй регламент киирби�
тинэн сибээстээн хас да сыл устата былаан�
наан сылдьыбыппын олоххо киллэрбитим,
� диир Àльберт Иванович. � Буойунаны бы�
рааппын Àлексейы уонна кўтўєппўн Дима�
ны кытта туппуппут. Билигин идэЇэ єлє�
рўўтэ бўтэн буойуна ўлэтин тохтоттум.
Дьон идэЇэ буолар сўєЇўтўн биЇиэхэ буо�
йунаіа аіалан биэрэн дьаЇайтарарын сєбў�
лээтэ диэххэ сєп. Сыанабыт биир сўєЇўгэ �
5200 солк. НэЇилиэк олохтоохторуттан со�
рохтор алталыы сўєЇўгэ тиийэ аЇалан
єлєртєрдўлэр. Сўрўнэ � ветеринарнай ир�
дэбилгэ толору эппиэттиир, ыраас буолар.
СўєЇўлээх дьон бэлэм чиэппэрдэммит эти,
сууллубут иЇи ылар. Маннык буойунаіа
єлєрўллўбўт эти хаЇаайын ханна баЇарар
атыылыыр бырааптаах, ветеринарнай
арыаллыыр докумуону ылар".

Àльберт Васильев аны халбаЇы сыаіын
тэрийэргэ ылсан ўлэлии сылдьар. Быйыл
улууска Норуот кєіўлээЇинин сыла биллэ�
риллибитигэр, биисинэс�былаан кємўс�

кээн 1 мєл. солк. суумалаах граμμа тикси�
битэ.

"УЇук илиμμи гектарынан" Àнтоновка�
іа ÀЗС таЇыгар ылбыт сир учаастагар
8х11,5 м кээмэйдээх дьиэ тутунна. Бэйэтин
харчытыттан эбэн наадалаах оборудовани�
етын атыыласпыт.

"МууЇунан туорааЇын аЇылыннаіына
сыах матырыйаалларын аіалан ис оμоЇуу�
тун ситэриэм, � диир кини. � Оборудование
таμыллан холбоммутун кэннэ ахсынньыга
халбаЇы сыаіын аЇарга былаанныыбын.
Билиμμитэ технолог уонна оробуочай кєр�
дєнєбўн. Ханнык эт баарынан астыахпыт.
Ити сорох маіаЇыыннарга ынах эрэ этит�
тэн буолбакка, убаЇа этиттэн кытта халба�
Їыны онтон�мантан аіалан атыылыыллар
дии. БиЇиэнэ астаннаіына єссє сибиЇиэй
буолуоіа.

ХаЇаайыстыбабыт туЇунан кэпсээтэх�
хэ, быйыл 60 ынах сўєЇўнў кыстатан тура�
быт. 40�ча сылгылаахпыт. Кэнники сылгы
ахсаанын элбэтэргэ ылыстым. Хаан улары�

тыытыгар боліомто уурабыт. Саас Ньурба�
іа єрєспўўбўлўкэтээіи СылгыЇыт кўнўгэр
анаммыт быыстапкаттан Мэμэ Хаμалас�
тан кэлбит атыыры атыыласпытым. Сылын
аайы убаЇалартан тыыннаах хаалларан
кыстатабыт".

ХаЇаайыстыба ўлэтигэр бырааттыылар
Àльберт уонна Àлексей Васильевтар, бал�
тылара Àлена уонна кўтўєттэрэ Дмитрий
буолан ўлэлииллэр. ХаЇаайыстыба кини
быраатыгар Àлексей Ивановичка сурулла
сылдьар.

Àльберт Васильев мас матырыйаалын
оμорор урбаанньыт быЇыытынан киэμник
биллэр. Дэлээнэ ылан мас кэрдэн киллэ�
рэн дьон тугу сакаастыырынан: хаптаЇы�
ны, бурууЇу, лафеты, полусфераны, евро�
вагонканы, наличнигы уо.д.а бэлэмнээн
таЇаараллар. Ньурба к. саμардыллыбыт
пааркатыгар уонна "Набережнайга" кини
матырыйаал бэлэмнээн киллэрбитэ туЇа�
нылынна.

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ТТыыаа  ххааЇЇааааййыыссттыыббааттаа  ––

"Сиибиктэ" – єрєспўўбўлўкэ биир улахан бааЇынай хаЇаайыстыбата

"Силис" бааЇынай хаЇаайыстыбатыгар

Àльберт Васильев халбаЇы сыаіын аЇан ўлэлэтиэіэ
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Манна анаан Дьокуускай куо�
ракка уонна єрєспўўбўлўкэбит
араас улуустарыгар Олоμхо дека�
датыгар аналлаах тэрээЇиннэр са�
іаланнылар.

Куоракка ыытыллар тэрээ�
Їиμμэ Ньурбаттан Ньурба оро�
йуонун Култуура департаменын
салайааччыта Розалия Михайлов�
на Тихонова, À.Я.Овчинникова
аатынан Октябрьскай нэЇилиэк
"ТўЇўлгэ" норуот айымньытын
дьиэтин уус�уран салайааччыта
Матвеева Нюргуяна Владимиров�
на, Е.М.Поликарпов аатынан
"Эйгэ" норуот айымньытын кии�
нин салайааччыта Сивцев Àндрей
Ильич, Н.Н.Чусовской аатынан
Àнтоновка орто оскуолатын
олоμхоіо учуутала  Фёдорова
Тамара Фёдоровна, Àнтоновка
алын сўЇўєх оскуолатын учуутала
Семёнова Людмила Ивановна,
Маар орто оскуолатын тєрўт кул�
туураіа учуутала, олоμхоіо уЇу�
йааччы Фёдорова Саргылана Пет�
ровна  кыттыыны ылаллар.

Сэтинньи 22 кўнўгэр  "Олоμхо
� ийэ тыл биЇигэ", 25�с єрєспўў�
бўлўкэтээіи "Олоμхо дойдутун
оіотобун" форумμа кытыннылар.

Сэтинньи 22�24 кўннэригэр
"Олоμхо педагогиката" саха ты�
лын, литературатын уонна нацио�
нальнай култуура учууталларыгар
аналлаах II�c єрєспўўбўлўкэтээіи
сийиэстэригэр тєгўрўк остуол,
маны таЇынан "Ыччат олоμхо�
Їут", "Формирование деятельнос�
ти и дальнейшее развитие единой
системы  Олоμхо" сессиялар
ыытылыннылар.

Саха национальнай эпоЇын
ўйэтитэн хаалларыыга уопсасты�
баннай тэрилтэлэр, Олоμхо Àссо�
циациялара кыттыылаах тэрээ�
Їиμμэ  дэлэгээссийэ кыттыаіа.

Ньурба оройуонугар сэтинньи
28�тан ахсынньы 10 кўннэригэр
Олоμхо декадатыгар аналлаах тэ�
рээЇиннэр тустарынан Култуура
департаменын норуот уус�уран
айымньытын отделын сэбиэдис�
сэйэ Плотникова Варвара Георги�
евна билиЇиннэрдэ:

� Декада бириэмэтигэр Ньур�
ба оройуонун Култуура департа�
меныгар, Ускуустуба оскуолаты�
гар, Н.И.Харитонов аатынан
"Кыталык" култуура киинигэр,
Малдьаіардааіы Никииппэр  Се�
менов аатынан, Чаппандатааіы
"Дьоіур", Ўєдэйдээіи "Àйылгы",
Хаμаластааіы С.П.Гаврильев
аатынан "Тойук" Норуот айым�

ньытын дьиэлэригэр, À.À.Моргу�
сов аатынан Киирэптээіи "Талба"
Норуот Àйымньытын филиалы�
гар, Хорулатааіы "Кэскил" кул�
туура киинигэр, Ньурба куораты�
гар Ф.Г.Сафронов аатынан Ньур�
батааіы кииннэммит библиотеч�
най ситимμэ, оіо уонна ыччатта�
ры кытары ўлэлиир бибилэтиэкэ�
іэ, К.Д.Уткин аатынан "Норуот�
тар доіордоЇуулара" тўмэлгэ тэ�
рээЇиннэр буолуохтара.

Ол курдук, сэтинньи 28 кўнў�
гэр � Олоμхо декадатын ўєрўў�
лээхтик аЇыы. Бу кўн Олоμхо ма�
тыыптарыгар уруЇуй быыстапката
ыытыллыаіа. "Ўєрэіирии + Кул�
туура" бырайыак чэрчитинэн
"Улуу далаан Олоμхо" научнай�
практическай кэмпириэнсийэ,
"Олоμхо быстыбат ситимэ" олоμ�
хоЇуттар кўрэстэрэ, "Оіо дуулаах
бухатыыр" Олоμхону дьўЇўйўў"

истии буолуоіа.
Сэтинньи 25 кўнўгэр "Ўўт ўк�

чў" Олоμхо геройдара кўрэх,
"Олоμхо дойдута" кинигэ быыс�
тапката, "Олоμхо кўнэ" олоμхону
истии, "Олоμхо геройдара" уру�
Їуй кўрэіэ былааннаммыт. 

Сэтинньи 25�тэн ахсынньы 5
кўннэригэр оскуола оіолоругар
видео презентация "Олоμхо дой�
дутугар айан", "Оллоонноон оло�
рон олоμхото истиэіиμ" Ийэ
оіотунаан олоμхо толорууларын
истии, саха омук сўдў айымньы�
тын олоμхону дьўЇўйэн оЇуоха�
йынан тўмўктээЇин. 

"Олоμхо дойдута" уруЇуй кў�
рэіэ, "Олоμхо алыптаах эйгэтэ"
таайбараμ, "Дьулуруйар Ньургун
Боотур" олоμхону Гаврил Коле�
сов толоруутугар  пластинкаты�
нан истии, "КиЇи. Куйаар. Олоμ�
хо" кинигэ быыстапката, "Олоμхо

дойдутунан айан" квест оонньуу,
С.Васильев�Борооіонускай "Эр�
чимэн Бэргэн" олоμхотун истии,
"Ньурба олоμхоЇуттара  вирту�
альнай быыстапка, оіолорго
уруоктар, остуол оонньуулара,
"Ньурба олоμхоЇуттара" радио�
биэрии, "Олоμхо эпос быЇыыты�
нан" диэн К.Д.Уткин ыстатыйа�
ларын ырытыыга тєгўрўк остуол,
"Олоμхо ўс дойдутугар" интерак�
тивнай таайбараμ, Ньурба  сири�
гэр�уотугар тєрєєн ўєскээн  аас�
пыт олоμхоЇуттар тустарынан
устууну кєрдєрўў.

Àхсынньы 10 кўнўгэр Олоμхо
декадатын ўєрўўлээхтик сабыы,
"Олоμхо быстыбат ситимэ" олоμ�
хо кўрэіин кыайыылаахтарын Га�
ла�кэнсиэрэ, "Дьулуруйар Ньур�
гун Боотур" олоμхоіо дьўЇўйўў�
нэн тўмўктэниэіэ.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

Ежегодно 25 ноября, начиная с
2006 года, в Республике Саха
(Якутия) отмечается день Олонхо.
Именно в этот день ЮНЕСКО
провозгласило Олонхо шедевром
устного и нематериального насле�
дия человечества. Этот жанр на�
родного фольклора возник в глубо�
кой древности, но и сегодня он по�
могает нам почувствовать всю силу
и красоту якутского слова. Олон�
хосуты � люди с особенным даром.
Чтобы овладеть искусством олон�
хосута, требуется не только хоро�
шая память и не только богатый
разнообразными регистрами голос
певца, но и выразительная мимика,
способность перевоплощения, вла�
дение традиционной манерой пе�
ния. Именно таким талантливым
человеком и является героиня на�
шего сегодняшнего интервью Àлек�
сандра Васильевна Догуева � член
Àссоциации олонхосутов Респуб�
лики Саха (Якутия), сказитель
Олонхо, известный не только у нас
в районе, но и за его пределами.
Мы созвонились с Àлександрой
Васильевной, и молодой звонкий
голос в трубке радостно согласился
встретиться в нашей уютной
библиотеке. 

� Àлександра Васильевна, рас�
скажите о вашей истории любви к
народному творчеству. Это у вас
семейный талант или нарабо�
танный долгими годами опыт? 

� Я родилась в с.Онхой Верх�
невилюйского района в 1948 году.
Мои родители Егоров Егор Нико�
лаевич и Егорова (Сергеева) Àнна
Àлексеевна перебрались в то вре�
мя жить в Вилюйск. Волею судеб,
меня воспитывали мои приемные
родители � Догуев Василий Федо�
тович и Мария Петровна Степа�
нова. Так родным домом для меня
стало село Мэйик Верхневилюй�
ского района. Уже при приеме в
нулевой класс школы, мне дали
задание спеть песенку, но я не
знала тогда ни одной песни, и как
рассказывала моя учительница,
не растерялась и начала импрови�
зированно петь тойук. Причем,
весьма грамотно и структуриро�
ванно. О чем пела? О своей повсе�
дневной жизни. О том, чем заня�
ты родители в течение дня, как
отец охотится на зайцев, а из вы�

деланных заячьих шкур мне
справляют теплую шапочку и ва�
режки, а мама тем временем, по�
доив корову, делает сливки на се�
партаторе. Тем самым я очень
удивила свою учительницу, кото�
рая долгие годы вспоминала,  как
она поразилась тогда чистоте мое�
го голоса и умению так складно
импровизировать. "Наверное,
станет артисткой", � поделилась
учительница с моей мамой, но
мама была категорически против,
считая, что в наше время нужно
иметь более практичную профес�
сию. Но тем не менее, в нашей се�
мье всегда уважали творчество.
Мой дядя по отцу � Ньукутта, из�
вестный тойуксут и запевала
осуохая, брат Егоров Кирилл Его�
рович � импровизатор от бога.
Помню, когда мы работали в Ви�
люйском горпо, мы без всякой
подготовки принимали участие в
концертах клуба, где Кирилл Его�
рович умел так рассмешить зал,
пародируя людей и животных, что
у зрителей начинались колики.

� В каком возрасте у Вас прос�
нулся талант?

� Думаю лет в 7�8. Перед гла�
зами стоит один эпизод. В один
замечательный летний погожий

день, в ту пору, когда поспевает
земляника, я, будучи ребенком
весьма болезненным, все лето
лежала в больнице. И вот, выйдя
на улицу, я услышала чудесное
пение. Это было настолько пре�
красно и завораживающее, что
мне захотелось, чтобы оно не за�
канчивалось. Вдоль дороги росла
огромная лиственница, и я прис�
лонившись в ней спиной подума�
ла: "Какие же прекрасные бывают
песни! С какой страстью она по�
ет!" Я запомнила все слова и даже
мелодию той песни, и тут от за�
тылка до самого сердца меня ока�
тило непонятной теплой волной.
Это было так удивительно, что
это чувство я помню и поныне. 

Исполнительницу этой песни
звали Накытова Дарья Петровна,
которая, проезжая по дороге,
просто пела для души, чтобы
скрасить путь. Но так получилось,
что именно этот момент и опре�
делил дальнейшую мою творчес�
кую жизнь и влюбил меня в
тойук. 

� Какая удивительная история! 
� Да, и с тех самых пор я иду с

песней по жизни. Пою, когда я
счастлива, напеваю лиричные ме�
лодии, когда мне особенно груст�

но, за работой, на отдыхе, но осо�
бенно люблю петь в дороге. Иног�
да сама сочиняю, импровизирую,
но никогда ничего не записываю,
все стараюсь держать в памяти.
Это помогает мне сохранять яс�
ный ум. Вообще, даже ученые
считают, что олонхо обладает це�
лительной силой, в том плане, что
запоминание длинных текстов и
их трансляция не дает ослабевать
нейронным связям нашего мозга
и до глубокой старости быть в
твердой памяти. Все мои коллеги
это подтвердят.

К олонхо я пришла уже в осоз�
нанном возрасте, когда учителя
якутского языка моих детей про�
сили помочь с чтением герои�
ческого эпоса детям. Каждый раз
этот эпос раскрывался для меня с
новой стороны, и в итоге я могла
воспроизводить целые тексты,
благодаря хорошей зрительной
памяти. Мое любимое олонхо,
которое я часто исполняю �
"Кыыс Дьуурайа бухатыыр" (Бо�
гатырка Кыыс Джурая).

� Что дало вам олонхо? 
� Я думаю, что понимание

жизни и понимание людей в це�
лом. Якутский героический эпос
олонхо учит нас не сдаваться в

трудные времена, дарит новые
возможности, знакомство с инте�
ресными людьми, работу с моло�
дым поколением. Я всем желаю
открыть для себя этот волшебный
мир!

� У вас есть любимые сказите�
ли�олонхосуты? 

Конечно! Это Валентин Гав�
рильевич Исаков, Сусанна Лаза�
рева из Чурапчы, Иасова Àкулина
Михайлона и, разумеется, Чиллэ
БаЇылай. Мы все очень радуемся
нашим встречам на ысыхе Олон�
хо, держим связь в мессенджерах,
всегда поддерживаем друг друга.
Можно сказать, мы одна большая
творческая семья. 

� Àлександра Васильевна, каким
вы видите решение проблемы по
сохранению родного языка и куль�
туры среди молодого поколения? 

� Проблема действительно су�
ществует. Родной язык так и на�
зывается, потому что должен впи�
тываться с молоком матери. Но
сегодня в наших условиях стало
действительно трудно передавать
якутский язык молодому поколе�
нию. Выход я вижу только один �
разговаривать с детьми на родном
языке, читать хорошие книги,
олонхо тоже поможет вам разви�
вать и впитывать богатство языка.
На каком языке разговаривают
дома отец и мать, на таком и будут
говорить дети. Важно прививать
уважение к культуре, традициям и
языку своего народа, тогда я уве�
рена, все получится.

� Что бы вы пожелали нашим
читателям? 

� Не стесняйтесь развивать
свои таланты, пробуйте, импро�
визируйте. Много читайте, сегод�
ня очень много хороших возмож�
ностей учиться. Не забывайте
родной язык � без него нам не
понять себя, а это самое важное.
На сегодняшний день в реестре
олонхосутов насчитывается около
700 олонхосутов, и пусть с каж�
дым годом эта цифра растет, в
особенности за счет молодого
поколения. Желаю всем здоровья,
мира и процветания!

Убоянский филиал 
МКУ "НЦБС".

––  ООллооμμххоо  ккўўннээ  ––

Сэтинньи 18�с, ахсынньы 5 кўннэригэр СЄ Олоμхо декадата

Где рождается Олонхо?
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"ЭЇиги нэЇилиэккитигэр саа�
май уЇуннук ўлэлээбит, нэЇилиэк
олоіор кєстєн турар ўтўє эрэ кыт�
тыгастаах, ыччакка холобур буо�
лар тўмсўўлээххит дуо?" диэтэхтэ�
ринэ киЇи барыта: толкуйдуу да
барбакка, "Саастаахтар тўмсўўлэ�
рэ" диэхтэрэ.

"Утум" тўмсўў тэриллибитэ
лоп курдук ўйэ чиэппэрэ буолан,
ол дьоЇуннаах сааЇын ааЇан эрэр.
Бастаан Àграфена Даниловна,
Мария Сергеевна, Зоя Ивановна
нэЇилиэктэрин саастаахтарыгар
барыларыгар сайыны кєрсўўнў
тэрийбиттэрэ. Саастаахтар, дьиэ
тўєрт истиэнэтиттэн тэйэр, ахты�
быттарын таЇаарар, оіо сааЇы
оіуурдаан тутар, эдэр сааЇы эрги�
тэр кўўтўўлээх кэмнэрэ буолбута.
Тўмсўўлэрин ўлэтин сылын аайы
дириμ ис хоЇоонноон, кєрўμэ
улам элбээн испитэ: кырдьаіас�
тар Àан дойдутааіы кўннэрин
ылыы, долгутуулаах маμнай эбээ,
эЇээ буолууну, тєгўрўк сааЇы
туолууну, ыал буолан єр бииргэ
олорууну ўєрўўлээхтик бэлиэтиир
буолбуттара, нэЇилиэнньэіэ кэн�
сиэр кєрдєрєллєрє, хомолтолоох
да кўμμэ єйєбўл�тирэх буолал�
лара.

Онтон, уонтан тахса сыл буо�
лан баран, Ольга Иннокентьевна,
Зинаида Àкимовна аіа дьўєгэлэ�
риттэн алгыс ылан, тўмсўўнў сал�
гыы олус таЇаарыылаахтык ўлэ�
лэппиттэрэ. Нэдиэлэ биир кўнў�
гэр, сэрэдэіэ, ыμырыыта суох
мустар идэлэммиттэрэ. Бу кўн
иистэнньэμ аіа дьўєгэлэриттэн
ўєрэнэн тўўлээіинэн да, таμаЇы�
нан да иистэнэллэрэ, араас саахы�
мат ойуулаах олбохтору, паннола�
ры тикпиттэрэ, тэрээЇиннэргэ
анаан, "Утумнарын" биллэрээри,
биир сахалыы кєстўўм тиктэн
кэппиттэрэ, ватсаптан оіуруо�
нан, сабынан оЇуордууру билэн,
онон ўлўЇўйэн, суумкалары, ўтў�
лўктэри, билэлэри, шарфтары
тиктэн оЇуордаабыттара, аЇылык
ырысыабын бэрсэллэрэ, бэйэлэ�
рин истэригэр араас ис хоЇоон�

ноох кўрэхтэри ыытан дуоЇуйа
тўбўгўрэллэрэ. Кыайыы 70 сылы�
гар 70 ўтўлўгў тигэн нэЇилиэк эр
дьонугар бэлэхтээбиттэрэ. Тўмсўў
туох баар ыЇыахтарга тўЇўлгэни
ыраастыыр, ыЇыах дьонун алаа�
дьынан, ўтэЇэлээх этинэн, кыры�
лыы кєєнньўбўт быппаіынан
кўндўлўўр, оройуон да, єрєспўў�
бўлўкэ да таЇымыгар нэЇилиэккэ
ыытыллар тэрээЇиннэргэ сўрўн
сандалы тэрийээччитинэн буо�
лара ўгэскэ кубулуйбута. Ону ўгўс
сылларга, ўгўс ахсааннаах дьаЇал�
та аатыттан ылбыт Махтал сурук�
тара туоЇулууллар. Кинилэр
"Утум" тўмсўў нэЇилиэк олоіор
биллэр�кєстєр ўтўє сабыдыаллаа�
іын бэлиэтээн туран, кўўс�кємє
буоларын иЇин саліыбакка мах�
таналлар.

Кинилэр кэннилэриттэн уон�
ча сыл буолан баран, Мария Кузь�
минична олоіурбут ўтўє ўгэстэри
саліаан, єссє байытан, тўмсўўнў
салайбыта. Бэйэтин тула элбэх
саμа чилиэннэри тўмпўтэ. Кємўс
кўЇўн, кырдьаіастар кўннэрэ,
араастаан уларытан, ыытыллара.

