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Сэтинньи 28 к. улуус салайааччыларын
планеркатыгар олоіу�дьаЇаіы хааччыйар
сулууспа салайааччыта Àфанасий Кириллин
уот аварийнай арахсыылара тахсыбытта�
рын иЇитиннэрдэ. 28.11.22 с. сарсыардаты�
гар Ўєдэйгэ уот араіыста, аварийнай би�
ригээдэ ўлэлии барда. Сэрэдэіэ Маалыкай
врачебнай участагын УÀЗ массыыната
Маалыкай�Ньурбачаан икки ардыгар тўμ�
нэЇиннэ, 4 киЇи эчэйэн балыыЇаіа киир�
дэ. 26.11.22 с. Маалыкайга хотоμμо баЇаар
тахса сырытта, 1 ынах уонна 1 коза єллў�
лэр.

"ОДьКХ" ГУП Ньурбатааіы филиалын
дириэктэрэ Àлексей Тихонов Сэбиэскэй уул.
Àмакинкатааіы ууну ыраастыыр ыстаан�
сыйаны саμардан оμоруу ўлэтэ былаан�
наммыт болдьоіуттан эрдэ бўтэрин иЇи�
тиннэрдэ.

Планерканы салайан ыыппыт улуус ба!
Їылыгын 1!кы солбуйааччыта Николай Бур!
нашев генбэдэрээтчит "Вариант+" ХЭТ ити
ўлэтин бўтэрдэіинэ Ньурба к. ыраас уунан
хааччыллыыта тупсуохтааіын бэлиэтээтэ.
Эрдэ ўлэіэ киирэн баран бырайыактаах
кыамтатыгар киирбэккэ турбута. 

"Àрыылаах" ХЭТ дириэктэрэ Àлексей
Тихонов Кировтааіы чох разреЇыгар (КУР)
2,5 мєл. солк. иэстээхтэрин, онон чоіу
кыайан ылбаттарын, уот аварийнай арах�
сыытыгар мотуор умайарын эттэ. 

Николай Бурнашев ўп кырыымчыгын
ўрдўнэн ый инниттэн сылааЇынан хааччы�
йар бары тэрилтэлэргэ сэтинньи ортотугар
диэри сылаас иЇин тєлєбўр абаансанан тє�
лєммўтўн этэн туран, тоіо КУР�га тєлєнє
илигин ыйытта, тэрилтэлэр бэйэлэрин ик�
ки ардыларыгар кэпсэтэн биир тылы бу�
лаллара наадатын тоЇоіолоото. Сэтинньи
бўттэіинэ теплосчетчигынан кєрєн сылаа�
Їынан хааччыйар тэрилтэлэргэ ситэри тє�
лєнўєіэ. Улууска бары кэриэтэ эбийиэк�
тэргэ теплосчетчик турар, арай Мархаіа
"Àрыылаах" ХЭТ сылытар эбийиэктэригэр
� оскуолаіа уонна оіо уЇуйааныгар тепло�
счетчик суох, инньэ гынан тэрилтэлэр
олохтоммут кыамтанан тєлўў олороллор. 

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы отде�
лын начаалынньыгын солбуйааччыта Нико�
лай Рожин криминальнай субуокканы би�
лиЇиннэрдэ. Àаспыт нэдиэлэіэ 54 сайабы�
лыанньа уонна биллэрии киирбит, 9 буруй
оμоЇуллубут, масыанньыктааЇын � 1, ДТП
� 2, биирэ эрдэ этилиннэ, иккиЇэ � Сэбиэс�
кэй уул. массыына киЇини тўμнэри кєттє.
Нэдиэлэ устата 125 административнай бо�

ротокуол толорулунна, ол иЇигэр ГÀИ от�
делынан � 91. Правата суох � 3 киЇи, ити�
рик туруктаах 1 суоппар тутулунна, ыстаа�
рааптыыр стоянкаіа 3 массыына туруору�
лунна.

Социальнай кємўскэл управлениетын са�
лайааччыта Ирина Находкина мобилизаци�
яламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр управле�
ние нєμўє 131 киЇиэхэ, ол иЇигэр Ньурба
улууЇун 81 олохтооіор тєлєбўр оμоЇуллу�
бутун эттэ. Билигин хамыыЇыйа кєрўўтў�
гэр 15 сайабылыанньа, ол иЇигэр улуус
олохтоохторуттан 8 сайабылыанньа баар.
БааЇырбыт 1 буойуμμа матырыйаалынай
кємє оμоЇулунна, итиэннэ 1 тєрєппўт гос�
питальга барар бырайыаЇа тєлєннє. Соц�
контракт бары 4 хайысхатынан былааннаах
ўп барыта туЇанылынна.

Ўлэлээх буолуу киинин салайааччыта
Сахая Столярова уопсастыбаннай ўлэлэргэ
эбии дьону ўлэлэтэргэ 17 квота кэлбитин,
онно 2 ИП уонна "Кўндээдэ" ÀÀУо сайаап�
ка киллэрбиттэрин эттэ. 

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇын солбуйааччыта Николай Àнисимов
улууска коронавируснай инфекциянан 31
киЇи ыалдьарын, 6 киЇи стационарга, уон�
нааіылар дьиэлэригэр эмтэнэллэрин иЇи�
тиннэрдэ.

Улуустааіы ўєрэх управлениетын сала�
йааччыта Федор Ушканов ўєрэх эйгэтигэр
улахан тэрээЇиннэр бўппўттэрин, Бўтўн
Àрассыыйатааіы олимпиадалар муници�
пальнай тўЇўмэхтэрэ тўмўктэммитин эттэ.
Улуус дэлэгээссийэтэ саха тылын уонна
литературатын учууталларын 2�с сийиэЇи�
гэр кыттан кэллэ. Сийиэскэ саха тылын
чааЇа аіыйыыр кутталын, саха тылын эйгэ�
тин кэμэтии уо.д.а. туЇунан кэпсэппиттэр.
Улуустааіы эбии ўєрэхтээЇин киинин "IT�
Куб" хамаандата Дьокуускайга "Цифровой
алмаас" федеральнай форум чэрчитинэн
"HACK�the�ICE" УЇук�илиμμи хакатон
кыайыылааіа буолла. Àхсынньыга педаго�
гическай новаторство ыйа биллэриллэн,
араас тэрээЇиннэр: кўрэхтэЇиилэр, идэни
ўрдэтинэр куурустар ыытыллыахтара.
Ньурбаттан саіаламмыт "Мин уонна нас�
таабынньыгым" куонкурус 2023 с. Ньурба�
іа тэриллэн ыытыллыаіа.

Спорт управлениетын салайааччыта Ро�

берт Àлексеев спорт сонуннарын билиЇин�
нэрдэ. Àаспыт нэдиэлэіэ Àнтоновкаіа
оіунан ытыыга кўрэхтэЇии, Таркаайыга
тустууга нэЇилиэк баЇылыгын Кубога, оіо�
лорго уонна улахан дьоμμо 100 харахтаах
дуобакка улуустааіы кўрэхтэЇии ыыты�
лыннылар. Хапсаіайга À.À.Никифоров
аатынан єрєспўўбўлўкэтээіи турнирга
улууспут хамаандата 3�с миэстэіэ таіыста.
85 кг ыйааЇыμμа Àян Петров � 1�с, 57 кг
Валерий Àнтонов 2�с миэстэлэннилэр. По�
лина Иудина РФ�га дзюдоіа биирдиилээн
бастыыр иЇин кўрэхтэЇиигэ чємпўйўєн�
нээтэ. Биир дойдулаахпыт Петр Васильев
профессиональнай боксаіа субуруччу 7�с
кыайыытын ситистэ. 

Тыа хаЇаайыстыбатын департаменын
салайааччыта�улуус баЇылыгын солбуйаач�
чыта Леонид Ушканов 25.11.22 с. улуус тыа�
тын хаЇаайыстыбатын уонна астыыр�ўєл�
лўўр салаа ўлэЇиттэрин идэлээх кўнўгэр
анаммыт тэрээЇиннэр этэμμэ ыытыллы�
быттарын эттэ, манна кытттыбыт�кємє�
лєспўт салайааччыларга истиμ махталын
тиэртэ. "Саха сўєЇўтэ" ГКП ўлэЇиттэрэ
кэлэн Маалыкай тўбэтигэр сылгыны ааіа
сылдьаллар, ахсынньы ортотугар тэрилтэ
салайааччыта Àлександр Àртемьев кэлиэх�
тээх. 02�03.12.22 с. Дьокуускайга СЄ Тыа
хаЇаайыстыбатын министиэристибэтэ тэ�
риллибитэ 100 сылыгар аналлаах тэрээЇин
былааннанар, онно баран кыттыахтара.
Оту таЇыыга куонкурус бу нэдиэлэіэ бў�
тўєхтээх, эбии аЇылыгы таЇыыга куонку�
рус биллэриллиэіэ.

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Семен
Корякин нэЇилиэгин ўлэтин, былааннарын
билиЇиннэрдэ. "Уол оіо � норуот тирэіэ"
диэн Àнтоновка оскуолатын уоланнарын
кылааЇын кўрэхтэрэ ыытыллыбыт. Спорт�
инструктор Родион Хатылыков ХИФУ
боксаіа кўрэхтэЇиитигэр 2�с миэстэлэнэн
кэлбит. Àнал байыаннай эпэрээссийэіэ
бааЇырбыт 2 буойун дойдуларыгар кэлэ
сылдьаллар. Уот саахалланан арахсыыты�
гар уулуссаны сырдатыытын лаампаларын
аμара умайда. "Кировстрой" тарыыбын
кємўскээбит, кэлэр сылтан нэЇилиэккэ
бєіў таЇыыга ўлэтин саіалыахтаах, 29.11.22
с. нэЇилиэк олохтоохторун кытта мунньах
ыытыллар. 03.12.22 с. нэЇилиэккэ ас�ўєл

дьаарбаμката тэриллиэіэ. 
Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игнатьев

куорат хаЇаайыстыбатыгар сўрўн ўлэлэр
бара туралларын эттэ. Степан Васильев
болуоссатыгар Саμа дьыллааіы харыйа
таμылла турар. Дорожнай, Партизанскай
тўєлбэлэр уулуссаларын сырдатыыта хол�
бонно. Ст. Васильев уул. 115 №�дээх дьиэ�
тин єрємўєнэ бўттэ. 

Роспотребнадзор Ньурбатаіы террито�
риальнай отделын салайааччыта Àндрей Фе�
доров эпидемиологическай быЇыы�майгы
бигэ туруктааіын, ааспыт нэдиэлэіэ
ОРВИ�нан 78 киЇи ыалдьыбытын (ол ин�
нинээіи нэдиэлэіэ � 91) иЇитиннэрдэ.
Вакцинацияіа былаан туолуута 61%�μа
тэμнэстэ. Оіолорго грипп утары вакцина
кэллэ. 

Улуус дьаЇалтатын нэЇилиэктэри кыт�
та ўлэіэ отделын салайааччыта Евгения Ки�
риллина нэдиэлэтээіи былааны билиЇин�
нэрдэ. 28.11.22 с. � улууска олоμхо декада�
тын аЇыллыыта. 29.11.22 с. � улууска Ийэіэ
анаммыт ый сабыллыаіа. 01.12.22 с. � Чап�
панда оскуола�саадын аЇыллыыта, манна
СЄ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээтэ�
лин солбуйааччыта Сергей Местников кэ�
лэн кыттара кўўтўллэр. 01.12.22 с. � улууска
инбэлииттэр декадалара аЇыллыыта.
01.12.22 с. � єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн 17 ч.
Саμа дьыллааіы харыйалар уоттара холбо�
нуоіа. 02.12.2022 с. � Ньурбаіа СЄ Спордун
министиэристибэтин кєЇє сылдьар колле�
гиятын сўбэ мунньаіа. 02.12.22 с. � улууска
Норуот кєіўлээЇинин сылын ўєрўўлээхтик
сабыы. 

Саμа дьылга "Ўтўє санаа ёлката"  єрєс�
пўўбўлўкэтээіи тэрээЇин ыытыллар. Бы�
йылгы аахсыйа уратытынан ким баіалаах
мобилизацияламмыт дьон, анал байыан�
най эпэрээссийэ кыттыылаахтарын оіоло�
рун баіа санааларын толорон Саμа дьыл�
лааіы бэлэх оμоруон сєп. 

Улуус баЇылыгын 1!кы солбуйааччыта
Николай Бурнашев ахсынньыга ўлэіэ кии�
риэхтээх Кўндээдэ 176 миэстэлээх оскуо�
латыгар єрєспўўбўлўкэ єттўттэн ўбўлээЇин
боппуруостара быЇаарыллыбытын иЇитин�
нэрдэ. Оскуола бэлэм буолуута � 99%, миэ�
бэлэ кэлэн таμыллыахтаах. Эмиэ ахсын�
ньыга Кўндээдэіэ врачебнай учаастак
дьиэтэ ўлэіэ киириэіэ. 

Планерка тўмўгўнэн салайааччыларга
туЇааннаах сорудахтар тиэрдилиннилэр.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Планерка сонуннара

Дьаарбаμка аЇыллыытыгар улууска
Тыа хаЇаайыстыбатын уонна астыыр�ўєл�
лўўр салаа ўлэЇиттэрин кўнўнэн улуус ба�
Їылыгын солбуйааччыта Василий Семе�
нов, Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игна�
тьев уонна тыа хаЇаайыстыбатын департа�
менын салайааччыта�улуус баЇылыгын
солбуйааччыта Леонид Ушканов истиμник
эіэрдэлээтилэр.

Ордук элбэх киЇи "Байар" кэпэрэтиип
ўўтўн аЇылыгын атыылаЇа тоіуоруста,
киилэтэ 720 солк. ынах арыыта, чохоон,
сўєгэй, ўўт уо.д.а. хамаіатык барда. Àтыы�
лаЇааччы элбэіинэн, арыы аіыйаіынан
сибээстээн нуормалаан атыыланна. Кэккэ
нэЇилиэктэр уонна тэрилтэлэр бэркэ тэри�
нэн кэлбиттэр, астарын�ўєллэрин остуолга
тардан бэлэмнээн дьоμμо амсаттылар.
Ньурбатааіы кєтєр фабрикатын быыстап�
ката эмиэ боліомтону тарта. Кэлбит дьон
кўннээіи остуолларын аЇылыгын, кыЇыμ�
μы хаЇаастарын ўєрэ�кєтє, ардыгар был�
дьаЇа�тарыЇа да атыыластылар.

Эбиэттэн киэЇэ "Кыталык" КД�гар
улууска тыа хаЇаайыстыбатын уонна ас�
тыыр�ўєллўўр салаа ўлэЇиттэрин Кўнўгэр
уонна СЄ Тыатын хаЇаайыстыбатын ми�
нистиэристибэтэ (ТХМ) тэриллибитэ 100
сылыгар анаммыт ўєрўўлээх мунньах тэри�
линнэ. Єрєспўўбўлўкэ тыатын хаЇаайыс�
тыбатын маμнайгы салайааччыта � бастакы
сир оμоЇуутун наркома Семен Донской�1
уонна улуус тыатын хаЇаайыстыбатын ўлэ�
тин�хамнаЇын туЇунан видеоролик кєрдє�
рўлўннэ. 

Тыа хаЇаайыстыбатын уонна астыыр�
ўєллўўр салаа ўлэЇиттэрин, бэтэрээннэрин
улуус баЇылыгын солбуйааччыта Василий

Семенов, улуус Сўбэтин бэрэссэдээтэлэ
Сергей Евсеев, Ньурба к. баЇылыга Генна�
дий Игнатьев уонна тыа хаЇаайыстыбатын
департаменын салайааччыта�улуус баЇы�
лыгын солбуйааччыта Леонид Ушканов
истиμник�иЇирэхтик эіэрдэлээтилэр. Хо�
рула ветвраЇа Роман Степанов уонна Ньур�
батааіы кєтєр фабрикатын ўлэЇитэ Олег
Егоров � "СЄ тыатын хаЇаайыстыбатын
туйгуна", "Байар" кэпэрэтиип суоппара
Никус Егоров � "СЄ астыыр�ўєллўўр ин�
дустриятын туйгуна", "Кўндээдэ" ÀÀУо
ыанньыксыта Раиса Михайлова � "Бочуот�
таах настаабынньык", "Чаппанда" СПК
сылгыЇыта Àлександр Никифоров "СЄ
сылгыны ўєрдээн иитиигэ кылаатын
иЇин", "Ньурба�Àгро МТС" тырахтарыыЇа
Àркадий Винокуров уонна Мелиорация
управлениетын Ньурбатааіы филиалын

экскаваторщига Эдуард Монзоев "СЄ
ÀПК�тын бочуоттаах ўлэЇитэ" бэлиэлэри�
нэн, тыа хаЇаайыстыбатын исписэлииЇэ
Раиса Àфанасьева, ветврач Àнастасия
Дмитриева, "СаЇаріа" ХЭТ тырахтарыыЇа
Ярослав Конощук, "Силис" бааЇынай ха�
Їаайыстыба биригэдьиирэ Àнатолий Федо�
ров � ТХМ єйдєбўнньўк бэлиэлээх Бочуо�
тунай грамотатынан, "Байар" кэпэрэтиип
Маардааіы арыытын сыаіын маастара Ма�
йя Àнтонова, Сўлэ ветпуунун сэбиэдиссэйэ
Àнатолий Васильев, "Иванова Л.В." ИП
биригэдьиирэ Василий Иванов, "Сайдыы"
ХЭТ сўєсўЇўтэ Рустам Михайлов, Ньурба�
тааіы кєтєр фабрикатын оператора Петр
Степанов ТХМ Махталынан наіараадалан�
нылар. Элбэх киЇи Ил Тўмэн сис кэми�
тиэтин, улуус, Ньурба к. уонна улуустааіы
тыа хаЇаайыстыбатын департаменын наіа�

раадаларынан бэлиэтэннилэр. 
Тыа хаЇаайыстыбатыгар уЇуннук уонна

ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит 10 киЇиэхэ
"Ньурба улууЇун тыатын хаЇаайыстыбатын
бочуоттаах бэтэрээнэ" бэлиэ туттарылын�
на. СЄ нэЇилиэнньэ дьарыктаах буолууту�
гар Госкомитетыттан "2022 с. СЄ нэЇи�
лиэнньэтин дьарыктаах буолуутугар кємє�
лєЇўў эйгэтигэр 100 бастыμ ўлэни биэ�
рээччи" сибидиэтэлистибэлэрэ бааЇынай
хаЇаайыстыбалар салайааччылара À.Н.Ти�
хоновка (Октябрьскай нэЇилиэк) уонна
À.À.Степановка (Малдьаіар), "Бигэ" ХЭТ
дириэктэрэ В.И.Петровка (Кўндээдэ) тут�
тарылыннылар. 

Быыстапка�дьаарбаμка тўмўгўн та�
Їаардылар. НэЇилиэктэр ортолоругар кыа�
йыылааіынан Бордоμ нэЇилиэгэ таіыста.
Малдьаіар нэЇилиэгэ � иккис, Сўлэ � ўЇўс
буоллулар. Тэриллиилээх хаЇаайыстыба�
ларга кыайыылаах аатын "Маалыкай" кэ�
пэрэтиип сўктэ, иккис миэстэіэ � Ньурба�
тааіы кєтєр фабриката, ўЇўс миэстэіэ
Дьаарханнааіы "СаЇаріа" ХЭТ таіысты�
лар. Àстыыр�ўєллўўр тэрилтэлэр ортолору�
гар быыстапка�дьаарбаμка кыайыылаа�
іынан "Байар" кэпэрэтиип буолла. БааЇы�
най хаЇаайыстыбалар ортолоругар кыа�
йыылаах � "Иванова Любовь Васильевна"
ИП ("Сиибиктэ" б/х), иккис � "Àйсиэн
Àлександрович Степанов" ИП, ўЇўс � "Àна�
толий Àлексеевич Степанов" ИП буоллу�
лар. 

Кыайыылаахтарга уонна призердарга
кубоктар уонна харчынан бириистэр сэр�
типикээттэрэ туттарылыннылар.

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Ньурбаіа тыа хаhаайыстыбатын
ўлэЇиттэрин кўнэ бэлиэтэннэ

Сэтинньи 25 к. улууска тыа хаЇаайыстыбатын уонна
астыыр�ўєллўўр салаа ўлэЇиттэрин идэлээх бырааЇынньыктара

бэлиэтэннэ. Бэлиэ тўгэμμэ тоіооЇуннаран, сарсыардаттан
"Кыталык" КД�гар тыа хаЇаайыстыбатын бородууксуйатын

быыстапка�дьаарбаμката ыытылынна. Ыраах�чугас нэЇилиэктэртэн
тэриллиилээх уонна бааЇынай хаЇаайыстыбалар, агро�оскуолалар,

"Байар" кэпэрэтиип, Ньурбатааіы кєтєр фабриката кытыннылар.
Хамсык дьаμа мэЇэйдээн маннык тэрээЇин 2 сыл ыытыллыбатах

буолан, атыылаЇааччы даіаны ўгўс.
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––  ЧЧаассттииччннааяя  ммооббииллииззаацциияя  ––

В преддверии Всероссийского дня Мате�
ри, 25 ноября, Президент страны Владимир
Путин встретился с матерями военнослужа�
щих – участников специальной военной опе�
рации. В мероприятии приняла участие жи�
тельница Якутии Марина Бахилина, мать, у
которой два сына являются участниками
СВО.

Два сына Марины Константиновны
избрали для себя мужественный путь – за�
щищать мирное население Донбасса. Стар�
ший сын мобилизован в сентябре, является
участником спецвоенной операции. Сред�
ний сын – кадровый военный, служит в
ВДВ, в зоне спецоперации – с самого пер�
вого дня. В апреле награждён Орденом Му�
жества. Выполняя воинский долг, был тя�
жело ранен. Сейчас находится на реабили�
тации в военном госпитале, после заверше�
ния лечения поедет обратно на поля сраже�
ний, чтоб продолжить выполнение задач
Вооруженных сил Российской Федерации
на Украине.

Владимир Путин отметил большой
вклад и личный пример родителей в том,
что их дети ведут себя так героически. «Всё
идёт из семьи. То, что ваши ребята выбрали
такую судьбу, как служение Отечеству, за�
щита Отечества, защита Родины, России,
защита наших людей, в данном случае в
Новороссии, на Донбассе, – это тоже ре�
зультат вашей работы, без всякого сомне�
ния. Это не результат каких�то наставле�
ний и нравоучений – это результат личного
примера. Это всегда так», � подчеркнул гла�
ва государства.

Президент выразил уверенность в том,
что ценностные ориентиры закладываются
в семье личным примером родителей. Это
самый основной, важнейший и самый
фундаментальный метод воспитания –
личный пример. «Результат Вашей работы
– в Ваших сыновьях. Это работа высокого
качества и высшей пробы», � выразил бла�
годарность глава государства Марине Ба�
хилиной.

Марина Константиновна работает по�
варом в Центре помощи детям�сиротам и
детям, оставшимся без попечения родите�
лей, «Берегиня» в Якутске. На работе в ка�
честве общественного наставника сопро�
вождает 15�летнего воспитанника, кото�
рый тоже является настоящим патриотом,
участником военно�патриотической игры
«Снежный барс».

Марина Бахилина активно занимается
общественной работой, является победите�
лем в городском конкурсе «Масленица»,
неоднократно принимала участие в спор�
тивных соревнованиях по пулевой стрель�
бе, плаванию и лыжном беге, является кан�
дидатом в мастера спорта по пулевой
стрельбе.

«Во время встречи с Президентом Рос�
сии поблагодарила от имени родных воен�
нослужащих Владимира Владимировича и
нашего Главу Àйсена Сергеевича Николае�
ва за оперативную организацию мер под�
держки участников специальной военной
операции и членов их семей. Рассказала,
что у нас в республике организована по�
мощь военнослужащим, семьям и близким
участников СВО. Почти все семьи получи�
ли по 200 тысяч рублей единовременных
выплат, утверждённых указом Главы Яку�
тии, сама воспользовалась компенсацией
проезда к раненому сыну в Москву. Также
рассказала, что у нас в Якутии организова�
на помощь для семей военнослужащих и
сбор посылок для участников СВО», �
сообщила Марина Бахилина.

Кроме того, Марина Константиновна
предложила Президенту России урегулиро�
вать организацию горячего питания на ли�
нии фронта. «На передовой обязательно
нужно организовать горячее питание, а не
на сухом пайке. Сказала Владимиру Влади�
мировичу, что хочу принести реальную
пользу нашим бойцам на передовой. 