Саμа Дьыллааіы, дьахтар кўнў�
нээіи, саас кэлбитинэн фотозо�
налар оμоЇуллан, кўрэхтэригэр
мэлдьи бастыыллара. Инники
ыытыллыбыт отоннуу барыыны,
кўЇўн аайы тэрийэн, ўтўє ўгэскэ
кубулуппута. Кыайыы 75 сылын,
онлайн да буоллар, єрєгєйдєєх�
тўк бэлиэтээбиппит. Куустанан
араас кўрэхтэр, ыЇыахтар ыытыл�
лаллара.

Мария Кузьминична мэктиэ�
тинэн, билиμμи уустук кэмμэ,
2020 сылтан, тўмсўўнў эдэр Свет�
лана Ивановна салайар. Кини
ўлэтин нэЇилиэк социальнай ўлэ�
Їитэ Марианна Владимировна�
лыын сўбэлэЇэн ыытар. Àлгыс�
таах сўбэЇиттэринэн тўмсўўнў тэ�
рийбит Àграфена Даниловна, са�
лайар уопуттаах, элбэх идеялаах
Ольга Иннокентьевна уонна Ма�
рия Кузьминична буолаллар. Àан
дойдуга ыарыы туран бары барыта
онлайн буола турбут кэмигэр,
кыаіынан кыттыЇан испиппит,
ўлэ тохтооботоіо. 

Тўмсўў ўлэтэ нэЇилиэгинэн
эрэ хааччахтаммат. Норуот бары�

тын хамсааЇыныгар кыттыЇан,
быстах хомуурга тўбэспит эр
дьоммутугар кємєлєЇєр оройуон
иистэнньэμнэригэр ўп ыыппыта.
Сэрэдэ таЇынан, нэдиэлэ икки
кўнўгэр нэЇилиэк спортзаалыгар
тренер Данил Àлексеевич салал�
татынан анал эрчиллиилэри оμо�
роллор, араас тренажердарга эттэ�
рин�сииннэрин уЇугуннараллар.
Сылдьааччылар, сўргэлэрэ кєтє�
іўллэн, бэл, сўЇўєхпўт ыалдьара
намыраата дииллэр. 

Манна даіатан эттэххэ, скан�
динавскай хаамыынан хаамар
дьонноохпут. Олохтоох тўмэл
ўлэЇитэ, элбэх оіолоох, сиэннэр�
дээх эбээ Àлександра Васильевна
туоЇунан иЇит тигэргэ ўєрэттэ,
тўмэл ўлэтигэр иис єттўттэн кє�
мєлєЇўўгэ былаан элбэх. Олох�
тоох кулууп, бибилэтиэкэ ыытар
ўлэлэригэр барытыгар кєх�нэм
буолабыт. Àдьас бу аіыйах хонук�
тааіыта, 400 хоЇоонугар ырыа�
лаах, биллэр ырыанньыт�хоЇоон�
ньут Петр Тобуруокапка аналлаах
биэчэргэ кыттан, ырыа бєіє ыл�
ламмыта, хоЇоон бєіє ааіыллы�

быта. Ўєрўўлээіэ, Светлана Ива�
новна буолбут тэрээЇиннэргэ тута
клип оμорон иЇэр. Тўмсўў сўрўн
фотограба � Àлександра Васи�
льевна.

Бу тўмсўў туЇунан анаан суру�
йууларым 2015, 2016 сылларга
"Ньурба" хаЇыакка тахсыбыттара.
Ольга Иннокентьевна Сергеевтэр
бриллиантовай (60 сыл бииргэ
олоруу), Мария Кузьминична Ва�
сильевтар изумруднай (55 сыл
бииргэ олоруу) сыбаайбаларын
тэрийсибиттэрэ, оіолорун истиμ
махталларын ылбыттара. Сыбаай�
балар тустарынан эмиэ суруйбу�
тум. Ольга Иннокентьевна кєрдє�
Їўўтўнэн "оіуруоччут оіонньот�
тор" тустарынан сырдаппытым.
Àтын да суруйууларбар элбэхтик
тўмсўў туЇунан ахтыллар: сиэри�
туому ыыппыттара, буфет тэрий�
биттэрэ, кулууп календарнай тэ�
рээЇиннэригэр кыттан хаЇыс
буолбуттара, о.д.а. "Утум" тўмсўў
чилиэннэрин туЇунан суруйуула�
рым эмиэ элбэхтэр. Тўмсўў туЇу�
нан мин эрэ санаам маннык ўтўє
буолбатах. Тўмсўў ўбўлўєйўгэр,
кууста нэЇилиэктэриттэн ыал�
дьыттар�салайааччылар ўтўє тыл�
лары анаабыттара. Чуукаар "Тал�
ба", Малдьаіар "ÀлаЇа" тўмсўўлэ�
рин салайааччылара Мэμэдьэк�
тэри ўлэлэригэр холобур оμостон
суолдьут гыналларын, Маалыкай
"Иэйиэхсит", Єμєлдьє "Àлгыс"
тўмсўўлэрин салайааччылара би�
Їигинэн киэн тутталларын эп�
питтэрэ.

Биллэн турар, ханнык баіарар
ўлэ, чилиэннэрэ салайааччытын
єйдєєн єйўўр, кўє�дьаа буолан
доіуЇуол тўсўЇэн иЇэр буоллахта�
рына, ол ўлэ таЇаарыылаах, сити�
Їиилээх буолар. "Утум" тўмсўў
салайааччылара ол иЇин махтанар
махтаныылара � кини чилиэннэ�
ригэр, кинилэр кєхтєрўгэр, кини�
лэр єйєбўллэригэр.

Мирослава ИВÀНОВÀ, 
Мэμэдьэк.

Иванова À.В. хаартыскаіа
тўЇэриитэ.

Бу кўннэргэ оройуоннааіы
Дьиэ кэргэμμэ уонна оіо�аймахха
кэлим кємєнў оμорор киин (дир.
М.В. Àлексеева) тустаах исписэ�
лиистэрэ тыа нэЇилиэктэринэн сы�
рыыларын саіалаатылар.

Санаттахха, кинилэр сўрўн�
нээн Ньурба к., Убайааμμа уонна
Àнтоновкаіа тўбўктэрэ ўгўєрў да
буоллар, дьоіус нэЇилиэнньэлээх
пууннарга син биир мунаарар
боппуруостар, кыЇаліалар баал�
лар диэн торумнары оμорбуттар.
Биллэн турар, тыаіа дьиэ кэргэн,
оіо�аймах балаЇыанньалара киин
сирдэрдээіэр лаппа туруктаах. Ол
тєрўєтэ дэриэбинэлэргэ "соци�
альнай анонимность" диэн кєстўў
суоіар сытар: эн кимμин�хайдах�
хын олохтоохтор, омуннаатахха,
Бўєт Бєтўрўєп саіаттан билэллэр,
онон бэйэ бодотун тардынары тє�
рўт сир�уот ирдиир. Билигин сай�
дыылыын тэбис�тэμμэ хаамса�
быт, информация байіала муμура
суох, єй�санаа уларыйыыта "саа�
дьаіай оіус сайбыччы соіус
айаннаан иЇэрин" курдук буолба�
тах � аЇара тўргэн. Тэтимнээх
кўннээіи олохпутугар глобализа�
ция ўчўгэй уонна мєкў єрўттэрэ
халіаЇалыы анньаллар, ардыгар
дириμник хорутан кырыЇы тиэ�
риэххэ диэтэххэ соло да суох кур�
дук, ырытан тўмўк оμосторго.

Дьиμэр саастаахтар туора
суолга олус ўктэниэхтэрэ суоіа,
сорох оіо�аймах уонна эдэрдэр,
олох аЇыытын�ньулуунун амсайа
илик буоланнар, кэбэіэстик хал�
тархай ыллыгы тутуЇаллар. Оіо
аймах ортотугар буруйу оμорууну
сэрэтэр сыаллаах чахчыларга оло�
іурбут дааннайдары киэμник ту�
Їанан, "Ньурба" МО иЇинэн ўлэ�
лиир сокуоннай саастарын ситэ
илик оіолор дьыалаларыгар ха�
мыыЇыйа эппиэттиир сэкиритээ�
рэ М.Г. Иванова, Киин психолога
À.П. Егорова, реабилитация отде�
лениетын сэбиэдиссэйэ В.Н. Еф�
ремова Хатыμ СыЇыы олохтоох�
торугар, оскуола уонна оіо саа�
дын кэлэктииптэригэр актуаль�
най кємєлєрў оμордулар. Киэμ
кэпсэтии тєрєппўт эппиэтинэЇи�
гэр, нуорма�быраап ирдэбиллэ�

ригэр, административнай уонна
холуобунай эппиэтинэскэ тар�
дыллыы уратыларыгар таіыста.
Тєрєппўт эбээЇинэЇин толорбот
буолуу, оіолор буруйу оμоруу�
лара сўппэт. Быйыл 9 ый тўмў�
гўнэн оройуоннааіы хамыыЇы�
йаіа 252 административнай ма�
тырыйаал киирэн кєрўлўннэ, ити
иЇигэр 73�Їэ оіолор буруйдара,
атыттарга тєрєппўттэргэ сыЇыан�
наах. Сэттэ уон ўс буруйтан 27�
тэтэ � оіолор режими кэЇиилэрэ.
Билэрбит курдук, сайыμμы кэм�
μэ оіо киэЇэ 11 ч., кыЇын 10 ч.
кэннэ тєрєппўтэ эбэтэр улахан
киЇитэ суох уулуссаіа тахсара
кєμўллэммэт (ўєрэх кэмигэр ос�
куола бэйэтин Устаабыгар улары�
тыы киллэриэн сєп). КиэЇэ�тўўн
оіо бэйэтэ буруйу оμоруон сєп,
эбэтэр сиэртибэ да буоллаіына
кєμўлэ. Оіо режими ордук са�
йыμμы кэмμэ тутуспат, онон тє�
рєппўт хонтуруола кўўЇўрўєхтээх,
эппиэтинэс 100 бырыЇыан тєрєп�
пўккэ сўктэриллэр. Бєлєіўнэн
сылдьан режими кэЇэн буруйу
оμорууга "психология толпы"
диэн дьайыы ўлэлиир, быйыл
манна хабааннаах 7 буруйу оμо�
руу бэлиэтэннэ.

Оіолор бырааба суох мото�
транспорынан сылдьыылара 7 тў�
бэлтэ тахсыбыта, адмхамыыЇыйа�
іа дьыалалар кииртэрэ, миэрэлэр
ылыллыбыттара. Хомойуох иЇин,
тєрєппўт єттўттэн манна эмиэ
эппиэтинэЇэ суох сыЇыан тахса
турар. Ўєрэнээччилэр арыгы
иЇиитигэр эмиэ тутуллубуттара,
дьиμэр кинилэр бэйэлэрэ атыы�
ласпаттар, атын киЇинэн ыларал�
лар, олор эппиэккэ тардыллаллар.
Буортулаах дьаллык арыгы иЇии�
тэ эрэ буолбатах, табахтааЇын
эмиэ киирсэр. Єскє оіо оскуола
территориятыгар табахтаатаіына
буруй�сэмэ сўктэриллэр. Рособр�
надзорунан ЕГЭ, ОГЭ кэмнэри�
гэр ўєрэнээчилэр шпаргалкалары
туЇаныылара туорайдаммыта,

манна тєрєппўккэ ыстарааптыыр
санкциялар туттуллубуттара. Кис�
тиир наадата суох: сорох тєрєп�
пўттэр оіо оскуолаіа ўєрэнэ сыл�
дьар кэмигэр буруйу оμордоіуна
кылаас салайааччыта, психолог,
соцпедагог эппиэтинэстэрин
намтатыыларын кєстўўтэ диэн
кинилэргэ иэіэллэр. Бу тєрдўттэн
сыыЇа: буруйу оμорууга "причин�
но�следственная связь" диэн
баар, ол аата тєрўєт дьиэ иЇинээ�
іи иитиитигэр сытар. Ўєрўєхпўт
иЇин, кэнники кэмμэ тєрєппўт�
тэр билиилэрэ�кєрўўлэрэ лаппа
кэμээтэ, онон уруккулуу курдук
правовой нигилизм сўтэр аакка
барда. Ол да буоллар, барыта эриэ
дэхси буолбат, дьэ онон оіо киЇи�
лии киЇи буола ўўнэн тахсарыгар
тєрєппўт эппиэтинэЇэ хас да тє�
гўл ўрдўєхтээх диэн исписэлиис�
тэр эппиттэрин нэЇилиэнньэ би�
Їирээтэ.

Маны таЇынан дойду ўрдўнэн,
о.и. Саха сиригэр эмиэ сорох
улахан дьон єттўттэн оіолорго
социальнай дьайыылары оμоруу
кєстўўлэрэ тахса тураллара ис�
тээччилэргэ тиэрдилиннэ. Єскє
бу туохха да баппат сааттаах бы�
Їыы урут дэμ эриэккэскэ бэлиэ�
тэнэр эбит буоллаіына, билиμμи
сыыппаралар атыннар. Àрыллы�
быт холуобунай дьыалаларга бу�
руйданааччылар сокуон кыраіы
хараіынан кєрўллэннэр уЇун бол�
дьохтоох кытаанах режимнээх
холуонньаларга бараллар. Оттон
сексуальнай атаіастабылга тўбэс�
пит оіоіо сєптєєх психологичес�
кай кємє, реабилитация оμоЇул�
лар. Мунньаіы ыыппыт исписэ�
лиистэр тєрєппўттэрэ оіолорун
психическэй доруобуйаларын кэ�
тээн кєрєллєрє наадалааіын эт�
тилэр. Баіар, сорох оіо саатан�
кыбыстан кэрэгэй быЇыы туЇу�
нан кэпсээбэккэ, бэйэтигэр бўгэн
хаалыан сєп. Оччотугар психи�
ческэй доруобуйа єссє айгырыы�
рыгар, коммуникация кэЇиллии�

тэ социум олоіуттан тэйиигэ
тиэрдэр, апатия, стресс уонна
депрессия ўчўгэйи аіалбаттар.
ЎлэЇиттэр оіону половой иитии
туЇунан деликатнай теманы ис�
тээччилэргэ ўрдўк таЇымнаахтык
тиэртилэр, сўбэ�ама бэрилиннэ. 

Кистэммэт, билигин бэл оіо
саада саастаахтар гаджета суох
сатамматтар. Ол иЇин тєрєппўт�
тэр оіо туох�ханнык киинэни кє�
рєрўн, хайа социальнай ситим�
нэргэ баарын�киирэрин билиэх�
тээхтэр диэн буолла. Биллэн ту�
рар, оіолор компьютердыыр бы�
рааптаахтар, ол гынан баран орто
сиэринэн буолуохтааіын исписэ�
лиистэр чопчулаатылар. Оттон
оіолор виртуальнай эйгэнэн
олорботторугар, буортулаах саай�
тарга киирбэттэригэр, деликат�
най дэнэр информациялары туора
дьонтон буолбакка, ийэттэн�
аіаттан истэллэригэр ўлэЇиттэр
боліомтону туЇаайдылар. 

Мустубут дьонтон оіону
иитиигэ син ыйытыктар киирди�
лэр, профессиональнай сўбэлэр
бэрилиннилэр. ТуЇалаах кєрсўЇўў
ыытыллыбытыгар Маргарита
Григорьевна Ивановаіа, Àнна
Петровна Егороваіа, Валентина
Николаевна Ефремоваіа нэЇи�
лиэнньэ махтанна уонна тўмўгэр
психологическай трениμμэ кєх�
тєєхтўк кытынна.

…КєрсўЇўў ыыппыттар бу
кэпсээбиттэригэр матырыйаал
оμорооччу сэмсэ тылы эбиэм.

Маμнайгыта. Быйыл єрєспўў�
бўлўкэіэ буруйу оμоруу арыый
намтаата: 2021 с. 9 ый тўмўгўнэн
10865 буруй эбит буоллаіына,
быйыл 10752�гэ тэμнэстэ. Ол да
буоллар 520 ыарахан буруйу оμо�
руу бэлиэтэннэ, ити иЇигэр 76�
гар киЇи єлўўлээх, 53 буруй РФ
Холуобунай кодексын 111 ыст. 4
ч. кєрўлўннэ (доруобуйаіа ыара�
хан эчэтиини оμорон киЇи єлўў�
тўгэр тиэрдии). Сокуоннай саас�
тарын ситэ илик эбэтэр кинилэр

кыттыгастаах 184 буруйу оμоруу
бэлиэтэннэ, бу кєрдєрўў былы�
рыыμμыттан 7,5 % аллара тўстэ.
Оіолорго сыЇыаннаан буруйу
оμоруу сыыппарата 12,4 % эмиэ
намтаата. Буруйу оμоруу баЇыйар
кєстўўтэ быЇаччы арыгылааЇыны
кытта сибээстээх, итирдэр утах�
тар бириэмэнэн хааччахтаныы�
лара туЇалыыр, ити да ўрдўнэн
билигин да бу кыЇаліаіа ўлэ ба�
Їаам. Онон чєл олох иЇин хамсаа�
Їын кэμиэхтээх, дьиэ кэргэн ин�
ститута бєієргўўрўгэр ўлэ араас
хайысханан обществонан, тэрил�
тэнэн, тўєлбэлэринэн кимэн кии�
риилээхтик ыытыллыахтаах.

ИккиЇэ. Кўн бўгўн ўрдўк тех�
нологиялар кэмигэр олоробут,
онно дьон єйўн�санаатын хайа
хайысхаіа (сайыннарар эбэтэр
буомурдар) туЇаайарга олус ула�
хан оруолу (баЇылыыр да диэтэх�
хэ аліас буолбат) социальнай си�
тимнэр ылаллара сэрэйиллэр.
Кинилэр ордук оіо аймах, ыччат
аудиторияларыгар тиийэр сыал�
лаахтар, эбэтэр тус интэриэстээх�
тэри буланнар уонна оμорбут бо�
родууксуйаларынан хадаіалыыл�
лар, быыстала суох. Ол тўмўгэр
эдэр киЇи мэйиитин ўлэтигэр
"клиповай толкуйдааЇын" диэн
матрица ўєскўўр, а.э. анаалыстаа�
Їын, дириμник ырытыы, сєптєєх
тўмўгў оμоруу о.д.а. сўтэллэр,
барыта бэлэм элэгэс кєстєн ааЇар
хартыыμка эрэ уЇугулуур. Били�
гин соцситимμэ олорбот тарбахха
эрэ баттанар быЇыылаах, ити да
иЇин соцситим магнаттара мил�
лиардердар. Компьютернай прог�
раммалар хоруоллара Билл Гейтс
холобур, сєкўўндэіэ 400 доллар
(60 солк. тєгўллээ) куйаартан хаба
тардар. Стив Джобс (олохтон туо�
раабыта) курдук єркєн єйдєєх ки�
Їи оіолоругар уЇаатаіына 2 чаас
компьютердыылларын кєμўллўў�
рэ.

Сирдээіи олох ордук умсугу�
туулаах, ону єйдўўрбўт уолдьаста
диэіи баіарыллар. Быраап уонна
эбээЇинэс биир тиЇиккэ сылдьал�
ларын умнумуохха дуу.

Àфанасий ИВÀНОВ.

– Быраап уонна эбээЇинэс –

Уустук кэм уонна тєрєппўт оруола

– Мин нэЇилиэгим XXI ўйэіэ –

НэЇилиэк киэн туттар тўмсўўтэ
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Балаіан ыйын бўтўўтэ Дьокуускайга
саха норуотун 2 конгреЇыгар кыттан кэлли�
бит. Онон конгресска тугу истибиппэр�кєр�
бўппэр сыЇыаран дьоммун�сэргэбин кытары
санаа ўллэстиэхпин баіардым. Конгресс, тус
бэйэм санаабар, туох даіаны улахан дарбаа�
на суох, Саха сирэ Россияіа холбоспута 375
сылын бэлиэтээЇини кытта силлиЇэн, буо�
луохтаах буоларын курдук ўлэлээн ааста: сў�
рўн дакылаат ис хоЇоонунан даіаны, деле�
гаттар кэпсэтиилэринэн даіаны. Ону биир�
биир эридьиэстии сатаабакка, мунньахтан
туох санаалаах�оноолоох тєннўбўппўн суру�
йа сатаан кєрўєм.

Уон биэс сыл буолан баран эрэ ыытыл�
лыбыт 2 конгресска, биллэн турар, кэпсэ�
тии элбэх этэ. Биэс уонча киЇи эппитэ�
тыыммыта, олор истэригэр биЇигиттэн
С.И.Самсонов трибунаіа тахсыбыта. Кини
ордук чуолаан экология боппуруоЇугар,
Ньурба авиапордун оμорууга, ўрдўк кўў�
рўўлээх электролинияны, газ оттугу Ньур�
баіа аіалыыны тўргэтэтэргэ делегаттар
уопсай санаабытын эттэ. Кытыы сир ос�
куолаларын, балыыЇаларын сабыыны
утарсар куоласпытын биллэрдибит. 

Правительство чилиэннэрин, чуолаан,
министрдэри, кинилэр солбуйааччыларын
кытары буолбут "Тєгўрўк остуолга" биЇиги
делегациябыт эмиэ активнайдык кытынна
дии санаатым. Уонча ыйытыгы биэрэммит
хоруй ыллыбыт. Ийэ тылы харыстааЇыμ�
μа, саха тыла туЇаныллар эйгэтин кэμэ�
тиигэ, ыччат сынньалаμын, ўєрэхтээЇини
тэрийиигэ баар ыарахаттары туоратыыга
сыЇыаннаах ыйытыктары биэрдибит.

Туох да диэбит иЇин, сахалыы саμа сўт�
тэіинэ омук быЇыытынан сиртэн симэ�
лийэбит. Дьэ, ол иЇин улуу олоμхоЇут фи�
лософиятын кэнчээри ыччакка тиэрдиигэ
ўгўс делегат санаата холбонно. Ол туЇуттан
культураіа уонна духуобунай сайдыыга
министр À.С.Борисов "Олоμхо", "ЫЇыах",
"Итэіэл" диэн ўс сўрўн хайысхаіа анал
программалар ўлэлииллэрин санатта. Ол
программалары олоххо киллэриигэ тыа си�
ринээіи культура кииннэрэ анаан�минээн
ўлэлииллэрэ ўтўє тўмўктэри биэриэіэр
эрэнэрин биллэрдэ.

Кырдьыга, сўўрбэ биирис ўйэ бўтўўтэ
саха диэн омук баар буолар эрэ, суох эрэ
дэЇэр балаЇыанньалаах олорорбут мэлдьэх
буолбатах. Ол туЇуттан єссє бастакы конг�
ресска республика норуотун Àссамблеятын
ыμырарга этиллибитэ. Ол холобуругар он�
нооіор улуу Россия норуоттарын Àссам�
блеята баар буолта. 1999 с. тыа сирин дьиэ
кэргэнин 1 съеЇэ уЇун болдьохтоох прог�
рамманы бигэргэппитэ. Ол программа тыа
сирин хас биирдии ыалын (дьиэ кэргэнин)
экономикатын эдэр кєлўєнэни иитии ти�
Їигин кытары дьўєрэлиир хамсааЇын тэ�
нийэригэр тєрўт буолта. Этэргэ дылы, хам�
сааЇын диэн олох. 

Оччотооіу конгресс ўлэтэ салгыны
хамсаппытын мин эрэнэбин. Сорохтор са�
ныылларын курдук, конгресс ылыммыт
программата кураанах тыаска кубулуйбата
ини. Сыччах народнай суруйааччыбыт
С.П.Данилов дакылаата даіаны саха сўрэ�
іин кылын таарыйбыта, єйўн�санаатын
сытыылаатаіа буолуохтаах.

Кўн бўгўн олох ханнык баіарар салаа�
тыгар араас программалар ўлэлииллэр.
Олохпут хайдах�туох хайысхаланан иЇэрин
бэйэбит даіаны кєрє�билэ сылдьабыт. Би�
лигин ким тєЇє сатабыллааіыттан, булар�
талар кыахтааіыттан, суолу�ииЇи тобулу�
нар дьоіурдааіыттан ўлэ да, ўєрэх да хай�
даіа тутулуктаах буолла. Бэчээккэ сурулла�
рынан, нэЇилиэнньэ дохуота кэнники сыл�
ларга балтараа тєгўл улаатта. Àтыы�эргиэн
араас кєрўμэ сайынна. Кэккэ бєдєμ
объектар ўлэіэ киириилэрэ ўксээтэ. 

БиЇиги Ньурбабыт республика атын
улуустарыттан отой хаалсыбакка иЇэрин
бэлиэтиэх тустаахпыт. Ол курдук эргиччи
эргиэн туочукалара буолан олоробут. Элбэх
оскуолалар, таас поликлиника, атын даіа�
ны тэрилтэлэргэ олус наадалаах объектар
ўлэіэ киирэллэр. Тыа сиригэр дьиэіэ�уок�
ка саμалыы тэринии дьаЇаллара ылыллал�
лар. Холобур, дьиэни сылытыы, ууну кил�
лэрии ўлэлэрэ бардылар, бараллар даіаны.

Кэлэр сылларга тыа сиригэр олох хаа�
чыстыбатын тупсарар соруктар тураллар.
Олору быЇаарыыга "2007�2011 сс. респуб�
ликаіа тыа сирин социальнай�экономи�
ческай сайдыыта" диэн ааттаммыт судаа�
рыстыба программата быЇаччы кємєлєєх
буолуо диэн кўўтэбит. Онуоха тоіооЇунна�
ран бэйэбит эмиэ туттан�хаптан хаалыах�
таахпыт єйдєнєр. Саμа технологиялары ту�
Їанарга, кєдьўўстээх производствоны тэ�
ринэргэ, саμалыы тииптээх дьиэни�уоту
туттууга билигин даіаны туЇанылла илик

кыахтар элбэх бєіє буоллахтара дии. 
Маныаха хас биирдии саха ыала чєл

олоххо тардыЇыыта тєрўт буолуох тустаах.
Сэлиэнньэ тас кєстўўтэ, дьонун�сэргэтин
культурата, духуобунай сыаннастары тєЇє
харыстыыра, сыаналыыра кытта тєЇўў
кўўскэ кубулуйуохтаах.

Бастатан, биЇиги сэлиэнньэлэрбит кєс�
тўўлэрин ким кэлэн єрє тардан биэриэіэй?
Биитэр биирдиилээн ыаллар дьиэлэрин�
уоттарын ким туораттан кэлэн тупсарыай?
Ол ўрдўнэн тоіо эбэЇээт кирдээх тиэргэн�
нээх, тырыттыбыт халіаннаах олоруох�
тааіый саха? Биитэр тоіо сэлиэнньэбитин
тула араас быраіыллыбыт хотоннор, дьиэ�
лэр сэмнэхтэрэ ыЇылла�тоіулла сытыах�
тааіый?

Хомойуох иЇин, сир�сир аайы хаЇааμ�
μыта эрэ ўўнээйинэн, бурдугунан долгул�
дьуйар бааЇыналарбыт быраіыллан аіай
сыталлар. Тоіо манна биир да киЇи илиитэ
тиийбэтий? Торіо кўєх сайылктарбытыгар
тоіо сўєЇў ўєрэ мэччийбэтий, оіо саμата
чугдаарбатый? Сахалар бу ханна кєЇєєрў
гыннылар? СўєЇўтэ�аЇа суох саха олоіо
хобдоіурбата буолуо дуо? Ўтўмэн ўгўс сыл�
лар тўгэхтэриттэн илдьэ кэлбит олоххо
культурабыт, сиэрбит�туоммут, кыстык�
таах�сайылыктаах буолар ўєрўйэхпит тоіо
кєйгєтўйдэ диэн санаан кєрўєіўμ эрэ,
сахалар. 

Киин оройуоннарга биирдиилээн эмэ
да буоллар, бу туЇунан тєбєлєрўн ўлэлэтэр,
ханнык эмэ толкуйу тобулар буолбуттар
эбит. Оттон биЇиги Ньурбабытыгар саμа�
лыы тииптээх сайылыгы туттубут биир эмэ
хаЇаайыстыба дуу, хаЇаайын дуу баар дуо?
Бары кууччам алмаастан ас таЇаараары
олорон хааллыбыт дуу? 

Сєіўмэр улахан бырайыактар ўлэлээн
эрэллэр. Республика соіуруу єттўгэр ты�
Їыынчанан кэлии дьон ўлэлиэхтэрэ турар.
Таас чох, нефть, газ турбалара тардыллыах�
тара. Накыыμμа, Àнаабырга алмаас хос�

тооЇуна улаатыаіа. Ол тўмўгэр ўп�ас ўллўє,
нэЇилиэнньэ дохуота 3,6 тєгўл улаатыаіа
диэн сылыктыыллар эбит. Оннук кэм аіай
ўптэнэр�харчыланар дьон сиэринэн олох�
пут хаачыстыбатын тупсарарга промыш�
ленноска ўлэлэЇиэхпитин наада. 

Бу дьыалаіа, биллэн турар, ыччаппыт
ылсыахтаах. Эрэлбит эрэ кинилэргэ. Тоіо
диэтэххэ, саха оіото ўєрэххэ тардыЇыыта
кўўЇўрдэ. Бўгўн 50 тыЇыынча ўрдўк ўєрэх�
тээх ыччат баар буолла диэтилэр. Єссє 45
тыЇ. кыыс, уол идэ ылаары ўєрэнэ сылдьар
эбит. Элбэх оіо ўєрэхтэрин бўтэрэн киин
сирдэргэ ўллўмэй хамнастаах ўлэлэргэ,
єссє тас дойдуга хаалыылара ўксээн иЇэр.
Мээнэіэ ол "халлаан ўєрэхтээх оіолорбут
ханналарый" диэн ыйытарга кўЇэллиэхпит
дуо? Маннык быЇыыга�майгыга хайдах
буолуохха? 

Бэйэтэ да аіыйах ахсааннаах омук ыч�
чата ўєрэнэрэ олус наада. Ўрдўк дуоЇунас�
ка, ўчўгэй хамнаска ўлэлииллэрэ эмиэ ўчў�
гэй. Ол гынан баран ыччаппыт ўєрэнэ�
ўєрэнэ атын сирдэргэ олохсуйан иЇэрэ би�
Їиэхэ омук быЇыытынан ўгэспитин, олох�
пут сиэрин�туомун тутуЇан хааларбытыгар
хоромньулаах буолбатах дуо?

Биир єттўнэн "ўчўгэй куЇаіаннаах, ку�
Їаіан ўчўгэйдээх" диэбит курдук бала�
Їыанньа ўєскўўр. Омук сиригэр олохсуйбут
оіолорбут ийэ тылларын умнан кэбиЇиэх�
тэрэ суоіа дуо? Сибилигин оннооіор куо�
ракка ўєрэнэр оіолорбут нууччалыы�саха�
лыы эрэ саμараллара ўксўўр дии. Оччоіо
хайдах гынан тылбытын сўтэрбэттии, ол
аата омук быЇыытынан симэлийбэттии
оμостобутуй? 

Ол иЇин бу конгресска Интернеккэ
саха классиктарын айымньыларын киллэ�
риэххэ, диэтилэр, быЇата, сахалыы суругу�
бичиги, программаны киллэрэргэ этиилэр
оμоЇулуннулар. Икки эдэр делегат саха�
лыы ааты элбэтэргэ, сахалыы киинэлэри
уЇуларга, ордук классическай айымньыла�

ры экраμμа таЇаарар наадалааіын ыйды�
лар. Бу холобуртан ыччаппыт саха буоларга
баіатыйарын кєрєбўт. 

Хас да делегат олохтоох сиргэ�уокка
ўєрэнэр, саμа идэлэри баЇылыыр наадаты�
гар тохтоотулар. Ол аата оройуоннарга инс�
титуттар салаалара, араас колледжтар, ли�
цейдэр аЇыллар суолларын тобулунуох�
таахпыт. Бу єттўнэн, биЇиги бэркэ толкуй�
даммыт курдукпут, филиалбыт дьиэтэ�уота
тутулуннаіына, оіолорбут нус�хас ўєрэ�
нэн, идэ ылар кыахтаныахтара.

Саха норуотун иккис конгреЇа СГУ
культурнай киинин саалатыгар буолла.
Онон даіаны балачча тўллўўлээх мунньах�
пыт уμа�хаμас тардыЇыыта суох аастаіа.
Дьиμэр даіаны, Саха сиригэр элбэх омук
ыйа�хайа суох олорорбут ўчўгэйэ сўрдээх.
Ўрўμ�хара дэЇиспэккэ, сахалыы сырыын�
ньа сылдьан, ўлэлээн�хамсаан олохпут хаа�
чыстыбатын тус бэйэбитинэн тупсарыныах
тустаахпыт. Бэйэни салайыныыга киирбит
кэммитин, хаЇаайынныы дьаЇанан, туЇа�
нан хаалыаіыμ. Билиμμитэ кимиилээх
соіус хамсааЇыны таЇаара иликпит. Биир�
диилээн эмэ ўтўє холобурдар баалларын
хомуЇа сатыыбыт.

Этэн эттэххэ, саха былыр былыргыттан
бу тыйыс дойдуга олоіун оμостубут тєрўт
уус омук буолар. Ханна да туора баран ха�
Їаайынныыр санаабыт суох. Саманна,
бэйэбит сирбитигэр�уоппутугар, силис�
мутук тардынар ўгэскэ иитиллибит ытык
исэтээхпит. Оттон ўйэбит уларыйда. Олох
ураты усулуобуйалара ўєскээтилэр. Ман�
нык балаЇыанньаіа саμа толкуйдар тобул�
луохтарын, саμалыы тэрээЇиннэр тэни�
йиэхтэрин наада. 

Онон да быЇыылаах ыстатыйабын
доріоонноох соіустук тєбєлєєн олоробун.
Уонна онтубуттан олох кыбыстыбаппын.
Тоіо диэμ? 

БиЇиги, сахалар, аан дойдуга ханна да
суох улуу олоμхону айбыт муударай омук�
пут. Ону, ўєрўєхпўт быатыгар, аан дойду
кытта билиннэ. ТєЇє даіаны дьадаμытык
олордорбут, куруутун ўчўгэйгэ ўєрдўЇэ са�
тыыр, муμутуур тулуурдаах дьоммут. Єй�
бўт�санаабыт єрўўтўн єлбєт тыын баарыгар
эрэллээх. Ол иЇин тоіус халлаанынан ар�
іарар Àйыы итэіэллээхпит. Кўμμэ сўгўрў�
йэр туомнаах ытык ЫЇыахтаахпыт. Этитэн
ыллыыр�туойар ис айылгылаах, кэрэіэ�
ўтўєіэ сыстаіас норуоппут. 

Àхсааммыт аіыйах эрээри толкуйбут
торумнааіынан, санаабыт сайаіаЇынан,
ырабыт ырааЇынан ханнык даа улахаммын
дэнэр омуктан хаалсыбаппыт. Ол аата би�
Їиги олоххо дьоіурдаах, сўдў кэскиллээх
омукпут. Àрай ... аіыйахпыт.

Дэлэіэ, саха норуотун биир ытык киЇи�
тэ Михаил Ефимович Николаев мєлўйўєн
ахсааннаах омук буоларга ыμырыа дуо?
Дьалхааннаах Àрассыыйа ўўммўт ўйэіэ
ирбэт тоμу сўргэйэн сир баайын кєрдўўрэ
єссє улаатыахтаах. Àлмаастан, газтан,
ниэптэн, чохтон тииЇинэ сатааччы тосту
элбиэхтээх. БыЇата, киирии�тахсыы ўк�
сўєхтээх. Байарга�тайарга суудайар уос�
тиис єссє сытыыланыахтаах. Бэл, бўгўн сє�
іўмэр улахан бырайыактар сўллўўлэрин
булуна сатыыр сўпсўктээх кэмнэригэр тў�
бэЇэн олоробут буолбаат. 

Àны биэс уонча сылынан дойдубут хай�
дах кєрўμнэниэй? Тєрўєх ыччаппыт туох�
туох буолан туруой? Бу туЇунан, мин санаа�
бар, иккис конгресс делегаттара, ыалдьыт�
тара санаа дала оμостон таріаспыт буо�
луохтаахтар. Ўрдўк мунньах ўтўє дьўўлэ
хайдах�туох буолуоіун сотору бэчээттэн
билсиЇиэхпит. Саμа сўрўннўўр сўбэ 60
киЇиттэн талылынна. Бары даіаны саха
ытыктыыр дьоно. Салайааччынан биир
тумус киЇибит Е.П.Жирков буолла. 

Онон хайдах эрэ эрэх�турах сананан,
Àлампа барахсан этэн кэбиспитин єссє
тєгўл хатылаан, сўрэхпитин бєієхсўтэн
кэбиЇиэіиμ.

Ўтўє сўбэ сўрўннэннин!
Эйэ�кэскил тэрилиннин!
Саха омук сайыннын!

Клара ВÀСИЛЬЕВÀ,
2�с конгресс делегата.

“Ньурба” хаЇыат,
2007 с. алтынньы 16 кўнэ.
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– Саха омук 2(с КонгреЇа –

Ўтўє сўбэ сўрўннэннин
Улуус хаЇыата 2022 сыл сэтинньи 7 кўнўгэр тєрўттэммитэ 85

сылын туолла. ХаЇыат � история кэрэЇитэ, летописеЇа. Кини са�
Їарбыт страницаларынан сирдэтэн улуус урукку олоіун�дьаЇаіын,
ўлэЇит ўтўє дьонун туЇунан толору билиэххэ сєп. Суруллубут �
суоруллубат диэн мээнэіэ этиллибэтэіэ чахчы. 

Улууспут 85 сыллаах историятын сурукка тиЇэн ўйэтиппит
хаЇыат бэйэтэ туспа баай историялаах. Урукку ўтўє ўгэстэри
саліаан балысханнык сайдар олоіу кытта тэμμэ хардыылаан, са�
μалыы кєрўўлээх, аныгылыы толкуйдаах, саμаттан саμа ўрдэл�
лэргэ улуус бары олохтоохторун тўмэр, сомоіолуур, ўтўєіэ, кэрэ�
іэ, сырдыкка сирдиир сўрўн аналбытын чиэстээхтик толорорго
дьулуЇан ўлэлээн кэллибит. 

Сыллар�хонуктар тєЇє да ааспыттарын иЇин, хаЇыат балаЇа�
лара оччотооіу кэм олоіун, тутулун, дьон�сэргэ ўлэтин�хамнаЇын
ўйэлэргэ кэпсии туруохтара. 

Бўгўμμў нўємэргэ эЇиги боліомтоіутугар хаЇыакка урут бэ�
чээттэммит, билигин даіаны ааіааччы интэриэЇин чахчы тар�
дыа диэбит  ыстатыйаны таЇаарабыт.

Саха норуотун 2�с КонгреЇын делегаттара. 2007 с.

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



7 стр.2022 сыл, сэтинньи 24 кўнэ, 46 №

Сэтинньи 18 кўнўгэр Кўндээдэ�
тээіи "Туску" С.Н. Эверстова
аатынан норуот айымньытын дьиэ�
тигэр Ийэлэр декадаларын чэрчи�
тинэн "Ийэ дьарыга муμура суох..."
дьоро киэЇэ буолан ааста.

НэЇилиэкпит иЇигэр баар
араас тэрилтэлэргэ ўлэлиир ийэ�
лэр, тўмсўў кыттыылаахтара, об�
щественнай тэрилтэлэр кытын�
нылар. "Ўйэ историята" Саха Си�
рэ тэриллибитэ 100 сылыгар анал�
лаах коллекционердар араас малы
муспуттарын фойеіа тэлгэттилэр.
Манна бааллар: Борисова Роза�
лия Васильевна Сэбиэскэй Со�
йуус саіаттан мунньуллубут аЇы�
лык арааЇын астыыр рецепт ки�
нигэлэрэ, спектакль программа�
лара, Àнаньева Сардаана Никола�
евна, Степанова Венера Иванов�
на, Степанова Татьяна Àркадьев�
на араас дойдуттан муспут ручка�
лара, Платонова Àльбина Дмит�
риевна, Семенова Мария Семе�
новна, Гагарина Мария Григо�
рьевна араас фарфоровай стату�
эткалара, Филиппова Елена Ни�
колаевна кып кырачаан чаан�
ньыктара, луоскалара, сэбиэскэй
саіанааіы пластмассовай оіолор
оонньуурдара, Захарова Лидия
Ивановна видео�аудио кассета�
лара, Саввинова Àлександра Ни�
колаевна арааЇынай шкатулка�
лара, Георгиева Розалия Мака�
ровна оіуруонан киэргэппит
араас таμастара, Корнилова Ваи�
ра Семеновна брошкалара, Семе�
нова Вера Ивановна значоктара,
Кураева Àнтолина Максимовна,

Степанова Àнтонина Николаевна
сўўтўктэрэ, маркалара, Саввино�
ва Валентина Àфанасьевна саха�
лыы халандаардара, сувенирдара
дьон сэμээриитин ыллылар.

Тыа дьахтара тугу сатаабата�
іай? От оттоЇоору тыраахтыр,
массыына ыытар, сир аЇын араа�
Їын астыыр, балыктыыр, бултуур.

"Сэргээμ, сэμээриμ" диэн тў�
Їўмэххэ олохтоох дьаЇалталар та�
лааннаах, арааЇынан бары дьа�
рыктанар Филиппова Елена Ни�
колаевнаны билиЇиннэрдилэр.
Кини оμорбут араас тортарын,
тўєскэ кэтэр киэргэллэрин, эргэ
миэбэли саμардарын туЇунан
кєрдєрдє, кэпсээтэ.

"Кэнчээри" оіо уЇуйаан ўлэ�
Їитэ, ўс уоллаах Григорьева Ма�
рия Тагировна туЇунан Венера
Ивановна кэпсээтэ, презентация
кєрдєрдє. Àраас ўўнээйилэри,
сир астыырын, оттуурун, балык�
тыырын, массыына ыытарын ту�
Їунан.

Оскуола кэлэктиибэ Самсо�
нова Àграфена Сергеевна туЇунан
Кураева Àнтолина Максимовна
тўєрт кырачаан кыргыттарыгар
арааЇы тигэрин, оμорорун туЇу�
нан кэпсээтэ .

"Далбарай" тўмсўўттэн Савви�
нова Валентина Àфанасьевна ту�
Їунан Борисова Розалия Никола�
евна кэпсээтэ, презентация кєр�
дєрдє. Àраас сибэкки, оіуруот
аЇын ўўннэрэрин, бултуурун, сир
астыырын туЇунан. Валентина
Àфанасьевна араас эмтээх оттор�
тон утахтары, сир аЇыттан ба�
рыанньалары оμорбутун кэпсээ�

тэ, кєрдєрдє.
"Àлгыс" эбээлэр кулууптан

Титова Варвара Николаевна туЇу�
нан Замятина Светлана Àлексеев�
на туоЇунан араас маллары тигэ�
рин туЇунан презентациянан кєр�
дєрдє.

"Тирэх" инбэлииттэр общест�
воларыттан Романова Àкулина
Николаевна норуот маастара Иг�
натьева Розалия Михайловна
араас оμоЇуктары оμорорун, ти�
гэрин туЇунан презентация кєр�
дєрдє.

"Кўбэйэ" ўμкўў бєлєіє эдэр
эбээлэр Кураева Маргарита Гло�
бал Тренд фирма туЇунан били�
Їиннэрдэ, араас дойдуларга про�
дукциялары атыылыырын туЇу�
нан кєрдєрдє.

Ийэ сатаабатаіа суох ... "Суох�
тан баары оμоруу" тўЇўмэххэ
"Кэнчээри" оіо уЇуйаан ўлэЇит�
тэрэ Àэлита Константиновна, Ве�
нера Ивановна салфеткаттан ойуу

тўЇэрэри кєрдєрдўлэр. Àэлита
Константиновна атласовай лента�
лартан кэрэчээн ободоктары,
брошкалары оμорбутун кєрдєр�
дє.

Оскуола кэлэктиибиттэн Га�
гарина Мария Григорьевна хор�
дуоμкаттан улахан хараабылы,
дьиэни оμорбутун кэпсээтэ.

"Àлгыс" эбээлэр кулууптара
Георгиева Розалия Макаровна
оμоЇуктарын, сыыс таμастан кы�
бытык тигиини тикпитин туЇунан
Замятина Светлана билиЇиннэр�
дэ. 

"Далбарай" тўмсўўттэн Заха�
рова Лидия Ивановна эргэ куур�
калартан аттаран суоріаннары,
кыбытык тигиилээх олбохтору,
муостаіа тэлгэнэри, кириэЇилэ
сабыылары оμорорун туЇунан
кэпсээтэ.

"Кўбэйэ" ўμкўў бєлєіє эдэр
эбээлэр тўмсўўлэриттэн маастар�
кылаас Ефремова Иринада Нико�

лаевна ыытта, пластиковай бы�
тыылкаттан ручка, тиис суунар
щетка, уурар тэрил оμорорун.

Ийэлэри Элгээйиттэн ыал�
дьыппыт Михайлова Àнастасия
Павловна ырыанан эіэрдэлээтэ.

Саμа эдэр ўлэЇит Лолита
Àлександровна саала иЇигэр оло�
рооччулары барыларын туруоран
разминкалатта, тэтимнээх музы�
каіа хамсаныылары оμоттордо.

"Преображение" тўЇўмэіэр
уобарас уларытыыга киэргэтти�
лэр Габышева Надежда, Борисова
Розалия, Игнатьева Розалия, Сав�
винова Евгения, Иванова Ирина.

Бары хамаандаттан ўстўў киЇи
тахсан кєрдєєх боппуруостарга
эппиэттээтилэр.

"Экспромт" тўЇўмэххэ шаригы
туппут дьоннору тэрилтэлэр, тўм�
сўўлэр туох баарынан киэргэтэн
сыанаіа таЇаардылар, муода кєр�
дєрдўлэр. Кыттыбыт дьоμμо сэ�
мэй бэлэхтэри туттардылар.

Ийэ туЇунан 6 кылаас уолат�
тара хоЇоон аахтылар.