По профессии я повар, и я готова отп�
равиться на линию фронта добровольно,
чтобы готовить для наших бойцов домаш�
нюю якутскую еду. Я защищала диплом по
якутской кухне, проходила практику у зна�
менитого шеф�повара якутской кухни Ин�
нокентия Тарбахова. Ведь домашнюю ма�
мину еду ничего не заменит. Но Президент
сказал, что обязательно займётся этим воп�
росом, соответствующие ведомства усилят
работу, и обещал учесть все предложения и
пожелания матерей, прозвучавшие на
встрече», � говорит отважная женщина, ма�
ма участников специальной военной опе�
рации.

«Я очень горжусь своими сыновьями,
воспитала их патриотами. Чтобы они вер�
нулись домой с победой, мы сами должны
быть очень сильными. Наша материнская
любовь и вера укрепляют воинский дух,
берегут наших сыновей», � подчеркнула
Марина Бахилина.

Такое предложение Президент России
озвучил 25 ноября во время встречи с матеря�
ми военнослужащих – участников специаль�
ной военной операции.

Жительница Якутии Марина Бахилина,
у которой два сына являются участниками
СВО, рассказала о мерах поддержки не
только военнослужащих, но и членов их
семей, утверждённых указом Главы Якутии
Àйсена Николаева.

«От имени мам, жён и родных военно�
служащих выражаю благодарность Вам,
Владимир Владимирович, нашему Главе
Àйсену Сергеевичу Николаеву и поссовету
Магана за оперативную организацию мер
поддержки участников специальной воен�
ной операции и членов их семей, мораль�
ную и материальную помощь. Всё сделано
очень быстро и качественно. Почти все се�
мьи получили по 200 тысяч рублей едино�
временных выплат, утверждённых указом
Главы Якутии, оказываются другие меры
помощи, в том числе помощь по подвозу
воды или дров, уборке снега во дворе», �
сообщила Марина Бахилина.

В ответ Владимир Путин поручил тира�
жировать такие положительные примеры
региональной помощи военнослужащим и
членам их семей в других субъектах Феде�
рации.

«Àйсен Сергеевич – опытный руково�
дитель, очень чуткий человек, настойчи�
вый и умеющий добиваться результата.
Есть хорошие примеры работы региональ�
ных властей, надо тиражировать такие ме�
ры заботы о семьях военнослужащих», �
сказал Президент России.

Напомним, указом Главы Якутии Àйсе�
на Николаева принят целый комплекс мер
поддержки семей участников специальной
военной операции. Это оказание едино�
временной материальной помощи в разме�
ре 200 тысяч рублей, обнуление платы за
детские сады, бесплатное питание в шко�
лах, поддержка студентов в виде специаль�
ных дополнительных стипендий и приори�

тетного заключения контрактов на целевое
обучение за счёт средств госбюджета Яку�
тии, предоставление детям бесплатных пу�
тёвок в детские оздоровительные лагеря и
санаторно�курортного лечения родителям
военнослужащего, оказание материальной
помощи на газификацию жилых домов не�
зависимо от уровня среднедушевого дохо�
да.

В Якутии участники СВО освобождены
от уплаты налога на транспорт на 2022 год.
Кроме материально�бытовой помощи ока�
зывается система психологической под�
держки, медицинская реабилитация для
военнослужащих и бесплатная юридичес�
кая помощь, оплата проезда родственни�
ков до военного госпиталя. Меры постоян�
но дополняются, на днях Àйсен Николаев
дал поручение Правительству включить в
категорию получателей специальной соци�
альной стипендии братьев и сестёр военно�
служащих, являющихся сиротами. 

Кроме того, по поручению Главы рес�
публики в каждом районе созданы группы
поддержки семей мобилизованных и доб�
ровольцев�контрактников в улусах, в кото�
рые включены мамы, жёны и другие близ�
кие родственники мобилизованных. В этих
группах решаются самые различные прось�
бы и предложения семей военнослужащих,
начиная от заявки на отвоз детей в школу,
заканчивая доставкой дров, льда, утепле�
нием автомобилей, работой с судебными
приставами и частными кредитными орга�
низациями. 

Àйсен Николаев поставил перед муни�
ципальными властями задачу каждое утро
начинать с оказания помощи семьям моби�
лизованных, чтобы лично знать их чаяния.
Также для оказания бытовой помощи орга�
низована работа волонтерского корпуса. 

Заявки принимаются по «горячей
линии» 122.

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

Мантан ыла ханнык оскуола аіыйах
ўєрэнээччилээх оскуола ахсааныгар кии�
риэхтээіин Ил Тўмэн бэйэтэ быЇаарар буо�
луоіа. Итинник сокуон барылын Ил Тўмэн
бастакы вице�спикерэ Àлександр Жирков
оμорон Єрєспўўбўлўкэ парламенын кєрўўтў�
гэр киллэрбитэ.

Урут иЇитиннэриллибитин курдук, бы�
йыл саас СЄ Бырабыыталыстыбата аіыйах
ўєрэнээччилээх оскуола ахсааныгар киллэ�
рии критерийин Бырабыыталыстыба бэйэ�
тэ быЇаарар уонна онуоха сєп тўбэЇиннэ�
рэн ол оскуолаларга кємє оμоЇулларын�
оμоЇуллубатын СЄ ўєрэіин министиэрис�
тибэтэ быЇаарар диэн ис хоЇоонноох "Саха
Єрєспўўбўлўкэтигэр ўєрэх туЇунан" сокуо�
нугар уларытыы киллэрэр туЇунан этиини
Ил Тўмэн кєрўўтўгэр киллэрэ сылдьыбыта.

Ол этиини Ил Тўмэн бастакы вице�
спикерэ Àлександр Жирков уонна спикер
Àлексей Еремеев этиилэринэн дьокутаат�
тар єйєєбєтєхтєрє, Бырабыыталыстыбаіа
тєнўннэрбиттэрэ.

Бырабыыталыстыба сокуонун барылын
утаран тыл этэригэр Àлександр Жирков
"Бырабыыталыстыба этиитин ылыннахпы�
тына Єрєспўўбўлўкэіэ аіыйах ўєрэнээч�
чилээх оскуолалар кємўскэнэр кыахтара
лаппа мєлтўєіэ", � диэбитэ. Àлександр Ни�
колаевич этэринэн, Бырабыыталыстыба
сыллааіы ўп�харчы туругуттан кєрєн кри�
терийдэри хайдах баіарар уларытыан сєп,
Ўєрэх министиэристибэтэ эмиэ ўп кы�
рыымчыгар ыктаран бу оскуолалар ахсаан�
нара аіыйыырын утарыа суоіа. "Итинник
буолбатын туЇугар тыа сиригэр баар аіы�
йах ўєрэнээччилээх оскуолалар критерий�
дэрэ сокуонунан бигэргэтиллиэхтээх уонна
ону Ил Тўмэн бэйэтигэр ылыныахтаах.
Кыра оскуолалары харыстааЇын тыа сири�
гэр дьону олохсута сатааЇын биир сўрўн
кєрўμэ. Кыра оскуолаларга єйєбўл мєл�
тєєтєіўнэ дьон олоіо ордук  уустугуруоіа",
� диэн Ил Тўмэн бастакы вице�спикерэ
Бырабыыталыстыба киллэрбит сокуонун
тохтоторго эппитэ уонна быйылгы дьылы
аЇарбакка аіыйах ўєрэнээччилээх оскуола�

лары харыстыырга туЇуламмыт сокуон ба�
рылын Ил Тўмэн бэйэтэ оμоруоіа диэ�
битэ.

Ол этиитин толорон, ханнык оскуола�
ны аіыйах ўєрэнээччилээх оскуола ахсаа�
ныгар киллэрэр критерийдэри Ил Тўмэн
бэйэтэ оμорор гына сокуон бырайыагын
бэлэмнээн быйыл кўЇўн парламент кєрўў�
тўгэр киллэрбитэ уонна коллегаларын, Ил
Тўмэн дьокутааттарын, єйўўллэригэр
ыμырбыта.

Àлександр Жирков киллэрбит этиитэ
бу дьыл сэтинньи 16 к. ыытыллыбыт Ил
Тўмэн пленарнай мунньаіар биир да ута�
рыыта суох єйєннє. Бастакы вице�спикер
киллэрбит сокуонун барылын коллегара
À.Н. Àтласова, С.М. Àфанасьев, Ф.В. Га�
бышева, À.À. Григорьева, И.И. Григорьев,
В.Н. Губарев, М.Д. Гуляев, À.Н. Дорогань,
À.М. Находкин, Ю.М. Николаев, П.П.
Петров, В.М. Прокопьев, И.И. Слепцов,
Р.Е. Федотов, В.И. Чичигинаров єйєєтў�
лэр.

Мантан ыла аіыйах ўєрэнээччилээх
оскуолалар дьыліаларын саμа сокуон ара�
μаччылыаіа. Ўп�харчы баарыттан�суоіут�
тан, эбэтэр атын тєрўєттэринэн критерий�
дэри ўєЇээ�аллараа тутуу, оскуолалар ис�
пииЇэктэрин уларытыы суох буолуоіа.

Ылыныллыбыт сокуон суолтатын туЇу�
нан этэригэр Àлександр Жирков: "Дойдуга
ўєрэх тиЇигэ билигин да оннун була илик.
Госдумаіа ўєрэх эйгэтин уларытыыга са�
μаттан саμа сокуоннар барыллара киирэ
тураллар. Сотору кэминэн муниципальнай
ўєрэх тэрилтэлэрин тутула эмиэ уларытыл�
лар буолла. Маннык кэмμэ биЇиги туох
ханнык иннинэ тыа оскуолаларын, олох�
тоох дьон олорор кыра тўєлбэлэрин сокуо�
нунан араμаччылыы сатыахтаахпыт. Ин�
никитин аіыйах ўєрэнээччилээх оскуола�
ларга, оіо садтарыгар (уЇуйааннарга), ол
иЇигэр кєс оскуолаларга, судаарыстыба єт�
тўттэн кєрўллўєхтээх кємєнў эмиэ быстах
дьаЇалларынан буолбакка сокуонунан мэк�
тиэлиир ордук буолуоіа", � диэн эттэ.

С. ВÀСИЛЬЕВ.

Нюрбинская птицефабрика, являющаяся
крупным региональным сельскохозяйствен�
ным предприятием, уже перевыполнила свой
годовой план. По словам директора птице�
фабрики Петра Гаврильева, на сегодня уже
получено более 10 млн. 100 тыс. яиц, что сос�
тавляет 106%. 

"Сейчас в день получаем 25 тыс. яиц, �
говорит Петр Иннокентьевич. � Еженедель�
но количество яиц уменьшается, так как
завершается период яйценоскости кур.
Каждые 2 года происходит обновление кур.
В конце декабря начнем их забивать. В
середине января или к 20 числу планируем
завершить забой кур в количестве 42 тыс.
штук. Всего будет получено около 40 тонн

мяса, 60% из них продадим в виде фарша.
На днях я вернулся из рабочей коман�

дировки с Якутска. В Якутской птицефаб�
рике наших будущих кур положили в
инкубаторы, в декабре вылупятся из яиц. С
12 марта начнется их завоз. Всего завезем
49650 голов молодняка кур. 

Совместно с Министерством сельского
хозяйства ведем работу по производствен�
ному и финансовому плану на 2023 г., так�
же по строительству второго промышлен�
ного цеха. Проект и изыскательские рабо�
ты завершены. Ждем заключения госэкс�
пертизы, нам сказали, что это займет при�
мерно месяц".

Геннадий ÀНТОНОВ.

Ньурбабыт улууЇун хамаандата респуб�
ликанскай хапсаіай кўрэіэр хааманданан
ўЇўс миэстэіэ таіыста. Сэтинньи 27 кўнўгэр
Дьокуускай куорат "Дохсун" спорт комплек�
сыгар À.À. Никифоров аатынан хапсаіайга
республиканскай кўрэх 23 саастарыгар диэри
бєієстєргє ыытылынна.

57 кг ыйааЇыμμа Валерий Àнтонов � 2
миэстэ, 85 кг ыйааЇыμμа Àян Петров � 1
миэстэ буолан, СЄ хапсаіайга спорт маас�
тара нуорматын толордо.

Уопсай тўмўккэ, хамаанданан Ньурба
улууЇун хамаандата  3 миэстэіэ таіыста.

1 миэстэ � ЎєЇээ Бўлўў, 2 миэстэ �
ХИФУ хамаандалара буоллулар.

Сахабыт норуота єбўгэ саіаттан илдьэ
кэлбит тыμааЇыннаах киирсиилэрдээх
хапсаіай кєрўμўн єрє тутан, утумнаан дьа�
рыктанар бєієстєрбўтўгэр кыайыылары�
нан истиμ эіэрдэбитин тириэрдэбит!

Улуустааіы физкультура
уонна спорт управлениета.

Якутянка Марина Бахилина внесла предложения на
встрече Президента страны с матерями участников СВО

Владимир Путин поручил тиражировать в стране опыт Якутии
по организации мер поддержки семей участников СВО

– Спорт –

Хапсаіайга ўЇўс буоллубут

– Ил Тўмэμμэ –

Àіыйах ўєрэнээччилээх оскуолалар дьыліаларын
Ил Тўмэн бэйэтин кєрўўтўгэр ылла

– Сельское хозяйство –

Нюрбинская птицефабрика
досрочно перевыполнила годовой план
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Форсайт�сессияны модера�
тордаан ыытта инновационнай
ўрдўк оскуола уЇуйааччыта Васи�
лий Кривошапкин. Сессияіа
"Институт геокультурного разви�
тия" генеральнай директора Àнд�
рей Саввич Борисов, Олоμхо ас�

социациятын салайааччыта Фев�
рония Васильевна Шишигина,
Олоμхо тыйаатырыттан Мария
Васильевна Турантаева, "Инсти�
тут геокультурного развития" ге�
неральнай директорын солбу�
йааччы Àндрей Николаевич Мар�

тынов, Мэμэ�Хаμаластан Г.Г.
Колесов аатынан "Олоμхо дьиэ�
тэ" салайааччыта Евдокия Нико�
лаевна Иванова киирии тылла�
рыттан, дакылааттарыттан саіа�
ланна.

Бу форсайт�сессияіа Ньурба
оройуонуттан Култуура департа�
менын салайааччыта Розалия
Михайловна Тихонова, Àнтонов�
ка нэЇилиэгин НÀДь уус�уран са�
лайааччыта Ньургуйаана Матвее�
ва, Чуукаар нэЇилиэгин уус�уран
салайааччыта Àндрей Сивцев
кєхтєєх кыттыыны ылан кэлли�

лэр. Сессия Олоμхо дьиэтин си�
тимин сайыннарыыга аналлаах
буолан кэлбит кыттааччылары ха�
маандаіа араартаан араас єрўттэ�
ри сайыннарыыга дьыалабыай
ырытыЇыы, бырайыак суруйуута
буолла. Ол курдук Олоμхо дьиэ�
тин иЇинэн Итэіэли, ЫЇыаіы,
саха тєрўт ырыатын�тойугун, тє�
рўт култуураны, туризмы, онтон
да атын хайысхалаах олуктары
сайыннарар ўлэлэр барыахтаахта�
рын туЇунан бырайыактар оμоЇу�
луннулар, этиилэр киирдилэр.

Бу курдук араас улуус култуу�

раіа салаатын салайааччылара бэ�
йэлэрин кытары кєіўлўўр дьону
илдьэ тиийэн саμа саіахтары
арыйдылар, 10�15 сылы єтє кєрєн
саμа хайысхалаах форсайт�сес�
сияіа кыттыбыттара, хас биирдии
киЇи бэйэтэ єйўгўн (идеятын)
духовнай сайдыы туЇугар уурбута
хайіабыллаах, кэрэхсэбиллээх
уонна кэскиллээх дьыала буол�
лаіа.

Сарсыμμы кўнўгэр "Россия
мин устуоруйам" тўмэл дьиэтигэр
10 улуус аіа баЇылыктара "Олоμ�
хо сайдыытыгар кэскиллээх ўлэ�
ни тэрийиэхпит, араас бырайыак�
тары сонун сўўрээннэри кєіў�
лўєхпўт уонна єйўєхпўт" диэн
Сєбўлэμμэ илии баттастылар.

Тўмўккэ "Саха сўрэіэ тэбэрин
тухары ыллана туруоіа Саха дьо�
ло�соргута," � диэн этиинэн тў�
мўктўєхпўн баіарабын. Саха дьо�
но киэμ саіахха, аныгы кэмμэ
олох оμкулун оμорор аналлаах�
пыт.

Сэргэн Лэкээрин.

Сэтинньи 27 кўнўгэр єрєспўў�
бўлўкэтээіи Олоμхо декадатыгар
Н.И. Харитонов�Николай Чуор
аатынан "Кыталык" КД "Ўєрэіи�
рии уонна култуура" бырагыраама
чэрчитинэн "Улуу далаан Олоμхо"
научнай�практическай конферен�
цияны ыытта. 

Онно Кўндээдэ 9 кылааЇын
ўєрэнээччитэ Àйталина Никифо�
рова "Ньурба олоμхотун ааттарын
уратыта" диэн олус кэрэхсэбил�
лээх дакылааты оμорон, бастакы
миэстэни ылыан ылла. Инники�
тин бу ўлэтин єссє кэμэтэн ўлэ�
лиэіим диэбитин сэргии иЇит�
тибит. 

Ньурба 2 №�дээх орто оскуо�

латын 8 "б" кылааЇын ўєрэнээч�
читэ Àнисимов Ньургун "Олоμ�
хоіо тэμнээЇиннэри туттуу" диэн
ўлэтин иЇиттибит уонна биир
паапкаіа наардаан сылдьар тэμ�
нээЇиннэрин холобурун кєрєн
баран, элбэх ўлэ ўлэлэммитин сє�
іє кєрдўбўт. Ньургун иккис ўр�
дэлгэ эрэллээхтик таіыста. 

Сўлэ орто оскуолатын 10 кы�
лааЇын ўєрэнээччитэ Нюргуяна
Старостина "Олоμхонон садаача�
лар" диэн эмиэ интэриэЇинэй да�
кылааты билиЇиннэрдэ. Оскуола
оіолоругар олус туЇалаах, интэ�

риэЇи тардар ўлэ диэн сыаналаа�
тыбыт. Онон Нюргуяна ўЇўс ўр�
дэли ылла.

Ўєрэнээччилэри сэргэ учуу�
таллар эмиэ кытыннылар. Ол кур�
дук Ньурбатааіы техникум саха
тылын, литературатын учуутала
Казакова Àлена Валерьевна "Бўє�
тўр Оіотоойоп "Элэс Боотур"
олоμхотугар тэμнээЇиннэри тут�
туу" диэн ўлэтинэн кытынна.
Онтон Кўндээдэттэн физкултуура
учуутала Никифоров Эрик Петро�
вич "ОлоμхоЇут Николай Ива�
нович Степанов�Ноорой" диэн

дакылаат оμорон биЇирэннэ.
Эрик Петрович бэйэтэ олоμхону
сєбўлээн толорор буолан, салайар
кылааЇыгар олоμхо туруоран, кў�
рэххэ кыттан улахан ситиЇиилэр�
дээхтэрэ биЇигини улаханнык
сєхтєрдє. Àныгыскы кыттыыбар
киирэн олоμхолуоіум диэн ўєртэ. 

Чуукаардааіы "Эйгэ" норуот
айымньытын киинин уус�уран са�
лайааччыта Сивцев Àндрей
Ильич�Лэкээрин Дьокуускай
куораттан форумμа кыттан кэлэн
иЇэн, "Сахатыйыы" диэн тиэмэіэ
тылбытын, баай полкулуорбутун,

Улуу далаан олоμхобутун, итэ�
іэлбитин таарыйан, устар ууну
сомоіолуур уус�уран тылынан са�
μаран�иμэрэн, дьон биЇирэби�
лин ылла. 

Улуу далаан Олоμхобут алгыс�
таах аартыгынан сирдээн аіалбыт
ытык дьоммут�олоμхоЇуттарбыт
ааттарын ааттыыр, олоμхоЇут
удьуора утумнана турарын тўстўўр
ытык тўЇўлгэлэрэ кэμии турдун!

НИКОЛÀЕВÀ Р.Н., 
СЄ култууратын туйгуна,

"Талба талааннаахтар
тўЇўлгэлэрэ" норуодунай
фольклорнай кэлэктиип

салайааччыта.

Дойду ўрдўнэн тыμааЇыннаах бала�
Їыанньа ўєскээбитинэн олохтоох оμо�
рон таЇаарыыны сайыннарар сыалтан,
дьон дьарыктаах, эбии дохуоттаах буо�
лалларын туЇугар, быйыл Ньурба оро�
йуона Норуот кєіўлээЇинин сылын бил�
лэрбитэ.

Ньурба куорат, чугас уонна  ыраах
сытар нэЇилиэктэр бэйэ дьыалатын
тэринэргэ баіаларын биллэрэннэр са�
йаапка тўЇэрэннэр бырайыактарын
кємўскээбиттэрэ. 

Сыл тўмўктэниэн аіай иннинэ
улуус ўбўттэн кємє ылбыттар  ылсы�
быт бырайыактарынан ўлэлэрин саіа�
лаатылар, сорохтор номнуо ўлэлээн
эрэллэр.

Ньурба улууЇун Àнтоновка нэЇи�
лиэгиттэн тєрўттээх, биллиилээх оіу�
руотчут Тарасова Àгафья Àфанасьевна
кыЇыμμы тэпилииссэ туттарга баіа
санаата туолла.

� Муус устар 26 кўнўгэр улуус ба�
Їылыга Иннокентьев Àлексей Михай�
лович кыттыылаах муниципальнай
оройуон экспертнэй бєлєіє Àнтонов�
ка нэЇилиэнньэтин олохтоохторугар
Норуот кєіўлээЇинин сылыгар анал�
лаах бырагырааманы билиЇиннэрбит�
тэрэ.

"Октябрьскай нэЇилиэк" МТ ба�
Їылыга Корякин Семен Àлександро�

вичка бырайыакпын билиЇиннэрбип�
пэр, сиЇилии истэн, кэпсэтэн кємєлє�
Їєргє бэлэмнэрин туЇунан этиитэ са�
наабын кєтєхпўтэ, баЇылык солбу�
йааччыта Иванова Àлександра Михай�
ловна субсидия ыларга сўбэлээбити�
гэр махталбын тиэрдэбин.

Инники ыарахаттары кєрсєртєн
толлубакка, уруккуттан ымыы гына
сылдьыбыт санаам олоххо киирэн эрэ�
риттэн санаам кєтєіўллэр эрэ.

Кылаабынай кємєлєЇєєччўбў�
нээн, балтыбынаан Оксана Àфана�
сьевналыын ўлэбитин былааннаан,
тугу хантан ыларбытын сўбэлэЇэн,
куоракка баран тэпилииссэ матыры�
йаалын атыылаЇан, массыынанан бы�
рааппыт Николайынан аіалтаран син
элбэх хамсаныы тахсыбыта. Быраап�
пар Николайга  туЇунан махталбын
тиэрдэбин.

КыЇыμμы тэпилииссэ иэнэ 6х9,
ўрдўгэ 2.80, биир каскадтаах, кыЇыμ�
μы хаары харыйан тўЇэрэргэ анаан са�
райа биир єттўгэр тўЇэр.

Балтым Оксана Àфанасьевна кэр�
гэнэ, кўтўєппўт Àлексеев  Владимир
Николаевич саамай сўрўн ўлэтин оло�
рон кєрбєккє ўлэлээбитигэр, миигин
мэлдьи єйўўр олоіум аргыЇыгар Сер�
гей Тимофеевичка, бырааппар Саша�
іа, балтым кўтўєтўгэр Семёμμа, ула�
хан уолбар Игорьга  махтанан туран
ааттаталаатым. Итинник бэйэбит
дьоммут туруулаЇан туран ўлэлэЇэн�
нэр кыЇыμμы тэпилииссэ бўттэ. 

Билигин тэпилииссэни оттон бэ�
рэбиэркэлээн баран уутун сўєкээн
араардыбыт. Кэлэр сыл олунньу бўтэ�
Їигиттэн оттон аа�дьуо ўўнээйилэри
олордон саіалыахпыт. Ол иннинэ тох�
сунньуттан дьиэіэ арассаада олордуу�
та саіаланыаіа. Àны кўЇўμμўттэн кы�
Їыннары ўлэлэтэр былаан баар, � диэн
сонунун ўллэЇиннэ.