Тэрийэн ыыттылар Ефремова
Иринада Николаевна, Семенова
Элла Семеновна, Петров Àнато�
лий Данилович, музыкаіа Габы�
шев�Варламов Борис Николае�
вич, оператор Николаев Сахастал
Григорьевич, презентациялары
кєрдєрдє Габышева�Варламова
Ольга Владимировна, ырыа то�
лордо Саввинов Àйан. Бары олус
кэрэ тэрээЇин буолла диэн ўєрэ�
кєтє таріастыбыт.

Àкулина РОМÀНОВÀ.
Хаартыскалары хаЇыат
огнинюрбы.рф сайтыгар

киирэн кєрўμ.

Былыр�былыргыттан, ханнык
баіарар нэЇилиэккэ, дьоμμо�сэр�
гэіэ ытыктанар "дьон киЇитэ", эбэ�
тэр "сир тўннўгэ" дэнэр ытык кыр�
дьаіастар баар буолаллар.

Ньурба Таркаайытыгар олорор
оннук киЇинэн Николаева Варвара
Николаевнаны ааттыахха сєп.
Дьонугар�сэргэтигэр биллэринэн,
"Бэтэринээр Балбаара", эбэтэр
тєрєєбўт�ўєскээбит сиринэн "Бо�
дох Балбаара" диэн.

Варвара Николаевна Никола�
ева � Бэтэринээр Балбаара 1944
сыл тохсунньу 25 кўнўгэр Таркаа�
йы нэЇилиэгэр Бодох диэн учаас�
такка тєрєєбўтэ.

Кини оіо сааЇа эмиэ, сэрии
уонна сэрии кэннинээіи сыллар�
га ааспыт буолан уонна аμардас
ийэіэ иитиллэн, тото аЇаабакка
аччыктыыр кыЇаліатын, бўтўн
таμаЇы таμныбакка, тоμор�хаа�
Їар эрэйин, оччотооіу тийиммэт�
тўгэммэт олох кыЇаліатын кыра
эрдэіиттэн этинэн�хаанынан би�
лэн, холкуос ўлэтигэр миккиллэн
улааппыта.

Ийэтэ кинини уол оіо курдук
ыарахан хара ўлэни кыайарга�хо�
торго, кўўстээх ўлэттэн чаіыйбат
буоларга ииппитэ�такайбыта,
дьиэ ис�тас ўлэтин араас ииччэ�
іэр�бааччаіар сатабыллаахтык
ўєрэппитэ. Онон, кыракый
кыысчаан ўлэ араас мындырда�
рыгар ўєрэнэн кыайыгас�хотугас
буола улааппыта.

Ийэтэ Маарыйа айыліаттан
бэриллибит уус�хомоіой тыллаа�
іа, ол Балбаараіа эмиэ бэрилли�
битэ. Сахалыы сиэрдээх�майгы�
лаах мындыр ийэтин сэЇэннэрит�
тэн�кэпсээннэриттэн, хоЇооннуу
хомоіой хоЇуйууларыттан тєрєє�
бўт тылын баайын, эгэлгэ дэгэтин
иμэринэн улааппыта.

Киирэп начаалынай оскуола�
тын бўтэрэн баран, Марха орто
оскуолатыгар интернакка олорон
ўєрэммитэ. Оччолорго ўрдўкў кы�
лаас оіолоругар кыра начаалынай
кылаас ўєрэнээччилэрин кєрєр�
гє�истэргэ сыЇыараллара. Бал�
баара дьэ ол оіолорун таμаста�
рын�саптарын, баттахтарын бэйэ�
тин балтыларын курдук дьаЇайар,
биэбэйдиир этэ. Улаатан баран,
ол кыргыттар ону олус истиμник
ахтар�саныыр этилэр.

Балбааралыын Марха орто ос�
куолатыгар бииргэ ўєрэммит, ин�
тернакка биир иЇиттэн�хомуос�
тан аЇаабыт буолан чугастык би�
лэбин. Интернакка олорон, кини
ийэтэ Маарыйа барахсан оμорбут
чохоонноох лэппиэскэтин элбэх�
тик сиэбиппит. Дьиэ аЇын суох�
таан, кууран�хатан сылдьар оіо�
лорго ўчўгэй да буолара. Интер�
накка, былыр билиμμи курдук
телевизор, телефон суоіар, сорох
тўгэннэргэ Балбаара кэпсээнинэн
саатыырбыт. Кини араас дьээбэ�
лээх кэпсээннэри кэпсиир, соро�
іор куолаЇын уларытан, туттан�
хаптан кэпсэлин єссє ордук туус�
таан�тумалаан биэрэр, биЇиги
адьас быарбыт быстыар диэри
кўлсэрбит, оччолортон даіаны
кэпсээнэ�ипсээнэ дэлэгэй буо�
лааччы.

Àны санаатахха, Балбаара дьо�
іура элбэх эбит. Ўμкўўлўєн, гим�
настиканан да дьарыктаныан сєп�
тєєіє, ону ааЇан олус ўчўгэйдик
уруЇуйдуура. Хомойуох иЇин,
биирин да сайыннарбатаіа. Ос�
куолаіа истиэнэ хаЇыатын сол�
буллубат худуоЇунньуга этэ. Дьи�
μинэн, кыра эрдэіиттэн уруЇуй�
дуур эбит, ону ким да оччолорго
сэμээрбэтэх быЇыылаах. Ўєрэнэ
сылдьан, сылын аайы дьахтар кў�
нўгэр, биЇиэхэ сибэкки ойуулаах
аккырыыкка оμорон бэлэхтэтэ�
лиирэ.

Биирдэ Марха оскуолатыгар
уратылаах Саμа дьыл буолбут�
таах. Àраас лаампаларынан дьи�
римнээбит елка Кремль истиэнэ�
тин фонугар турар. Ону Балбаара
уруЇуйдаабыта. Àны 12 чааска
Кремльбыт чаЇыта тыаЇаан соЇу�
талаата! Елкаіа нэЇилиэк дьоно

бєіє мустубута. Ол елканы Петр
Àфанасьевич диэн дьоЇуннаах
физика учуутала биЇиги кылаас
уолаттарынаан оμорбуттара.

БиЇиги оскуоланы бўтэрэр
сылбытыгар Чикачев Василий
Иванович диэн бэртээхэй нуучча
тылын учуутала кэлбитэ, завуч
буолбута. Кини уруЇуйдьут бы�
Їыылааіа. Кини уола À. Чикачев
билигин биллэр худуоЇунньук.
Василий Иванович уруЇуй куру�
Їуогун тэрийбитэ, аны оскуола
кєрўдўєрўгэр картиннай галерея
оμорбута. Àраас худуоЇунньуктар
ўлэлэрин сєіє�махтайа кєрєр
этибит.

Балбаараны Николай Ильич
Степанов диэн история учуутала
ыμыран ылан, "эн ити Василий
Иванович куруЇуогар суруйтаран,
дьарыктан, тугу эмит эбиниэμ этэ
буоллаіа" диэн сўбэлээбит. Ону
ылынан, саас экзамен буолуор
диэри сылдьыбыт. ÀрааЇа, онтон
художественнай училищеіа тут�
тарсар санаа киирбит буолуох�
таах. Хомойуох иЇин, Балбаара
оскуоланы бўтэрэн баран, худо�
жественнай училищеіа экзаме�
нын куоттаран туттарсыбакка
хаалбыта. Онон Саха государст�
веннай университетын сельфагын
бўтэрэн, бэртээхэй бэтэринээр
буолбута.

Оскуоланы бўтэрбиппит 50
сылыгар таЇаарбыт кинигэбити�
гэр Варвара Николаевна ахтыы�
тыттан бары сєхпўппўт: дьиμнээх
уус�уран кэпсээн этэ. "Хата, ман�
тыгын кинигэ гыныыЇыгын" диэ�
биппитин, кўлэн эрэ кэбиспитэ.

Балбаара ийэтиттэн утумнаа�
быта элбэх эбит. Онтон биирэ �
ыалдьытымсаіа. Кэлин да дьиэ�
лэригэр сырыттахха, Маарыйа
эмээхсин оіолорун курдук ўєрэ�
кєтє кєрсєр, ураты минньигэс
алаадьытынан кўндўлўўр, дьоμμо
бары дэлэгэй, ўтўє сыЇыаннаах
буолара. Хайа уонна кэпсээнэ,
кўлўўтэ�оонньуута чахчы киЇини
сэргэхситэрэ.

КылааЇынан кєрсўЇўў буолла
да, бары Варвара Николаевнаіа
хонобут�єрўўбўт, аЇыыбыт�сии�
бит. Àны барарбытыгар хас биир�

диибитин хайаан да кэЇиилээн,
бэлэхтээн�туЇахтаан ыыталыыр.
Оннук дэллэм�сайдам, ол киниэ�
хэ хайдах эрэ ўгэс курдук буолбут.

Бэл оннооіор, Ньурбаіа кии�
рэн уустук операцияны ааЇан,
тыыннаах хаалбыт ўєрўўтўгэр эм�
тээбит медперсоналын барыла�
рын кэЇиилиэ дуо! Ону туора
омук киЇитэ хирург Генри Àлек�
сандрович Àрутюнян єйдєєн�
сыаналаан, Балбаара олорор нэ�
Їилиэгэр медперсоналын илдьэ
тахсан дьиэтин тас ўлэтигэр кє�
мєлєЇєн тураллар.

Балбаара єрўў ыалдьыта�хо�
ноЇото хаЇан да бараммат, этэргэ
дылы салабаара сойбот идэлээх.
НэЇилиэгэр ким ыалдьыбыкка�
сўппўккэ, сўєЇў�ас кєрўўтўгэр кє�
мєлєспўтэ кэмэ суох. Бэл, туора
нэЇилиэккэ олорор мин балтым
аах сўєЇўлэрэ моЇуогурдар эрэ,
"Балбаараіа эрийиэххэ" диэн буо�
лар. Ону хайаан да сўбэтин булар.

1970 с. ўєрэіин ситиЇиилээх�
тик бўтэрэн, Верхоянскай Дуліа�
лааіар ўлэлии барбыта. Онно ўс
сыл ўлэлээбитэ, онтон, дьиэтээіи
усулуобуйатынан дойдутугар кэл�
битэ. ХоЇуун, ўлэЇит, билиилээх
бэтэринээр кыыЇы ыытыахтарын
баіарбатахтарын да иЇин, дьонун
кєрўєн�истиэн наада буолбута.

Дойдутугар кэлэн "Марха"
сопхуоска бэтэринээринэн, осе�
менаторынан ситиЇиилээхтик
ўлэлээн, бочуоттаах сынньалаμ�
μа тахсыбыта. Дьэ ити гынан Бал�
баара, били, уруЇуйдуур туЇунан
олох да умнубута. Ўлэ�хамнас сўў�
рўўтэ, сўєЇў�ас бэриирэ, дьиэ ис�
тас ўлэтэ, ааіан сиппэт тўбўк,
онон�манан дьарыгырар солону
биэрбэт этэ.

Дьоіурдаах киЇи барытыгар
дьоіурдаах буолар дииллэринии,
Варвара Николаевна билигин єс�
сє уруЇуйдьут бэрдэ. Кэмниэ�кэ�
нэіэс, ўлэ, дьиэ�уот, сўєЇў�ас тў�
бўгўттэн босхоломмучча, 57 сыл
буолан баран, илиитигэр киистэ,
харандаас тутар. Хаайтаран сып�
пыт дьоіура уЇуктарга дылы гы�
нар. Àйыліа кєстўўлэрин, кыы�
лы�сўєлў дьўЇўйўєх санаата кэ�
лэр. Онно сєптєєх ойууну�хар�

тыынаны кєрдўўр тўбўккэ тўЇэр.
Буллар эрэ тугу барытын умнан
туран, сєбўлўр дьарыгар умса тў�
Їэр. "Иэйии хаЇан баіарар кэлэр
кэмнэрдээх эбит" � диир Балбаа�
ра.

Тугу биЇирээбитин, сэμээр�
битин аны оройуон хаЇыатыгар
суруйар буолбута дьон сэμээрии�
тин ылыан ылар. Кэлин кини
оройуон хаЇыатыгар элбэхтик
ыстатыйа суруйар. Дьон сэргиир,
кєтўппэккэ ааіар.

Маардааіы "Àлгыс" эбээлэр
кулууптарын салайааччыта, Саха
єрєспўўбўлўкэтин култууратын
туйгуна, Саха єрєспўўбўлўкэти�
гэр гражданскай кєіўлээЇин туй�
гуна Егорова Валентина Васи�
льевна Балбаара ахтыыларын, ыс�
татыйаларын, уруЇуйдарын тў�
мэн, Кэбээйигэ олорор, єрєспўў�
бўлўкэтээіи Эйгэ уопсастыбан�
най тўмсўўгэ чугас билсэн ўлэлэ�
Їэр биир санаалааіа, Àрассыыйа
суруналыыстарын чилиэнэ Мак�
симова Татьяна Давыдовна кємє�
тўнэн "Дани�Àлмас" кинигэ бэ�
чээттиир тэрилтэіэ 50�ча экземп�
лярынан "Орто дойду таμарата �
Ийэ" диэн бэртээхэй кинигэ та�
іыста. Àахпыт дьон сэргииллэр,
сэμээрэллэр, уйадыйа ааіаллар.
Балбаара мантан санаата кєтєіўл�
лэн єссє да айыа�тутуо диэн эрэл
санаа ўєскўўр.

Ханнык баіарар кэмμэ бэйэ�
бэйэіэ ўтўє сыЇыан, ыарахан би�
риэмэіэ хардарыта оμоЇуллубут
кємє єйгє�санааіа ордук хаалар,
ахтан�санаан ааЇарга даіаны чэп�
чэки, онтон олоххо кєрсўбўт
ыарахаттарыμ, атаіастабыл, дьон
тоμуй сыЇыанын санаатахха киЇи
биллэн турар хараастар, онон ўк�
сўн санаабат буоларга дьулуЇа�
іын. Онтон бу кинигэни киЇи
харааста ааіар тўгэннэрэ бааллар
эрээри, кинигэ дьоруойа барахсан
итинник сыЇыантан бўдўрўйэн
биэрбэккэ, сырдыкка�кэрэіэ тар�
дыЇыыта кўўстээіин, дьоμμо сы�
Їыана ырааЇын ааіан сєієіўн
эрэ.

СЄ ўєрэіириитин туйгуна
Àриша СЕМЕНОВÀ ахтыытыттан

бэчээккэ бэлэмнээтим
Валентина

СÀРТÀЕВÀ�ВÀСИЛЬЕВÀ.
Дьокуускай. 

––  ИИййээ  ссыыллаа  ––

Бодох Балбаара

"Ийэ дьарыга муμура суох..."...Мин ийэм эйэіэс нарын�намчы таптала,
Мин ийэм эйэіэс дьоЇун�мааны майгыта,
Мин ийэм сырдык ыра санаата,
Мин сўрэіим тєлєнє, дууЇам ыллыыр анала ...
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Сыл ахсын сэтинньи саμа�
тыгар аан дойду ўрдўнэн
былыргы хаартыскалары

кєрєр кўн бэлиэтэнэр. Бу кўн
дьиэтээіи халыμ тастаах альбомы
арыйталаан кєрўєххэ, эбэтэр му�
зейдарга сылдьан хаартыска быыс�
тапкатын кытта билсиэххэ сєп.

Бу кўнўнэн сибээстээн, мин
Ньурбаіа олоро сылдьыбыт тыыл
уонна ўлэ бэтэрээнэ Лидия Конс�
тантиновна Мархинина (1930�2018
сс.) туЇунан уонна кини дьиэтээіи
альбомуттан 2007 с. музейга биэр�
бит хаартыскаларын копияларын
(оригиналлар бэйэтигэр хаалбыт�
тара) туЇунан билиЇиннэриэхпин
баіарабын.

Лидия Константиновна муус
устар 4 кўнўгэр 1930 с. Дьокуускай
куоракка Мархининнар дьиэ кэр�
гэттэригэр иккис оіонон тєрєєбўтэ.
Àіата Константин Федорович
(1886�1939 сс.) Томскай губерния
Кузнецк куоратыттан тєрўттээх.
Оттон эЇэтэ Федор Павлович Мар�
хинин Дьокуускай Мархатыгар
олохсуйбут Єлўєнэ Эбэ Хотунунан
устар уу аалын капитана эбит. Кэ�
лин кини олорбут дьиэтин кулууп
гыммыттара диэн Лидия Констан�
тиновна кэпсээбитэ. Эдэр сылдьан
Константин Федорович Г.В. Ники�
форов�Манньыаттаах уолун маіа�
Їыыныгар ўлэлээбит, онтон Сэбиэт
былааЇа олохтоммутун кэннэ кини�
ни Наркомземμа бухгалтерынан
ўлэлии сырыттаіына, суот�учуот
ўлэтин билэр, дьаЇаллаах, дьону тў�
мэр, ўлэни тэрийэр дьоіурдаах ки�
Їини, 1931 с. Ньурбаіа финансист
быЇыытынан ўлэіэ ыыталлар. Ки�
ни манна Кредитнай Табаарыстыба
ўлэтин сабан баран бастакы госбаа�
ны тэрийэн аЇар уонна управляю�
щайынан, ону сэргэ кылаабынай
бухгалтер эбээЇинэЇин толорон би�
лиитин, сатабылын ууран туран бэ�
риниилээхтик, чиэЇинэйдик ўлэ�
лиир. Бэлэмнээх кадрдар суох буо�
ланнар бастакы госбаан ўлэЇиттэ�
рин бэйэтэ ўлэ ымпыктарыгар уЇу�
йан, ўєрэтэн�такайан таЇаартаабыт.
Хомойуох иЇин, кини 53 сааЇыгар
грипп кэнниттэн сыыстаран ыал�
дьан кўн сириттэн туораабыт.

Ийэтэ Вера Васильевна (1891�
1981 сс.), кыыс эрдэіинээіи арас�
паанньата Монастырева диэн, Дьо�
куускайга тєрєєбўт, Епархиальнай
училищены ўєрэнэн бўтэрбит эбит.
Бу кыргыттарга аналлаах ўєрэх кы�
Їата Сахабыт сиригэр православнай
христианство таріанан церковно�
приходской оскуолаларга уонна
баай, сэниэ ыаллар оіолорун дьиэ�
іэ анаан ўєрэтэр учууталлары (до�
машние учительницы) бэлэмнээн
таЇаарар сыаллаах�соруктаах тэрил�
либитэ. Училище салалтата сўрўн
боліомтотун ўєрэнээччилэригэр
итэіэл, сиэр�майгы иитиилэрин
иμэриигэ уурара, ону таЇынан
араас предметтэргэ билии биэрэрин
таЇынан, омук тылыгар, музыкаіа,
уруЇуйга, илиинэн оμоЇуктарга
(рукоделие) дьарыктыыра. Бу ман�
на кинилэр алта сыл ўєрэнэллэрэ.

Мархининнар дьиэ кэргэттэрэ
Ньурбаіа "Юнион" кинотеатр кэн�
нинэн Комсомольскай уулуссаіа
олорбуттара. Лидия оіо сааЇын сэ�
рии сыллара хаарыйан ааспыттара.
Ол ыар сылларга тыылга хаалбыттар
бўттўўн бары Кыайыы туЇугар, ба�
рытын фроμμа диэн сыаллаах�со�
руктаах улаханныын кыралыын,
эдэрдиин кырдьаіастыын ўлэлээн�
хамсаан олорбуттара. Оскуола ма�
Їынан оттуллар буолан Лида оіо�
лору кытта сааскы каникулларыгар
учууталларынаан мас кэрдэн са�
Їаанныыллара, сайынын от оттоо�
Їунугар, кўЇўєрў туорахтаах бурдук
хомуйуутугар кўўс�кємє буолалла�
ра. Ўс сыл субуруччу кини балык�
сыттар биригээдэлэригэр тугунуок�
таан хас нэдиэлэ ахсын сўўстўў лит�
рэлээх 3�4 буочуканы Ньурбаіа
киллэрэн райсоюзка туттарара.

Сэрии кэнниттэн дойдубутугар
эйэлээх олох, чєлўгэр тўЇэр ўлэлэр
ўгэннээн турар кэмнэригэр эдэр�
кээн Лида 1952 с. оройуоннааіы
сибээс узелыгар телефонистканан
ўлэіэ киирбитэ. Ол саіанааіы оро�
йуоммут, бєЇўєлэкпит сайдыыта
кини хараіын далынан ааспыта
диирим улахан аліас буолбата буо�
луо. Биэс уонус сыллар бўтэЇиктэ�
риттэн саіалаан аатырбыт Àмакин�
скай экспедиция сир баайын кєр�
дўўр геологтара, геофизиктара, оро�
буочайдара, оттон кєтєр этэрээккэ
кыырай кўєх халлаан сиксигинэн
кєтєр хорсун�хоодуот летчиктар,

вертолетчиктар модун Сэбиэскэй
Сойуус араас муннуктарыттан дьиэ
кэргэттэрин кытта кэлэн олохсуйан
Ньурбабыт кэμээбитэ, нэЇилиэн�
ньэтэ ахсаан да єттўнэн эбиллиби�
тэ. Сибээс єμєтўнэн туЇанааччы тэ�
рилтэлэр, чааЇынай дьон элбээбит�
тэрэ. Билигин IP�телефония сайды�
быт буоллаіына, Лидия Константи�
новна ўлэлиирин саіана телефон�
най коммутатор кємєтўнэн хас
биирдии анал нўємэрдээх абонен�
нар кэпсэтээри гыннахтарына теле�
фонистка штекеры илиитинэн анал
ячейкаіа уган холбуура уонна араа�
рара. Телефонисткаттан ўлэіэ бўўс�
бўтўннўў бэриниини, боліомто�
лоох, эппиэтинэстээх, ўрдўк куль�
туралаах, тўргэн�таріан туттуулаах
буолууну ирдиирэ. Бу хаачыстыба�
лар, ўлэ навыктара Лидия Констан�
тиновна ўлэтэ ситиЇиилээх, ўрдўк
кєрдєрўўлээх буоларыгар тєЇўў
кўўс буолбуттара. Ол курдук Л.К.
Мархинина уЇун, сыралаах, тах�
сыылаах ўлэтэ сыаналанан "Àіа
дойду Улуу сэриитин кэмигэр кил�
биэннээх ўлэтин иЇин", "В.И. Ле�
нин 100 сааЇа туоларыгар килбиэн�
нээх ўлэтин иЇин", "Ўлэ бэтэрээнэ"
уо.д.а. юбилейнай мэтээллэринэн,
"Коммунистическай ўлэ ударнига",
"Социалистическай куоталаЇыы
кыайыылааіа" бэлиэлэринэн, Бо�
чуотунай Грамоталарынан, Махтал
Суруктарынан бэлиэтэммитэ. 1980
с. Бочуоттаах сынньалаμμа тахсан
баран Лидия Константиновна оро�
йуоннааіы военкомакка охранник
эппиэттээх ўлэтин толорбута, ону
ўєрэ�кєтє "тўўμμў военкоммун"
диэн дьээбэрэн этэрэ.