Тўгэнинэн туЇанан Àгафья Àфана�
сьевна Тарасова Ньурба олохтоохто�
рун Норуот кєіўлээЇинин сылынан
єйєєбўт Ньурба улууЇун дьаЇалтатын
баЇылыгар Àлексей Иннокентьевка,
олохтоох салайыныы салалтатыгар ор�
то кєлўєнэ саастаахтар, эдэр ыччаттар
былааннарын олоххо киллэрэллэригэр
кыах биэрэн єйєбўл оμорбуттарыгар
махталын биллэрдэ. 

Ньурба Нефтебазатыгар
кыЇыμμы садтаах Елизавета
Михайловна Степанова сотору�
тааіыттан Ньурба куоратыгар
"Мария" рынокка "Встреча" ка�
фе аЇан ўлэлэтэр. Елизавета
Михайловнаіа кыЇыμμы садын
кєрє таарыйа тиийэн кэпсэтэр�
бэр сибэккилэри, араас ўўнээ�
йилэри олордорун таЇынан ИП�
лааіын, туорт астыырын туЇу�
нан кэпсээбитэ.

Бу сырыыга Елизавета Ми�
хайловна "Встреча" кафе астан
ўлэлэтэн эрэрин туЇунан били�
Їиннэрдэ.

� Сибэкки ўўннэриитинэн
дьарыктанарым таЇынан, урут
общепитка кондитерынан уон�
тан тахса сыл ўлэлээбит идэ�
бин сынньалаμμа тахсан ба�
ран сєргўтэн, туорт астаан
атыылааччыбын.

Быйыл Ньурба оройуону�
гар Норуот кєіўлээЇинин  сы�
лыгар бырайыакпын кємўс�
кээн, оройуон ўп кєрєн кафе
аЇынным. Ылбыт ўппўнэн ос�
туол, иЇит атыыласпытым. Ка�
фебыт ис ўлэтин бэйэбит
оμорбуппут.

Àан бастаан кафе астарбар
миэхэ "Мария" рынок  сала�
йааччыта Петрова Эльвира Се�
мёновна этиилээх тахса сыл�
дьыбыта.

Ньурба улууЇа Норуот кє�
іўлээЇинин сылын биллэрэн,
Бизнес�инкубатор кємє  буол�

бутугар махталбын тиэрдэбин. 
ЎЇўс нэдиэлэбитин ўлэ�

лиибит, кўн аайы килиэйиэн�
нэрбит элбииллэр. "Встреча"
кафебытыгар 30�40�ча киЇини
батарыахпытын сєп,  быыста�
ры хайдах баіарар сыіарытан
кэμэтиэххэ сєп. Манна тєрєє�
бўт кўннэрин кэлэн атаарал�
лар, дьўєгэлэрэ, килийиэннэр
кєрдєЇўўлэринэн фуршет тэ�
рийэн ыытабыт. 

ÀЇылыктарбытын орто
сыананан атыылыыбыт, кэнэ�
іэс оіо менютун киллэрэргэ
былаанныыбыт. Итини сэргэ
дьиэіэ тиэрдэргэ сакаас ыла�
быт.

Эбии икки эдэр ўлэЇиттэри
ўлэіэ ылан ўлэлэтэбин.

КыЇыμμы садпын сылы
эргиччи ўлэлэтэбин, баіалаах�
тар арендаіа уларсаллар. Саас�
кы кэмμэ сибэккилэрбин
атыылаабытынан барыам. Ин�

ньэ гынан тєгўрўччў иллэμэ
суох дьарыктаах буоллум.

Кафеіа сылдьар кэммэр
Романова Елена бэйэтин са�
наатын ўллэЇиннэ:

� Биисинэс инкубаторга
ўлэлиир кэммэр улууска Но�
руот кєіўлээЇинин сыла бил�
лэриллибитэ. Ўгўс Ньурба
олохтоохторо улуустан кєрўл�
лэр кємє харчыны ыланнар
бэйэлэрин дьыалаларын саіа�
лаабыттара. Бу бырагыраама
бэйэ дьыалатын тэриниигэ
олус туЇалааіа кєЇўннэ.

Холобура, Нефтебаза олох�
тооіо Елизавета Степанова
бэйэ дьыалатын астан ўлэтин
саіалаата. Ўлэлиир сирэ
кииμμэ турар буолан табыгас�
таах, килийиэннэр сылдьал�
лар. Елизавета Михайловнаіа
ситиЇиилэри баіарабын, �
диэтэ.

Àнтонина СЕМЕНОВÀ.

––  ККууллттуууурраа  ––

Олоμхо дьиэтин биир ситимμэ
ўлэлэтиигэ сєбўлэμ тўЇэрилиннэ

Сэтинньи 24�25 кўннэригэр Туймаада хочотугар Дьокуускайга "IT
парк YKT" диэн дьиэіэ "Институт геокультурного развития" уонна
"Высшая школа инновационного менеджмента при Главе Республики
Саха (Якутия)" тэрилтэлэр кєіўлээЇиннэринэн Олоμхо декадатын чэр�
читинэн улуустар култуураіа салааларын салайааччыларын, Олоμхо
дьиэтин ўлэЇиттэрин кытары "Формирование деятельности и дальней�
щее развитие единой системы Домов Олонхо РС(Я)" диэн форсайт�сес�
сия буолан ааста. 

"Улуу далаан Олоμхо"

––  ННооррууоотт  ккєєііўўллээээЇЇиинниинн  ссыыллаа  ––

Баіа санаа туолуута Олус туЇалаах бырайыак
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Тутуута да сўрдээх бєіє�таіа,
чиргэл буолан кўн баччаіа диэри
кэллэіэ. Ол бэйэтэ кэм�кэрдии
ылан, эргэрэн 2015 сыллаахха са�
райа сууллубута. Онтон ыла ыс�
кылааппыт сарайын чєлўгэр тўЇэ�
рэр туЇуттан нэЇилиэк салалтаты�
гар, улуус салайааччыларыгар ту�
руорсан, саμабытын�иμэбитин
иЇитиннэрэн кэллэхпит...

Дойду ўрдўнэн историческай
суолталаах пааматынньыктары,
ураты тутуулары харыстааЇын,
чєлўгэр тўЇэрии, сєргўтўў ўлэтэ
кэнники сылларга бэрт далааЇын�
наахтык барарын бэркэ сэргээн,
чугастык ылынан сэμээрэн кыра�
іытык кэтиир буолбуппут. Бу би�
Їиги икки этээстээх ыскылаап�
пыт саатар сарайа чєлўгэр тўЇэрэ
буоллар, єссє да ўйэтэ уЇуох этэ
диэн баіа санааттан. 

Онтон быйыл Ньурба улууЇу�
гар Норуот кєіўлээЇинин сыла
биллэриллибитэ. Хайдах эрэ ман�
тан тирэх ылбыт курдук, ким эрэ
кэлэн тутан, оμорон биэрэрин
кэтэспэккэ, нэЇилиэкпит дьону�
гар, куоракка, атын улуустарга
олорор биир дойдулаахтарбыты�
гар ыμырыы таЇааран, кєіўлээн,
ўп�харчы кємє кєрдєєн сарайбы�
тын бэйэбит кыахпытынан ту�
туохха диэн санаа киирбитэ. Тар�
каайы нэЇилиэгин дьаЇалтатыгар
муус устар 12 кўнўгэр икки этээс�
тээх ыскылаат сарайын сєргўтўў
тула сўбэ мунньах буолбута. Мун�
ньаіы баЇылык солбуйааччыта
Моргусов Àлександр Àфанасье�
вич иилээн�саіалаан ыыппыта.
Ол кэнниттэн уталыппакка биир
дойдулаахтарбытыгар ыμырыы
таЇааран кємє харчыны хомуйан
барбыппыт. 

КиЇи ўєрэрэ диэн кєіўлээ�
Їиммитин аан бастакынан эдэр
дьон єйєєбўттэрэ. К.Д. Уткин
аатынан Марха орто оскуолатын
2015 сыллаахха бўтэрбит выпустар
8415 солк. харчыны реквизитнэй
счекка тўЇэрбиттэрэ (бу нэЇилиэк
инники кэскиллээіин, оіолор�
бутун дойдумсах буолуу тыыны�
гар сєптєєхтўк иитэн иЇэрбитин
туоЇулуур). Дьэ онтон "аан аЇыл�
лан" дьоммут�сэргэбит кєхтєєх�
тўк кыттыЇан барбыттара. Оскуо�
лабыт 1966 сыллааіы выпустара
саамай элбэх сууманы 39 000 солк.
хомуйан Уткина Татьяна Дмитри�
евнанан ыыппыттара. Оттон 1997
сыллааіы выпустар быйыл бўтэр�
биттэрэ 25 сылыгар 25 000 солк.
кємєіє биэрбиттэрэ. 

Биири булгуччу манна бэлиэ�
тээн аастахпына сатанар. Таркаа�
йы нэЇилиэгин бочуоттаах олох�
тооіо, Марха орто оскуолатыгар
єр сылларга нуучча тылын уонна
литературатын учууталынан эμ�
килэ суох ўлэлээбит учууталым,
кылааЇым салайааччыта Васи�
льева Прасковья Ивановна ыара�
ханнык ыалдьа сытан кємє хар�
чытын реквизитнэй счекка ыыт�
тарбытын, кэлин кини сырдык
тыына быстыбытын эрэ кэннэ
билбиппит. Учууталым барахсаμ�
μа кэмигэр махтаммакка хаалбыт
хомолтолоохпун... БиЇиги туох
эмэ саμаны саіалааЇыммытын
мэлдьи єйўўр, єйдўўр идэтинэн
олоіун тиЇэх кўннэригэр да ўтўє�
нў саныы, алгыЇын аныы сытаах�
таабыт эбит. БиЇиги ыμырыыбы�
тын ылынан ўп�харчы ыытан
кємє оμорбут биир дойдулаахтар�
бытыгар бука барыгытыгар муμу�
ра суох махталбытын биллэрэбит. 

"Отонноотоххо оμоойук туо�
лар" диэн єс хоЇооно этэринии

кємє харчыта сыыйа�баайа мун�
ньуллан 165 700 солкуобай уу хар�
чынан киирбитэ. Реквизитнэй
счекка 43 815 солкуобай киирэн
сытар. Ити суумаіа сарай атаіын
туруорарга 3 куб 4�тээх, 3 куб 2�
лээх хаптаЇын атыыласпыппыт.
Хомуллубут харчы сарай атаіар
эрэ тиийэринэн, аны профлии�
Їинэн бўрўйэргэ эбии ўбў хантан
булабыт диэн толкуй бєієіє тўс�
пўппўт. 

"Ньурба улууЇа" МТ баЇылыга
Иннокентьев Àлексей Михайло�
вич нэЇилиэнньэни кытта кєрсє
кэлбитигэр баар балаЇыанньаны
кэпсээн туран "Норуот кєіўлээ�
Їинин сыла биллэриллэн турар,
биЇиги бу саіалааЇыммытын єй�
дєєн єйўўргэр кєрдєЇєбўт. Проф�
лиис ыларбытыгар ўппўт тиийбэт,
туох кыалларынан кємєлєс," �
диэн туруорсубуппут. Àлексей
Михайлович кємєлєЇўєх буолан
тылын биэрбитэ. "Суол сабыллаа�
ры турар, онон иэс�кўўс ол проф�
лиискитин аіалтарыμ, харчы

тўЇўєіэ", � диэбитэ.
Àіа баЇылыкпытыгар кэмигэр

єйєбўл оμорбутугар дириμ мах�
талбытын тириэрдэбит, этилли�
бит суума тўЇўєіэ диэн эрэнэбит.
Дьэ итинник "сап саіаттан саліа�
нан" диэбит курдук матырыйаал�
быт толору баар буолбута.

Àлтынньы 3 кўнўгэр нэЇилиэк
баЇылыга Васильев В.À. кєрсєн
сўбэлэЇэн, эбиэт кэннэ 2 чаастан
субуотунньукка дьоммутун
ыμырбыппыт. Оскуолаттан Ива�
нов И.Р., Àлексеев И.Н., МПЧ�
тан Михайлов И.В., баЇылык сол�
буйааччыта Моргусов À.À., эдэр
ыччат тўмсўўтўттэн Иванов И.Б.
кэлэн ыскылаат ўрдўгэр сарай
атаіар туттуллуохтаах хаптаЇын�
нары таЇааран бэлэмнээбиттэрэ. 

Сарсыныгар, алтынньы 4 кў�
нўгэр биир дойдулаахпыт, ытык
киЇибит, алгысчыт Àлиса Михай�
ловна Иннокентьева нэЇилиэк�
пит биир кырдьаіас тутуута чєлў�
гэр тўЇэригэр сир�дойду иччилэ�
риттэн, айгыр�силик айыліабы�
тыттан анаан�минээн алгыс тўЇэ�
рэн кєрдєспўтэ. НэЇилиэкпит
биир киэн туттар киЇитэ Иванов
Àнатолий Герасимович бу тўгэн
историяіа єр сылларга умнуллу�
бакка хааллын диэн видеоіа уЇу�
лан ўйэтиппитэ. 

Дьэ онтон ўлэ кўєстўў оргуйан
барбыта. Ыскылааппыт тєЇє да
былыргы тутуу буолбутун иЇин
икки этээстээх буолан олус ўрдўк.
Онон ўлэлииргэ сўрдээх уустуга
биллэр. Сарай атаіын туруорууга
хара маμнайгыттан Сидоров Е.À.
прорабтаан, ыйан�кэрдэн уолат�
тары ўлэлэттэ. ДьаЇалтаттан
Моргусов À.À. уопсай салалтаны
бэйэтигэр ылан ўлэ тэтимнээхтик
барда. ЎєЇээ сарай атаіын туруо�
рууга кинилэри кытта Васильев

Г.К., Иванов С.В., Иванов И.Б.,
Àнтонов À.À., Васильев М.Б., Ни�
колаев С.В. ўлэлээтилэр. Онтон
аллараа сылдьан Михайлов И.В.,
Иванов Г.В., Àлексеев И.Н.,
Àлексеев Т.П., Мостахов С.М.,
Наумов Р.В., Иванов М.Е., Васи�
льев В.В. кўрўєнў сєргўттўлэр,
ўєЇээ хаптаЇыннары таЇаарды�
лар, бєх ыраастаатылар.

Олус кєхтєєх, тэрээЇиннээх
икки кўннээх ўлэ тўмўгўнэн са�
райбыт атаіа турбута, туорайдара,
чарапчыта сааллан бўппўттэрэ.
Єссє кулууп ўлэЇиттэрэ, оскуо�
латтан икки учуутал, нэЇилиэн�
ньэттэн кєхтєєх дьон кэлэн су�
буотунньуктаан икки ыскылаат
иЇин хомуйбуттара. КиЇи асты�
нар, сўргэтэ кєтєіўллэр кўргўєм�
нээх ўлэтэ барбыта. Григорьев
П.И. тыраахтырынан кэлэн бєіў�
саіы сыбаалкаіа таЇан кўўс�кємє
буолбута. Профлииспит кэмигэр
кэлбитэ буоллар ўс кўнўнэн са�
райбыт сааллан бўтэн хаалыах
эбит. Лииспитин суол хаалыан
аіай эрэ иннинэ аіалтаран, ал�
тынньы 15 кўнўгэр сарсыардаттан
саайан киэЇэ сєпкє бўтэрбиттэрэ.
ЎєЇээ Сидоров Е.À., Иванов С.В.,
Иванов И.Б., Васильев М.Б. ўлэ�
лээбиттэрэ. Àлларааттан лиис
биэрээччилэр: Àлексеев И.Н., Ва�
сильев Г.К., Иванов И.Р., Иванов
À.Р.. Уолаттар кўўрээннээхтик
ўлэлээн биир кўнўнэн итиччэ
улахан сарайы бўрўйэн бўтэр�
биттэрэ. Иннокентьев И.Н. ты�
раахтырынан кэлэн хаалбыт бєіў�
саіы тиэйбитэ.

Итинник "Норуот кўўЇэ � кє�
мўєл кўўЇэ" диэн єс номоіор
этиллэринии, бары бўттўўн ылсы�
Їан хас да сыл иитийэхтээн илдьэ
кэлбит толкуйбут � нэЇилиэкпит
биир кырдьаіас, баараіай тутуута
� икки этээстээх ыскылааппыт
сарайданна. БиЇиги да ылсыстах�
пытына барытын кыайар, сити�
Їэр кыахтаахпытын кєрдєрдўбўт. 

Ким туох кыахтааіынан кємє�
лєспўт биир дойдулаахтарбыты�
гар, субуотунньуктарга кэлэн ўлэ�
лээбит бары дьоммутугар, сарайы
быЇаччы туппут уолаттарбытыгар
муμура суох махталбытын этэбит.
Бары доруобай буолуμ, чэгиэн�
чэбдик сылдьыμ! Барыта санаа
хоту сатанан, ситэн�хотон истин!

МÀЯРОВСКÀЯ М.С., 
Таркаайы нэЇилиэгин

олохтооіо.

Сэтинньи 27 кўнўгэр Ньурбаіа
Н.И.Харитонов�Н.Чуор аатынан
"Кыталык" култуура киинигэр
Олоμхо декадатын  аЇыы буолла.
Манна анаан фойеіа "Киэμ
Ньурба алгыстаах Олоμхотун
уруйдаан" олоμхоіо аналлаах
уруЇуй быыстапката турда.

Олоμхо декадатын ўєрўўлээх
аЇыллыытыгар улуус баЇылыгын
социальнай боппуруостарга сол�
буйааччы Наталья Семёнова Пет�
рова СЄ Ил Дархана Àйсен Ни�
колаев тєрўт култуураны ўйэтитэр
туЇугар ытык дьону олоμхоЇутта�
ры, уустары судаарыстыба таЇы�
мыгар єйўўр туЇугар Уурааіа тах�
сан, Олоμхо дьэлэрин ситимин
оμорууга уонна  Ньурбаттан Ийэ
олоμхоЇут Василий Иванович
Ивановка�Чиллэ БаЇылайга уон�
на Сата уустарын  сыдьаана  Àри�
ан Васильевич Àфанасьевка �
Àрыйаμμа Ил Дархан анал сти�
пендията анаммытын эттэ. 

Маны таЇынан єрєспўўбўлў�
кэтээіи Олоμхо Àссоциацията
тўмўк таЇаарыытынан оіолор ор�
толоругар Кирилл Тимофеев  (са�
лайааччы Фёдорова Т.Ф.) "Бас�
тыμ олоμхоЇут" аатын ылбытын

туЇунан ўєрўўлээх сонунун ўллэс�
тэн туран, Ньурбаіа Олоμхо де�
кадата саіаламмытынан эіэрдэ�
лээтэ.

Оіону кыра эрдэіиттэн тє�
рєєбўт тылын таптыырыгар, саха
буоларынан киэн туттарыгар,
баай фольклоругар олоμхотун
уЇуйууну кытары дьўєрэлии тутан
научнайдык ырыта ўєрэтэллэри�
гэр анаан "Ўєрэіирии + Култуу�
ра" бырайыак чэрчитинэн "Улуу
далаан Олоμхо" научнай�практи�
ческай кэмпириэнсийэни Кул�
туура департаменын  салайааччы�
тын солбуйааччы Михайлова Àль�
бина Ивановна киирии тылынан
аста.

Е.М.Поликарпов аатынан
Чуукаардааіы Норуот айымньы�
тын киинин уус�уран салайаач�
чыта, соторутааіыта єрєспўўбў�
лўкэіэ ыытыллыбыт Олоμхо си�
йиэЇин кыттыылааіа Сивцев
Àндрей Ильич �Лэкээрин Сэргэн
Ил олоμхоЇут оіолору кєрє�истэ,
научнай�практическай кэмпи�
риэнсийэ кыттыылаахтарыгар
сўбэ�соргу биэрэ кэлбит.

� БиЇиги II�c сийиэскэ "Стра�
тегическое развитие системы до�
мов Олохμо" сиэссийэіэ кыттан,

бэйэбит санаабытын�онообутун,
кєрўўбўтўн, ханнык ситимμэ сай�
дан иЇэрбитин билсэн кэллибит.
Олоμхоіо аналлаах єрєспўўбўлў�
кэтээіи сийиэс Норуот айымньы�
тын дьиэлэрин хайдах тэрийэн
саμардыы ўлэтин киллэриэххэ
сєбўн, саμа олуктары саμа хайыс�
халардаах тыа сирин кулууптарын
бўтўн нэЇилиэги кытары ўлэ�
лииргэ элбэх сонун єйўктэри
(идеялары) биэрдэ.

Ньурба улууЇа "Ўєрэіирии +
Култуура" дириμэтэн ўєрэтэн,
биэс сылы быЇа улахан хамсаа�
Їыны оμорон ўлэлээн  кэлбиппит
эбит диэн  киэн туттан кэллибит.

Олоμхо хас биирдии киЇиэхэ,
оіоіо дууЇатын таарыйар,  дьон�
сэргэ сахатыйан, олоμхо тула
мустара буоллар, биЇиги єбўгэ�
лэрбит илдьэ кэлбит тылынан
уус�уран айымньылара єссє кўўс�
кэ сайдан олук буолуо этэ. Тыл�
быт�єспўт саха баарын  тухары
самныбатын, ырыата�тойуга, саха
саргыта, соргута кэμии турарыгар
оскуолаларга олоμхо чааЇын эл�
бэтэргэр этиилээхпит, � диэн тў�
мўктээтэ.

Бу кўн Октябрьскай нэЇилиэк
À.Я.Овчинникова аатынан "Тў�
Їўлгэ Норуот айымньытын дьиэ�
тигэр "Олоμхо быстыспат ситимэ
оіолорго аналлаах кўрэх ыыты�
лынна.

"Олоμхо быстыспат ситимэ"
оскуола оіолоругар  аналлаах кў�
рэх ыытылынна. Кўрэх тўмўгўнэн

нэЇилиэктэртэн кэлбит кыайыы�
лаах оскуолалар наіараадаланны�
лар.

À.Я.Овчинникова аатынан "Тў�
Їўлгэ Норуот айымньытын дьиэ�
тин салайааччыта Мотрена Про�
копьевна Захарова: 

� Октябрьскай нэЇилиэккэ
"Олоμхо быстыспат ситимэ" оіо�
лорго аналлаах биирдиилээн, бє�
лєіўнэн толорууга Хорула нэЇи�
лиэгин Норуот айымньытын кии�
нин кытары кўрэх тэрийэн ыыт�
тыбыт. 60�тан тахса оіолор кыт�
тыын ыллылар. Тўмўк, нэЇилиэ�
гиттэн, Ньурба 1 №�дээх  оскуо�
лата уонна Ускуустуба оскуола�
тын ўєрэнээччилэрэ кєхтєєхтўк
кытыннылар. Кўрэх кыттыылаах�
тарыгар бириистэри Ньурба оро�
йуонун дьаЇалтата, улуус Сўбэтэ
туруордулар. Оіолор астынан,
ўєрэн таріастылар.

Àнтоновка орто оскуолатын
тєрўт култуураіа учуутала, 25�с
тєгўлўн ыытыллар "Олоμхо дойду�
тун оіотобун" бэстибээл анал бэ�
лиэтин хаЇаайына Фёдорова Тама�
ра Фёдоровна:

� "Олоμхо педагогиката" саха
тылын, литературатын уонна на�
циональнай култуура учууталла�
рыгар аналлаах II�c єрєспўўбўлў�
кэтээіи сийиэскэ Àнтоновкатаа�
іы алын сўЇўєх оскуолатын учуу�
таала Людмила Ивановна Семё�
новалыын Àнтоновка оскуола�
тыттан кыттыыны ыллыбыт. Ки�
ни кылааЇын оіолорун олоμхоіо

дьарыктыыбын.
Ийэ тылбытын туруулаЇар,

ўлэлиир туЇугар баай ис хоЇоон�
ноох тэрээЇиннэргэ кытынны�
быт. 

Саха гимназиятыгар уонна 21
№�дээх оскуолаіа "Оіо эйгэтигэр
олоμхону киллэрии" теманан
уруок ыыттыбыт. Оіолор сэргээн,
сєбўлээн истибиттэриттэн астын�
ныбыт. Куорат оіолоро тєрєєбўт
тєрўт тылларын билиэхтэрин ба�
іараллара кєЇўннэ.

Олоμхо декадатыгар оіолорго
анаан сылын аайы бириэмийэ
туттараллар. Быйыл эдэрдэргэ
"Бастыμ олоμхону толорооччу"
номинацияны ўєрэтэр оіом Ки�
рилл Тимофеев тиксэн єрєгєйбўт
ўрдээтэ. 

3 "в" кылаас оіолоро "Чуо�
раанчык" бєлєх бастакы, 2 "в"
уолаттарыгар "Кулан уоланнара"
бєлєхтєрў тэрийэммит иккис
миэстэ буоллулар. Оіолору кыра
саастарыттан дьарыктаатахха бэ�
йэ�бэйэлэрин батыЇаннар  баіа�
ран туран дьарыктаналлар.

Саха тєрўт култууратын ўйэ�
титиигэ СЄ Ил Дархана Àйсен
Сергеевич Николаевтан саіалаан
єрєспўўбўлўкэ салалтата турум�
мута кэрэхсэбиллээх. КиЇи са�
наата кєтєіўллэр ўрдўк таЇым�
наах сийиэс буолан ааста. Àтыт�
тартан уопутуран ўлэлииргэ тэ�
тимнэнэн кэллибит.

КэнэіэЇин саха буолан сан�
даарыахпыт, киЇи буолан килбэ�
йиэхпит диэн єрє кєтєіўлўннў�
бўт, � диэн кэпсээтэ.

Àхсынньы 10 кўнўгэр Олоμхо
декадатын ўєрўўлээхтик сабыы
буолуоіа. Ол иннинэ олоμхоіо
аналлаах тэрээЇиннэр саліанан
бараллар.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

– Култуура –

Ньурба оройуонугар
Олоμхо декадата саіаланна

– Олохтоох салайыныы –

Норуот кўўЇэ – кємўєл кўўЇэ
Таркаайы нэЇилиэгэ дириμ силистээх�мутуктаах, бэйэтэ ураты историялаах Ньурба

оройуонугар биир кырдьаіас нэЇилиэк. БиЇиги нэЇилиэккэ историческай суолталаах хас да тутуу
баар. Ол 1929 сыллаахха ўлэіэ киирбит Марха орто оскуолатын мас дьиэтэ (билигин тўмэл буолан
ўлэлии турар), 1927 сыллаахха туруоруллубут Дьобур кириэЇэ диэн бэлиэ уонна 1931 сыллаахха
ўлэіэ киирбит "Саліабыр" кредитнэй табаарыстыба икки этээстээх ыскылаата. Бу табаарыстыба
1925 сыллаахха тэриллибит. Ыскылаат Марха эμээр нэЇилиэктэри уонна ЎєЇээ Бўлўў, Бўлўў
улуустарын хоту нэЇилиэктэрин ыЇыы бурдуктарын сиэмэтин харайар маμхааЇайа буолан сўдў
суолталаах тутууга киирсэр. Холкуостар бурдуктарын "кємўс" сиэмэтин харайан, дьон�сэргэ
бєієтўн аччыктааЇынтан єрўЇўйбўт ыскылаат.
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Ийэ буолуу дьоло... Ийэ буолуу
дьоло хайа кўн нохтолоох сўрэіиμ,
хайіахтаах быарыμ аннынан кыра�
чаан киЇи сўрэхчээнэ тэбэн киирэн
барбытыттан ўєскўўр. Ийэ барах�
сан кырачаан киЇичээнин тоіус ый
иЇигэр илдьэ сылдьарын тухары
кинини тас эйгэттэн харыстыыр
иэйиитэ уЇуктар. Онтон атахчаан�
нарын, сутурукчааннарын сыыста�
рынан "тэбиэлиирэ" туЇунан ўєрўў,
долгуйуу.

Ийэ дьоло. Ийэ дьоло хайа кўн
киЇичээнин тєбєтўн оройунан бу
кирдээх�хохтоох, атааннаах�мє�
μўєннээх орто туруу дойдуга таЇаа�
рыаіыттан саіаланар. Оіоμ баста�
кы мичээрэ, бастакы хардыыта,
бастакы чыычаах саμатын тўЇэ�
риитэ... Бастакы барыта долгутуу�
лаах... Ийэ барахсан кўн�тўўн,
сыл�хонук аастар да аЇыыр аЇын
амтанын умнан, утуйар уутун кээ�
Їэн, кємўс чыычааіын харыстыыр�
харыЇыйар ыыра кэμээн, эйгэтэ
улаатан иЇэр. 1�10 оіолон, былыр
да быйыл да, ийэ барахсан баіата
биир: оіом эрэ этэμμэ сырыттын,
диэн.

Мин нэЇилиэгим ўс кєлўєнэ
ийэлэрин ўєрэттим. Биллэн турар,
статистик буолбатахпын, билэрбин
суруйдум, онон кыра сыыЇа�халты
баар буолара саарбаіа суох.

БиЇиги ийэлэрбит
Ийэлэрбит котокулар айыліа

хас оіону анаабытынан, биэрби�
тинэн, дьыліаларыгар бас бэри�
нэн олороллоро. БиЇиги нэЇи�
лиэккэ ўєрэппит 63 ийэбиттэн
уон оіону тєрєтєн ииппит тўєрт
Дьоруой Ийэ баар: Макарова
Àнна Николаевна, Попова Клав�
дия Семеновна, Калакова Àнна
Дмитриевна, Васильева Елизаве�
та Егоровна. Кинилэр тустарынан
бу сыллааіы "Ньурба" хаЇыаттан
билиэххитин сєп.

Ийэбит Григорьева Мария
Даниловна нэЇилиэк бочуоттаах
олохтооіо, мин билэрбинэн нэ�
Їилиэккэ соіотох, 9 оіолооіо.
Тоіоос тўбэстэр эрэ этэр буолара:
“Лизам баара буоллар, мин Дьо�
руой Ийэ буолуом этэ,” диэн. Ол
да буоллар, бииргэ тєрєєбўт кыра
балта Дуунньаны сэрии саіана
Малдьаіарга кумалаанныы сы�
рыттаіына ылан ииппитэ, онон
биЇиги ийэбитин син�биир Дьо�
руой Ийэ диибит, кининэн киэн
туттабыт. 

Коммунист буолан туох да
ўлэттэн туора турбата, партком
хоЇуун, эппиэтинэстээх байыа�
Їын ханна ўлэ кыайтарбатаіар
ыытара. Ийэбит общественнай
олоіу иилиирэ�саіалыыра: тэри�
йэр дьоіурдаах буолан нэЇилиэк�
кэ дьахталлары кєіўлээн салай�
быта, оскуолаіа тєрєппўттэри,
сиэрдээх буолан табаарыстыы
суут чилиэнэ, норуот суутун сэ�
тээтэлэ этэ. Коммунистарга холо�
бурга сылдьар буолан, мэлдьи
кууста да, оройуон да партконфе�
ренцияларыгар делегат быЇыы�
тынан барара. 

Ол иЇин тєрєппўттэрбит
єйєєЇўннэринэн, кинилэр киэн
туттууларынан оіолоро бары кєх�
тєєхпўт. Дэлэіэ убайбыт Àлексей,
кулууп ўлэЇитэ буолбатар да, кул�
туура туйгуна буолуо дуо! Убай�
бынаан мин тєрєєбўт нэЇилиэк�
пит Бочуоттаах олохтоохторобут.
Эдьиийим Àнтонина Хаμаласка,
мин бэйэм улууспар олохтоох ха�
Їыат общественнай кэрэспэн�
диэннэрэбит. Эдьиийдэрим Ев�
докия уонна Àнтонина, убайда�
рым Àлексей уонна Борис, мин �
сыана бэтэрээннэрэбит. Эдьии�
йим Людмила, мин ийэбит курдук
нэЇилиэк дьахталларын тўмэн,

ўлэбитин эппиэтинэстээхтик то�
лорбуппут. Бэйэм тўєлбэ сала�
йааччытынан, нэЇилиэк депута�
тынан сирдэрбэккэ ўлэлээбитим.

Урут нэЇилиэккэ 1�2 оіолоох
ийэ биэс тарбах иЇинэн баар. Ыал
ўксэ 3�4�5�6�7 оіолоох буолар
эбит. БиЇиги ийэбитинэн сыана�
лаатахха, бириэмэни эрэйэр хам�
настаах ўлэлээх аата, дьиэ кэргэ�
нин аЇатаары�таμыннараары ха�
Їаайыстыба тутар аата, оччотооіу
ийэлэр бары имииЇиттэр, иис�
тэнньэμнэр. Тўбўгўрэн, икки ха�
раμаны ыпсараллара. Ол саіана
халлаан олус тымныы буолан,
тўўлээх таμас эрэ тымныыттан
быыЇыыра. КиЇи барыта тўўлээ�
іинэн таμнара. Ол барыта ыал
ийэтин ўлэтэ этэ. 

Àіабыт тєбєтўттэн атаіар диэ�
ри таба таμастаах этэ: курумуу,
сутуруо, уостаах ўтўлўк, саіын�
ньах, кыЇыл саЇыл тыЇа бэргэЇэ
уонна тииμ кутуруга моойторук.
Ийэлэр кєіўтўЇэ�кєіўтўЇэ улаап�
пыт кыргыттарыгар уонна уолат�
тарыгар ўлэ кэнниттэн кэтэр сиэ�
дэрэй тўўлээх таμаЇы тигэллэрэ:
ўс эдьиийбэр уЇуун�уЇун, аны са�
наатахха саарпык буолар, сыμаах�
таах тииμ бэргэЇэ, икки эдьиий�
бэр андаатар уоріата саіынньах,
ўс кыыЇыгар маμан ынах тыЇа
хобулуктаах унтуу, уолаттарыгар
уонна кўтўєтўгэр тайах тыЇа ба�
чыыμка тигэттээбитэ. Àндаатар
уоріата, єрєієтє бэргэЇэлэр, ўтў�
лўктэр хас биирдиибитигэр баара.
Тўўлээіин сыыстарын аттаран хас
да сэлиэччиги тикпитэ. Булчут
уолаттарыгар сарыы этэрбэс,
кыргыттарыгар кўЇўн, саас кэтэр
оіуруолаах сарыы унтуу тигэттээ�
битэ. Ол сарыы, хобулуктаах ма�
μан унтууларбын ыал ийэтэ да
буолан баран бэккэ харыстаан єр
кэппитим.

Ийэлэрбит олохторо олус
ыарахан да эбит: чэйдэрин чоіу�
нан оргуйар сылабаарга кыЇын�
нары�сайыннары єрєллєрє, бур�
дук аЇылыктарын оЇох иЇигэр бу�

Їараллара, сайын таЇырдьа кўєс�
тэнэр оЇоіу оттон астарын ас�
тыыллара, илии массыынатынан
иистэнэллэрэ, таμастарын илии�
нэн таμас сууйар эндирдээх дуос�
каіа аалан сууйаллара, таμаста�
рын чоіунан сылытар тимир
єтўўгўнэн єтўўктўўллэрэ, ынахта�
рын ўўтўн илии сэппэрээтэринэн
эрийэллэрэ. Сўєгэйдэрин 3 кии�
лэлээх бидоμμа мунньан, ытыгы�
нан иирдэн арыылыыллара, ол
арыыны чохуонускай диирбит.
Хата, ўўт кыра оіо нэдиэлэни бы�
Їа дьиэтигэр кэлбэккэ сылдьар
хонуктаах тэрилтэлэригэр, оскуо�
лаіа кўнўн аайы бэриллэр буолан,
ыам ўўттэрин дьиэіэ иЇэрдибэт�
тэрэ. Ол оннугар кўнўн аайы киэ�
Їэ суорат, дэμμэ иэдьэгэй, бы�
рааЇынньыктарга сўєгэй, дагда,
сайын кўнўн аайы быппах иЇэр�
бит.

БиЇиги хороччу улаатан эр�
дэхпитинэ электрическэй єтўўк,
киЇи кўлўєн курдук сууллубут
таμаЇы икки эрэЇиинэ быыЇыгар
уган, эрийэн таЇаарар "Белка" та�
μас сууйар массыына, плиткалар,
кипятильниктар кэлбиттэрэ. Ос�
куоланы бўтэрэрбитигэр уотунан
барар чаанньыктар баар буолбут�
тара. Ийэлэрбит барахсаттар кыр�
дьар саастарыгар биирдэ уот кўў�
Їўн билбиттэрэ: астарын оμкучах
ытыыЇыгар буолбакка, холодиль�
никка уурар буолбуттара, ўўттэ�
рин уот сэппэрээтэринэн эрий�
биттэрэ, иЇигэр бэйэтэ ыгардаах
улахан таμас сууйар массыыналар
кэлбиттэрэ, бисквит, баахыла бу�
Їарар иЇиттэр, оЇох иЇин санатар
духовкалар сыыйа�баайа єтєн
киирэн испиттэрэ.

8 оіолоох ийэнэн, эмиэ нэЇи�
лиэккэ соіотох, Сергеева Евдо�
кия Михайловна буолар. Кини
кэргэнинээн учууталлар буолан,
оіолоро, сиэннэрэ ўгўстэрэ учуу�
тал идэтин талан таЇаарыылаах�
тык ўлэлээн, ўс сўўстээх учуутал�
лар династияларын ўєскэппиттэ�
рэ.

БиЇиги
БиЇиги кєлўєнэ ийэлэр бары

єттўнэн бэйэбит ийэлэрбитигэр
тиийбэппит: оіобут ахсаанынан,
иистэнэр дьоіурбутунан, сўєЇў
иитэр ўгэспитин хаалларбыппы�
тынан. Саамай элбэх � 7 оіолоох
ийэ биир. Ыал ўксэ 3�4�5 оіолоох.
Àіыйах оіолонуу биир биричии�
нэтэ: медицина "сайдыбыта" буо�
лар. 

Урут хас биирдии ийэ имии�
Їит, иистэнньэμ буоллаіына,
ырыыначнай экэниэмикэ кии�
рэн, билигин сакааска имиттэ�
рэллэр, иистэннэрэллэр. Баай ас�
сортименнаах ырыынактар, лаап�
пылар дэлэйэн, дьон атыылаЇан
таμнар, аЇыыр, наадалаах тэри�
лин булунар кэмэ буолла. Ол
эрээри, 1991 сыллааіы нацио�
нальнай концепция норуоту бэ�
йэтин диэки хайыЇыннарбыта.
Саха култуурата, саха аЇа, саха та�
μаЇа єрє тутуллубута. Ол кэмтэн
ыла сахалыы таμныы олоіурбута,
кўн�тўўн сайдан иЇэр.

Єскє урут ыал барыта сўєЇў�
лээх ньиргийэн олорбут буолла�
іына, араас биричиинэнэн сўєЇў�
нў туппат буолуу ўксээн, билигин
ўєрэппит 54 ыалбыттан 14 ыала
сўєЇў тутар. Ол оннугар сылгынан
бардылар. Саамай ўчўгэй кэмμэ
биЇиги олорбуппут диибит: эйэ�
лээх халлаан, киЇи бары тэμ бы�
рааптаах. Ол эрээри биЇигини 90�
с сыллардааіы экэнэмиичэскэй
кириисис таарыйбыта. Ол сахха
бары сўєЇўлээх буолан, бэйэбит
ўўппўтўн испиппит, бэйэбит сўє�
гэйбитин, эппитин сиэбиппит.
Хамнас хастыы эмэ ый кэлбэтэ.
Дэриэбинэ соіотох лааппытыгар
киилэнэн атыыланар бородуукта
киЇи аайы нуорманан бэриллэрэ.
Холобур, халбаЇыы 250 грамм,
саахар киилэ аμаара, ынах арыы�
та 300 грамм. Àрыыбытын харыс�
таан, ўлэЇит киЇи ыЇык килиэ�
бин комбежирынан аіанара, ол
суох буоллаіына мас арыытыгар
уймуура. 

"Рама" диэн маргарин кэлэн,

ўўтўнэн ытыйан, икки тєгўл элбэ�
тэрбит. Бэл, Àмерика, Япония,
Àнглия кємєлєЇєн, бородуукта,
таμас ўллэстибиппит. Ол 5 кии�
лэлээх Àмерика мас арыытын
иЇитэ кутааіа чэй оргутар солууру
солбуйбута. Таμастара олус дьэ�
рэкээн, чаіылхай єμнєєхтєрє.
Кытай ырыынага єтєн киирбитэ.
Мєлтєх баіайы матырыйаалтан
салаμ баіайытык тигиллибит та�
μаЇы таμныбыппыт. Кириисис
бўтэЇик сылларыгар эмискэ бары
миллионер буолан хаалбыппыт.
Туох да кўлўўтэ, сымыйа манна
суох. Хамнаспыт мєлўйўєн буол�
бута. Ол оннугар табаар барыта
тыЇыынчанан этэ: кэмпиэт но�
буора 5000, "Сникерс" 2000, сок
1500, хаалаах бичиэнньэ 4000,
плитка сакалаат 4000, хаалаах
баахыла 2500, мармелад 3500, 100
грамм карамель 3400, водка 48000,
гирлянда 15000, куукула 12000,
оіо кинигэтэ 10000. Бу 1997 сыл�
лаахха атыыласпыппын сурум�
муппун. 

Хата, кириисиЇи этэμμэ туо�
раан, оіолорбутун киЇи�хара
гыммыппыт, кимнээіэр ўєрэхтэ�
тэлээн эμин. Ўєрэххэ тєлєбўр
баччаларга киирбитэ. Ийэбит
иистээх буолан, кыргыттара кєрє
сылдьан уонна ўєрэтэн да, иистэ�
нэбит. Кыыспар тииμ саіынньах,
дьиэ кэргэммэр араас тўўлээхтэн
бэргэЇэ арааЇын, араас этэрбэс,
унтуу тикпитим. Утум саліанар,
кыыЇым иистэн ырааіа суох.
Сыыйа урукку сыанабытыгар
тєннєн, сайдыы эмиэ кэлэн ис�
питэ: хас ыал аайы дьиэтээіи тє�
лєппўєн киирбитэ, электричес�
кэй массыына дэлэйбитэ, кэлин
интернет, ханна да бар, хаама
сылдьан кэпсэтэр сотовай тєлєп�
пўєн.

Эдэркээн ийэлэр
Эдэр ыаллар биЇиги дэриэби�

нэіэ аіыйахтар. Тєрєппўт оіо�
лорбут баЇыйар ўгўстэрэ ўлэ суо�
іуттан ахтыліаннаах дойдулары�
гар кэлбэттэр диибин. Кып�кыра
дэриэбинэіэ тэрилтэлэр да ах�
сааннаахтар. Оіолорбут барахсат�
тар хайа эрэ сиргэ, хайа эрэ ыалга
килбик кийиит, хоЇуун кўтўєт
буолан олороллор... Ўєрэппит 31
эдэр ийэбиттэн иккитэ ўлэтэ
суох, атыттара хамнастаах ўлэ�
лээхтэр. Ийэлэргэ, оіолорго су�
даарыстыбабыт бэркэ кємєлєЇєр
курдук. Харчылаах киЇиэхэ оіо
ўўтўн, хааЇы арааЇа, фрукта араа�
Їа баар. Памперс ўєдўйэн, ийэ
таμас сууйара биллэ аіыйаата.
Кыра ууну эрэйэр араас "Малют�
калар", элбэх таμаЇы куурдан та�
Їаарар центрифугалар, тыа сири�
гэр аналлаах автомат � таμас суу�
йар массыыналар, таμас куурда
уурар араас ыйыырдар, таμас
єтўўктўўр дуоскалар, ыраахтан
салаллар биЇиктэр � ийэлэрбит
барахсаттар ўєйбэтэх�ахтыбатах
ийэ ўлэтин чэпчэтэр тэриллэрин
ааіан сиппэккин! 

Уонча ийэ сўєЇў тутара олус
хайіаллаах. Тоіо диэтэххэ, би�
лиμμи да экэниэмикэбит олус
тўєрэккэй, сыана кўн�тўўн
ыарыыр. 

Ийэлэр ўгўстэрэ 3�4 оіолоох�
тор эбит. Эдэр дьон инникилээх�
тэр. Àныгы эдэр ийэлэр туохтан
да толлон турбаттар, иистэнэргэ,
астыырга интернеттэн дэбигис
ўєрэнэллэр. Оіолоругар сахалыы
таμас тигэн кэтэрдэллэр, киэр�
гэллэри, брошьтары оμороллор,
араас хартыыналары (вяление,
мозаика) оμостон дьиэлэрин ис
бараанын киэргэтэллэр, араас
омук аЇын астаан аЇаталлар. 

Билиμμи ийэлэр иннилэри�
гэр, бўтўн норуот иннигэр кыЇал�
іа турда: тєрєєбўт тыл, сахалыы
сиэр�туом сўтэр куттала. Ийэлэр,
бу хайысхаіа кўўстээхтик ўлэ�
лиэхтээхтэр. Оіолорбут барахсат�
тар, дьэ, сайдыылаах кэмμэ оло�
роллор диэхпитин, ВСО дууЇабы�
тын кєрдўгэннии сиир. Тўргэн�
ник ЭЙЭ олохтонуон, ИЙЭЛЭР
толугуруу мєхсєр сўрэхтэрэ уос�
куйуон, этэμμэ тєрєєбўт дойду�
тугар эргиллибит уолун ИЙЭ
кууЇуон баіарабын!

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

––  ИИййээ  ссыыллаа  ––

Ийэ буолуу дьолоИйэ буолуу дьоло

Ийэлэрбит тымныыттан харыстаан маннык таμастары эр дьонноругар тигэллэрэ: тииμ кутуруга моойторук,
тўнэ этэрбэс, ыт сутуруо, таба ўтўлўк, сылгы тыЇа этэрбэс, кыЇыл саЇыл тыЇа бэргэЇэ. Ийэбит Мария

Даниловна булчут уолугар, сиэнигэр тикпитин кўн бўгўнўгэр диэри харыстаан кэтэ сылдьаллар.

БиЇиги кєлўєнэ ийэлэр сахалыы таμаска ўлэлэрэ.

Эдэр ийэлэр ўлэлэрэ: вяление хартыыналар, броштар, минньигэс бэйэлээх торт.
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Саха єрєспўўбўлўкэтин Ўєрэх�
хэ уонна наукаіа министиэристи�
бэтин 2022 сыл балаіан ыйын 23
кўнўнээіи 01�03/2150 бирикээЇи�
нэн "2022 сыл бастыμ тыа сиринээ�
іи дьыссаата" кэтэхтэн єрєспўўбў�
лўкэтээіи куонкурс тўмўгўнэн кыа�
йыылаах Саха сирин ўрдўнэн 8
дьыссаат иЇигэр биЇиги дьыссаап�
пытын ааттаата. Кыайыылаахтар,
номинаннар бары оіо оонньуур
миэбэлинэн наіараадаланнылар.
БиЇиги нэЇилиэк дьыссаата єр
сыллаах таЇаарыылаах ўлэтинэн
кыайыыны ситистэ!

2005 сылтан Хатыытааіы "Са�
рыал" дьыссаакка ўрдўк анал
ўєрэхтээх Ксенофонтова Тамара
Васильевна, ўлэЇиттэр баіалары�
нан, 22 ўлэЇиттээх кэлэктииби
салайан сэбиэдиссэйдээбитэ. Би�
лигин Тамара Васильевна сип�
пит�хоппут педагог, ўлэни кє�
дьўўстээхтик тэрийэр салайаач�
чы: СЄ ўєрэіириитин туйгуна,
РФ ўєрэіин�иитиитин бочуоттаах
ўлэЇитэ, ўлэ бэтэрээнэ, Мэμэ�
дьэк нэЇилиэгин бочуоттаах
олохтооіо.

Ол саіана дьыссаат ўс бєлєххє
аналлаах саμа тутуллубут киэμ�
куоμ, сырдык дьиэіэ киирбитэ.
Дьыссаат материальнай базатын
бєієргєтєргє сэбиэдиссэй мэлдьи
ўлэлэЇэр. 2008 сылга дьыссаат
икки бєлєхтєнєн, "Тєрўччў", "Са�
ха ыалын тиэргэнэ: ис�тас бараа�
на", "Дьыл кэмнэрэ", "Тапталлаах
Сахам сирэ" диэн салаалардаах
сылын аайы экспонаттарынан ха�
μатыллар тўмэли, эти�сиини эр�
чийэр аналлаах физкультура,
илиинэн ўлэлиир мастарыскыай
хосторун оμортообуттара, 2013
сыллаахха "Теплый детский сад"
бырагыраамаіа хапсан, муоста�
тын итиппитэ. 2016 сыллаахха ба�
ры уот проводтарын, лаампалары
уларыттарбыта. 2018 сыллаахха
уйуліа, робототехника, дуобат
хосторо ананан оμоЇуллубуттара.
Ити сыл толору хааччыллыы кии�
рэн, унитаЇынан, раковинанан
туЇанар буолбуттара. 