Лидия Константиновна таптал�
лаах кэргэн, ил�эйэ, єйдєЇўў�єйє�
Їўў уйаламмыт сылаас холумтан�
наах дьиэ кэргэн ийэтэ, тутаах ки�
Їитэ, хаЇаайката этэ. Олоіун аргы�
Їа, кэргэнэ Малдьаіартан тєрўттээх
Àрхип Николаевич Àлексеев (1925�
1991 сс.) Àіа дойду Улуу сэриитин
бэтэрээнэ, єр сылларга Ньурбатаа�
іы МТС�ка, "Ньурба" сопхуоска
бухгалтерынан ўтўє суобастаахтык,
кыЇамньылаахтык ўлэлээбитэ.
Оіолоро Надежда, Вера, Любовь
олоххо бэйэлэрин суолларын таба
ўктэммит статистика, медицина
идэлэрин баЇылаабыт, дьон ытык�
табылын ылбыт ўс кэрэ Далбар Хо�
туттар, оттон уоллара Николай тє�
рєєбўт сириттэн тэлэЇийэн, студен�
наабыт Томскай куоратыгар олох�
суйан билимμэ (наукаіа, чинчийэр
ўлэіэ) олоіун, билиитин анаата.
Лидия Константиновна уонна Àр�
хип Николаевич элбэх сиэн, хос
сиэн мип�миинньигэстик сырылач�
чы сыллыыр, атаахтыыр, ахтар кўн�
дў дьонноро этэ. Сиэннэрэ эбэлэ�
рин хайдах курдук ытыктыылла�
рын, таптыылларын бэйэм илэ ха�
рахпынан кєрєн турабын. 2007 сыл�
лаахха Лидия Константиновна кєр�
дєЇўўбўн ылынан олоіун туЇунан
ахтыы суруйбутун болдьообут кўм�
мэр ыла тиийбитим � тєрєєбўт кўнэ
эбит. Сотору�сотору тєлєпўєн тыа�
Їаан, кэпсэтиибит тохтоон ылара.
Онно кєрўє этигит, хайдах курдук
кини ўєрўўтўттэн хараіа мичили�
йэн, бэйэтэ єссє сырдаан: "Сиэннэ�
рим эіэрдэлээтилэр", � диэн киэн
туттан, долгуйан, ўєрэн туран этэ�
рин.

Лидия Константиновна кєнє
сўрўннээх, сэмэй, ўтўє дууЇалаах,
тєЇє да сааЇырдар, кэрэ сэбэрэтин
ыЇыктыбатах, сырдыгынан сыдьаа�
йа сылдьар КиЇи этэ. Тєрєппўттэ�
ригэр убаастабылын, кинилэр тус�
тарынан ўтўє єйдєбўлў саныы сыл�
дьаары дьиэ кэргэн олоіун дьол�
лоох тўгэннэрин ўйэтиппит хаар�
тыскалары, кинилэр илиилэрин сы�
лааЇа, сўрэхтэрин иэйиитэ иμмит
малларын сыа�сым курдук тутан,
кэми�кэрдиини уμуордатан, кичэл�
лээхтик, харыстабыллаахтык ууран�
харайан илдьэ сылдьыбыта кэрэхсэ�
биллээх, махталлаах суол.

***
Бастакы хаартыскаіа тўЇэрэр

аппараттар тэнийэллэрин саіана
фотографтары "художники света и
тени" диэн ааттыыллара, ону сэргэ
кинилэр дьон олоіун кыл тўгэнин
тохтотон ўйэтитэр, кэм кэрэЇитэ,
єйдєбўнньўгэ гынан кэнэіэски кє�
лўєнэлэргэ хаалларар алыптаах
кўўстээхтэринэн сонун, дьикти

идэлээх дьоннор ахсааннарыгар
киирэллэрэ. Былыргы хаартыскала�
ры ыксаабакка, хас биирдии деталы
сыныйан, сирийэн кєрўєххўн баіа�
раіын. Ол курдук кинилэр бэйэлэ�
ригэр тардар, абылыыр кўўстээхтэр,
кинилэртэн ол саіанааіы сылаас,
ураты салгын, иэйии тыына илги�
йэргэ дылы.

Билигин Л.К. Мархинина дьиэ�
тээіи альбомуттан музейга биэрбит
хаартыскаларын копияларын кытта
билсиэххэ.

1�кы хаартыска. Бу почта отк�
рыткатыгар эЇиги Дьокуускай куо�
рат килбэйэр киинигэр Улахан
(Большая) уулуссаіа Иркутскай
куораттан тєрўттээх иккис гильдия�
лаах атыыЇыт Иван Иванович Си�
лин мануфактуранан, бородуукта�
нан, ўрўμ уонна кыЇыл кємўс киэр�
гэллэринэн эргинэр маіаЇыынын
уонна мезониннаах дьиэтин кєрє�
іўт. Бу Л.К. Мархинина эЇэтэ Васи�
лий Иннокентьевич Монастырев
ўлэлээбит уонна олорбут дьиэлэрэ.
Лидия Константиновна эЇэтин ту�
Їунан: "В магазине Силина сначала
дед был мальчиком (араас бытархай
соруктарга сўўрэр�кєтєр уол оіо), а
потом продавцом", � диэн кэпсээ�
битэ. Билигин бу тутуулар оннула�
рыгар Ленин аатынан проспекка
СЄ Бырабыыталыстыбатын 2�ис
№�дээх (уруккута партия обкуомун)
дьиэтэ баар уонна Ленин пааматын�
ньыга турбута. Онтон тэйиччи "Ко�
ковин уонна Басов" фирма атыы�
эргиэн маіаЇыына, Предтеченскай

таμара дьиэтин куполлара кєстєл�
лєр. Билигин итиннэ уруккута
"Якутзолото" тэрилтэ офистара,
салгыы "Àзимут" (урукку аата "По�
лярная звезда") гостиница тутул�
ланнар куорат биир кыраЇыабай ар�
хитектурнай ансаамбыллаах миэс�
тэтэ буолар.

Киин куораппыт былыргы ис�
ториятын, тутууларын интэриэЇир�
гээн ўєрэппит, чинчийбит Ярослав
Àрбугин (кини билигин Дьокуус�
кайга саμардыы аЇыллыбыт "Ретро�
музей техники" дириэктэрэ) суруй�
бутунан, Силиннар уЇаайбалара
1905 с. тутуллубут, улахан мезонин�
наах дьиэіэ И.И. Силин уолаттара
Василий � кємўс тўўлээіинэн эрги�
нэр, куорат Думатын депутата, Пан�
телеймон � хаартыскаіа тўЇэриинэн
ўлўЇўйэр дьарыктаах уонна кини�
лэр фирмаларын довереннайа В.И.
Монастырев (Лидия Константи�
новна эЇэтэ � С.Е.) олорбуттар. Си�
линнар дьиэлэрин балконуттан куо�
рат саамай улахан таас дьиэтэ � Гос�
тинай двор уун�утары кєстєн тура�
ра. Сэбиэт былааЇа олохтоммутугар
1923 с. Силин маіаЇыыныгар типо�
графия, оттон мезониннаах дьиэти�
гэр "Àвтономная Якутия", "Кыым"
хаЇыаттар редакциялара олохсуйан
ўлэлээбиттэр. 1931 с. типография
дьиэтэ тиэргэн иЇигэр турбут бала�
іаны уонна ампаары кытта уокка
былдьаммыттара, онтон мас дьиэ�
тин 1936 с. кєтўрбўттэр эбит.

Почтовай открытка кэтэх єттў�
гэр: "Многоуважаемую Марфу
Константиновну приветствую с

Днем Àнгела. Желаю счастья. Ма�
рия Никитина. 1 сентября 1916 г."
диэн Лидия Константиновна эбэти�
гэр аадырыстаммыт. Бу открытканы
кини 1982 с. музейга бэлэхтээбит.

2�ис хаартыска. ЭЇиги ўс эр ки�
Їи хаартыскаіа тўспўтўн кєрєіўт.
Хаартыска кэтэх єттўгэр: "Яков Се�
менович, Иван Семенович Комаро�
вы, Николай Иннокентьевич Мо�
настырев. Снято 17 августа 1902 го�
да в 9 часов утра, г. Иркутск" диэн
сиЇилии, толору, чааЇыгар тиийэ
суруктаах. Кэнники эрээккэ тураач�
чы Николай Иннокентьевич � бу
Лидия Константиновна эЇэтин Ва�
силий Иннокентьевич Монастырев
бииргэ тєрєєбўтэ буолар.

Н.И. Монастырев бу кимнээіи
кытта хаартыскаіа тўспўтэ буолуой?
Комаров Яков Семенович (1850�
1915 сс.) диэн Иркутскай куорат
Думатын мунньаіын быЇаарыылаах
куоластаах депутата, Иркутскай гу�
берниятын правлениетыгар, казна�
чействоіа араас дуоЇунастарга ўлэ�
лээбит ыстаарсай коллежскай асес�
сор. Иркутскай Управатын чилиэ�
нэ, куорат Головатын солбуйааччы
эбээЇинэЇин толорооччу дуоЇуна�
Їыгар ўлэлээбит чиновник. Кєр�
бєттєр училищеларын попечителэ.
Балыксыттар уонна айыліаны ара�
μаччылааччылар правлениеларын
чилиэнэ. Искусствоны сэμээрээч�
чи буоларын быЇыытынан, худуо�
Їунньуктар хартыыналарын кол�
лекциялыыр дьарыктаах эбит. От�
тон Иван Семенович Комаров 1903
с. Петербург куоракка єлбўт диэн
хаартыска кэннигэр быЇаарыы су�
руктаах.

Николай Иннокентьевич Мо�
настырев, сэрэйдэххэ, эмиэ атыы�
нан�эргиэнинэн дьарыктаммыт
буолуон сєп.

Я.С. Комаров араас сылларга
Иркутскай куорат Думатыгар Саха�
быт сирин историятыгар ўтўє аатта�
рын хаалларбыт, ўєрэіи�сайдыыны
єрє туппут, бэйэлэрин кэмнэрин
бэлиэ дьонун кытта биир кэмμэ
депутатынан талылла сылдьыбыта.
Ол курдук, холобур быЇыытынан,
аіыйах киЇи аатын ахтан ааЇыахха:
кємўс хостуур приискалардаах, тўў�
лээіинэн, сэлии аЇыытынан эргим�
мит бастакы гильдиялаах атыыЇыт,
Ленаіа уу аалларынан устууну са�

––  ММууззеейй  ээккссппооннааааттттаарраа  ккээппссииииллллээрр  ––

Хаартыскаларга –

Л.К.Мархинина.
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іалаабыт дьоннортон биирдэстэрэ,
меценат, Илин Сибииргэ ўєрэх кы�
Їаларын, ол иЇигэр Дьокуускай�
дааіы кыргыттар гимназияларын,
попечителэ И.Г. Громовы, гильдия�
лаах атыыЇыттар, Ленаіа судоход�
най компанияны тэрийсибит бы�
рааттыы Ефрем, Николай Глотовта�
ры, бастакы гильдиялаах атыыЇыт,
1896 с. Àллараа Новгородка Бўтўн
Àрассыыйатааіы художественнай�
промышленнай, 1900 с. Парижка
буолбут Àан дойдутааіы быыстап�
каларга Саха сирин салаатын экс�
понаттарын кєрдєрўўтўн тэрийси�
бит дьоннортон биирдэстэрэ, 1898
с. суруйааччы Л.Н. Толстой кєрдє�
Їўўтўнэн духобордар дьиэ кэргэттэ�
рин Дьокуускайга уу суолунан бэйэ�
тин фирматын суотугар босхо аіа�
лан кємєлєспўт Громовтар кўтўєт�
тэрэ М.В. Пихтины, предпринима�
тель, меценат, Сибииргэ ўєрэіи�
риини, култуураны сайыннарыыга
элбэх ўтўєнў оμорбут, Хотугу муора
суолун баЇылааЇыμμа кылаатын
киллэрсибит, Дьокуускайтан Охот�
скай муораіа тахсыыга Àяны муора
пуордун быЇыытынан туЇанар туЇу�
нан этиини киллэрбит À.М. Сиби�
ряковы, Забайкальеіа, Иркутскайга
библиотекалары, музейдары тэрий�
сибит, хаЇыаттары, сурунааллары
таЇаарар, 1889 с. Дьокуускайга
буолбут Сибиир политссылкатын
биир улахан хамсааЇынын туЇунан
киэμ араμаіа биллэрбит И.И. По�
повы уо.д.а. Кинилэр ааттара Саха�
быт сирин, ону ааЇан Сибиир,
Àрассыыйа историятыгар умнуллу�
бакка ааттана турар.

3�ўс хаартыска. Байыаннай ши�
неллээх, папахалаах, куругар кав�
казтыы типтээх бебут диэн бойо�
буой кинжал иилиниилээх эдэр ки�
Їи хаартыскатын кєрєбўт. Хаартыс�
ка кэннигэр: "…Посылаю свою кар�
точку на память. Снимался 1 дня
февраля 1916 г. в местечке Мир. 23�
го Сибир. стрелков. 16�й Гренад.
роты из действующей армии. Миха�
ил Корякин", � диэн суруктаах.
Хаартыска аадырыстаммыт киЇи�
тин аата кырыллыбыт, сорох бууку�
балара эрэ хаалбыттар. Ол эрэн бу
хаартыска Лидия Константиновна
дьонугар бэлэхтэммитэ чуолкай.

Саха сиригэр 1 Àан дойду сэ�
риитин кэмигэр политическай,
общественнай олох, мобилизация
тустарынан боппуруостар ХХ ўйэ
90�ус сылларыгар диэри улаханнык
боліомтоіо ылыллан ўєрэтиллибэ�
тэхтэрэ. 2000 сыллар саіаланыыла�
рыгар учуонайдар Федоров В.И.,
Захарова Т.В., Павлов À.À., Песте�
рев В.И. ўлэлэрэ бэчээттэммиттэрэ.
Кинилэри сэргэ бу тиэмэни чин�
чийээччилэртэн биирдэстэринэн
Дьокуускай куорат 33 №�дээх ос�
куолатын дириэктэрэ, история
учуутала, 2017 с. "Саха Республика�
тыгар сыл бастыμ учуутала" номи�
нация хаЇаайына Прокопий Дмит�
риевич Батюшкин буолар. Кини
суруйарынан, оччотооіу сокуоμμа
этиллэринэн Сибиир тєрўт олох�
тоох норуоттара (инородецтар)
биир эрэ тўгэμμэ сэриигэ барар
кыахтаахтара � бэйэлэрэ тылланан
барар буоллахтарына. Кинилэри
"охотниктар" диэн ааттыыллара

("булчут" диэн суолтаіа буолбакка,
"баіаран барааччы" � "иметь охоту"
диэнтэн). Билиμμиннэн "доброво�
лец" диэх этибит. Маннык сэриигэ
барыан баіалаах хайаан да эт�сиин
єттўнэн чэгиэн, эдэр�сэнэх (18�43
саастаах), сууту�сокуону кэспэтэх
уонна Дойдуга, ыраахтааіыга бэри�
ниилээх буолуохтаах эбит.

СЄ Национальнай архыыбын
докумуоннарыгар олоіуран, 1916
сыл саμатыгар диэри барыта 24
"охотник" бигэргэтиллибит диэн
П.Д. Батюшкин суруйар. Олор ис�
тэригэр бу хаартыска геройа � Ми�
хаил Корякин. Кини 1915 сыл ыам
ыйын 18 кўнўгэр сэриигэ бараач�
чылар испииЇэктэригэр киирбит.
Корякин хаартыска кэтэіэр суруй�
бутунан, кини гренадерскай рота
састаабыгар киирэн сэриилэспит.
Бу рота байыастара хорсун�хоодуот
этилэр: єстєєх окуопатыгар грана�
талары сабыта быраіаттаан, буруо�
буулдьа быыЇынан бастакынан ки�
мэн киирэллэрэ уонна окопнай
хапсыЇыыга табыгастаах, сытыы
уктаах кинжалларынан (бебуттары�
нан) сатабыллаахтык туттан єстєєх�
тєрўн єЇєрєллєрє. Михаил Коря�
кин хаартыскаіа тўспўт Мир диэн
нэЇилиэнньэлээх пууна билиμμи
Белоруссия Гродненскай уобалаЇы�
гар баар. 1915�1916 сс. бу уобалас
территориятыгар кайзер Вильгельм
армията аан бастаан окуопаіа сэ�
риилэЇэ сытар Àрассыыйа импери�
ятын саллааттарын, апыЇыардарын
утары хлордаах гаЇы туттубуттара
биллэр. Ийэ дойдутун кємўскээччи
Михаил Корякин дьыліата билли�
бэт, онон кини олоіун чинчийиэн
баіалаахтары элбэх кєрдўўр ўлэ
кўўтэр.

Эбэн этэр буоллахха, 1 Àан дой�
ду сэриитигэр биЇиги улууспутут�
тан революционнай єйўн�санаатын
иЇин кєскє ыытыллан 1908�1916 сс.
Маалыкайга олорбут Ян Юлий
Якобович Келле�Пелле кыттыбыта.
Кини 12�ис армия 6 армейскай
куорпуЇун 3�ўс Сибирскай стрел�
ковай дивизиятын 12 стрелковай
полкатын 12 ротатыгар стрелок бы�
Їыытынан билиμμи Латвия госу�
дарствотын территориятыгар сэ�
риилэспитэ. Сэрии хонуутуттан
Маалыкайга олорор кэргэнигэр,
оіолоругар суруктарын Келле�Пел�
ле Е.Ю., Келле Э.Я., Грачев Я.Д.
суруйбут "Семейные хроники"
(Ижевск, 2010 с.) диэн кинигэттэн
билсиэххэ сєп.

4�ўс хаартыска. Дьокуускайга
Улахан (Большая) уулуссаіа аатыр�
быт фотограф Василий Петрович
Приютов фотосалонун декорация�
тын фонугар тўЇэриллибит хаар�
тыскаіа тыыннан устан иЇэр икки
эдэркээн кыргыттар мєссўєннэрин
кєрєбўт. Илиитигэр эрдиилээх,
Àзия дойдуларыгар тєбєлєрўгэр
эринэн кээЇэр сырдык тюрбаннаах
кыыс � бу Вера Васильевна Монас�
тырева, Лидия Константиновна
ийэтэ. Уμа диэки олорооччута �
À.И. Софронов�Àлампа тапталлаах
олоіун аргыЇа, музата, "ўрўμ туллу�
га", "кыталыга", "кўннээіэр кўндў
кємўЇэ", "халлаанын кустугун киэр�
гэлэ", "саргылардаах саЇаріата",
"нарын хатыμа" � Евдокия Конс�
тантиновна Яковлева (1891�1971
сс.), Нам улууЇун 1 Ўєдэйиттэн тє�
рўттээх Саха Национальнай тыйаа�
тырын артыыската. Кыргыттар ик�
киэн эт саастыылар, эдэрдэр, ис
киирбэх дьўЇўннээхтэр. Дьўєгэ�
лиилэр хас сыллаахха хаартыскаіа
тўспўттэрэ биллибэт, суруллубатах.
Хомойуох иЇин, Вера Васильевна
уонна Евдокия Константиновна
ханна, хаЇан билсиспиттэрин Л.К.
Мархининаттан дириμник токкоо�
лоЇон ыйыталаспатахпын. Хаар�
тыскаттан да кєстєрўнэн, Е.К.
Яковлева уонна В.В. Монастырева
эдэр саастарыттан доіордоспуттар,
онтон кэлин хас биирдиилэрэ дьиэ
кэргэн тэринэн, ўлэлээн�хамсаан,
бэйэ�бэйэлэриттэн тэйиччи да сы�
рытталлар (биирдэрэ � Дьокуус�
кайга, иккиЇэ � Ньурбаіа) сибээс�
тэрин быспатахтар. Вера Васильев�
на дьўєгэтин Е.К. Яковлева сурук�
тарын уура сылдьыбытын ыалдьан
бу Орто дойдуттан букатыннаахтык
арахсарыгар 1981 сыллаахха, ийэлэ�
рин тиЇэх баіа санаатын толорон,

хоруобугар уган атаарбыттарын ту�
Їунан Лидия Константиновна ахтан
аЇарбыта.

Мин бэйэм сабаіалааЇыммы�
нан, бу икки дьўєгэлиилэри, баіар,
тыйаатыр ситимнээбитэ буолуо.
Яковлева Е.К. ахтыытынан, оччо�
тооіу эдэр ыччат Приказчиктар
обществоларын кулуубугар, ону
сэргэ атыыЇыт К.Д. Спиридонов
(Àлампа эдэр сылдьан киниэхэ
дьыалатын эридьиэстээн суруксут�
туур этэ), Я.И. Парников дьиэлэри�
гэр мустан сахалыы тылынан ис�
пэктээк туруораллара. Ити ыччат
сєбўлээн мустар, алтыЇар сирдэрэ
этэ.

Àлампаны кытта Евдокия Конс�
тантиновна 14 сыл бииргэ олорбут�
тара (1913 � 1927 сс.), ол иннигэр 4
сыл билсибиттэр. Е.К. Яковлева
дьўєгэтин Вера Васильевнаны оло�
іун аргыЇын À.И. Софроновы кыт�
та билиЇиннэрбит буолуохтаах уон�
на кинилэр кылгас да тўгэμμэ ал�
тыЇан ааспыт буоллуннар � сахабыт
литературатын тєрўттээччилэртэн
биирдэстэриниин, Национальнай
тыйаатыр бастакы дириэктэри�
ниин, Àлампа курдук сўдў КиЇи�
лиин билсиЇии � Вера Васильевна
олоіор биир умнуллубат, єйтєн�
сўрэхтэн сўппэт, суураллыбат суол�
таламмытыгар эрэнэбин.

5�ис хаартыска. ЭЇиги инниги�
тигэр Монастыревтар�Мархинин�
нар дьиэ кэргэттэрэ Дьокуускай
куоракка тўспўт мєссўєннэрин кє�
рєіўт. Хаартыскаіа химическай
реакция барбытын туоЇутунан со�
рох сиринэн харатыμы туочукалар
бааллар. Лидия бу хаартыскаіа
суох, єссє кўн сирин кєрє илик.

Бастакы эрээккэ уμаттан хаμас
диэки кини ийэтин, эбэтин: Вера
Васильевна Мархининаны уонна
Марфа Константиновна Монасты�
реваны кєрєбўт. Эбэтин ньилбэгэр
чыычаах оіото кєтєєрў кынаттарын
даллаппытын курдук илиилэрин
єрє кєтєхпўт, мааны таμастаах�сап�
таах, куукула курдук кылбаа маμан
чочуонай, кэрэ аанньал сэбэрэлээх
кырачаан Àлечка, Àлевтина Конс�
тантиновна Татаринова�Мархини�
на (1926�1999 сс.), дьонугар�сэргэ�
тигэр бастакы кўўтўўлээх оіо, сиэн
олорор. Хаμас диэки � Е.К. Яков�
лева. Евдокия Константиновна Мо�
настыревтар истиμник саныыр чу�
гас киЇилэрэ, кыыстарын Вера
дьўєгэтэ буолан бу дьиэ кэргэн
хаартыскатыгар тўЇўспўт буолуох�
таах. Хомойуох иЇин, Евдокия
Константиновна ийэ буолар дьолу
билбэтэіэ: Àлампалыын єрўЇўнэн
Булуμμа устан истэхтэринэ кўўс�
тээх тыал тўспўт быЇылааныгар сў�
рэіин анныгар илдьэ сылдьыбыт
аіыйах ыйдаах оіотун куоттарбыта.