Компьютерынан, сєптєєх бы�
рыгыраамаларынан хааччыллан,
интернеттээх буолан, документа�
ция чааЇын электроннай кєрўμў�
нэн толорор кыахтаннылар. Кыс�
тыы оіо аЇылыгар туттар хортуос�
каны, моркуобу, сўбўєкўлэни,
тумаіа туттуллар кўєх ўўнээйини
оіуруокка єлгємнўк ўўннэрэллэр.

Иитэр�ўєрэтэр ўлэлэрин "Оіо
тєрўєіўттэн оскуолаіа диэри",
"Тосхол", "21�с ўйэ оіото" быра�
гыраамаларынан салайтараллар.
Иитии кєдьўўстээх буоллун диэн
бырайыактарынан ўлэлииллэр:
"Дуобат саарыстыбата", "Ўўнэ�
сайда тур, тапталлаах Єрєспўўбў�
лўкэм!", экологическай ис хо�
Їоонноох "Эрэкэ�дьэрэкэ оіо�
лор", "Ийэ скверэ "Ийэіэ мах�
тал!". 2008 сылтан ситимнээхтик
музей бырайыагынан ўлэлииллэр:
"Детский сад � музей � этнокуль�
турный центр". Ол саіана Сун�
таарга ыытыллыбыт єрєспўўбўлў�
кэтээіи педярмаркаіа кыттыЇар
путевка ылан, "Саμа сўўрээн"
диэн номинант буолан кэлбиттэ�
рэ. Улууска экспериментальнай
площадканан буолалларын да�

каастаабыттара. 
Сибилиμμи туругунан "Тє�

рўччў", "Кырачаан гид" быра�
йыактарынан олохтоох тўмэли,
оскуоланы кытары бииргэ ўлэ�
лииллэр. Єссє бу бырайыактары�
нан 2020 сылтан Маалыкай уоку�
ругар саμа сўўрээни киллэрии
былаЇааккатынан буолаллар. 2022
сылтан "Талааннаах оіо" быра�
йыак тирэнэр киинэ буолла.

Дьыссаат ыытар ўлэтэ сєптєє�
іўн иитиллээччилэрин ситиЇии�
лэрэ кэрэЇэлиир: 2016 сыллаахха
"Строевой хаамыы уонна ырыа
кєрўўтўгэр" Маалыкай уокуругун
ўс тєгўллээх кыайыылааіа, кубок
хаЇаайына; 2019 сыллааіы Бўтўн
Àрассыыйатааіы "Я � исследова�
тель" бырайыак єрєспўўбўлўкэ�
тээіи дипломана Ксенофонтов
Вася; 2021�2022 ўєрэх дьылыгар
Бўтўн Àрассыыйатааіы "SUPER
TALENT RUSSIA" талааннаахтар
куонкурстарын кыайыылааіа Ки�
риллина Эвелина; "Àнтонова
Àлиана Бўтўн Àрассыыйатааіы
интерактивнай интеллектуальнай
олимпиадаіа иккис буолбута; Àр�
хипова Ньургуйаана улуустааіы
"Юный исследователь" диэн
НПК�іа I истиэпэннээх лауреат;
Эрхаан Иванов, Эрэл Захаров
иккис миэстэлэммиттэрэ.

Оіо тарбахтара сайыннын,
кыра оμоЇуктары оμоро ўєрэн�
нин, сыыстан туЇалааіы таЇаар�
дын, толкуйдуур дьоіурдара, бол�
іомтолоро, єйгє туталлара са�
йыннын, табаарыстыы сыЇыан,
дьиссипилиинэ, эппиэтинэстээх
буолуу олоіурдун, сахалыы сайа
саμардын, билиитэ�кєрўўтэ кэ�
μээтин диэн оіолорго элбэх ку�
руЇуоктар ўлэлииллэр: дуобат
уонна саахымат, робототехника
уонна конструирование, илии
оμоЇугун оμорууга "Ўнўгэс",
"Кырачаан гид", "Кўн оіолоро"
театральнай.

Робототехникаіа дьарыктанар
оіолор араас тиэмэіэ эттиктэри,
ис хоЇоонноох оμоЇуктары иμ�
нибэккэ оμороллор. Бўтўн Àрас�
сыыйатааіы "Деталька � 2020" ро�
ботехника улуустааіы куонкур�
сугар Иванов Эрхаан чемпион;
2022 сыллаахха "СÀНРÀЙС" бє�
лєх оіолоро єрєспўўбўлўкэтээіи
робототехника куонкурсугар "Ро�
боты в индустрии развлечений"
номинация дипломана буолбутта�
ра. 2018 сылтан Маалыкай уоку�
ругун, соіуруу куораттарга элбэх
ўрдўк ситиЇиилээх, Малдьаіар�
дааіы "Чуораанчык" дьыссаатын

"STEAM � ОБРÀЗОВÀНИЕ по
роботехнике и лего � конструиро�
ванию" ресурснай киинин тирэ�
іинэн буолбута.

Толкуйдуур дьоіурдара сай�
дыбыт, биир сиргэ олоро ўєрўйэх,
бу остуол оонньуутун таптыыр
дуобатчыттар, саахымаччыттар
уокурукка да, улууска да бириис�
тээх миэстэни ылаллар. Бу оіолор
бастакы математическай єйдє�
бўллэри дєбєμнўк ылыналлар.

Сылын аайы єрєспўўбўлўкэ�
тээіи "Хотугу сулус", норуоттар
икки ардыларынааіы "Бриллиан�
товай ноткалар" куонкурстарыгар
араас кєрўμμэ, улуустааіы "Поет
и танцует детство" фестивальга,
театральнай кєрўўлэргэ кыттыЇан
лауреат, дипломант буолаллар.
Бэл, уолаттар "Уоланнар" триола�
ра "Хотугу сулус"�ка "Гран � при"
буолбута. Маалыкай уокуругар,
улууска ыытыллар куонкурстарга
мэлдьи кытталлар, пандемия са�
іана ўлэ тохтоон хаалбакка, ис
кыаіы арыйан, онлайн кытты�
быттара.

"Ўнўгэс" оіолоро араас тобох
матырыйаалтан барыны бары
оμорон, уокурук, улуус быыстап�
каларыгар кыттыЇаллар. 2020
сыллаахха єрєспўўбўлўкэтээіи
"Мин таптыыр оонньуурум" он�
лайн быыстапкаіа кыттыЇан,
миэстэлэммиттэрэ. 2022 сыллаах�
ха "Мама, я люблю тебя!" єрєсп�
ўўбўлўкэтээіи оіо илии оμоЇугун
куонкурсугар Àнисимова Àйтали�
на I истиэпэннээх лауреат; "Вол�
шебство своими руками" Бўтўн
Àрассыыйатааіы илии оμоЇугун
куонкурсугар Ксенофонтов Дьу�
луур I истиэпэннээх лауреат буол�
буттара. Дидактическай, оруол�
лаах оонньууларга куукулалары,
малы�салы тєрєппўттэриниин
оμорон иитээччилэригэр кємє�
лєЇєллєр.

"Оскуолаіа оіолор сєптєєх
бэлэмнээх кэлэн, оскуола быра�
гырааматын чэпчэкитик ылынал�
лар, бастакы кылаастар 100% би�
лиилээхтэр, улахан аμаардара
хаачыстыбаіа ўєрэнэр" диэн алын
кылаас учууталлара этэллэр.
Иитээччилэр оскуолаіа барбыт
кырачааннарын хаалларан кэбис�
пэккэ, биир сылы быЇа шефтэ�
Їэллэр. Дьыссаат икки бастакы
кылаас икки ардыгар тэрээЇин�
нэр, кўрэхтэЇиилэр эрбии тииЇи�
нии эрийсиилээхтик ааЇаллар.

Тєрєппўтэ суох ханнык да ўлэ
кыаллыбат. Ўєрэх�иитии тєрєп�
пўтў кытары биир сыалынан ўлэ�

лииргэ туЇуланар: чэгиэн доруо�
буйалаах, бары єттўнэн сайдыы�
лаах оіону иитии. Ўгэскэ кубу�
луйбут, пандемия кэмигэр эрэ
тохтуу сылдьыбыт, календарнай
аралдьытыылар тєрєппўт кємєтє
суох ааспаттар. Ол оннугар дьыс�
саат єттўттэн иитэр�ўєрэтэр ўлэіэ
сўбэлэр, уйуліаны уоскутар се�
анстар, араас тиэмэіэ кємє бэ�
сиэдэлэр кэпсэнэллэр. НэЇи�
лиэккэ кыра оіо иитиитигэр сєп�
тєєх ўлэлээх дьыссаат быЇыыты�
нан биллэрин, ыйытык кємєтў�
нэн, тєрєппўт дьыссаат ыытар
ўлэтинэн астынарын, иитээччи�
лэр бэйэлэрин идэлэригэр бэри�
ниилээхтэрин, дьыссаат матери�
альнай базата толорутун, аЇылык
иμэмтиэлээіин этэрэ туоЇулуур.

Иитээччилэр билиилэрин ўр�
дэтэргэ�дириμэтэргэ, ўлэіэ уопут
ыларга олус баіалаахтар. Ол иЇин
мэлдьи араас таЇымнаах НПК�іа
дакылаат суруйан кыттыЇаллар,
семинардарга, курстарга, маас�
тар�кылаастарга ўєрэнэллэр, аЇа�
іас дьарыктары ыыталлар уонна
кєрєллєр, саμаны кєрдєєн ин�
тернеты хаЇаллар. Бэйэлэрин да
ўлэлэрин уопутун педмастарыс�
кыайдарга, педлабораторияларга,
педярмаркаларга таріаталлар.
Быйыл сайын Ньурба улууЇугар
ыытыллыбыт "Сельская школа и
Образовательная марка � 2022"
педярмаркаіа ўс былаЇааккаіа ўс
тиэмэни кэпсээбиттэрэ, кєрдєр�
бўттэрэ. Ол тўмўгўнэн, "Єрєспўў�
бўлўкэтээіи инновационнай бы�
лаЇаакка" статуЇун ылар куон�
курска кыттарга рекомендация
бэриллибитэ.

"Суруллубут суоруллубат".
"Биир тэμμэ хардыылаан" мето�
дическай пособие 2019 сыллаахха,
дьыссаат тєрўттэммитэ 60 сылы�
гар ананан, 88 страницалаах, 50
экземпляр "Бичик" НКК�іа бэ�
чээттэнэн, элбэх сыллаах ўлэ бас�
тыμ уопутун тўмэн, тахсыбыта.
Кинигэ 9 салааттан турар: кєлўє�
нэлэри ситимниир ўлэ, методи�
ческай ўлэ, патриотическай
тыыμμа оіону иитии, оіолор
чинчийиилэрэ, чэгиэн�чэбдик
доруобуйа, уран тарбахчааннар,
биир ситимнээх ўлэ. Ону таЇынан
улуус бастыμ музыкальнай сала�
йааччыта анал ааттаах Саввинова
Зинаида Àкимовна тиэмэлээх
аралдьытыыларын, календарнай
бырааЇынньыктарын, ыЇыахта�
рын сценарийдара, иитээччи �
бэтэрээн Иванова Мирослава
Николаевна "Ньурба" хаЇыатыгар

дьыссаат ўлэтин туЇунан сырдап�
пыт ыстатыйалара киирбиттэрэ.

Дьыссаат кэлэктиибэ кулууп,
олохтоох бибилитиэкэ ыытар ўлэ�
лэригэр, тўбўктээх ўлэтин аахсы�
бакка, саамай кєхтєєх кыттаач�
чыта буолар. Оіолор сыл устата
туохха ўєрэммиттэрин кєрдєрєн,
саас оіолор, ўлэЇиттэр нэЇилиэн�
ньэіэ кэнсиэртииллэрэ ўгэскэ
кубулуйда. 

Ол таЇынан, бэтэрээннэригэр
анаан араас тэрээЇиннэри, ўлэ�
нэн субуотунньуктары тэрийэл�
лэр, дьиэлэригэр сылдьан эіэрдэ�
лииллэр. Биир идэлээхтэр со�
йуустарын Хатыытааіы дьыссаат
кэмитиэтин иитээччи Елена Ва�
сильевна Данилова олус сэргэх�
тик салайан, сэбиэдиссэйгэ ула�
хан кємє, тирэх буолар.

Саамай ўєрўўлээіэ � нэЇилиэк
сўєЇў тутар ахсааннаах ыалыттан
дьыссаакка 8�Їа баар. Сэбиэдис�
сэй Тамара Васильевна, иитээч�
чилэр Елена Васильевна, Татьяна
Вячеславовна, иитээччи кємєлє�
Їєєччўтэ Àлександра Давыдовна,
таμас сууйааччы, кастелянша
Гульнара Николаевна, охранник
Платон Николаевич кэргэннэри�
нээн тєрєппўттэриттэн илдьэ хаа�
лан, сўєЇў туталлар. 

Дворник Васильев Сахастал
Иванович, повар Кычкина Àлек�
сандра Ивановна кыра оіолорго
бэйэ ўрўμ аЇа наадатын єйдєєн,
улуус салалтата дьонугар�сэргэти�
гэр "сўєЇўлэниμ" диэн босхо тў�
μэппит ньирэйиттэн тирэхтэм�
миттэрэ. "Сайыμμы биир кўн кы�
Їыны аЇатар" диэн этиинэн са�
лайтаран, кўн ўтўєтўн тутуу был�
дьаЇан, сўєЇўлээх дьон быЇыыты�
нан сайынын оіолорунаан от�
тууллар. Бэйэлэрин тєрєппўт
оіолорун иитэллэригэр бу кє�
дьўўстээх ўлэ. Оіолор инники
олохторугар тєЇўў буолар, оіолор
ўлэни таптыы ўєрэнэллэр, эт�ўўт
хантан кэлэрин кыра саастарыт�
тан билэ улаатан олоххо бэлэм�
нээх буолаллар. Дьыссааппыт
ўлэЇиттэрин сўєгэйигэр�этигэр
биЇиги � бэтэрээннэр элбэхтик
тииЇинэбит: Кыайыы кўнўгэр
сэрии бэтэрээннэрин оіолоро
буолан, тєрєєбўт кўммўт тєгўрўк
сылыгар о.д.а. ўєрўўлээх тўгэн�
нэргэ.

Тапталлаах дьыссааппытын
ўрдўк ситиЇиитинэн эіэрдэлээн
туран, нэЇилиэнньэ махталын
ыла турарыгар баіарабын!

Мирослава ИВÀНОВÀ.

––  ЎЎєєррээііииррииии  ––

Ўлэтинэн кыайыыны ситистэ!
СЄ ўєрэіин миниистирин
бастакы солбуйааччыта

Àлевтина Петровна Àргунова
ўрдўк наіарааданы туттарар.

Дьыссаат олоіуттан. Ўєрэіи�билиини ўєрэ кєтє ылабыт.

Робототехника "СÀНРÀЙС" бєлєіўн кыргыттара иитээччилэринээн. Саахымат добун хонуута.
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1912 с. биир кылаастаах учи�
лищены Верещагина Е.М. астар�
быта. Онтон ыла Бўлўў эбэ биэрэ�
гэр оскуола олох кэрдиис�кэр�
диис кэмнэринэн дабайдар даба�
йан баай историялаах, ўгўс ўтўє
ўгэстэрдээх, єрєспўўбўлўкэіэ
киэμник биллэр оскуолаіа тиийэ
ўўннэ�сайынна. Ол курдук єрєс�
пўўбўлўкэіэ сыл бастыμ оскуола�
тынан, Àрассыыйаіа лауреаты�
нан буолар чиэскэ тиксибитэ. Àг�
ро хайысхалаах, ЮНЕСКО ассо�
циациятын ситимигэр киирэр,
нэЇилиэгинэн ўлэлиир "Ситим"
программанан айымньылаахтык
ўлэлиир. Билигин аныгы педаго�
гическай уонна информационнай
технологиялары туЇанан, ўєрэ�
нээччилэр ўтўє киЇи быЇыыты�
нан, олоххо ситиЇиилээх буолан
тахсар ўєрэнэр эйгэлэрин тэри�
йэр соругун толорор.

Хайа да оскуола сайдыытын
тўстээбит салайааччыларынан,
оіо аймахха сўрэхтэрин сылаа�
Їын иμэрбит учууталларынан,
араас салааларга таЇаарыылаах�
тык ўлэлии сылдьар ўєрэнээччи�
лэринэн аатырыан аатырар. Бўгўн
биЇиги киэн тутта ахтан�санаан
ааЇабыт оскуолабыт сайдыытыгар
биллэр�кєстєр олугу охсон хаал�
ларбыт салайааччыларбытын: ди�
риэктэрдэр Санников À.Н., Очу�
ров П.Е., Захаров À.Т., Кузьмин
В.М., Яковлев Ю.М., ўєрэх чаа�
Їын сэбиэдиссэйдэрэ Ефремов
П.Н., Петров П.Е., Саввинов
Н.П., Николаев Н.Н., Федорова
С.Н., Иванова М.М уо.д.а. Би�
лиμμэ диэри дьон�сэргэ ортоту�
гар баріа махталынан ахтыллар
сўдў учууталларбытын: Очуров
П.Е, Тарасова П.Ф., Хоч Г.À., Хоч
В.К., Иннокентьев Н.Н., кэргэн�
нии Д.П. уонна Н.П. Копылов�
тар, Кушатова З.М., Баянова Л.Г.,
Чумпуров Г.Д., Шилова С.И., Ки�
риллина À.С., Ушатова М.À., Ни�

колаев М.И., Гаврильева В.С.,
Николаева М.Г., Рожина Г.М.,
Токусарова С.Е., Àфанасьева
М.И., Степанова Л.Д., Егорова
С.В., Васильева Т.À., Васильева
М.Н., Столярова Н.Н. уо. д. а.

Тўргэнник сайдар тэтимнээх
XXI ўйэ оскуола ўєрэтэр�иитэр
ўлэтигэр саμа сўўрээннэри кил�
лэрэн ўлэлиири ирдиир. Оскуо�
лаіа "Точка роста", оскуола иЇи�
нэн бизнес�инкубатор аЇыллан
ўлэлииллэр. Бары кылаастарга
интерактивнай дуоскалар туруо�
рулланнар учууталлар ИКТ тех�
нологияны уруоктарыгар хото
тутталлар. Сорох кылаастар ин�
формационнай�технологическай,
естественнэй научнай хайысха�
лаах группаларга ўєрэнэллэр. Ону
таЇынан ўрдўкў кылаас ўєрэнээч�
чилэрэ уруоктары таЇынан фи�
нансовай грамотность дьарыгар
ўєрэнэллэр.

Ўбўлўєйдээх ўєрэх дьылыгар
67 учуутал, 37 техўлэЇит кэлэк�
тиибэ 644 ўєрэнээччини ўєрэтэл�
лэр�иитэллэр. Учууталлар 3 науч�
най�методическай кафедраіа, 7
методическай холбоЇуктарга,
эдэр учууталлар "Мы", аіам саас�
таахтар "60+" кулууптарыгар тўм�
сэн ўлэлэрин саіалаатылар. Àраас
таЇымнаах методическай семи�
нардар, НПК, педагогическай
уопуту таріатыы, аЇаіас уруоктар
тиЇигин быспакка ыытыллаллар.
Оскуола ўєрэнээччилэрэ уонна
учууталлара российскай, респуб�
ликанскай, улуустааіы араас кў�
рэхтэргэ, куонкурстарга кэккэ сэ�
мэй ситиЇиилээхтэр. 

Àаспыт ўєрэх дьылыгар "Ин�
никигэ хардыы", "Васильевскай",
"Сафроновскай", "Новгородов�
скай", "Башаринскай", "Саха саа�
рыннара" ааіыыларга ўєрэнээч�
чилэр да, учууталлар да ситиЇии�
лээхтик кыттыбыттара. Итини
таЇынан ЮНЕСКО ситимигэр

киирэр оскуолалар тэрээЇиннэ�
ригэр кєхтєєхтўк кыттыбыттара.
Ону таЇынан "Захаровскай", "Чу�
совской", "Уоланнар ааіыыла�
рын" оскуола сыл ахсын ўрдўк
тэрээЇиннээхтик тэрийэн ыытар.
Эдэр учууталлар хамаандалара
"Шаг к успеху" куонкурска сити�
Їиилээхтик кыттыбыттара. Ос�
куола агро хайысхалаах куонкурс�
тарга мэлдьи ситиЇиилээхтик
кыттар. Єрўў буоларыныы учуу�
таллар бары куурустарга ўєрэнэн
таЇымнарын ўрдэтинэллэр.

Оскуола 1999 сылтан "Ситим"
программанан, нэЇилиэк иЇигэр
баар "Ромашка", "БиЇик" оіо сад�
тарын, "ТўЇўлгэ" НÀДь, МТС
"Àгро�Ньурба" тэрилтэлэри кытта
биир сайдыы программатынан са�
лайтаран ўлэлии�хамсыы сыл�
дьар. Кэнники кэмμэ оскуола си�
тиЇиилэрэ:

2003 с. Саха єрєспўўбўлўктин
агропрофилированнай оскуола�
ларын сойууЇун чилиэнэ;

2003 с. єрєспўўбўлўкэіэ ўлэ
лааіырдарын кєрўўгэ кыайыы�
лаах буолбута;

2008 с. инновационнай быра�
йыактары уонна программалары
ўлэлэтэн Саха єрєспўўбўлўкэтин
президенин Гранынан бэлиэтэм�
митэ;

2012 с. ЮНЕСКО ассоцииро�
ваннай оскуолата буолбута;

2012 с. "ЕВРОТÀЛÀНТ ФИД�
ЖИП" бўтўн аан дойдутааіы си�
тимин чилиэнэ буолбута;

2015 с. "100 лучших школ Рос�
сии" куонкурс Лауреата буолбута;

2017 с. Єрєспўўбўлўкэіэ тыа
хаЇаайыстыбатын быыстапка�
дьаарбаμкатыгар кыттан III
миэстэлэнэн, тыа хаЇаайыстыба�
тын министиэристибэтин мэтээ�
линэн наіараадаламмыта, "Уро�
жай�2017" быыстапкаіа "Экзоти�
ческая культура" диэн номинаци�
яіа тиксибитэ.

Бу ўбўлўєйдээх ўєрэх дьылы�
гар оскуолабыт ўбўлўєйўн кєрсє
иитэр�ўєрэтэр суолталаах араас
тэрээЇиннэри сыл саіаланыаіыт�

тан тиЇигин быспакка былаан�
наан ўлэлиир. Сыл устата оскуола
ўбўлўєйўн кєрсє араас тэрээЇин�
нэр ыытыллаллар: "Лучший юби�
лейный класс года", "Ученик го�
да" куонкурстар; "Коллаж класса",
кылаастар эіэрдэ видео ролик�
тара, "Школа в жизни моей се�
мьи" планшет оμоруута. Саас
"Ырыа куттаах дьиэ кэргэн" куон�
курс бэрт тэрээЇиннээхтик
ыытыллыбыта.

Оскуола ўлэтигэр тєрєппўттэр
кємєлєрє элбэх. Хас биирдии
тэрээЇин тєрєппўт кыттыыта суох
буолбат. Ол курдук тєрєппўттэргэ
араас лекторийдар, мунньахтар
буолаллар. Тєрєппўт кэмитиэтин
бэрэссэдээтэллэрэ оскуола ўлэ�
тин, оіо аЇылыгын арааЇын, хаа�
чыстыбатын бэрэбиэркэлииллэр.

Оскуолаіа урукку ўтўє ўгэс�
тэргэ олоіуран, алын кылаастарга
"Чэчир", ўрдўкў кылаастарга
"Ўрўμ Тўмэн" оіо тэрилтэлэрэ
ЕДД, РШИ программаларынан
таЇаарыылаахтык ўлэлииллэр.
Оіолор араас акцияларга, комму�
нарскай сбордарга, куонкурстарга
кєхтєєхтўк кытталларын таЇынан
нэЇилиэккэ тахсыылаахтык ўлэ�
лиир "Куочай ыччаттара" тўмсўў�
нў кытта араас волонтерскай ўлэ�
лэргэ тэμμэ сылдьыЇаллар.

Кэм ирдэбилинэн биЇиги ос�
куолабыт ўєрэх чааЇыгар баста�
кынан элбэх сонуну, саμаны
ўєрэтэн ўлэтигэр киллэрэн иЇэр
ўтўє ўгэстээх. Ол курдук бастакы�
нан ўєрэххэ кабинетнай систиэмэ
киирбитэ, "Букчай" диэн ўлэ�
сынньалаμ лааіыра, лесничество,
агитбригада тэриллэн ўлэлээбитэ,
"Ситим" оскуола хаЇыата (2000 с.)
"СаЇаріа" телестудия (2001 с.)
ўлэтин саіалаабыта. Кэнники
"Ойуур оскуолата", "Большая
школьная олимпиада", "Ньургу�
Їун бырааЇынньыга", "Ночь в
школе" ўгэскэ кубулуйбута,
уолаттар кылаастара тэриллиби�
тэ, ЮНЕСКО ассоциированнай
оскуолаларын ситимигэр ўлэ,
"Сонор" интеллектуальнай оон�

ньуу олоххо киирбитэ.
Оіолору эт�хаан єттўнэн чэб�

дигирдии, сайыннарыы ўтўє ўгэс�
тэргэ тирэіирэн ўрдўк таЇым�
наахтык ыытыллар. Ол курдук
єрєспўўбўлўкэ, улуус таЇымнаах
спортивнай кўрэхтэЇиилэргэ оіо�
лор бириистээх миэстэлэри ылал�
лар. Ордук бокса, хайыЇар кўрэх�
тэЇиилэригэр, "Снежный барс",
строевой хаамыыга ситиЇиилээх�
пит. Кыайыы кўнўгэр аналлаах
оройуоμμа ыытыллар ўгэс буол�
бут сўўрўў эстафетатыгар биЇиги
оскуолабыт хамаандата сылын
аайы бастыыр.

Àгрооскуола буоларын бы�
Їыытынан оскуола бэйэтэ при�
школьнай�тепличнэй хаЇаайыс�
тыбалаах, "Букчай" оіо сынньа�
лаμ ўлэ лааіырдаах, от охсор хо�
дуЇалаах. Манна барытыгар алын
сўЇўєхтэн саіалаан 10 кылааска
диэри саастаах оіолор хабыллан
лааіырга ўлэіэ сысталлар. Ўўн�
нэрбит ўўнээйилэринэн кўЇўн
оройуоμμа, куоракка ыытыллар
агрооскуолалар икки ардылары�
гар ыытыллар тыа хаЇаайыстыба�
тын быыстапкаларыгар ситиЇии�
лээхтик кыттар. Ордубут ўўнээ�
йини нэЇилиэнньэіэ атыылыыр.
КыЇынын оскуола остолобуойу�
гар оіо кўннээіи аЇылыгын ра�
ционугар сибиэЇэй аЇынан аЇа�
тар. 2019 cылтан тигээйини кє�
рўўнэн дьарыктанар. Бу сонун
саіалааЇын буолла. Мунньубут
мўєтўн "Àнтоновский мед" диэн
ааттаан нэЇилиэнньэіэ, куоракка
быыстапкаіа илдьэн атыылаан,
баЇаам дохуоту аахсар.

Ити курдук Àнтоновка орто
оскуолата уЇун сылларга мун�
ньуммут ўтўє ўгэстэрин саліаан,
билиμμи кэм ирдэбиллэрин то�
лорон, ўєрэтиигэ�иитиигэ биир
бастыμ ўлэлээх оскуола буолан,
бэйэтин ўбўлўєйўн сэмэйдик бэ�
лиэтииргэ бэлэмнэнэр.

ВÀСИЛЬЕВ В.К., 
саха тылын уонна

литературатын учуутала.

Мин 1970 с. Ньурба 1�кы нўє�
мэрдээх оскуолатын уонна музы�
кальнай оскуоланы бўтэрэн, Кўн�
дээдэ аіыс кылаастаах оскуола�
тыгар педагогическай ўлэбин са�
іалаабытым.

1974 с. Дьокуускайдааіы 1�кы
№�дээх педучилище музыкальнай
салаатын бўтэрэн, Àнтоновка ор�
то оскуолатыгар учууталынан
ананан ўлэлээбитим 48 сыл буол�
ла.

Дириэктэрбит Àфанасий Ти�
тович Захаров ирдэбиллээх, дьону
тўмэр, сомоіолуур ураты талаан�
наах салайааччы этэ. Саμа ўлэлии
кэлбит учууталларга ордук бол�
іомтолоохтук сыЇыаннаЇара. Эл�
бэхтик уруоктарага сылдьан, ме�
тодическай кємє�сўбэ оμорорун
ааЇан, учуутал ўлэлиир услуобу�
йатыгар болоіомтотун кытта
уурара. Дьиэμ�уотуμ, олоіун�
дьаЇаіыμ туЇугар кыЇанар, кємє�
лєЇєр, сўбэЇит�амаЇыт, дьиμнээх
аіа табаарыс этэ.

Ўлэбин кини салалтатынан
саіалаабытым бу оскуолаіа олох�
тоохтук, уЇуннук ўлэлиирбитигэр
олук буолбута. Дириμ билиилээх,
ирдэбиллээх, талааннаах, эдэр�
дэргэ холобур буолар учууталлары
кытта ўлэлээн ааспыппыттан
киэн туттабын. З.М. Кушатова,
И.И. Яковлева, М.С. Григорьева,
В.С. Гаврильева, М.Г. Николаева,
М.À. Ушатова, С.Е. Токусарова,
Г.Д. Чумпуров, С.И. Шилова,
À.Н. Федорова, В.М. Кузьмин,
À.С. Кириллина мин ўлэбэр тєЇўў
кўўс�кємє буолбуттарын умну�
баппын.

Ўлэлиир сылларбар улууска
ыытыллар уус�уран самодеятель�
ность фестивалыгар, агитбригада�
лар кєрўўлэригэр, араас куон�

курстарга Àнтоновка оскуолатын
ўєрэнээччилэрэ бириистээх
миэстэіэ тиксэллэрэ. Єрєспўўбў�
лўкэіэ тиийэ лауреат, дипломант
аатын ылаллара. Бу кэлэктиип
сыралаах ўлэтин ситиЇиитэ, араас
талааннаах учууталлар оіо дьоіу�
рун сайыннарыыга утумнаах ўлэ�
лэрин тўмўгэ.

В.Н. Кузьмин дириэктэрдиир
кэмигэр улууска бастакынан "Эс�
тетика" кабинетын тэрийбиппит.
Оіолор кэрэни кэрэхсииллэри�
гэр, кэрэіэ уЇуйуллалларыгар, та�
лааннара, дьоіурдара сайдарыгар
биир санаанан айыліаттан та�
лааннаах учуутал Т.Ф. Федорова�
лыын "Чуораанчык" фольклорнай
ансаамбылы тэрийбиппит. Сўрўн
кыттыылаахтара мин салайар 5
"В" кылааЇым оіолоро этилэр.
Элбэх кєрўўлэргэ дипломант,
лауреат аатын ылбыттара. Кини�
лэр олоххо бэйэлэрин суолларын�
иистэрин булалларыгар, кэрэни
кэрэхсииллэригэр кємє�тирэх
буолбута саарбаіа суох.

1994�1995 ўєрэх дьылыгар ос�
куола дириэктэрэ Яковлев Ю.М.
завуч Иванова М.М. иитэр ўлэіэ
солбуйааччынан ўлэлиирбэр эп�
питтэрэ. Онон оскуола админист�
рацията биир санаанан, биир
сыаллаах�соруктаах оскуолабыт,
оіолорбут, нэЇилиэкпит сайда�
рын�ўўнэрин туЇугар ўлэлээн
кэлбиппит. Ўлэбит ўтўє тўмўк�
тэрдээх буолбута. Оскуола сайдар
программатын оμорсон Москва
куоракка Бўтўн Àрассыыйатааіы
"Школа года�97" научнай�прак�

тическай конференцияіа кыттан
"Школа года России�97", дириэк�
тэр "Лучший директор года" аат�
тарын ылан ўрдўк ситиЇиилэм�
миппит. "Ситим" социальнай�
культурнай нэЇилиэк сайдар
программатын оμорон утумнаах
ўлэ ыытыллыбыта. Àаптардар
Иванова М.М., Васильева Т.À.,
Столярова Н.Н., Ильинова Т.Л.,
бу программа билигин да нэЇи�
лиэк сайдыытыгар туЇалыы,
дьон�сэргэ сэμээриитин ыла сыл�
дьар.

НэЇилиэккэ тўєлбэнэн ўлэни
иилээн�саіалаан, нэЇилиэк об�
щественнай, культурнай ўлэтигэр
саμа сўўрээни киллэрэн, куотала�
Їыылары тэрийэн сыл аайы
ыЇыахха тўмўгэ тахсан бу ўлэ би�
лигин єссє кэμээн, сайдан иЇэр.
НэЇилиэк биллэр дьоннорун ўйэ�
титиигэ ўєрэнээччим Егорова
Саргылана "Именные премии
Октябрьского наслега" ўлэни су�
руйан араас конференцияларга
кыттан, брошюра таЇааран дьон
сэμээриитин ылбыта.

Бэйэбит выпускникпыт À.М.
Иннокентьев нэЇилиэк баЇылы�
гынан ўлэлиир кэмигэр саμа ос�
куолабыт материальнай базата
сайдарыгар, оіолорбут араас та�
Їымнаах кўрэхтэЇиилэргэ кыт�
талларыгар кўўс�кємє буолбутун
бэлиэтээн ааЇарбыт наадалаах.
Ол курдук "СаЇаріа" телестудия,
"Ситим" хаЇыат, "ТўЇўлгэ киэр�
гэлэ" ўμкўў ансаамбыла, "Àйуу�
чэ" театр�студия тэриллибиттэрэ.

Оіо сынньалаμын тэрийиигэ

элбэх ўлэ барбыта. "Букчай" ўлэ
сынньалаμ лааіыра, "Ўрўйэчээн",
"Овощевод" ўлэ лааіырдара,
"Слово", "Лингва" ўєрэтэр�са�
йыннарар лааіырдар, Тимофеев�
тар дьиэ кэргэн лааіырдара єрєс�
пўўбўлўкэіэ аатырбыттара. 2003
с. єрєспўўбўлўкэіэ сайыμμы
сынньалаμы тэрийиигэ 1 миэстэ
буолбуппут.

Ўлэлиирим тухары ўс выпуЇу
таЇаардым. Бастакыларым 1995 с.
оскуолаларын ситиЇиилээхтик
бўтэрэн, талан ылбыт идэлэри�
нэн, дьиэ�уот тэринэн, ўлэЇит
ўтўєтэ буолан араас улуустарга,
ўгўстэрэ тєрєєбўт нэЇилиэктэри�
гэр олороллоруттан ўєрэбин.

Иккис выпуЇум 2005 с. оскуо�
лаларын ситиЇиилээхтик бўтэ�
рэн, араас идэни баЇылаан, дьо�
Їун�мааны дьон буолан араас эй�
гэіэ ўлэлии сылдьаллар. ЎЇўс вы�
пуЇум 2012 с. бўтэрэн араас идэни
баЇылаан ўлэлии�хамсыы сыл�
дьаллар. Билигин 9 "в" "Уолан�
нар" кылаастарыгар, эдэр кылаас
салайааччытыгар Софронов М.À.
дублер�наставникпын. Уолаттар
эт�хаан єттўнэн сайдалларыгар,
кэрэни�кэрэхсииллэригэр, пат�
риотическай тыыμμа иитиигэ
бырайыак оμорон ўлэлиибит.
Спорка, научнай�практическай
конференцияларга, Вордскилска,
ырыаіа, ўμкўўгэ элбэх ситиЇии�
лээхтэр.

Оскуолаіа ўлэлиирим тухары
учууталынан, иитэр ўлэіэ солбу�
йааччынан, кылаас салайааччы�
тынан, методическай холбоЇук,

кафедра салайааччытынан, аттес�
тационнай хамыыЇыйа чилиэни�
нэн ўлэлээн кэллим. Билигин
бочуоттаах сынньалаμμа олорор
учууталлар "60+" тўмсўўлэрин са�
лайабын. НэЇилиэгим культур�
най, общественнай олоіор сити�
Їиилээхтик кыттабын. 1993 с.
"Дьўєгэлиилэр" ансаамбылга ыл�
лыыбын.

Àаспыты ахтан аЇарбытым
курдук бэйэлэрин идэлэрин ба�
Їылаабыт учууталлары кытта
биир сўбэнэн ўлэлээбиппинэн
киэн туттабын, ахтабын. Ўлэбэр
кўўс�кємє, єйєбўл буолбут биир�
гэ ўлэлээбит кэллиэгэлэрбэр
Н.М. Тимофееваіа, М.М. Иано�
ваіа, Ю.М. Яковлевка, О.À. Васи�
льеваіа, С.В. Егороваіа, Л.Д.
Степановаіа, П.М. Захароваіа,
À.С. Григорьеваіа, кэргэннии
Àфанасьевтарга, Федоровтарга,
Тимофеевтарга оіо туЇугар кы�
Їамньыгыт, сыралаах ўлэіит тў�
мўгэ биллэн элбэх ўєрэнээччи,
тєрєппўт махталын ылан оскуола
ўўнэригэр�сайдарыгар кылааккы�
тын киллэрбиккитинэн киэн тут�
табын.

Сырдыкка�кэрэіэ угуйар ўлэ�
іитигэр ўрдўк, таЇаарыылаах си�
тиЇиилэри, ўлэіит, ўєрэххит тў�
мўктээх буоллун.

СТОЛЯРОВÀ Н.Н.,
"СЄ ўєрэіириитин туйгуна",

"РФ ўєрэіириитин
Бочуоттаах ўлэЇитэ", 

Октябрьскай нэЇилиэк
Бочуоттаах олохтооіо.

Ўтўє ўгэстэри саліаанНьурба улууЇун биир улахан оскуолаларыттан
биирдэрэ � Советскай Союз Геройа Н.Н. Чусовской

аатынан Àнтоновка орто оскуолатын
ўєрэнээччилэрэ, тєрєппўттэрэ, учууталлара

оскуола аЇыллыбыта 110 сылын ўєрэххэ, ўлэіэ
айымньылаах ўлэлэринэн кєрсєргє бэлэмнэнэллэр.

Ўлэіит, ўєрэххит тўмўктээх буоллун
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ХХ
аЇыаты страницалары�
нан таμар киЇи, хаЇыат
макетын бэлэмниир.

Билиμμитэ "верстальщик" диэн
ааттыыллар. Суруналыыс илии�
тинэн суруйбутун, ону массыына�
нан бэчээттэммитин кэннэ ол
тиэкис линотипистка, ол эбэтэр
сибиниэЇинэн буукубалары кутан
оμорор линотип массыынаіа ха�
Їыат устуруокаларын талар ки�
Їиэхэ бэриллэрэ. 

Бастаан биирдии буукубанан
хаЇыат балаЇатын аатын, маты�
рыйаал тєбєтўн талаіын. Сиби�
ниэс киэпкэ бэчээттииргэ анал�
лаах араас кээмэйдээх буукубалар
бааллара. Эрдэттэн клишелары
оμороллоро, олору Дьокуускай�
тан сакаастыырбыт. Àны, сыыЇа
таіыстаіына, сыыЇа тахсыбыт ус�
туруокаларын барытын уларыта�
іын. Ол кэннэ корректордар
ааіаллар. СыыЇата суох эрэ буол�
лаіына хаЇыат бэчээттэнэн тах�
сар.

Àныгы кэмμэ линотипист,
"илиинэн набордааччы" курдук
идэлэр умнууга бардылар. Били�
гин санаатахха ыарахан да ўлэіэ
сылдьыбыт эбиппит. Сибиниэс
дьаатынан тыынааЇын диэн
ыарахан дьыала. Ол эрээри буор�
тулаах ўлэіэ сылдьааччыларынан
линотипист уонна илиинэн та�
лааччы идэлээхтэр эрэ ааіыллал�
лара, кинилэр биэс сылынан эрдэ
биэнсийэіэ тахсаллара. 

Оттон сибиниэс уулларар оро�
буочайдар тоіо эрэ умнууга хаа�
лаллара. ТуЇугар бу уустук ўлэ.
Ыллыμ даіаны дэбигис оμоро
охсубаккын. Олус мындыр, бары�
тын ааіан�суоттаан оμоЇуллар
ўлэ.

1974 сыллаахха атырдьах
ыйын 5 кўнўгэр Новосибирскай�
дааіы 4 №�дээх полиграфическай
техническэй училищены бўтэрэн,
ручной наборщик идэтин ылан,
Ленинскэй (Ньурба) оройуону�
нааіы типографияіа ананан ўлэ�
лии кэлбитим. Ол саіана дириэк�
тэрнан Ноговицын Семен Ники�
тич, бухгалтерынан Федоров Àн�
тип Титович, наборщиктарынан
Иванова Розалия Николаевна,
Дмитриева Àлександра Васильев�
на, Àнисимова Татьяна Никола�
евна, метранпаЇынан Григорьев
Дмитрий Егорович, линотипист�
каларынан Яковлева Елизавета
Николаевна, Прутовых Тамара
Сергеевна, печатнигынан Павлов
Валерий Васильевич, оробуоча�
йынан Николаев Николай Степа�
нович ўлэлииллэрэ.

ЭЇиилигэр Полина Цыпанди�
на ручной наборщик, Светлана
Чирикова печатник идэтин ылан
кэлбиттэрэ. Эдэр ўлэЇиттэр кэ�
лээт да комсомольскай тэрилтэ
ўлэтигэр актыыбынайдык кытты�
бытынан барбыттара. Полина
комсомольскай тэрилтэ солбу�
йааччы сэкирэтээринэн, Светла�
на "Комсомольскай прожектор"
салайааччытынан талыллыбытта�
ра. Полина � 4�с разрядтаах на�
борщик. Ўлэтигэр ўтўє суобас�
таахтык сыЇыаннаЇара, бэйэтин
ўлэтинэн биир идэлээхтэригэр
бастыμ холобур буолара. Светла�
на ыччаты иитиинэн дьарыктана�
ра, кини нарын тарбахтарынан
тутан�хабан, араас єμнєєх кы�
раасканан уруЇуйдаан комсо�
мольскай тэрилтэ эркинин ха�
Їыатын таЇаарара. Ити хаЇыат�
тарга комсомольскай уонна ыч�
чаттар ўлэлэрин, комсомольскай
сорудахтары хайдах толороллорун
туЇунан уустаан�ураннаан суру�
йара, итэіэстэри кириитикэлии�
рэ, ситиЇиилэри хайгыыра. 

Кэлэктиип бастыμ ўлэЇиттэ�
ринэн комсомолецтар Николай
Николаев, Валерий Павлов буо�
лаллара. Кєрсўє�сэмэй, олус то�
лоругас ўлэЇиттэр этэ. Ўлэлии�
ўлэлии ўєрэнэн, ыччат киэЇээμ�
μи оскуолатын бўтэрэн, ситии�
хотуу аттестатын ылбыттара.

1979 сыллаахха Новосибирс�
кайдааіы училищены Иванова

Àнтонина Дмитриевна линоти�
пистка, Васильева Зинаида Семе�
новна ручной наборщик, 1983
сыллаахха Тимофеева Наталия
Николаевна линотипистка, Ни�
колаев Олег Васильевич ручной
наборщик идэтин бўтэрэн ўлэлии
кэлбиттэрэ.

1983 сыл ахсынньыга типогра�
фия саμа дьиэтигэр киирбиппит.
Саμа линотип "Россия�Н140", кє�
мўс буукубалары бэчээттиир
пресс�массыыналар туруоруллу�
буттара.

ХаЇыаппыт 1988 сылтан икки
тылынан тахсыбыта. Кўнўстэри�
тўўннэри ўлэлиир буолбуппут.
Хас кўн аайы 4�тўў балаЇа тахсар
буолбута.

Нууччалыы хаЇыат тахсарыгар
саμа эрэдээктэрдэммиппит � Ва�
сильев Георгий Никитич, 1988
сыллаахха Дьокуускайтан кэлби�
тэ. 1989 сыллаахха биригээдэнэн
бэдэрээккэ киирбиппит. Тўєрт
страницалаах хаЇыаты хас кўн
аайы таЇаарар буолан, ўлэбитигэр
тўўннэтэрбит � хаЇыат биир кўн
сахалыы, атын кўн � нууччалыы
тахсара. Уоппут бардаіына, эбэ�
тэр линотиппыт алдьаннаіына
хойутааччыбыт, сарсыарда 4�5
чааска дьиэбитигэр баран баран,
сарсыарда 9 чааска ўлэбитигэр
баар буолааччыбыт. Ол саіана от
хампаанньатыгар плакаттары та�
Їаарааччыбыт, ону хаЇыаппыт
быыЇыгар оμорооччубут.

Хомсомуоллар уонна ыччат�
тар уопут атастаЇа чугастааіы
оройуоннар типографияларыгар
сылдьарбыт. Ўксўн кыайыылаах
биЇиги буоларбыт. Сайыμμы би�
риэмэіэ полиграфистар ыЇыах�
тара улуустарынан ыытыллара:
Бўлўўгэ, ЎєЇээ Бўлўўгэ, Ньурба�
іа. Манна Сўлэіэ буолбут ыЇыах�
ха Бўлўў сўнньўн полиграфиста�
рын, эрэдээксийэлэрин ўлэЇиттэ�
рин ыμыран сырытыннарбып�
пыт. Спортивнай кўрэхтэЇиилээх
этэ. Онно саастаах да, эдэр да
ўлэЇиттэр кыттыбыттара. БиЇи�
гиттэн ордук актыыбынайдык
Николай Àнтонов, Василий Да�
выдов кыттыбыттара. Сунтаартан
Михаил Саморцев итинник бы�
рааЇынньыктарга соіотоіун сыл�
дьааччы. Сўўрўўгэ бастааччы,
оЇуокайдааччы, ырыа ыллааччы.
Кэнники ыЇыаіы сунтаардар тэ�
рийиэхтээхтэрин тэрийбэтэхтэрэ,
инньэ гынан ити эстафетабыт
тохтоон хаалбыта.

Саμа Дьыл бырааЇынньыгын
эрэдээксийэлиин бииргэ ылар
этибит. Àраас куонкурстары, оон�
ньуулары ыытарбыт. Онно ким
ўчўгэй бўлўўдэлээіэ, ханнык мас�
караад кєстўўмэ ордуга чуолкай�
данара. Ырыынак ўйэтэ буолан
таμас тигэн, баайан атыылааЇын
эмиэ тэриллэрэ. Ырыа�тойук
итинник киэЇэлэргэ ордук кўў�
Їўрэрэ.

Профсоюз месткомун бэрэс�
сэдээтэлинэн Е.М. Михайлов
ўлэлиир этэ. Кэлин солбуллубат
бэрэссэдээтэлинэн С.С. Никола�
ев, солбуйааччынан À.Д. Иванова
ўлэлээбиттэрэ.

2000 сыл от ыйын 22 кўнўгэр
офсетнай (компьютернай) ньы�
манан боруобалааЇын курдук, от�

тон от ыйын 27 кўнўттэн ылата
ити ньыманан хаЇыат кўнў кєтўп�
пэккэ тахсар буолбута.

С.Н. Ноговицын дириэктэри�
нэн 34 сыл ўлэлээбитэ. Кини би�
риэмэтигэр В.В. Павловка биир
хостоох толору хааччыллыылаах
дьиэни атыылаЇан биэрбиппит.
À.П. Петровка чааЇынай дьиэ
атыытын аμаарын эмиэ тэрилтэ�
бит уйуммута. Дьиэбитин бойле�
рынан сылытынар этибит. Дьиэ�
бит сылаас буолан абыранарбыт.
КўЇўн, саас тоμмот этибит. Он�
тон уу куттарар тўбўгўттэн куотан
киинтэн ититиллэр систиэмэіэ
холбоммуппут. Семен Никитич
кэлэктиибин чилиэннэригэр кы�
Їаллар салайааччы этэ. Тэрилтэ�
лэри кытта телефонунан кэпсэтэн
арааЇы булара�талара, бырааЇын�
ньыктарга бартерга халбаЇыы, эт,
сўєгэй ылан ўллэрэрэ.