Àля Мархинина Ньурба оскуо�
латыгар ўєрэнэ сылдьан туйгун
ўєрэіин иЇин 1940 с. пионердар
Бўтўн Сойуустааіы "Àртек" лааіыр�
дарыгар сынньанар чиэскэ тикси�
битэ. Чуолкайдаан суруйар буоллах�
ха, Àля бу лааіырга єссє 1939
сыллаахха барар путевкалааіа да,
Ньурбаттан Дьокуускайга уу суолу�
нан хойутаан тиийэн группатын
оіолоруттан хаалан хаалбыт этэ. Ол
саіана билиμμи курдук айан сыы�
дам, тўргэн буолбатаіын бары да
билэбит: суол�иис мєлтєх туруктаа�
іа, транспорт, айан кєлєтє да бы�
таана. УЇун унньуктаах айаны тулу�
йан Àля нэдиэлэ устата дойдубут
тэбэр сўрэіин Москва куорат кэрэ�
бэлиэ сирдэринэн сылдьыбыта,
биир ый "Àртекка" араас дойду оіо�
лорун кытта билсэн, доіордоЇон,
Хара муораіа сєтўєлээЇинэ, кате�
рынан хатааЇылааЇына, Àю�Даг
хайатыгар походка, Крымскай об�
серваторияіа, Никитскай садка
экскурсияларга сылдьаааЇына, аан
бастаан арбуз, дьаабылака, вино�
град боруобалааЇына � барыта со�
нун, оіо сааЇын биир чаіылхай,
умнуллубат, дьикти ўчўгэй тўгэнин
быЇыытынан єйўгэр�сўрэіэр хата�
нан хаалбыта чахчы. Àны Дьокуус�
кайтан дойдутугар айаннаан кэлби�
тэ эмиэ туспа кэпсээн. Бўлўў эбэ
уута тўЇэн кўЇўн хаайтарыы буол�
бут. Онон Àля Мархинина биЇиги
оройуонтан XI�ис уобаластааіы
комсомольскай конференция деле�

гаттарын кытта Дьокуускайтан са�
тыы, аттаах тэлиэгэіэ мэμэстэн,
аара суолга сибиэбийэлэргэ хонон
ый курдук айаннаан Ньурбаны сэ�
тинньи ортото булбуттар. Ити айан
туЇунан хомсомуол, партия бэтэ�
рээнэ, єр сылларга Малдьаіар Сэ�
биэтин бэрэссэдээтэлинэн, сэкирэ�
тээринэн ўлэлээбит I Хаμаластан
тєрўттээх П.Н. Тимофеева (1919 �
2012 сс.) суруйан хаалларбыт ах�
тыытыттан билиэххэ сєп. Праско�
вья Николаевна сынньалаμμа тах�
сан баран ииЇинэн дьарыктаммыта:
саха олоіун, айыліатын кєрдєрєр
паннолара, кєбўєрдэрэ, кўрўчўє�
гўнан тупсаіай оμоЇуктара элбэх
быыстапкаларга, ол иЇигэр музейга,
дьон сэμээриитин ылбыта.

Àлевтина Константиновна
ўєрэммит оскуолатыгар учууталлаа�
быта, онтон олоіун журналистика�
ны кытта сибээстээн, оройуоммут
хаЇыатыгар, "Социалистическая
Якутия" хаЇыакка промышленность
отделыгар, Дьокуускайдааіы ради�
оіа, телевидениеіа ўлэлээбитэ.
Тапталлаах кэргэн, ийэ, эбэ этэ.

Хаартыска кэнники эрээтигэр
Василий Иннокентьевич Монасты�
рев уонна кўтўєт Константин Федо�
рович Мархинин тураллар. Хаар�
тыска хас сыллааіыта биллибэт.
Кырачаан Àлечка 1926 с. тєрєєбўт
буоллаіына, бу манна кини, быЇа
холоон, 1 � 1,5 саастаах буолуон сєп.
Оччотугар, дьиэ кэргэн 1927�1928
сс. эргин мустан бэйэлэрин кўлўк�
тэрин ўйэтиппит буолуохтарын сєп
эбит.

***
Л.К. Мархинина Ньурбатааіы

Норуоттар доіордоЇуулара музейы
тэрийбит К.Д. Уткины кытта ис�
тиμ, сылаас сыЇыаннаах этилэр.
Лидия Константиновна музей ўлэ�
тин кєрє�истэ сылдьан сэргиирин,
биЇириирин биллэрэн, Ксенофонт
ДмитриевиЇы киЇи быЇыытынан
убаастаан, эрэнэн, итэіэйэн туран
дьонуттан хаалбыт былыргы малла�
ры: почтовай открыткалары, плас�
тинкалардаах патефону, ааспыт ўйэ
саіаланыытынааіы банкноталары
уо.д.а. бэлэх быЇыытынан 1982 с.
музейга туттарбыта. 1984 с. Дьо�
куускай куорат урукку кєстўўлэр�
дээх открыткатыгар: "Уважаемый
Ксенофонт Дмитриевич, поздрав�
ляем Вас с присвоением высокого
звания "Заслуженный работник
культуры РСФСР" за неутомимую
кропотливую работу по освещению
нашего прошлого..." диэн эіэрдэ
тыллары суруйан бэлэхтээбитэ
музей фондугар хараллыыга баар. 

Музейга бэлэхтэммит хас биир�
дии ааспыт ўйэтинээіи кэм туоЇута
буолбут мал�сал, хаартыска уо.д.а.
кўндў, тугунан да кэмнэммэт сыа�
налаах буолар. Улуу поэт À.С. Пуш�
киμμа анаан Москваіа музей тэ�
рийбит уонна салайбыт Àлександр
Крейн (1920�2000 сс.): "Каждый дар
� это материализованное выраже�
ние любви дарителя к тому чему
посвящен музей, это патриотичес�
кий поступок, выражение заботы
дарителя о развитии культуры, же�
лание внести в нее свой вклад" диэн
бэлэхтээччилэргэ ўрдўк сыанабылы
биэрбит махтал, биЇирэм тыллара
Лидия Константиновна Мархини�
наіа эмиэ тус сыЇыаннаах.

ТуЇаныллыбыт источниктар:
Мархинина Л.К. Àвтобиография.

23 марта 2007 г. Фонд НМДН им.
К.Д. Уткина.
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2. Петров À.В., Плотникова
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6. Тимофеева П.Н. Хаμалас ком�
сомолецтара (ахтыы). 26.09.1998 с.
Хаμалас музейын фонда.

Сардана ЕВСЕЕВÀ.
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Сытыары:
1. Туораах. 3. Хаμалас. 5. Єнньўєс. 7. Моой.

8. Єμўргэс. 10. Кыым. 11. Àраμ. 12. ЄЇўк. 14.
Єлўў. 15. Єнєр. 16. Ўгўрўє. 18. Єгєрєμ. 19. Тўўл.
20. Ўгэх. 22. Эіэ. 24. Сўлўмэ. 25. Ўўс. 26. Сис.
27. Кўрўєх. 28. Ўєс. 30. Элиэ. 33. Àлаа. 34.
Кириμэ. 35. Ньамах. 36. Сыыс. 37. Суот. 39.
Эниэ. 40. Тўбэ. 42. Ырба. 45. СэппэЇэ. 46. Бигэ.
47. Àбыріал. 48. ÀйыыЇыт. 49. Эрдэіэс.

Туруору:
1. Тўнэ. 2. Хампа. 3. Хайыр. 4. Сўгэ. 5. Єйўє.

6. Сымара. 8. Єрєгєй. 9. Сиэр. 10. Кўўлэ. 13.
Кєμўс. 17. Єлўєхўмэ. 18. Єймєкєєн. 19. Тўєлбэ.
21. Хандаа. 23. Эмис. 25. Ўкчў. 26. Сэксэ. 29.
Сахса. 31. ТиμэЇэ. 32. Халыма. 36. Суос. 38.
Таал. 40. Тєбєт. 41. Этэіэ. 43. Àппа. 44. Àіас.

Бэлэмнээтэ Àлла СЕЛЬТЮКОВÀ�Àйаалла.

Тыва Єрєспўўбўлўкэтин
баЇылыга Владислав Ховалыгы

кытта кєрсўЇўў
Бу сырыы Àлександр Жирков Тыва Єрєспўў�

бўлўкэтин баЇылыга Владислав Ховалыктыын сэ�
тинньи ый 9 к. буолбут кєрсўЇўўтўттэн саіаланна.

КєрсўЇўўгэ Владислав Ховалыг Тыва уонна
Саха Єрєспўўбўлўкэлэрин баЇылыктарын, бы�
рабыыталыстыбаларын, парламеннарын икки
ардыгар ўлэлэрин хайысхаларынан єр кэм уста�
тыгар олохтоммут ўтўє сыЇыаннарын, хардарыта
сўбэлэЇэр�кємєлєЇєр ўтўє ўгэстэрин бэлиэтээ�
тэ. Бу маннык сыЇыаннаЇыы сўрўн тєрдє саха
уонна тыва норуоттара єйдєрўнэн�санаалары�
нан бэйэ�бэйэлэрин аймахтыы норуоттарынан
ааіыналлара буолар диэтэ.

Владислав Ховалыг Àлександр Николаевич�
ка тус бэйэтигэр истиμ махталын уонна ытык�
табылын эттэ: "Ил Тўмэн уонна Ўрдўкў Хурал
икки ардыгар ўєскээбит сыЇыаннаЇыыга эн �
Àлександр Николаевич тус бэйэμ кылаатыμ
сўμкэн, биЇиги ону єрўў єйдўўбўт уонна сыана�
лыыбыт", � диэтэ. Ону сэргэ Тыва баЇылыга
Àлександр Николаевич Ил Тўмэн салайааччы�
тын быЇыытынан ўлэтин таЇынан, наука, кул�
туура, искусство уо.д.а. эйгэіэ киэμ далааЇын�
наах ўлэтин кэтээн кєрєн тус бэйэтэ улаханнык
сєієрўн�махтайарын туЇунан эттэ. Владислав
Ховалыг тыва норуотун уонна тус бэйэтин
аатыттан Àлександр Николаевичка бу сўўнэ бы�
райыагы кєіўлээбитин уонна олоххо киллэрби�
тин иЇин махталын биллэрдэ: "Бўгўн биЇиэхэ
бэлиэ кўн � тыва норуотун биир бастыμ "Хунан�
Кара" эпическэй айымньытын уруулуу норуоп�
пут тєрєєбўт тылынан ааіар кыахтаммытын ўр�
дўктўк сыаналыыбыт. Бу бырайыак Àрассыыйа
норуоттарын култууратын нэЇилиэстибэтин сы�
лын иитинэн олоххо киирбитэ кэрэхсэбиллээх.
Норуоттар култуураларын, кинилэр майгыларын
уонна ўгэстэрин ойуулаан кєрдєрєр култуура
холбоЇуктаах єйдєбўлэ бу курдук олохсуйар", �
диэн эттэ.

Àлександр Жирков Тыва баЇылыгар Саха
Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дархана Àйсен Николаев
истиμ эіэрдэтин тириэртэ.

Владислав Ховалыг уонна Àлександр Жир�
ков Саха Єрєспўўбўлўкэтэ уонна Тыва Єрєспўў�
бўлўкэтэ салгыы бииргэ ўлэлэрин барылын
ырыттылар, санааларын ўллэЇиннилэр.

"Хунан�Кара" олоμхо саха тылынан тыл�
баастанан тахсыбытын бэлиэтиир дьоро киэЇэіэ
Тыва Єрєспўўбўлўкэтин баЇылыга Владислав
Ховалыг Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Дарханыгар
Àйсен Николаевка улахан эіэрдэтин тириэрдэ�
рин туЇунан эттэ. Эпическай айымньыны тыл�
баастаабыт Àлександр Жироквка, Àльбина Бо�
рисоваіа махталын тириэрдэн туран, кини "Дьу�
луруйар Ньургун Боотур" диэн саха олоμхотун
тыва тылыгар тылбаастааЇын ўлэтэ тўмўктэнэн
эрэрин иЇитиннэрдэ уонна аны сайын Саха си�
ригэр ити улахан суолталаах культурнай бэлэіи
илдьэ тиийиэхпит диэн эрэннэрдэ.

Ил Тўмэн уонна Ўрдўкў Хурал: 
бииргэ ўлэлээЇин

Сэтинньи 10 к. Àлександр Жирков Тыва Єрєс�
пўўбўлўкэтин Ўрдўкў Хуралын Бэрэссэдээтэлэ
Кан�оол Давааны кытта кєрўстэ. 

КєрсўЇўўгэ Ил Тўмэн уонна Улуу Хурал
салайааччылара парламеннар икки ардыларыгар
бииргэ ўлэлээЇин туЇунан СєбўлэЇии тэрээЇин�
нэрин олоххо киириитэ балай эмэ тэтимнээхтик
баран иЇэрин бэлиэтээтилэр. Кинилэр тыва но�
руотун биир бастыμ эпическэй айымньыта "Ху�
нан�Кара" саха омук тылынан бэчээттэнэн кўн
сирин кєрбўтэ бу СєбўлэЇии тэрээЇиннэрин са�
μа таЇымμа таЇаарда уонна бырааттыы омуктар
чугас доіордуу сыЇыаннара салгыы бєієргўўрў�
гэр олук буолла диэн санааларын эттилэр.

Àлександр Николаевич Ўрдўкў Хурал Бэрэс�
сэдээтэлэ Кан�оол Даваа Тыва Єрєспўўбўлўкэ�
титтэн бу бырайыак ўлэтин сўрўннээччи бы�
Їыытынан тэрийбитин, иилээбитин�саіалаабы�
тын тўмўгэр Àрассыыйа норуоттарын култуура�
тын нэЇилиэстибэтин сылын тэрээЇиннэрин
иитинэн бу кинигэ кўн сирин кєрбўтўн бэлиэ�
тээн туран, Кан�оол Тимуровичка тус бэйэтигэр
махтал тылларын эттэ.

Кан�оол Тимурович СєбўлэЇии чэрчитинэн
аны саха олоμхолоруттан бўгўμμў кўμμэ ордук
улаханнык биЇирэммит уонна таріаммыт П.À.
Ойуунускай "Дьулуруйар Ньургун Боотур" олоμ�
хото тыва омук тылыгар тылбаастана сылдьарын

этэн туран бу ўлэ хаамыытын, тўмўктэнэн эрэ�
рин туЇунан сиЇилии кэпсээтэ.

Тўмўккэ Àлександр Жирков уонна Кан�оол
Даваа Ил Тўмэн уонна Ўрдўкў Хурал икки арды�
ларыгар бииргэ ўлэлээЇин туЇунан сўбэлэсти�
лэр, федеральнай уонна региональнай сокуонна�
ры оμорууга санааларын атастастылар.

Саха уонна тыва
учуонайдарын

ситимнэрэ кэμиир
Сэтинньи 11 к. Тыва Єрєспўўбўлўкэтин Быра�

быыталыстыбатын иЇинэн Тыва гуманитарнай
уонна прикладной чинчийиилэрин институтугар
тыва биллиилээх учуонайдара мустан, Саха сирит�
тэн Ил Тўмэн бастакы вице�спикерэ À.Н. Жирков
салайыытынан тиийбит саха учуонайдарын кытта
кєрўстўлэр.

Мустубут дьон иннигэр М.К. Àммосов ааты�
нан Хотугулуу�Илиμμи федеральнай универси�
тет профессора, филологическай наука доктора
В.В. Илларионов Саха сиригэр фольклор хайыс�
хатыгар туох ўлэни ыытарын уонна кэскиллээх
барылларын туЇунан дириμ ис хоЇоонноох
иЇитиннэрии оμордо. Кини фольклору ўєрэтии,
чуолаан национальнай єрєспўўбўлўкэлэргэ, би�
лиμμи кэмμэ биир сўрўн сорукпут диэн этии�
тин мустубут дьон биЇирээтилэр.

Àлександр Жирков национальнай єрєспўў�
бўлўкэлэргэ наука эйгэтин, эпическэй нэЇи�
лиэстибэ харыстааЇын сайдарыгар хайдах кємє
оμоруохтаахтарын туЇунан бэйэтин санааларын
ўллэЇиннэ уонна тыва "Хунан�Кара" эпоЇын
саха омук тылыгар тылбаастыырыгар сўμкэн
уонна быЇаарыылаах кємєнў оμорбут Тыва
Єрєспўўбўлўкэтин Бырабыыталыстыбатын иЇи�
нэн Тыва гуманитарнай уонна прикладной чин�
чийиилэрин институт ўлэЇиттэригэр, чуолаан
фольклор секторын сэбиэдиссэйигэр Маргарита
Кунгааіа, биллиилээх фольклорист�учуонай,
философия билимин докторыгар Светлана
Орус�оолга махтал тылларын эттэ.

КєрсўЇўў сўрўн тўмўгўнэн М.К. Àммосов
аатынан Хотугулуу�Илиμμи федеральнай уни�
верситет уонна Тыва Єрєспўўбўлўкэтин Быра�
быыталыстыбатын иЇинэн Тыва гуманитарнай
уонна прикладной чинчийиилэрин института
бииргэ ўлэлээЇин туЇунан СєбўлэЇиигэ илии
баттаЇыылара буолла. Бу СєбўлэЇии чэрчитинэн
гуманитарнай наукаларга, ол иЇигэр саха уонна
тыва омук эпическэй айымньыларын хардарыта
тылбаастааЇын уонна наука эйгэтигэр ўлэлиир
эдэр кєлўєнэ иитиитин боппуруостара бигэр�
гэннилэр.

Национальнай библиотекалар
оруолларын саха уонна тыва
учуонайдара дьўўллэстилэр
Сэтинньи 12 к. єрєспўўбўлўкэ делегацията

Тыва Єрєспўўбўлўкэтин Национальнай библиоте�
катын актовай саалатыгар Тыва библиотекаларын
ситимин ўлэЇиттэрин кытта кєрўстэ.

КєрсўЇўўгэ Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Тў�
мэнин бастакы солбуйааччыта Àлександр Жир�
ков, Тыва Єрєспўўбўлўкэтин Улуу Хуралын до�
руобуйа харыстабылыгар уонна социальнай сай�
дыыга кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Ульяна Мон�
гуш, Хотугулуу�Илиμμи федеральнай универси�
тет профессора Василий Илларионов, Олоμхо
театрын артыыЇа Àнастасия Àлексеева, Тыва
Єрєспўўбўлўкэтин Национальнай библиотека�
тын дириэктэрэ Ирина Эртине, Тыва Єрєспўў�
бўлўкэтин библиотекаларын ситимин ўлэЇиттэ�
рэ кыттыыны ыллылар.

Тыва Национальнай библиотекатын ди�
риэктэрэ Ирина Эртине ыалдьыттарга библио�
тека научнай ўлэтин�хамнаЇын, библиотечнай
фондатын, сэдэх экземплярдарын, ўлэіэ баар
кэккэ судургутук быЇаарыллыбат кыЇаліалар
туЇунан кэпсээтэ.

Àлександр Николаевич библиотекалар си�
тимнэрин єйўўр, сайыннарар туЇугар Саха
Єрєспўўбўлўкэтигэр ыытыллар ўлэ туЇунан иЇи�
тиннэрдэ, национальнай библиотекалар ўлэлэ�
рин, ситиЇиилэрин туЇунан санаатын ўллэЇин�
нэ. Салгыы икки єрєспўўбўлўкэіэ архыыптар
уонна тўмэллэр, библиотекалар ўлэЇиттэрэ хан�
нык ўлэлэргэ тўмсэн бииргэ ўлэлиэхтэрин сєбўн
туЇунан этиитин мустубут дьон улаханнык сэр�
гээтилэр.

С. ВÀСИЛЬЕВ,
Ил Тўмэн.

Àферисты постоянно придумывают новые спо�
собы выманить у людей деньги или конфиденци�
альные данные для доступа к счетам. Но какой бы
ни была легенда, есть приметы, по которым можно
сразу же вычислить мошенников;

Вам звонит незнакомец, присылает СМС �
сообщение, электронное письмо или ссылку в
мессенджере. Кем бы он ни представился �
сотрудником банка, полиции, магазина, вашим
троюродным братом�миллионером из Зимбабве
� насторожитесь. Раз он стал инициатором кон�
такта, ему что � то от вас нужно.

Быстро проверить, тот ли он, за кого себя
выдает, не получится. Номер, который высвечи�
вается при входящем вызове, можно подменить,
аккаунты или сайты известных людей или орга�
низаций � подделать. Так что стоит быть бди�
тельным и никому не верить на слово;

Основная задача мошенников � получить
доступ к чужим деньгам. Схемы обмана почти
всегда связаны с финансами: вам предлагают пе�
ревести все деньги на "безопасный счет", опла�
тить "страховку для получения кредита" или
"очень выгодно" инвестировать свои сбережения. 

Легенды могут быть какими угодно, но речь
всегда про деньги � которые вы можете потерять
или получить.

Если ворам нужны ключи от квартиры, то
социальным инженерам (мошенникам) � "ключ"
к деньгам на ваших счетах. Это могут быть кон�
фиденциальные данные вашей карты, включая
срок действия и три цифры с ее обратной сто�
роны. Либо логины и пароли к личному кабине�
ту на сайте банка или мобильному приложению.
И почти всегда � коды из банковских уведомле�
ний.

Настоящий сотрудник банка никогда не
спросит секретные реквизиты карты, ПИН � ко�
ды и пароли.

Когда банк замечает сомнительный платеж
или перевод с вашего счета, с вами связываются,
чтобы подтвердить или отклонить операцию, и
только. Конфиденциальные данные для этого не
требуются. Если о них спрашивают � будьте уве�
рены, звонят не из банка и вас точно пытаются
обмануть;

Мошенники стремятся вызвать у вас силь�
ные эмоции � напугать или обрадовать. Так они
сбивают с толку и притупляют бдительность по�
тенциальной жертвы. Например, сообщают:
"Ваш онлайн � банк взломали!", чтобы вы от рас�
терянности и волнения выполнили любые
просьбы и выдали любую информацию, лишь бы
спасти деньги.

Либо, наоборот, огорошивают новостью о
внезапном выигрыше в лотерею или обещают
быстрое обогащение. Взамен вы должны будете
"лишь оплатить небольшой взнос", а для этого �

ввести данные банковской карты на сайте. Мо�
шенники создают фишинговые страницы, с по�
мощью которых воруют данные карт и получают
доступ к банковским счетам доверчивых пользо�
вателей.

Всегда сохраняйте здоровый скептицизм и
не торопитесь следовать чужим инструкциям,
как бы ни были взволнованы;

Мошенники всегда торопят, чтобы не дать
вам времени обдумать ситуацию. Вас принужда�
ют к чему � то, ставят условия: "сейчас или будет
поздно". Ситуация, в которой вам не дают права
выбора и заставляют немедленно действовать,
подозрительна.