2002 сыл балаіан ыйыттан
С.Н. Ноговицын биэнсийэіэ тах�
сан уурайбытын кэннэ À.Д. Ива�
нова дириэктэр эбээЇинэЇин то�
лорбута. 2004 сыл от ыйын 19
кўнўттэн 2005 сыл тохсунньу 10
кўнўгэр диэри дириэктэринэн
ўлэлээбитэ. Кини ўлэлээбит би�
риэмэтигэр Дьокуускайтан маты�
рыйааллары атыылаЇан кэлэрбит.
Ламинаторы, илиинэн кумааіы
быЇар массыынаны, єμнєєх
принтеры аіалбыппыт. Типогра�
фияіа иЇэр уу киллэртэрбиппит.
Лесопункт биэриэхтээх иэЇигэр
бэрэбинэ ылан, гараж туттарбып�
пыт. 

Быыбарга ўлэлээбит харчыбы�
тынан Новосибирскайтан 8 туон�
налаах рулоновай уонна À3 фор�
маттаах кумааіы ылбыппыт, люк�
севай УÀЗигы атыыласпыппыт.
Уонна кыра�кыралаан атыылас�
пыппыт син элбэх. Àнтонина
Дмитриевна типографиятын ту�
руктаах оμорорго ис дууЇатыттан
дьулуЇан ўлэлээбитэ.

Данилов Л.В. наладчигынан,
суоппарынан аіыс�хас сыл ўлэ�
лээбитэ. Налыччы, боростуой, сэ�
мэй майгылаах, ўчўгэй ўлэЇит этэ.

1992 сыл атырдьах ыйыгар Àн�
тонова Розалия Давыдовна Мэ�
μэ�Хаμалас оройуонуттан лино�
типистканан ўлэлии кэлбитэ. Ки�
ни профсоюз кэмитиэтин бэрэс�
сэдээтэлэ, кинигэ таμааччы этэ.
Офсетнай бэчээт киириэіиттэн
Ньурба оройуонун саμа тахсар
кинигэлэрэ кини илиитин сылаа�
Їын иμэринэн кўн сирин кєрєл�
лєрє. КиЇи быЇыытынан борос�
туой, элэккэй, кєрдєєх�нардаах
буолааччы.

1999 сыл балаіан ыйыгар Его�
рова Àлександра Карловна диэн
ўрдўк уμуохтаах, хатыμыр, уЇун
синньигэс кыыс линотипистка�
нан ўлэлии киирбитэ. Офсетнай
бэчээккэ киирэрбитигэр, Шура
бэйэтэ ўєрэнэн офсетнай бэчээк�
кэ ўлэлиир буолбута. Кини кини�
гэлэр тастарын хас да кырааска�
нан бэчээттиир буола ўєрэммитэ.
Итини сэргэ оройуон хаЇыатын,
былааμкалары, сурунааллары бэ�
чээттиирэ. "Доминант�516" оф�
сетнай массыына кыра саахалла�
ныытын бэйэтэ туоратара. Элбэ�
іи эрэннэрэр кўндў дьўєгэбитин
2008 сыл ыам ыйыгар ыарахан
ыарыы биЇиги кэккэбититтэн
туораппыта…

Мин бєЇўєлэктээіи Сэбиэт
дьокутаатынан, профсойуус мест�
комун солбуйааччы бэрэссэдээтэ�
линэн, партийнай тэрилтэ солбу�
йааччы сэкирэтээринэн ўлэлии
сылдьыбытым. Комсомольскай
тэрилтэ сэкирэтээринэн ўлэлии
сылдьан уобаластааіы комсо�
мольскай конференцияіа иккитэ
� 1976, 1978 сылларга дэлэгээти�
нэн быыбардаммытым. Ол сыл�
ларга "Пятилетка эдэр гвардееЇа"
диэн комсомольскай бэлиэни ыл�
бытым. 2003 сыллаахха "Бэчээт

туйгуна" бэлиэнэн наіараадалам�
мытым. ЎєЇээ турар тэрилтэбит�
тэн уонна улуус дьаЇалтатыттан
хас да грамоталаахпын.

À.Д. Ивановалыын дистанци�
оннай ўєрэххэ ўєрэнэн, 2007 сыл�
лаахха Москватааіы институту
бўтэрбиппит, мин бухучет, Àнто�
нина юрист идэтин ылбыппыт.

Семенов Василий Васильевич
2005 сыл тохсунньуттан 2006 сыл
от ыйыгар диэри дириэктэринэн
ўлэлээбитэ. Саμа оборудование
ылбыппыт. Бородууксуйабыт туп�
сан элбэх сакаас, кинигэ бэчээт�
тэммитэ.

Кылгас кэмμэ Семенов Сте�
пан Àфанасьевич, Нехоруков Ми�
хаил Захарович дириэктэрдээн
сылдьыбыттара.

2009 сыл кулун тутар 3 кўнўгэр
дириэктэринэн оройуон дьаЇал�
татын баЇылыга В.М. Прокопьев
эдэр эрчимнээх Николаев Соф�
рон НиколаевиЇы анаабыта. Ки�
ни салайыаіыттан, саμа сўўрээн
киирэн, ўлэбит лаппа сэргэхсий�
битэ, иэспитин�кўўспўтўн тєлє�
Їєн олорбуппут. Кытаанах пере�
плеттаах кинигэ оμорор буолбуп�
пут, картриджтары, кумааіыны
аіалтаран атыылыырбыт. Саμа
дупло, єμнєєх À3 бэчээттиир ап�
параат атыыласпыппыт. 

Типография дьиэтэ єрємўєн�
нэммитэ, тас єттє эпсиэйдэмми�
тэ, сарайа уларытыллыбыта, ол�
буора саμардыллыбыта. Типогра�
фия улууска буолар бары тэрээ�
Їиннэргэ кєхтєєхтўк кыттара,
спонсордыыра. Саμа єμєлєр
киллэриллибиттэрэ. Киоска аЇан
телевизордары, бытовой техника�
ны, компьютердары, принтерда�
ры, картриджтары атыылаан эбии
ўптэммиппит, массыыналары
диагностикалыырбыт, шаровой�
дары оμорорбут. 

Тэрилтэ 75 сыллаах ўбўлўєйўн
ўрдўк таЇымμа тэрийэн, тэрилтэ
ўлэЇиттэрэ уонна бэтэрээннэрэ
чиэстэнэн, ўєрбўппўт�кєппўппўт.
Софрон Николаевич сэмэй этэ,
сырдыкка�кэрэіэ тардыЇыылаа�
іа, сытыы толкуйдааіа, элбэіи
эрэннэрэр салайааччыбыт этэ.

Сырдык�кэрэ сэбэрэтэ, ўтўє
баіа санаата кэргэнигэр Колыма�
на Валерьевнаіа, оіолоругар, ай�
махтарыгар, табаарыстарыгар
сўппэт холобур буолан сылдьыа�
іа, сырдыкка�ырааска угуйуоіа,
уЇуйуоіа.

2015 сыл тохсунньутуттан Гав�
рильев Иван Дмитриевич дириэк�
тэринэн ананан кэлбитэ. Кэлээт,
эЇигини бўддьўєккэ  киллэрэбин
диэбитэ. Производство, хозрас�
четнай тэрилтэ ўлэтин билбэт
буолан, нолуогун тєлєєбєккє
сылдьыбыта. Онон нолуокка эл�
бэх иэскэ киирбиппит, єссє хам�
наскыт кыра эбит диэн ўрдэппи�
тэ. Ити да сыыЇа дьаЇал этэ. Би�
Їиги оμорон таЇаарарбытыттан
хамнастанан олордохпут дии. 

Кини Àнтоновка оскуолаты�
гар барыаіыттан Иннокентьева
Наталья Михайловна дириэктэр�
дээбитэ. Элбэх ыарахаттары кєр�
сўбўтэ. Онтон Иннокентьев Àлек�
сей Михайлович бэйэтин тэрилт�
этиттэн эдэр ўлэЇити Николаев
Петр ДмитриевиЇы (Хордойоіу)
анаабыта. 2019 с. ыам ыйын бў�
тўўтэ типография сабыллыбыта…

Ити сыл ыам ыйын 29 кўнўт�
тэн "Ньурба типографията" ХЭТ
диэн чааЇынай тэрилтэни аЇан
Бизнес�инкубаторга ўлэлии оло�
робут. Кыаммат араμаіа наада�
лаахпыт дии санаан, салгыы ўлэ�
лиир баіалаахпыт.

ХаЇыат 85 сыллаах ўбўлўєйў�
нэн бииргэ ўлэлээн ааспыт биир
идэлээхтэрбин ис сўрэхпиттэн
эіэрдэлиибин. Баіарабын доруо�
буйаны, дьолу�соргуну!

ÀНИСИМОВÀ
Елизавета Àлексеевна,

"Ньурба типографията" ХЭТ
дириэктэрэ,

Саха Єрєспўўбўлўкэтин
бэчээтин туйгуна.

––  УУллуууусс  ххааЇЇыыааттаа  ттєєррўўттттээммммииттээ  8855  ссыыллыыггаарр  ––
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Дьахталлар сэбиэттэрэ дьону�
сэргэни иитэр�ўєрэтэр аналлаах
общественнай тэрилтэлэртэн биир�
дэстэрэ буолар, ыытар ўлэтэ олус
киэμ уонна суолталаах. Олоххо,
ўлэіэ актыыбынай сыЇыаннаах
дьахтар элбэіэ, кинилэри сєптєєх
хайысханы тутуЇан ўлэлииллэрин
советскай�партийнай тэрилтэлэр
сўрўннўўллэрэ. Кинилэр дьон оло�
іо, доруобуйата тупсарыгар, оіону,
ыччаты иитиигэ, дьахтар ўлэіэ,
олоххо тирэхтээх буоларын туЇугар
ўлэлэрин хайысхатын сўрўннўўл�
лэрэ.

Бўгўμμў рубрикабытыгар оро�
йуоμμа дьахтар отделын бастакы
тэрээЇиннэрин туЇунан билиЇиннэ�
рэбит.

Партия Бўлўў уокуругунааіы
кэмитиэтэ, Ньурба уонна Марха
партийнай ячейкалара, дьахтал�
лары сэбиэскэй, общественнай
ўлэлэргэ тардыынан куруутун
дьарыктаммыттара. Дьахталлар
ортолоругар ўлэ партийнай ячей�
калар ўлэлэрин былааннарыгар
туЇунан салаа быЇыытынан кил�
лэриллибиттэрэ.

Ячейкаларга дьахтар отделла�
ра тэриллибиттэрэ. Ньурба пар�
тийнай ячейкатыгар итинник от�
дел сэбиэдиссэйинэн 1925 сыл
ыам ыйын 1 кўнўгэр Мартынова
Евдокия Гаврильевна диэн нуучча
дьахтара талыллыбыт. Ити отдел
кэлин уларытыллан дьахталлар
ортолоругар ўлэіэ тэрийээччи
диэн ааттаммыта. Ити сыл сэтин�
ньититтэн тэрийээччинэн М. По�
пова ўлэлээбит. Партия оройуон�
нааіы кэмитиэтин 1926 сыл бала�
іан ыйын 1 кўнўнээіи испииЇэ�
гэр Ньурба ячейкатыгар тэри�

йээччинэн партия чилиэнигэр
кандидат Черкашина Татьяна Се�
меновна аата ааттаммыт.

Марха партийнай ячейкаты�
гар дьахтар отдела 1925 сыл от
ыйыгар тэриллибит. Онно сэбиэ�
диссэйинэн Àфанасьева Параско�
вья Àфанасьевна быыбардаммыт.

Ити сыл сэтинньигэ Ньурбаіа
уонна Мархаіа делегат дьахталлар
мунньахтара ыытыллыбыттар.
Ити мунньахтарга иккиэннэригэр
дьахтар отделын ўлэтин туЇунан
дакылааты партия уокуруктааіы
кэмитиэтин дьахтар отделын
инструктора Фекла Сивцева кэ�
лэн оμортообут.

Делегаттар мунньахтарыгар
дьахталлар бэйэлэрин бэрэстэ�
биитэллэрин сэбиэскэй тэрилтэ�
лэргэ � оскуолаіа, суукка, кээпэ�
рэтиипкэ, профсоюзка, хомсо�
муолга, исполкомμа быыбардата�
лаабыттар. Маннык мунньахтар
актыбыыс дьахталлары кытынна�
ран ыйга 1�2, итини таЇынан
биирдэ дьахталлар уопсай мун�
ньахтара ыытыллар эбит.

Ньурба партийнай ячейкатын
сэкирэтээрэ Е.В. Поповунан уон�
на дьахталлар ортолоругар ўлэни
тэрийээччи Е.Г. Мартынованан
делегаттары ўєрэтиигэ полит�
ўєрэхтээЇин программата оμо�
Їуллубут. Ол программа икки
чаастаах. Бастакы чааЇыгар пар�
тия историятын, капитализм уон�

на кылаассабай охсуЇуу, партия
уонна сэбиэскэй былаас туЇунан
боппуруостары ўєрэтии кєрўллў�
бўт. Иккис чааЇыгар сэбиэскэй
тутуу боппуруостарын ўєрэтии
киллэриллибит.

Е.В. Попов уонна Е.Г. Марты�
нова партия уокуруктааіы кэми�
тиэтигэр отчуоттарыгар делега�
циялары ўєрэтии программата
олоххо киирэн эрэрин, дьахтал�
лары общественнай ўлэіэ тардыы
кэμээн иЇэрин, дьиэ кэргэн ту�
Їунан сокуону ўєрэтии, онно
дьахталлар ўлэни тэрийиилэрин
былааннара оμоЇуллубутун туЇу�
нан информациялаабыттар. Ки�
нилэр ити отчуоттарыгар "Ньур�
ба" хаЇыакка общественнай кор�
респонденнарынан Таисия Нау�
мованы, Марфа Попованы, Бў�
лўўтээіи "Хамначчыт" хаЇыакка
Евдокия Мартынованы, норуоду�
най сэтээтэллэринэн 17 дьахтары
талбыттарын уонна делегатскай
мунньахтар былаан быЇыытынан
ыытыллан иЇэллэрин тустарынан
биллэрбиттэр.

Талыллыбыт норуодунай сэ�
тээтэллэр истэригэр Маалыкай�
тан Фекла Шадрина, Мэμэдьэк�
тэн Пелагея Скобелева, Куочай�
тан Платонила Зайцева, Тыалы�
каттан Àграфена Наумова, Єμєл�
дьєттєн Дария Иванова, Таркаа�
йыттан Мария Мясоедова, Ньур�
баттан Àнна Прокопьева, Чуу�

каартан Дария Матвеева уо.д.а.
бааллар.

ПолитўєрэхтээЇин куруЇуогар
ылбыт билиилэрин туЇунан деле�
гат уонна актыбыыс дьахталлар
ўєрэіэ суоіу ўєрэхтээЇин, дьиэт�
тэн хотону араарыы соруктарын,
ыраахтааіы Àрассыыйаіа уонна
Сэбиэскэй былаас кэмигэр дьах�
таллар бырааптарын, ийэ уонна
оіо харыстабылын сокуоннарын,
сэбиэскэй былаас тєЇє оробуо�
чайдар уонна бааЇынайдар бы�
лаастарынан буоларын тустары�
нан нэЇилиэнньэіэ кэпсээн єй�
дєтўўлээх ўлэни ыытарга кыттал�
лар эбит.

Ньурба партийнай ячейкаты�
гар 1924 сыллааахха 21, 1925 сыл�
лаахха 33 делегаткалар талыллы�
быттарын туЇунан испииЇэк уон�
на анкета толоруллубут. Кинилэр
истэригэр Е.Г. Мартынова, À.Н.
Балакшина, À.À. Таюрская, Т.С.
Тарасова, Е.Ф. Васильева, À.И.
Буслаева, Т.В. Наумова, À. Чусов�
ская, М. Чусовская, М.Г. Попова
уо.д.а. киирбиттэр.

Онтон Марха ячейкатын деле�
гаткаларынан 1924 сыллаахха
тўєрт дьахтар � Ф.Н. Павлова,
À.М. Винокурова, И.À. Сеялова,
À. Иванова � талыллан анкеталара
толоруллубуттар. 1925 сыллаахха
Бэстээх, Тўмўк, 2 Дьаархан нэЇи�
лиэктэриттэн барыта 27 делегатка
талыллыбытын туЇунан уопсай

сибидиэнньэ оμоЇуллубут. Кини�
лэр истэригэр икки нуучча, икки
ўєрэхтээх дьахталлар бааллар
эбит.

Марха партийнай ячейкаты�
нааіы дьахтар отдела, сэбиэдис�
сэй П.À. Àфанасьева, эмиэ бил�
лэр�кєстєр ўлэни ыыппыт. Ити
отдел бастакы дьаЇалынан дьах�
таллар ўлэлэрин чаастарын, тє�
лўўр хамнастарын хонтуруолга
ылбыт.

Марха улууЇун делегат дьах�
талларын мунньаіа 1925 сыл от
ыйын 7 кўнўгэр ыытыллыбыт.
Онно делегаткалар инники сорук�
тарын туЇунан боппуруоска ячей�
ка сэкиритээрэ Ф.Т. Еремеев,
дьахтар отделын ўлэтин туЇунан
дьахтар отделын сэбиэдиссэйэ
П.À. Àфанасьева, кооперация ту�
Їунан боппуруоска Г.Г. Лобашев
дакылааттара дьўўллэЇиллибит�
тэр. Инникитин баар кыахтары
толору туЇанан партийнай ячейка
уонна дьахтар отделын былаан�
наах ўлэлэригэр актыыбынайдык
кыттарга ыμыран делегатскай
мунньах кылгас резолюцияны
ылыммыт. 

Ити курдук Ньурба, Марха
улуустарын дьахталларын пар�
тийнай ячейкалара уонна дьахтар
отделлара сэбиэскэй, обществен�
най ўлэлэргэ сыыйа тардыллан
испиттэр.

Тєрўтэ: 1 №�дээх пуонда,
кырдьаіас партийнай ўлэЇит Г.
ДМИТРИЕВ суруйуутуттан.

Бэлэмнээтэ улуустааіы
архыып исписэлииЇэ
Н. ГЕРÀСИМОВÀ.

Àнатолий Васильевич Хатыы
орто оскуолатыгар 1990 сылтан єр
кэм устата дириэктэри иитэр ўлэ�
іэ солбуйааччынан ўтўє суобас�
таахтык єр кэмμэ ўлэлээбитэ.
Ўлэтэ олус таЇаарыылаах этэ,
араас ўгэстэр оскуола иитэр ўлэ�
тигэр олоіуран хааллылар (Буул�
дьа БаЇылай бирииЇигэр сўўрўў
кўрэіэ, "Мэμэдьэк тўєлбэтин кы�
наттаах кылыыЇыттара", И.À. Àр�
хипов аатынан бокса кўрэіэ).
Кини дириэктэри иитэр ўлэіэ
солбуйааччынан ўлэлиир кэми�
гэр, нэЇилиэккэ, улууска араас
тиэмэлэргэ бэйэтин биир идэ�

лээхтэригэр семинар, кўрэх
ыытара, уопут атастаЇара, сўбэ�
тин�аматын биэрэрэ.

Àнатолий Васильевич айар
тыл маастара, ол иЇин оіо аймах�
ха, нэЇилиэккэ саμаттан саμа
кўрэхтэри тэрийэн ыытан иЇэрэ:
"Две звезды" (учуутал уонна ўєрэ�
нээччи, тєрєппўт уонна оіо)

ырыа кўрэіэ, ону сэргэ Саμа
дьыллааіы бал. Бу бырааЇын�
ньыктар оіо, дьон єйўгэр�санаа�
тыгар олус ўчўгэй єйдєбўлў хаал�
ларбыттара.

Кини биир уратытын киЇи бэ�
лиэтиэн сєп � оіо, киЇи доруобу�
йатыгар боліомтотун уурарын.
Àнатолий Васильевич ўЇўс уруок
кэнниттэн булгуччу салгылатабыт
диэн, учууталлыын, оіолуун бары
таЇырдьа тахсан хааман, ыраас
чэбдик салгыμμа дьаарбайан
киирэри ситиспитэ. КиЇи доруо�
буйатын бэйэтэ оμостор, онон
сарсыарда аайы сўўрўўнў, сэрээк�
кэлиири киллэрбитэ. Онон сэ�
рээккэлиир ўгэс киирбитэ. 

Оскуола сборнай хамаандатын
оіолоро булгуччу сэрээккэіэ
сылдьалларын ситиспитэ. Сар�
сыарда аЇаабакка сўўрэ кэлбит

оіолор ўєрэниэхтэрин иннинэ
остолобуойга аЇыылларын ситис�
питэ. Остолобуой ўлэЇиттэрин
кытта биир тылы булан иллээх�
тик�эйэлээхтик ўлэлээбиттэрэ.

Àнатолий Васильевич уол
оіону иитиигэ сўрўн боліомтотун
уурара, кылаас таЇынан ўлэіэ,
ордук кыраайы ўєрэтиигэ, оіолор
тєрєєбўт дойдуларын тєрдўттэн
билэллэригэр анаан, нэЇилиэк
историятын сырдатар "ДьєЇєгєй
оіото" музей матеырыйаалын хо�
муйуу чэрчитинэн, араас похуот�
тарга, экскурсияларга сырытын�
нартыыра. Уолаттарга лоп�баач�
чы саμара, тўмўктээх санааларын
этэ ўєрэппитэ ўєрэххэ тардыЇыы�
ларын кўўЇўрдўбўтэ. 2009 с. СЄ
Президенын гранын "ХоЇуун"
бырайыагынан ылары ситиспитэ.

Àнатолий Васильевич уол оіо

тєрєєбўт сиригэр�уотугар эр ки�
Їилии хаЇаайынныы, харыста�
быллаахтык сыЇыаннаЇарын ир�
диирэ, киЇи инникитин саныах�
таах диэн ирдэбили туруорара.
Сэтинньи ыйга оскуола уолатта�
рын муμхаіа таЇаартыыра. Кини
оіону иитиигэ биир ураты ирдэ�
билэ � идэлээх, ўлэлээх буолуу.
Ииппит�такайбыт уолаттара бары
да ўлэЇиттэр, мындырдар, быар
куустан, салгынтан ас тўЇэрин
кўўппэт дьон, бары ўлэни са�
тыыллар.

Àнатолий Васильевич ыллаан
киирэн бардаіына, ўμкўўлээн сэ�
гэйдэіинэ, туойан доллоЇуттаіы�
на, монологтаан саайдаіына,
биир бэйэтэ биэс киЇи оруолун
толордоіуна, тыыммакка олорон
истиэххэ, кєрўєххэ сєп. Ол кур�
дук ураты талааннаах буолан оіо�
аймах кутун туттаіа, нэЇилиэгин
дьонун�сэргэтин тапталын ылла�
іа, умнуллубат ўтўє єйдєбўлў
хааллардаіа.

ВÀСИЛЬЕВÀ
Ирина Ивановна,

Н.И. Прокопьев аатынан
Хатыы орто оскуолатын

саха тылын уонна
литературатын учуутала.

БиЇиги Бордоμмут нэЇилиэгэр,
Маалыкай сэлиэнньэтигэр ўгўс эл�
бэх эдэр ыччаттар, эдэр ыаллар
араас эйгэіэ таЇаарыылаахтык,
киЇини сэμээрдэр�ўєрдэр курдук
ўлэ�хамнас ортотугар сылдьаллар.

Олортон биирдэстэрэ, улахан
тэрилтэ салайааччыта, балыыЇа�
быт кылаабынай бырааЇа Евсеев
Василий Ильич буолар.

Василий Ильич биЇиги тўєл�
бэіэ, “Земскэй быраас” бырагы�
рааманан ўлэлээбитэ тєрдўс сыла.
Кини ЎєЇээ Бўлўў оройуонун
Оμхойугар кўн сирин кєрбўтэ.
Оскуола кэнниттэн Дьокуускай�
дааіы медицинскэй училищены
бўтэрэн, биэлсэр идэтин ылан
1994 с. Далыр сэлиэнньэтигэр
ананан оройуонун дьонугар�сэр�
гэтигэр эмчит буолан эргиллэн
кэлэн ўлэтин саіалаабыта.

1996 сыллаахха сєбўлўўр идэ�
тин єссє дириμник баЇылыырга
сыал туруорунан Дьокуускайга
государственнай Университет ме�
дицинскэй факультетыгар киирэн
ситиЇиилээхтик ўєрэнэн бўтэрэн,
ўрдўк ўєрэхтээх быраас дипломун
ылан, эмтиир�томтуур солото
суох ўлэ ўєЇўгэр тўспўтэ.