Если чувствуете психологический диском�
форт, лучше сразу же прекращайте общение.
Ведь чем дольше вы разговариваете с мошенни�
ком, тем сильнее он будет на вас давить. На все
ваши расспросы у обманщиков есть заготовлен�
ные ответы, которые только нагнетают обста�
новку;

Никогда не принимайте поспешных реше�
ний, особенно если они касаются ваших финан�
сов. Всегда берите паузу, чтобы разобраться в
том, что происходит. Возьмите за правило пере�
проверять любую информацию в первоисточ�
нике.

Звонят из банка с тревожными новостями?
Положите трубку и наберите номер горячей ли�
нии банка сами, чтобы прояснить реальное по�
ложение дел.

Прислали странное уведомление от имени
Федеральной налоговой службы (ФНС)? Заве�
дите личный кабинет на сайте ФНС � в нем мож�
но проверить суммы налогов и сразу же оплатить
их.

Получили "письмо счастья" о государствен�
ной выплате? Поищите новости об этом в дело�
вых СМИ. À еще лучше � найдите сам закон, указ
или постановление, которые вводят выплаты.
Обратите внимание на условия, кому они поло�
жены.

Уважаемые жители и гости Нюрбинского района!
Отделение дознания ОМВД России по Нюр�

бинскому району предупреждает: не переводите
деньги незнакомым вам лицам, не посещайте
подозрительные сайты, не сообщайте кому бы то
ни было ваши персональные данные, реквизиты
карты, прежде чем произвести оплату безналич�
ным способом, убедитесь, перепроверьте, что
вас не обманут, не дайте ворам обогатиться за
ваш счет.     

Не всегда при общении с аферистом вы за�
метите все признаки мошенничества. Но в
любой ситуации стоит проявить бдительность.

ОД ОМВД России по Нюрбинскому району.

В сумерках или в темноте пешехода на до�
роге почти не видно. Благодаря световозвра�
щающим элементам, пешеходы в условиях пло�
хой или недостаточной видимости обеспечены
безопасностью на дороге. Яркое световое пятно,
создаваемое световозвращателем, привлечет
внимание водителя и позволит ему вовремя
заметить пешехода. Человек, имеющий при себе
такой элемент, виден на расстоянии, втрое
превышающем способность водителя заметить
его без отражателя.

Ключевое преимущество наличия световоз�
вращающих элементов, это снижение количест�
ва ДТП в темное время суток с участием пеше�
ходов до 85%. Такой элемент в отличие от цвета
одежды видим всегда, так как он отражает свет
фар. Даже если идёт дождь или на дороге туман,
водитель увидит впереди людей. Существует
несколько вариантов применения светоотра�
жателей:

� автомобилистами, при выходе на трассу из
машины;

� детьми, чей путь проложен через дороги

города;
� велосипедистами;
� пешеходами�путешественниками, которые

регулярно бывают на трассах в ночное время.
Госавтоинспекция обращает внимание, что

водитель, покидая транспортное средство вне
населенного пункта, становится пешеходом, что
также обязывает его использовать светоот�
ражающие элементы. Согласно пункту 4.1 Пра�
вил дорожного движения «При переходе дороги
и движении по обочинам или краю проезжей
части в темное время суток или в условиях не�
достаточной видимости пешеходам рекоменду�
ется, а вне населенных пунктов пешеходы обяза�
ны иметь при себе предметы со световозвраща�
ющими элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями транспортных
средств». 

Госавтоинспекция напоминает: безопас�
ность пешеходов зависит от самих пешеходов!

ОГИБДД ОМВД России
по Нюрбинскому району.

Ежегодно до официального открытия ледовых
переправ у жителей близлежащих наслегов остро
стоит вопрос перемещения с одного берега на дру�
гой. Сотрудники ГИМС предупреждают граждан:
потерпите, не ходите по неокрепшему льду, тем бо�
лее � не выезжайте на него на транспортных сред�
ствах. 

Тем не менее, несмотря на запрет выхода и
выезда на тонкий лед, находятся отчаянные во�
дители, штурмующие замерзшие реки по еще
неокрепшему льду. Каждый год фиксируются
случаи, когда люди гибнут в ледяной воде, не ус�
певая выбраться из транспортных средств, ма�
шины уходят под лед со всем содержимым и пас�
сажирами. 

Запрещающие дорожные знаки, расставле�
ны лишь в местах официально расположенных
автозимников и ледовых переправ. Те же, кто
торопится успеть пересечь водную преграду до
установления надежного ледяного покрова, как
правило, находят обходные пути. Зачастую итог
необдуманного поведения трагичен.

Согласно статье 9.10 КоÀП РС (Я) предус�
мотрена административная ответственность за
несанкционированный выезд транспортных
средств на ледовые переправы рек, озер, водо�
хранилищ, а также на лед, где такие переправы
не оборудованы, которая влечет наложение ад�

министративного штрафа на граждан в размере
от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц � от
20000 до 50000 рублей, на юридических лиц � от
100000 до 1000000 рублей.

Поэтому выезжать на лед водоема на авто�
транспортном средстве можно там, где имеются
оборудованные ледовые переправы, которые
должны быть спроектированы, построены, ос�
видетельствованы и приняты в эксплуатацию
согласно техническим правилам устройства и
содержания автомобильных зимников и ледовых
переправ ГОСТ Р 58948�2020 и правилам охраны
людей на воде, а если таких нет, то выезд на лед
строго запрещен!

Вилюйское отделение Центра ГИМС ГУ
МЧС России по РС (Я) обращается к гражданам:
будьте благоразумны, не выезжайте на лед до
официального открытия ледовых переправ. Не
рискуйте понапрасну жизнью и здоровьем, сво�
им имуществом и денежными средствами. Пом�
ните: за пределами официально организованной
ледовой переправы никто не может гарантиро�
вать безопасную толщину льда, отсутствие про�
моин, трещин.

Государственный инспектор по маломерным
судам Центра ГИМС ГУ МЧС России по РС (Я)

À.В. ИВÀНОВ.

––  РРеессппууббллииккаа  ссооннууннаа  ––

Тыва уонна Саха єрєспўўбўлўкэлэрин
доіордоЇуулара бигэргиир

Àаспыт нэдиэлэіэ Саха Єрєспўўбўлўкэтин Ил Тўмэнин бастакы
вице�спикерэ Àлександр Жирков салайааччылаах єрєспўўбўлўкэ

делегацията Тыва Єрєспўўбўлўкэтигэр сырытта.

ХаЇыат сэтинньи 17 кўнэ, 45 №�гэр тахсыбыт
Таайбараμ эппиэтэ

– Пост ГИБДД –

Используйте световозвращающие
элементы на одежде!

– ОМВД предупреждает –

Осторожно: мошенники!!!

– ГИМС предупреждает –

Выезд на неокрепший лед опасен для жизни!
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РЕШЕНИЕ №12
18 ноября 2022 года село Хорула

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (района)

Республики Саха (Якутия) Петрова Àртема Àркадьевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Петрова Àртема Àркадьевича,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требовани�
ям Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных вы�
борах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность представлен�
ных сведений, а также соблюдение порядка сбора подписей,
оформления подписных листов, достоверность сведений об изби�
рателях и подписей избирателей, содержащихся в представленных
подписных листах, избирательная комиссия установила следую�
щее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) необходимо предста�
вить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния "Хорулинскаий наслег" Нюрбинского улуса (района) Респуб�
лики Саха (Якутия) Петровым Àртемом Àркадьевичем было пред�
ставлено 14 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" были проверены все представленные подписи. Недостовер�
ными и недействительными были признаны 0 подписей. Коли�
чество представленных подписей избирателей за вычетом подпи�
сей избирателей, признанных недостоверными и недействитель�
ными, составляет 14, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Петрова Àртема Àркадьевича,
1994 года рождения, проживающего в с. Сайылык, Нюрбинского
района РС(Я), имеющего среднее профессиональное образова�
ние, работающего электриком, Муниципальное Бюджетное Об�
щеобразовательное Учреждение Хорулинская Средняя Общеоб�
разовательное Школа им. Е.К. Федорова, Нюрбинского района,
Республики Саха (Якутия), выдвинутого в порядке самовыдвиже�
ния.

Дата регистрации � 18.11.2022 г. Время регистрации: 16 час. 05
мин.

2. Выдать Петрову Àртему Àркадьевичу удостоверение о ре�
гистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на

официальном сайте муниципального образования "Хорулинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК СТЕПÀНОВÀ Н.À.
Секретарь УИК ЕГОРОВ В.Д.

РЕШЕНИЕ №13
18 ноября 2022 года село Хорула

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) Никифорова Àфанасия Ивановича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Никифорова Àфанасия Àр�
кадьевича, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата
требованиям Федерального закона "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность
представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведе�
ний об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в
представленных подписных листах, избирательная комиссия
установила следующее.

В соответствии с частями 4 и 18 статьи 41 Закона Республики
Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха
(Якутия)" для регистрации кандидата на должность главы муни�
ципального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского
улуса (района) Республики Саха (Якутия) необходимо предста�
вить не менее 10 и не более 14 подписей избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образова�
ния "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (района) Респуб�
лики Саха (Якутия)  Никифоровым Àфанасием Ивановичом, бы�
ло представлено 13 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха
(Якутия) "О муниципальных выборах в Республике Саха (Яку�
тия)" были проверены все представленные подписи. Недостовер�
ными и недействительными были признаны 0 подписей. Коли�
чество представленных подписей избирателей за вычетом подпи�
сей избирателей, признанных недостоверными и недействитель�
ными, составляет 13, что является достаточным для регистрации
кандидата.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Никифорова Àфанасия Ива�
новича, 1968 года рождения, проживающего в с. Сайылык, Нюр�
бинского района РС(Я), имеющего среднее  образование, пенсио�
нера, выдвинутого  в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации � 18.11.2022 г. Время регистрации:  16 час. 20
мин.

2. Выдать  Никифорову Àфанасию Ивановичу удостоверение
о регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Хорулинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК СТЕПÀНОВÀ Н.À.
Секретарь УИК ЕГОРОВ В.Д.

РЕШЕНИЕ №14
18 ноября 2022 года село Хорула

О регистрации кандидата на должность главы муниципального
образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (района)

Республики Саха (Якутия) Иванова Тимофея Àлексеевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную ко�

миссию для регистрации кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Иванова Тимофея Àлексееви�
ча, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требо�
ваниям Федерального закона "Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муници�
пальных выборах в Республике Саха (Якутия)" и достоверность
представленных сведений, а также соблюдение порядка сбора
подписей, оформления подписных листов, достоверность сведе�
ний об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в
представленных подписных листах, выписки из протокола заседа�
ния местного политического совета Нюрбинского местного отде�
ления Всероссийской политической Партии "ЕДИНÀЯ РОС�
СИЯ" от 12 ноября 2022 г. "О выдвижении кандидата на выборы
главы муниципального образования "Хорулинский наслег" Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) избиратель�
ная комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия)
"О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" избира�
тельная комиссия, организующая подготовку и проведение муни�
ципальных выборов,  решает:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муници�
пального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса
(района) Республики Саха (Якутия) Иванова Тимофея Àлексееви�
ча, 1987 года рождения, проживающего в с. Сайылык, Нюрбин�
ского района РС(Я), имеющего среднее специальное
образование, работающего Временно исполняющим обязанности
главы МО "Хорулинский наслег" Нюрбинского улуса (района)
РС(Я), выдвинутого Нюрбинским местным отделением Все�
российской  политической Партии "ЕДИНÀЯ РОССИЯ".

Дата регистрации � 18.11.2022 г. Время регистрации: 17 час. 05
мин.

2. Выдать  Иванову Тимофею Àлексеевичу удостоверение о
регистрации установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и
доходах кандидата в районной  газете "Ньурба" и разместить на
официальном сайте муниципального образования "Хорулинский
наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК СТЕПÀНОВÀ Н.À.
Секретарь УИК ЕГОРОВ В.Д.

Кўндў тапталлаах улахан оіом,
кэргэним, аіабыт, эЇээбит, убайбыт
Саха Єрєспўўбўлўкэтин норуотун
хаЇаайыстыбатын ўтўєлээх ўлэЇитэ,
Муниципальнай сулууспа туйгуна,
Саха Єрєспўўўлўкэтин ўєрэіириитин,
култууратын туйгуна, Сунтаар улуу�
Їун Бордоμ нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо, Ньурба улууЇун уонна
улуус 8 нэЇилиэгин Бочуоттаах олох�
тооіо СЕМЕНОВ Макар Семенович
бу дьыл сэтинньи ый 20 кўнўгэр ыара�
хан ыарыыттан кўн сириттэн бука�
тыннаахтык барбыта 40 хонуга туолла.

Макар Семенович 1957 сыллаахха
атырдьах ыйын 24 кўнўгэр Чаппанда
нэЇилиэгэр кўн сирин кєрбўтэ. Элбэх
оіолоох ыал улахан оіото буолан кы�
ра сааЇыттан от�мас ўлэтигэр эриллэн
улааппыта. ЫарыЇах аіатын кытта 20
туоннаіа тиийэ илиинэн оттууллара,
ийэтин кытта хотоμμо ынах ыан, тар�
быйах аЇатан тэбис тэμμэ сылдьыЇа�
ра. Быыкаа эрдэіиттэн ўєрэххэ, би�
лиигэ�кєрўўгэ ураты дьоіурдааіа бил�
либитэ. ЭЇээтин батыЇа сылдьан 1000
диэри ахсааны билэр, 100 диэри хол�
кутук суоттуур, эбэр�кєіўрэтэр киЇи
оскуолаіа киирбитэ. 1972 сыллаахха
ЎєЇээ�Бўлўўгэ Исидор Барахов ааты�
нан физмат оскуолаіа ўєрэнэ барбы�
та. Манна улахан учууталлар М.À. Àн�
дреев, À.À. Маччасынов бастыμ ўєрэ�
нээччилэрэ буолбута, “Макар Семе�
нов дуо?” диэн бэйэтин кэмигэр бил�
лэр олимпиадник этэ. Физика, мате�
матика, сорох дьыл єссє химия пред�
меттэригэр єрєспўўбўлўкэ, Бўтўн Со�
йуустааіы олимпиадалар кыайыылаа�
іа, призера буолбута. 1974 сыллаахха
Москватааіы физико�техническэй

институтка ўєрэнэ киирбитэ. Кэккэ
биричиинэлэринэн бу ўєрэіин 3�с
курстан тохтоппута, онтон утуу�субуу
Томскайдааіы пединституту, Благо�
вещенскайдааіы тыа хаЇаайыстыба�
тын институтун экономика факульте�
тын кыЇыл дипломунан бўтэртээбитэ.

Макар Семенович ўлэтин�хамна�
Їын Дьаархан, Маар оскуолаларыгар
математика, физика учууталынан са�
іалаабыта. Районо инспиэктэринэн,
Маар орто оскуолатын дириэктэри�
нэн, "Марха" сопхуос парткомун сэ�
киритээринэн, райком инструкторы�
нан, идеология отделын сэбиэдиссэ�
йинэн ўлэлээбитэ. 1991 сыллаахха
дойду ыЇыллан, партия эстэн, отой
саμа эйгэіэ � саха тўЇээн кєрбєтєх ал�
мааЇы кырыылыыр производствоты�
гар барбыта. Манна японецтары кыт�
та холбоЇуктаах тэрилтэ тэрийэн
"Туймаада�Даймонд" салалтатынан
Сунтаар кырыылыыр собуотугар саха�
іа аан бастакы бриллиант тааЇа чо�
чуллан тахсыбыта.

Макар Семенович дириμ билии�
лээх, таЇаарыылаах ўлэЇит буолан ха�
йа да эйгэіэ ўлэлээбитин иЇин сир�
дэрбэтэіэ, мэлдьи инники кўєμμэ
сылдьыбыта. ЎлэЇит быЇыытынан
сўрдээх эппиэтинэстээх, туппутун ти�
Їэіэр тириэрдэр ўтўє хаачыстыбалаа�
іа. Сўктэриллибит сыалы�соругу би�
риэмэтигэр быЇаардаіына сатанара,
кўнўн�дьылын аахсыбакка сылдьара.
Сорох тўгэннэргэ дьиэіэ�уокка сыл�
дьар ыалдьыт, хонор хоноЇо буолан

хаалара. Бэйэтэ этэринии, кур кєлўє�
Їэ ўєЇэ сылдьара, оннук сырыттаіына
да сатанар курдуга. Àраас таЇымμа
кэпсэтии, туруорсуу эрэ тўмўгэр
кыаллар кыахтаах боппуруоЇа элбэіэ
бэрдэ. Ол курдук бу кэлиμμи сыллар�
га 6 баЇылык тухары солбуйааччынан
ўлэлээн улуус саамай эппиэттээх
учаастактарыгар элбэх сыратын, кўў�
Їўн�кыаіын биэрэн туран ўлэлээтэ.
Тўўн�кўнўс бўппэт тўбўккэ, ўлэ ўєЇў�
гэр сырытта. ЖКХ, тутуу, суол єрє�
мўєнэ, промышленность атын да са�
лаалара � бу соіотох киЇи холугар бап�
пат, ылбычча киЇи кыайбат ўлэтин�
хамнаЇын кыайа�хото тутта, бэйэтин
суолун�ииЇин хаалларда.

Àіыйах сыллаахха диэри сэбиэс�
кэй кэм саіанааіы тутуллубут эргэ ко�
тельнайдар кыамталара мєлтєєн, уоп�
сай дьиэлэр тоμуулара, септик, тепло�
трасса турбалара тоіо барыыта кыс ус�
тата элбэхтик буолара. Àвария туЇунан
сигнал кэллэ да, биЇиги аіабыт дахха�
Їыйа сыппат этэ, туран таμныбыты�
нан барара. Дьону тўмэ тардарга, тех�
никаны туруорарга Макар Семенович
эрэ быЇаарар кыахтаах диэн буолара.
Бу кэлин ўлэіэ киирбит Ньурбаны сы�
лытан турар улахан кыамталаах аныгы
котельнайдар бары Макар Семенович
илиитин нєμўє ааспыттара.

Єр сылларга кыаллыбатах суол�
иис оμоЇуутугар Макар Семенович
кырата суох кылаатын хаалларда. Хо�
рулаіа хайа эрэ кырдьаіас холкуос са�
іана ханан эрэ сырыы баара диэбитин

ол суол омоонун кєрдєєн ойууру кэп�
питэ, тоμуу хаары оймообута эмиэ
баара.

Ол курдук баар проблеманы бары
єттўттэн ўєрэтэн, биир сєптєєх, бэйэ�
тэ этэринии "оптимальное решение"
булан тэйэрэ, сорох тўгэннэргэ кыал�
лыа да суоіу оннуттан хамсатан, сєп�
тєєхтўк дьаЇайан, орун�оннугар саа�
Їылаан кэбиЇэр ураты дьоіурдааіа.
НэЇилиэктэр суолларыгар сорох сир�
гэ кўєл тўЇэттэрэн, ууну�хаары сыіа�
рытан, уу хонор сирдэригэр муоста ту�
руортаран, єрємўєннэтэн, билигин
ўгўс нэЇилиэктэр суоллара�иистэрэ
тупсан, социальнай эбийиэктэрэ ту�
туллан сайдыы суолугар ўктэннилэр.
Ол да иЇин буолуо, 8 нэЇилиэк Макар
Семенович ўлэтин�хамнаЇын сыана�
лаан нэЇилиэк Бочуоттааіа ааты
иμэрбиттэрэ туоЇулуур.

Тутуу курдук уустук стрессэбэй
эйгэіэ Макар Семенович ханна да
буоларын курдук кўўЇўн харыстаабак�
ка ўлэлээтэ. Ўгўс дьон таас тутуу
биирдэ тэллэй курдук ўўнэн тахсарын
кэтэЇэллэр, бу тєЇєлєєх эрэйинэн,
сыранан�сылбанан ситиЇиллэрин
билбэттэр. Макар Семенович тутуу
саіаланыаіыттан, бэйэтэ этэринии
"нулевой циклтэн" саіалаан тутуутун
бары єттўттэн биэбэйдээн, єйєєн�
убаан, кур тиийбэт ўбўлээЇин боппу�
руоЇугар тєбєтўн ўлэлэтэн, элбэхтик
сўўрдэіинэ�кєттєіўнэ сатанара. Ол
курдук араас программаларга киир�
сэн, быстарык тўгэннэргэ суол�иис,

ўўт�хайаіас булан, ўп�харчы тэптэ�
рэн, араас инстанцияларга, прави�
тельство, президент таЇымыгар тиийэ
элбэхтик ўлэлээтэ. Бу кэм устатыгар
Ньурба улууЇугар хаЇан да буолбатах
элбэх тутуу барда, элбэх квартиралаах
уопсай дьиэлэр, детсадтар, оскуола�
лар, кулууптар ўлэіэ киирдилэр, єссє
да киириэхтэрэ турдаіа.

БиЇиги чугас дьоно хомойорбут
диэн аіабыт тутан�хабан, сўўрэн�кє�
тєн атаіар туруорбут тутууларыгар
кыЇыл лиэнтэ быЇыллар ўєрўўлээх�
кєтўўлээх єрєгєй кўннэригэр кыайан
тиийээхтээбэтэ. Ону санаатахпытына
харахпыт уута ыгыллан тахсар, хайдах
курдук ўєрэн�кєтєн, санаата кєтєіўл�
лэн, сэгэччи туттан, табаарыстарын
кытта хаадьылаЇа бу ўєрўўгэ�кєтўўгэ
кыттыЇыа этэй? Бэйэтин харыстам�
макка харса суох бўппэт ўлэіэ сыл�
дьан єссє да айыах�тутуох сааЇын ситэ
олорботоіо, кылгас ўйэлэммитэ олус
да хомолтолоох, хараастыылаах, киЇи
курдук сынньана тўспэккэ ўлэ ўєЇўгэр
сылдьан бараахтаата.

Àіабыт биЇиги дьиэ кэргэн туллар
тутааіа, эрэллээх эркинэ, суон дурда�
та�хаххата этэ. Àіалаах буоламмыт
кырыы харах кынчайыа, хахсаат тыал
аргыйыа суох курдуга. Ол бэйэбит со�
іотохто тулаайахсыйан хаалбыт кур�
дукпут. Àіабыт барахсан иннибити�
гэр�кэннибитигэр сылдьан барыны�
бары дьаЇайа, быЇаара сылдьыбыта.
Билигин даіаны биЇигини араμаччы�
лыы, харыстыы сылдьара буолуо диэн
бигэ эрэллээхпит.

Àіабытын тиЇэх суолугар атаа�
рыыга Дьокуускай куоратынан, Ньур�
банан бэрт элбэх киЇи кэлэн бырас�
тыылаЇан барда. Ньурбанан, Сунтаа�
рынан бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэлэ�
рэ, одноклассниктара, алтыспыт дьо�
но�сэргэтэ, табаарыстара, доіотторо
ўтўє тылынан ахтан�санаан аастылар.
Ол онтон биЇиги сўргэбит кєтєіўл�
лэр, санаабыт бєієргўўр, сарсыμμы
кўммўтўгэр эрэлбит кўўЇўрэр.

Àіабыт барахсан мааны майгыта,
амарах санаата, кэрэіэ�сырдыкка тар�
дыЇыыта биЇиэхэ, оіолорбутугар,
сиэннэрбитигэр мэлдьи сырдык сулус
буолан дьоллоох олоххо сирдии ту�
руоіа.

Бу ыарахан кэммитигэр кўўс�кє�
мє буолбут бары аймахтарбытыгар,
аіабыт бииргэ ўлэлээбит, алтыспыт
дьонугар�сэргэтигэр улахан махтал�
бытын тиэрдэбит.

Ийэтэ Àнна Григорьевна, кэргэнэ
Маргарита Степановна, оіолоро,
сиэннэрэ, бары чугас аймахтара.

––  ММОО  ""ХХооррууллииннссккиийй  ннаассллеегг""  УУИИКК  №№441177  ––

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кўндў киЇибит сырдык кэриэЇигэр

Управляющим организациям да�
на отсрочка по продлению ранее вы�
данных лицензий на осуществление
предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными
домами. Федеральным законом от
21.11.2022 № 463�ФЗ пятилетний
срок действия лицензий для управля�
ющих организаций переносится с 11
января 2023 года на 1 июня 2023 года.

Данные изменения действуют на
правоотношения, возникшие с 11 ок�
тября 2022 года. Именно с этой даты
был начат прием заявлений на прод�
ление лицензий. Это означает, что вся

процедура перенесена на 2023 год. За�
явление о продлении срока действия
лицензии подается в лицензирующий
орган не ранее 60 рабочих дней и не
позднее 45 рабочих дней до дня
истечения срока действия лицензии.

Как отметил заместитель руково�
дителя Управления госстройжилнад�
зора РС(Я) Павел Корнилов, одним
из правовых последствий принятия
закона является недопущение остав�
ления без управления многоквар�
тирные дома в отопительный период.

"Отсрочка даст возможность уп�
равляющим организациям выпол�

нить в срок обязательные требования
для продления лицензии. Рассчиты�
вать в будущем на повторное продле�
ние сроков не стоит и уже сейчас не�
обходимо начать работу над ошибка�
ми", � подчеркнул он.

В настоящее время в республике
лицензии по управлению многоквар�
тирными домами имеют 216 органи�
заций, из них непосредственно рабо�
тают 161. К 1 июня 2023 года срок
действия лицензии истекает у более
140 управляющих организаций.  

Пресс�служба Управления
госстройжилнадзора РС(Я).

Срок действия лицензий управляющих организаций
продлен до 1 июня 2023 года
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БиЇиги кўндўттэн кўндў киЇи�

бит, кўн кўбэй ийэбит ХÀЛÀННИ�
КОВÀ (РОМÀНОВÀ) Àнастасия Ефи�
мовна орто дойдуттан барбыт хо�

молтолоох курус кўннэрбитигэр

кўўс�кємє, сўбэ�ама буолбут аймах�

тарбытыгар, кўтўєппўт Семен Васи�

льевич табаарыстарыгар, кылааЇын�

ньыктарыгар, Дьаархан нэЇилиэгин

баЇылыгар Конощук Станислав Свя�

тославовичка, чугас ыалларбытыгар,

чуолаан Соловьевтарга, Дмитриев

Иннокентийга, Юлияіа, нэЇилиэк�

пит тўєлбэлэригэр ис сўрэхпититтэн

махтанабыт. Баіарабыт кытаанах

доруобуйаны, ўлэіитигэр сити�

Їиилэри, тус олоххутугар дьолу�

соргуну.

Кыргыттара, уолаттара,
кўтўєттэрэ, кийииттэрэ,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Кўндўтўк саныыр, улаханнык убаас�
тыыр киЇим, доіорум

ИВÀНОВ Семен Семенович
эдэрчи сааЇыгар ыарахан ыарыыттан
олохтон туораабытынан кэргэнигэр
Машаіа уонна оіолоругар, аймахтары�
гар дириμ кутуріаммын биллэрэбин.
Сэмэн барахсан байанайдаах муμхаЇыт
буолан Ньурбатын дьонун�сэргэтин
кємўс хатырыктааіынан ўгўс сылларга
кўндўлээбитэ, норуот таптаан "Водя�
ной" диэн ааттаабыта. Сэмэммит кє�
рўн�нарын, аламаіай эйэіэс майгы�
тын, дэлэгэйин, дьоμμо ўтўє сыЇыа�
нын сўрэхпитигэр илдьэ сылдьыахпыт.

Виктор Àлексеевич, дьиэ кэргэнэ.

Сўлэ интернатыгар сэбиэдиссэйинэн
уонна єр сылларга алын сўЇўєх кылаас�
тарга ўтўє суобастаахтык учууталынан
ўлэлиир Иванова Оксана Семеновнаіа
тапталлаах убайа

ИВÀНОВ Семен Семенович
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн кў�
рэммитинэн дириμ кутуріаммытын
холбуубут.

Сўлэ орто оскуолатын кэлэктиибэ.

Убаастыыр кўтўєппўт, биллэхпит,
Ньурба к. олохтооіо

ИВÀНОВ Семен Семенович
ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан
барбытынан кыыспар, балтыбар,
эдьиийбитигэр, уолаттарыгар, кийии�
тигэр, сиэннэригэр, улаханнык хараас�
тан туран, дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Григорьевтар, Михайловтар,
Осиповтар, Корякиннар.

Истиμник саныыр дьўєгэм Єкўлўўнэ
кўндў оіото

Сеня
ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн бар�
бытынан балтыларыгар Валяіа, Окса�
наіа, Сэмэн дьиэ кэргэнигэр дириμ
кутуріаммын тириэрдэбин.

Тетя Рая уонна дьиэ кэргэнэ.

Єр кэмнэргэ Ньурба улууЇа сайдарын
туЇугар эμкилэ суох ўлэлээбит сата�
быллаах суоппар, "Ньурба куорат" МТ
"Куорат хаЇаайыстыбатын дьаЇайар
сулууспа" МБТ тутаах ўлэЇитэ, бастыμ
сўбэЇитэ, ўлэ бэтэрээнэ

ТИХОНОВ Федот Гаврильевич
ыарахан ыарыыттан Орто дойду оло�
іуттан букатыннаахтык арахсан барбы�
тынан тапталлаах кэргэнигэр Раиса
Терентьевнаіа, оіолоругар, сиэннэри�
гэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, аймахта�
рыгар дириμ кутуріаммытын холбуу�
бут. Эн ыраас санааμ, сырдык мичээ�
риμ, дьоμμо эйэіэс сыЇыаныμ сылаас
тыына чугас дьоμμун єрўў арчылыы�
араμаччылыы туруоіа.

"Ньурба куорат" МТ дьаЇалтата
уонна депутаттарын сўбэтэ,

"Куорат хаЇаайыстыбатын дьаЇайар
сулууспа" МБТ ўлэЇиттэрэ.

Руководство и коллектив Нюрбинского
филиала ÀО "РИК Àвтодор" выражает
искренние соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кон�
чиной нашего бывшего работника

ТИХОНОВÀ Федота Гаврильевича,
долгое время проработавшего в нашем
предприятии.

"Сўлэ" сопхуос бастакы тырахтарыыс�
тарыттан биирдэстэрэ, єр сылларга
ыаллыы олорбут кўндўтўк саныыр ки�
Їибит, амарах санаалаах аіа, эЇээ, ўлэ�
Їит ўтўєтэ

ТИХОНОВ Федот Гаврильевич
ыарахан ыарыыттан олохтон барбыты�
нан кэргэнигэр Раяіа, уолугар, кыр�
гыттарыгар, сиэннэригэр, аймах�билэ
дьонноругар, табаарыстарыгар дириμ
кутуріаммын холбуубун.

Сўлэттэн С.Г. Петрова.

Кўндў кэллиэгэбит Жиркова Екатери�
на Федотовна таптыыр аіата

ТИХОНОВ Федот Гаврильевич
кўн сириттэн ыарахан ыарыыттан туо�
раабытынан чугас дьонугар дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит, ыар аЇыыгы�
тын тэμμэ ўллэстэбит.

Àнтоновкатааіы спортивнай
интернат ўлэЇиттэрэ.

Кўндў ўєрэнээччим, бииргэ ўєрэммит
табаарыспыт

ТИХОНОВ Федот Гаврильевич
ыарахан ыарыыттан соЇуччу олохтон
туораабытынан кэргэнигэр, оіолору�
гар, чугас аймахтарыгар дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

Учуутала Маргарита Яковлевна
Ефремова уонна бииргэ ўєрэммит

кылааЇынньыктара.

Убаастыыр кийииппитигэр, саμаспы�
тыгар Елизавета Прокопьевнаіа, убай�
бытыгар, бырааппытыгар Виктор Ни�
колаевичка, оіолоругар тапталлаах
ийэлэрэ, эбэлэрэ, тыыл, ўлэ бэтэрээнэ,
сэрии оіото, атыы�эргиэн туйгуна,
Чаппанда нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо
ХÀЛÀННИКОВÀ Àнастасия Ефимовна

уЇун ыарахан ыарыыттан кўн сириттэн
кўрэммитинэн кутуріаммытын ти�
риэрдэбит.

Àймахтара Давыдовтар,
Михайловтар, Àлексеевтар, Тагровтар,

Àтастыровтар, Ивановтар.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Истиμник саныыр кўндў дьўєгэ�
бит МИХÀЙЛОВÀ Людмила Никола�
евна олохтон барбыта сэтинньи 20
кўнўгэр номнуо биир сылын туолла.

Людмила Николаевна 1953 с. алтын�
ньы 19 кўнўгэр Ленинскэй оройуонун
Малдьаіар нэЇилиэгэр тєрєєбўтэ.
1974 сыллаахха Ньурба 1 №�дээх орто
оскуолатын ситиЇиилээхтик бўтэрби�
тэ. Людмила оскуола кэнниттэн Дьо�
куускайдааіы кооперативнай техни�
кумμа ўєрэммитэ. Àйыліаттан бэрил�
либит иискэ талаана тардан олох�дьа�
Їах кэмбинээтигэр иистэнньэμинэн
киирбитэ. Дьоіурдаах эдэр ўлэЇити
таба кєрєннєр Куйбышев куоракка
ўєрэххэ ыыппыттара.

Людмила єр сылларга иистэнньэ�
μинэн, быысабайдьытынан, кассиры�
нан, кыладыапсыгынан, онтон "Эрэл"
хааччахтаммыт тэрилтэ салайааччы�
тынан ўлэлээбитэ. Олоіун устата
дьахтар хамсааЇыныгар сыратын
биэрбитэ, 1985�1990 сс. оройуон Сэ�
биэтин депутатынан ўлэлээбитэ.
Єрєспўўбўлўкэтээіи дьахталлар XII
cийиэстэрин дэлэгээтэ, XIII, XIV си�

йиэстэргэ ыалдьыт быЇыытынан кыт�
тыбыта. Уопсастыбаннай ўлэтин та�
Їынан Лермонтовскайдааіы быыбар�
дыыр учаастакка хамыыЇыйа бэрэссэ�
дээтэлинэн, солбуйааччытынан, 2010
с. биэрэпискэ учаастак салайааччыты�
нан ўлэлээбитэ. 2014 с. улуустааіы
дьахтар кэмитиэтин иЇинэн тэрил�
либит "Совет наставниц" салайааччы�
тынан талыллыбыта.

2008 с. "Кўбэй" уопсастыбаннай
тўмсўўнў тєрўттэспитэ. 2013 с. "Даба�
йа" ырыа�ўμкўў ансаамбыла тэрилли�
битэ. Людмила Николаевна ансаам�
был кыттааччыларын таμаЇын бы�
Їыытын, єμўн дьўєрэлэЇиннэрэн та�
лан, таμан тигии курдук уустук ўлэни
баЇыйа туппута. ОЇуору�дьаріааны
киллэрэн табан туЇанара. Людмила
Николаевна тигэр таμаЇын киЇини
тардар кўўЇэ тєрўт иис кистэлэμнэ�
рин арыйыыга тўмўллэрэ. Àны бары�
тын быысабайдаан, оіуруонан киэр�

гэтэн, тупсаран ситэрэн биэрэрэ.
Ыарахан ыарыы тєЇє да ыктар

кытаанах санаалаах, тулуурдаах, ин�
никигэ эрэллээх, элбэх былааннаах
этэ. Кэлин сыанаіа тэμμэ сылдьыс�
патар да, биЇиги ситиЇиибитинэн
киэн туттара, ўєрэрэ. БиЇиги Людми�
лабыт дьиμнээх саха Далбар хотуна,
норуот маастара, Ньурба куорат бо�
чуоттаах олохтооіо, ўс оіо тапталлаах
ийэтэ, элбэх сиэн эйэіэс эбээтэ этэ.
Кўўтўўлээх кыыс сиэннэнэн толору
дьолломмута. Ити курдук олох толору
ўєрўўтўн билэн, кэрэлиин эрэ кэккэ�
лэЇэн, ўєрўў эрэ ўктэллэнэн дьоллоох
олоіу олорбута.

Кўндў дьўєгэбит Людмила ситэ
олорботох олоіун оіолоро, сиэннэрэ
саліыахтара. БиЇиги сўрэхпитигэр
сырдык мичээрдээх мєссўєнэ ўйэлээх
сырдык єйдєбўл буолуоіа.

"Дабайа" ансаамбыл кэлэктиибэ.

Єйдўў(саныы сылдьыахпыт ....

Бу дьыл сэтинньи ый 24 кўнўгэр
биЇиги тапталлаах аіабыт, эЇээбит
Àнтоновка нэЇилиэгин Бочуоттаах
олохтооіо СЕМЕНОВ Владимир
Ильич биЇиги кэккэбититтэн барбыта
лоп курдук биир сыла туолар.

Семенов Владимир Ильич 1952
сыллаахха бэс ыйын 13 кўнўгэр Ле�
нинскэй оройуонун Чаппанда нэЇи�

лиэгэр тєрєєбўтэ. Чаппанда 8 кылаас�
таах оскуолатын бўтэрэн 1969 сыл�
лаахха "Ньурба" сопхуос Чаппандатаа�
іы отделениетыгар оробуочайынан
ўлэлии киирбитэ. Бу ўлэлиир кэмигэр
сопхуос иЇинэн ўлэлиир тырахта�
рыыстар куурустарын бўтэрбитэ.
1970�1972 сылларга Сэбиэскэй Àар�
мыйа кэккэтигэр сулууспалаан тєрєє�
бўт дойдутун иннигэр ытык иэЇин тє�
лєєбўтэ. Àармыйаттан кэлээт тєттєрў
сопхуоЇугар киирэн тырахтарыыЇы�
нан ўлэтин саліаабыта. 

Кэскиллээх механизаторы таба
кєрєн сопхуос салалтата Дьокуускай�
га автошколаіа суоппар идэтигэр
ўєрэттэрэ ыыппыта. СитиЇиилээхтик
ўєрэнэн, бўтэрэн кэлээт тєрєєбўт
сопхуоЇугар суоппарынан ўлэлээн
барбыта. Туох да эμкилэ суох эрэл�
лээх эппиэттээх ўлэЇити талан ылан
1977 сыллаахха сопхуос рабочкомугар
суоппарынан кєЇєрбўттэрэ. Бу ўлэти�
гэр суоппарынан сэбиэскэй тутул эс�
тиэр диэри ўлэлээбитэ.

Сопхуоска ўлэлиир сылларыгар
тєЇєлєєх тиэйэр�таЇар ўлэіэ сылдьы�
бытын бэйэтэ эрэ билэрэ буолуо. Ол

кыайыылаах ўлэ туоЇутунан киниэхэ
сопхуос саамай ўрдўк наіараадата Со�
ветскай Союз Геройа Н.Н. Чусовской
аатынан бириэмийэ лауреатын аата
иμэриллибитэ буолар.

1992 с. Октябрьскай нэЇилиэк ад�
министрациятыгар суоппарынан ўлэ�
іэ ыμырыллыбыта. Бу сылларга нэ�
Їилиэк администрациятын эбийиэк�
тэрин уонна нэЇилиэнньэни уунан
хааччыйыыга итиини�тымныыны
аахсыбакка, кыЇыннары�сайыннары
тохтообокко массыынатын сўўрдэрэ.
2007 сыллаахтан олохтоохтук оннун
булан, Россельхозбанк салаатыгар
ўлэіэ киирэн кўн сириттэн кўрэниэр
диэри тэрилтэтигэр чиэскэ�бочуокка
сылдьыбыта. КыЇамньылаах ўлэти�
нэн дьонун�сэргэтин убаастабылын
ылыан ылбыта. Ханна да ўлэлээбитин
иЇин кини кимиэхэ да сирдэрбэккэ
дьиэ кэргэнигэр боліомтолоох сы�
Їыанын, оіолоругар кыЇаммньытын
ыЇыктыбакка сылдьыбыта. Оіолорун
улаатыннартаан, ўлэЇит оμортоон,
дьиэлээн�уоттаан баран бу кўн сирит�
тэн барбыта. Кини сырдык мєссўє�
нўн, биЇиэхэ истиμ сыЇыанын биир 

да кўн санаабакка�ахтыбакка ааспат
эбиппит. Ол курдук кўндў киЇибитин
суохтуубут, курутуйабыт. Баара буол�
лар кини кўннэтэ биЇиэхэ кыЇалла,
сўўрэ�кєтє, кўўс�кємє буола сылдьыа
этэ. Олохпут устата маспыт, мууспут
тўбўгэ, дьиэ�уот кыстыкка бэлэмэ ки�
ни салалтатынан, кєіўлээЇининэн ба�
рааччы. Олоіун устата олорбут Àнто�
новкатын олохтоохторо, ўлэлээбит
тэрилтэлэрин кэллиэгэлэрэ Болуодьа�
быт, Ильичпыт баара буоллар диэн
эмиэ мэлдьи ахтан�санаан ааЇаллар,
суохтууллар.

Тапталлаах аіабыт, эЇээбит, хос
эЇээбит Владимир Ильич боростуой
ўлэЇит норуокка, нэЇилиэгин дьону�
гар биЇирэнэр олоіу олорон ааста.

Кини сырдык мєссўєнэ, ўтўє суо�
бастаахтык олорбут олоіо, биЇиэхэ
таптала хаЇан да умнуллуо суоіа, ба�
рыбыт сўрэіэр ўйэлэргэ хаалыа.

Быдан дьылларга быраЇаай, кўндў
киЇибит!

Кэргэнэ, оіолоро,
сиэннэрэ, хос сиэннэрэ.

Сўрэхпитигэр єрўў тыыннааххын ...

С 1 июля 2022 г. на медико�соци�
альную экспертизу направляют Меди�
цинские организации. Принятие ре�
шения о направлении гражданина на
МСЭ и проведении медицинских обс�
ледований, необходимых для получе�
ния клинико�функциональных дан�
ных в зависимости от заболевания
(приказ Минтруда России и Минздра�
ва России от 10.06.2021 №402н/631н)
в целях проведения медико�соци�
альной экспертизы, осуществляется
не позднее 30 рабочих дней со дня
принятия решения врачебной комис�
сией медицинской организации о
подготовке такого направления.

В поликлинике гражданин опре�
деляет удобную форму проведения
МСЭ: с личным присутствием (очно)
посетив бюро МСЭ, или без личного
присутствия (заочно) на основе меди�
цинских документов.

Гражданин будет уведомлен обо
всех этапах процесса. Уведомления от
бюро МСЭ он получит обо всем, что
происходит после поступления нап�
равления в бюро (например, о регист�
рации направления на МСЭ, или ука�
зать причины возврата направления в
медицинскую организацию). Такие

уведомления будут передаваться на
бумаге, по телефону или с помощью
смс.   

Бюро проводит МСЭ гражданина
по направлению на медико�социаль�
ную экспертизу, поступившему из
Медицинской организации, а также
по заявлению о проведении МСЭ в
соответствии с заявленными целями
(выдачи дубликата справки, выдачи
новой справки, изменения в части
ИПРÀ), поданному гражданином (его
законным или уполномоченным
представителем).

МСЭ проводится в бюро (главном
бюро, Федеральном бюро) без лично�
го присутствия гражданина, с личным
присутствием гражданина, в том чис�
ле с выездом к гражданину по месту
его нахождения или дистанционно с
применением информационно�ком�
муникационных технологий

Решение о признании гражданина
инвалидом либо об отказе в призна�
нии его инвалидом принимается
простым большинством голосов спе�
циалистов, проводивших МСЭ, на ос�
нове обсуждения результатов его ме�
дико�социальной экспертизы.

Гражданину, признанному инва�

лидом, выдаются справка, подтверж�
дающая факт установления инвалид�
ности, с указанием группы инвалид�
ности, а также индивидуальная прог�
рамма реабилитации или абилитации.

Порядок обжалования решений
бюро, главного бюро, федерального
бюро:

Гражданин (его законный или
уполномоченный представитель) мо�
жет обжаловать решение бюро в глав�
ное бюро в месячный срок на основа�
нии заявления, поданного в бюро,
проводившее медико�социальную
экспертизу, либо в главное бюро в
письменной форме на бумажном но�
сителе (ФКУ "ГБ МСЭ по Республике
Саха (Якутия)" Минтруда России,
677007, Республика Саха (Якутия), г.
Якутск, ул.Курашова, 65) или в элек�
тронном виде с использованием Пор�
тала госсуслуг.

Решение главного бюро может
быть обжаловано в месячный срок в
Федеральное бюро на основании за�
явления, подаваемого гражданином
(его законным или уполномоченным
представителем) в главное бюро, про�
водившее медико�социальную экс�
пертизу, либо в Федеральное бюро

(ФГБУ "Федеральное бюро МСЭ"
Минтруда России, 127486, г. Москва,
ул. Ивана Сусанина, 3).

Не позднее 30 рабочих дней со дня
поступления заявления гражданина
проводится МСЭ и на основании по�
лученных результатов выносится со�
ответствующее решение.

Решения бюро, главного бюро,
Федерального бюро могут быть обжа�
лованы в суд гражданином (его закон�
ным или уполномоченным предста�
вителем) в порядке, установленном
законодательством Российской Феде�
рации.

Единый контакт�центр взаимо�
действия с гражданами: 88006000000

Телефон Горячей линии: 8 (4112)
404328

Регистратура: 84112404330
Àдрес: 677005, РС(Я),
г. Якутск, ул. Курашова 65
Электронная почта:

mse_ykt@mail.ru  
Наш сайт: www.14.gbmse.ru  

Бюро МСЭ №15
смешанного профиля

ФКУ ГБ МСЭ по РС(Я)
Минтруда России.

– Ваше право –

Новые изменения при прохождении медико�социальной экспертизы

Махтанабыт Àтыылыыбын
Сўўрэр, докумуоннаах, иэЇэ суох
УÀЗ�тент массыынаны ынах этигэр
атастаЇабыт. Запаска 3 кєлўєЇэ биэ�
рэбит. 8�914�279�19�98.

Считать недействительным
военный билет ÀК №0707091, выдан�
ный Нюрбинский ВК РС(Я)
15.08.2008 г. на имя ÀРХИПОВ Сер�
гея Àлександровича.