БиЇиэхэ кэлбитэ аіыйах хо�

нуктаах курдук этэ да, номнуо
тєрдўс сылын бўтэрэн эрэр. Васи�
лий Ильич кырдьаіастарга, эдэр�

дэргэ да наЇаа боліомтолоох,
эйэіэс�сайаіас, бириэмэтигэр
сєптєх кємєнў оμоро охсор, куту�

гунас, бэйэтин идэтин баЇылаа�
быт ўлэЇит буоларын нэЇилиэн�
ньэіэ кєрдєрдє.

Кини ўлэтин кўнэ сарсыарда 8
чаастан киэЇэ 7�8 диэри буолар.
Сарсыарда балыыЇатын ыарыЇах�
тарын кєрєр, эбиэттэн киэЇэ
дьиэіэ сытар ыарыЇахтарыгар
уонна ыалдьыбыт дьоннорго
ыμырыкка барар. Онтон киэЇэ
кумааіы ўлэтэ, субуотаіа, єрєбўл�
лэргэ эмиэ бўппэт ўлэлээх буолар. 

Быраас киЇи ыарыЇаіы ўєрэ�
кєтє кєрсєн, истиμник кэпсэттэ�
іинэ ўтўєрбўт курдук буолаіын.
Ол иЇин сахалар этэн эрдэхтэрэ,
тыл � ох, эмтиир�ўтўєрдэр, киЇи�
ни самнарар айылгылаах диэн,
онон икки єрўттээх буоллаіа...

Тэрилтэ буолан баран араас
кыЇаліалар баар буолаллар: олох�
дьаЇах, хаЇаайыстыбаннай, кадр
боппуруоЇа. Дьону кытта ўлэ бу
саамай эппиэттээх, ыарахан ўлэ,
єссє араас ыарыылаах, кыЇаліа�
лаах дьону кытта уопсай тылы

булан єйдєЇўў, биир тылы булуу.
Василий Ильич сатабыллаах,
имигэс, ўлэлиир баіалаах буолан
дьонун�сэргэтин ортотугар дириμ
убаастабылынан туЇанар.

БиЇиги тўєлбэіэ ўс нэЇилиэк:
БыЇыттаах, Бордоμ, Мэμэдьэк
нэЇилиэнньэтин ахсаан 3000 иЇэ�
таЇа буолар. Ол гынан баран са�
йыμμы єттўгэр кўнўскў стацио�
нар�амбулатория буолара, балыы�
Їа сабыллара элбэх кыЇаліаны
ўєскэтэр. Билиμμи кэмμэ ыары�
Їахха ыμырыкка сылдьар биэл�
сэр, орто сўЇўєх персоналлар, оіо
кєрєр быраас уоппускаіа баран�
нар, кытыы сиргэ ўлэЇит тиийбэ�
тэ эмиэ баар суол.

Ону туоратарга, оройуоннаа�
іы Киин балыыЇа салалтата аіы�
йах да куойкалаах оμорон сайыμ�
μы кэмнэргэ балыыЇабытын ўлэ�
лэтэрэ буоллар диэн баіа санаа�
бын этэбин.

Эдэр киЇиэхэ Василий
Ильичка � ўрўμ халааттаах аан�
ньалларбытыгар туохтан да толлу�
бакка ўлэ ўєЇўгэр сылдьарыгар,
этэμμэ буолууну ис сўрэхпиттэн
баіарабын.

Àнна Даниловна СÀВВИНОВÀ,
Маалыкай сэл.

– Àраіастыйбыт докумуоннар –

Дьахталлары кытта ўлэ

– Новаторство сыла –

Оіо/аймах кутун туппута
Ксенофонтов Àнатолий Васильевич, физкультура учуутала,
спорт маастара, спорт уонна физическай культура туйгуна,

1990�2013 � дириэктэри иитэр ўлэіэ солбуйааччы.

– “Земскэй быраас” бырагыраама –

Идэтин баЇылаабыт ўлэЇит
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Елена Àнтонова � Кўн Сиккиэрэ
КєрдєЇєбўн

Туохтан да ордук киЇиэхэ
Єлбєт мэμэ утаіар тэμнээх:
Ўрўμ тыыны � 
Сырдык санааны
Саіан ааспыккынан санаатахпына…
Буолар буолтун кэннэ
ТиЇэх суолга сайыспыт,
Хойутаабыт кэмсинииμ,
Тулаайахсыйбыт ыра санааμ
Дєрўн�дєрўн биллэн кэлэн
Сўрэіи�быары тэЇэ кэйэр.
Тєннўбэттии сўтэрбит
Тугунан да кэмнэммэт кўндўнў
СааЇырдаіыμ аайы сєр кўўскэ
Дьэ кэлэн єйдўўгўн.
Бу сиргэ отой букатын
Сылдьыахтарын курдук
Мўлчў туппут тўгэниμ
Кўн�тўўн аалар. Єрўў.
Оо, айыы таμарам,
КєрдєЇєбўн�ааттаЇабын:
Баай�дуол, ситиЇии �
Ол барыта кўўгэн, сиик,
Àрай миигин дьоллооμ биирдэ:
Ийэбин, аіабын кєрўЇўннэриэμ этээ?

Санаа
Ким, туох туЇугар
Бу сиргэ олорор? �
Санныбыттан таарыйбыт
Сєіўрўйбэт ыйытыы
Тэтимирбит, тыгыалас
Мэник тыалга сўтэн хаалла.
Мунаах дуу, биитэр єйдєєх,
Тугун да быЇаарбат ўлўгэр
Кўўгээн, айдаан таЇаарар,
ТэЇэ кэйэр, тулууру сордуур,
ТиЇэх уЇугар буруйдаах оμорор
Кураанах саμа быыЇыгар
КиЇи бэйэтэ да таайбатынан
Эмискэччи кылам гынар
ДьоЇуннаах тыл, сырдык санаа
Кими быыЇаан ылыаіын,
Бэйэіиттэн ураты атын,
Сэргэ, тэμμэ хаампатах,
ÀЇыыгын�ньулууμμун ылымматах,
Кимтэн даіаны кэтэЇимэ саараама.
Àрай миэхэ сол да кўндў:
Бўгўμμў кўммэр тўмўллўбўт
ÀаЇар, кэлэр кўннэрим
Куорсун аспыт ўєрўўлэрэ.

Àкулина Старостина � Сайсары.
Куус

Куус эн миигин ыксары,
Куус букатын ыпсары,
Куус, доіоруом ситэри,
Кэтит тўєскэр сыЇыары.

Куус эрэллээх илиигэр,
Куус хаЇыμтан хаххалыы,
Кўн сылааЇар бигиирдии,
Кўўскэ тэбэр сўрэххэр.

Куус саЇаріаны кєрсє,
Куус ўрўμ тўўн дьаарбайа,
Кўўс тыалтан эн харыстыы,
Хатыμ чараμμа кистии.

Куус олох єксўєнўттэн,
Кўўс курус хомолоттон,
Куус тапталынан саіан,
Куус дьолунан толорон.

Куус сэгэриэм, сылаастык,
Куус хаЇан да ыыппаттык,
Куус иэдэстиин сыстыЇа,
Куус олоіуμ тухары.

Доіоччуок
Доіоччуок, ыл тахсыах сиэттиЇэн,
Долгуннуур чуумпуга иЇийэн,
Хоннохтон ылсыЇан туруохха
Хаар сырдык ырыатын истиэххэ.
Сўрэхпит биир тэμник тиμийэ,
Сипсийиэ тапталбыт тылларын,
Ыраахтан сэмэйдик мичээрэ,
Ый кыыЇа ыытыаіа алгыЇын.
Сэгэриэм, бу тўўμμў тўгэμμэ
Дьол сулуЇун уматыах ўєрэ,
Сибэкки ўўннэриэх халлааμμа
Дьўкээбил ўμкўўтўн сырсыЇа.
Бу кэрэ нуЇараμ киэЇэіэ
Бытааннык хаар тўЇэр тэлгэнэ,
Салгыμμа уйдаран сэрэнэ
Сылаас тыынынан илгийэ.

Венера Степанова.
Кэрэ ахтыліан

Кэпсэттим бўгўн учууталбын кытары �
Кууста оіо саас сылаас иэйиитэ.
Тєннўбўттўў сананным ол кэмμэ �
Тўбўгў билбэт кэрэ кэмμэ.
Уруокка ыμырар чуораантан
Чуумпура, иЇийэ тўЇэрбит,
Чєкєйє охсоот бэлэм буола
Учууталы кўўтэрбит.
Мэник уол хайаан да
Àан быыЇынан кєрєрє
"Татыйаас иЇээр" � диэт
Паартатыгар сўўрэрэ.
Истэрим боліойон олорон
БыЇаарар наіыл куолаЇын,
Дуоска устун сэргэхтик сўўрэр
Маμан миэли батыЇа одуулуу.
Сурунаалы боліойон кєрє
Àат ааттаан ыμырарын
Кылаас иннигэр тахсаары
Кўўтэр буоларым долгуйа.
Олус да астына ўєрэнэрим:
Àхсаан суоттуу, тўєрўємэ дакаастыы,
Куосунус суолтатын була,
Кыраапык арааЇын тута.
Уруучука суруйар тыаЇа эрэ
ИЇиллэр чуумпутугар
Сэмээр кэлэн аттыбар
Сипсийэ сўбэлиирин.
Àрыт кўргўєм кўйгўєрэ
Эппиэттиир оіолуун мєккўЇэ
Ойон тура дакаастыырбыт
Кимиэнэ сєбўн быЇаарса.
Сєпкє туолбут дьиэіэ ўлэттэн
Хайіал ылан ўєрэрбит,
Ким "биэЇэ" элбэіин аахсан
КуоталаЇар буоларбыт.
Àхтыбыт да эбиппин
Оскуолам сылларын,
Учуутал ыйарынан сылдьыбыт
Эппиэтэ суох холку кэмнэрбин!

Кэпсэтии
Эдэр дьахтар:
� Дьахтар дьоло олус боростуой
Турар кини саμа ырбаахыттан,
Ытаріаттан, хобулуктаах тўўппўлэттэн
Сыаналаах тўўлээх сонтон.
Орто саастаах дьахтар:
� Дьахтар дьоло олус боростуой 
Тутулуктаах кини истиμ кєрўўттэн,
Харыстыыр сылаас сыЇыантан,
Имэрийэр сымнаіас ытыстан,
Таптыыр эрэллээх сўрэхтэн.
Àіамсыйбыт дьахтар:
� Дьахтар дьоло боростуой буолбат
Тўмўллэр кини кўннээіи тўбўктэн,
Бўєбэйдиир махталлаах оіоттон,
СылааЇынан илгийэр алаЇа дьиэттэн,
Кўлўмнўўр эйэлээх халлаантан.
СааЇырбыт дьахтар:
� Дьахтар дьоло боростуой буолбат 
Турар кини чаіыл тўгэнтэн,
Кынаттаан кєтўтэр иэйииттэн,
Кўлўм гынар кэрэ кєстўўттэн,
Олох олорор ўєрўўттэн.

Àльбина Àммосова � Àльбина
Кўндээдинская.

Муμха
Муμхабыт тахсыыта олус да кўўтўўлээх
ТєЇє балык кэлиэ таабырын дьиктилээх
Чардаахха хотоіос абылыыр кєстўўлээх
Элэμнээн кэлэрэ эриэккэс эйгэлээх.
СоЇуччу ўєрўўнў бэлэхтиир туЇуттан
Самахчыт быаларын тардара тутумнаан
СўўЇўнэн харахтар эрэнэ кэтэЇэн
Кэμээбит курдуктар, долгуйа одуулаан.
Муμхабыт ийэтэ собонон лаЇыйан

Таіыстар таіыста дьоннору эгдэтэн
МуμхаЇыт оіонньор кєхєннєн баттыалаан
Эбэтин бэлэіин билбитэ билгэлээн.
Мас кўрдьэх муус хаарын кылбаччы 

ыраастаан
Майдааны кэμэттэ тўргэнник элэμнээн
Саіаланна эбээт, дьэ собо баЇыыта
Кыл сўўрў толороот, эр бэрдэ эЇиитэ.
Майдааны тулалыы дьон бары турунар
Ўєрўўлээх тўгэммит тўμэтик дьэ буолар.
Хас киЇи баарынан ботуччу тиксиЇэн
Дьон ўєрэн кўйгўєрэр хараіа мичийэн.

Маμнайгы тапталбар
Эрэммэт кєрсўЇўўм кўндўтўн
Кўўтэрэ сўрэіим єрўўтўн,
Санаабын ытыйа аймаабыт
Куоттарбыт аналым кўлўгэ.

Ис кутум ымыытын ырата
Эдэр саас таптала эн этэ,
Кєрбєтєх кўннэрим суЇума
Кууспатах кэмнэрим сылама.

Сырдык да санаалар эргийэр
Мин суолум аргыЇа этилэр,
Кўн чаіыл утаіа буоланнар
Ыраахтан сылаастык кууЇара.

Инники кэтэспит мин дьолум
Угуйар саіаіа умуллан
Тыкпыт ый толбонун сырдыгар
Соіотох ыллыкка хаамтарар.

Кэм кэрдии тўргэниик ааспыта
Хараіым далыттан сўппўтэ,
Билбитим эн ханна тиийбиккин,
Àналгын эн хантан булбуккун.

Эмискэ бу бўгўн санааммын
Сиппэтэх баіабын толорон
Мєссўєμμўн сиэннэрбэр кєрєммўн
Кўєдьўйбэт кыымнарбын сєргўттўм.

БыраЇаай бастакы тапталым
Эргиллэн тєннўбэт сэгэрим,
Умнубат мин тўўлўм тўгэнэ
Ол ааспыт сылларым кўлўмэ.

Таисия Ивановна Иванова
Бэйээт, суруналыыс Николай Иванович

Харитонов � Николай Чуор тєрєєбўтэ
85 сылыгар анабыл хоЇоон

Таптыыр сўрэх иэйиитинэн
"Кўн тахсар Кўндээдэтигэр"
Àраμастаах детдомугар
Иитиллэн улааппыт уолбут,
Бэйиэт Ньукулай Чуорбут
Ўйэлэргэ ўтўє аата
Умнуллубат биЇиэхэ…

Таптал � таабырын бэйэтэ
Тап уонна тал
Таптаа бэйэіин, аналгын
Таптыыр сўрэх иэйиитинэн.

Таптыыр сўрэх бэйэтэ
Тапталы булан ылыаіа,
Таптыыр харах бэйэтэ
Талбаны талан ылыаіа.

Талан таптаа, таптат
Талба талыы бэйэіин,
Таалан таптаа, таптат
Толуу талба бэйэіин.

Ньукулай бэйиэт тапталы
Уруйдаан�айхаллаан хаалларбыта
Кўннээх бэйиэт тапталы
Умсугуйан, айан хаалларбыта,
Лыахтыы дайа кєтєллєр
Àйхаллыы, уруйдуу дайаллар,
Ый тумарык быыЇынан таптала
Чуордук чуопчаара туруоіа…
Урааμхайдыы уран таптала
Орто дойду олоіор
Єр сылларга сўппэттии иμиэіэ…

Тєрєппўт ымыыта
Тєрєппўт ўєрўўтэ
Оіо саас мичээрэ,
Тєрєппўт киэргэлэ
Оіо саас саμата.
Тєрєппўт чыычааіа
Оіо буоллаіа,
Тєрєппўт биЇигэ
Оіотун олоіо буоллаіа.
Тєрєппўт иитиитэ
Тєлкєлєєх буоллаіа,
Тєрєппўт ўєрэіэ
Тєрўттээх буоллаіа.

Дьолуолаах.
Мин ырам

Кєй сулус ўєрўгэр кыттыЇан
Кый ыраах кыырайа кєттєрбўн,
Туналіан ыйдаμа суолугар
КыраЇа кыырпаіын ыстарбын.

Кэрэтэ кэхтибэт сибэкки
Кырдалын ўєЇўнэн хаамтарбын,
Эриэккэс иэйиини ситэммин
Эгэлгэ хоЇоону эттэрбин.

Олоμхо дьиктитэ олохтоох
Кўн киирбэт дойдутун булларбын,
Таμара кийиитэ кыысчааны
Таптаарыбын ыксары куустарбын.

Ырабын мин тиспит ырыакам
Ой дуораан буолаμμын охсулла,
Сулустан сулуска кєттєргўн,
Дьолоохпун билиниэх этим мин.

Таабырын буолбут таптал
Туохтан ини туоххаЇыйан,
Ханнык санаа тууйа тутан,
Хаарыаннаах эрэ доіоргун
Хараіыμ уутун халытан,
Хараμаччыμ кєп уйатын
Халлаан аЇаіас хааллардыμ?
Хаар хаЇыμы олохсуттуμ,
Сылаас биэрбэт оЇохтоотуμ,
СылааЇы билбэт оронноотуμ,
Сыыллар бытаан олохтоотуμ?

Быдан сыллар Ырыалара,
Былыт саппыт Дьыліата,
Билигин да бар дьонуμ
Билэ сатыыр Таптала,
Таабырын буолбут быЇымах
Тахсан барбыт тўгэμμин,
Ханнык тєрўєт буламмын, 
Харыстыы тутан ылабын?
Доіуур туппут туллугун
Дуолга кєμўл ыытабын?

ÀЇынабын аймана
ÀаттаЇа хаалбыт доіоргун,
Буруйа да суох буоллар
Буруйдаммыт бэйэтин.
Уолан туμуй сўрэіим,
Уйадыйа хараастан,
Буруйдаммыт дууЇалыын
Буруйданан ытаата.
Ўрўμ туллук мєлбєстўўр,
Маμан туллук далластыыр.

Евгения Игоревна Саввинова "10 кыμкый�
тан 10 остуоруйа" оіо майгытын тупсарар кини�
гэ диэн ааттанан "Бичик" кинигэ кыЇатыгар
"Тєрєппўккэ кємє" сериятыгар бэчээттэнэн
тахсыбыт  айымньытыттан.

Ытанньах Àччыгый
Àччыгый бўгўн кыμкый хаата. УЇун кўнў

быЇа ытаан дьиэтээіилэрин эрэйгэ тэптэ.
Ийэтэ тєбєтє ыарыйда, эбээлээх эЇэтэ саа�
тата сатаан баран, хосторугар хатаннылар,
аіата гарааска куотта, ыта тэμμэ ыйылас�
та, куоската дьыбаан аннын булла.

Туга да сатаммат. Дьиэ тута сатаат �
кубиктара сууллаллар. КыыЇыран ытаата.
УруЇуйдуу сатаата � єμє тиийбэт. КыЇыйан
эмиэ ытаата. Ытын дьарыктыы сатаата �
истибэт. Эмиэ ытаата. Куоскатын дьээбэлээ�
тэ � кымаахтаата. Ыарыытыттан ытаата.
Àіатын кытта гарааска тахсыЇаары гынна �
ылбата. СайыЇан ытаата. Ийэтин оонньос�
поккун диэн буруйдаан ытаата.

� Оіобут хараіа уолара буолла, � хостон
эЇэтин саμата иЇилиннэ.

� Ол хайдах уолар? � соЇуйда Àччыгый уонна
кутталыттан ытаата.

� Ытаан�ытаан, хараіыμ уута барыта
сўўрэн, хатан хаалар хараіыμ, � эбэтэ баайыы�
тыттан тєбєтўн да єндєппєтє. Хараіа суох
хаалаары гыммытын билэн Àччыгый бэйэтин
сўрдээіин аЇынна, маккыраччы ытаары айаіын
атта � арай хааппыла да тўспэтэ! Àччыгый
олуЇун диэн куттанна, сўўрэн тиийэн сирэйин
суунна, муннун сотунна уонна ийэтигэр кэлэн:

� Ийээ, уонна мин хаЇан да мээнэ ытыам
суоіа! � мэктиэ тылын биэрдэ. Ийэтэ мичээр�
дээт, сўўЇўттэн сыллаан ылла. Ыта ўєрэн ту�
ла эккирээтэ. Куоската дьыбаан анныттан
таіыста.

Эбээтэ куукунаіа остуол тарда сўўрдэ.
ЭЇэтэ Àччыгыйы саннын таптайда:

� Ии, чыычааіым, оннук бєіє буоллаіа!
Хата уонна сотору саллаат буолуоμ дии. Хан�
нык саллаат ытаан сыμсырыйа сылдьарын кєр�
бўккўнўй? � диэтэ. Ол кэмμэ аіалара гараа�
Їыттан киирдэ уонна сєіє�махтайа эттэ:

� Дьиэбит иЇэ чуумпутуон! Ким да
ытаабата ўчўгэйиэн!

� Чэ, тукаларыам, иллээх дьиэ кэргэн буолан
чэйдиэххэ, � диэн эбэлэрэ барыларын остуолга
ыμырда.

Галина Гурьева
Мин кутум

Иэйэр ийэ кутум
Ийэ буор сирбэр
Иитиллэн тахсан
Иμэриллэ иμмит.

Саймаарар салгын кутум
СыЇыыга сытыаран
Сырдыгынан сыдьаайан
СылааЇынан саіыллыбыт.

Буккуллубут буор кутум
Быстыбат саліааЇын буолан
Бигэнэр биЇикпин
Бєіє да тирэхтээбит.

Ыччаппар алгыс
Олоіу олоруу
Оонньуу буолбатах
Єркєн єйгўнэн ону
Єйдєє эдэр киЇи.

Ыралыы саμа
ЫрааЇы, ўчўгэйи,
Кэрэ эйгэни
Киэμник анаара кєр.

Инники олоіуμ
Кэскилин тўстўў
Ўтўє дьулуурунан
Ўлэ дьолун бил.

Àйымньылаах ўлэ
Àартыгын арыйа
УЇун дьоллоох олох
Уйгутун уЇан.

––  ЛЛииттееррааттуурраа  ммууннннууггаа  ––

"Àйар алып"Бу маннык ааттаах уус�уран
тылынан хомоіой хоЇоон холбуур,

кэрэхсэнэр кэпсээн кэккэлэтэр дьон тўм�
сўўтэ Ньурба оройуонун Кўндээдэтигэр
баар. Тўмсўў кэнники сылларга бэрт сэр�
гэхтик ўлэтин кўєдьўтэн оройуоммутугар
биллэн�кєстєн, сэμээриини ыллыбыт.
Саамай єрєйєр�чєрєйєр кўннэрбитинэн
биллэн турар "Ньурба кємўс кўЇўнэ"
буолар. Ол курдук быйылгы "Кємўс
кўЇўн" Бўтўн Àрассыыйатааіы "Саха си�
рэ � Àан дойдуга" култуура бэстибээлигэр
сєп тўбэЇэн элбэх талааннаах дьону,
сэμээрээччилэри тўмэ тарта. Бу манна
биЇиги биир дойдулаахпыт Саха сирин
суруйааччыларын сойууЇун чилиэнэ
Дмитрий Николаевич Пономарев � Дьо�
луолаах саμа кинигэлэрин сўрэхтээти�
бит.

Тўмсўў ўлэтин биир сўрўн хайысха�
тынан уус�уран айар тыл кэрэтин киэμ
араμаіа тиэрдии буолар. Маны олоххо
киллэриигэ уЇуйаан, оскуола оіолорут�
тан саіалаан араас литературнай ааіыы�
лар, кєрсўЇўўлэр ыытыллаллар: биир
дойдулаахпыт Саха єрєспўўбўлўкэтин
суруйааччыларын сойууЇун чилиэнэ, бэ�
йээт, кыраайы ўєрэтээччи, бєлєЇўєк,
учуутал Àхмет Àндреевич Дмитриев хо�
Їооннорун ааіыы кўрэх, "Мин Ойуунус�
кайым" оіо саадын, олохтоох дьаЇалта,
кулууп ўлэЇиттэрин уус�уран дьўЇўйўўтэ,
"Дойдубар тапталбын тиэрдээри" Дмит�
рий Пономарев�Дьолуолаах айымньыла�
рынан дьоро чаас уо.д.а.

Тўмсўўнў иилээн�саіалаан тєрўттээ�
бит киЇинэн Галина Васильевна Гурьева
буолар. Кини кэнниттэн кўн бўгўн олох�
тоох бибилэтиэкэр Татьяна Àркадьевна
Степанова ўлэлэтэр.

Венера СТЕПÀНОВÀ,
тўмсўў чилиэнэ,

"Ньурба" хаЇыат тутулуга
суох кэрэспэндьиэнэ.
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Уважаемые родители
(законные представители)!

Пожалуйста, помните, что личный
пример � лучший метод воспитания детей.
Именно поэтому специалисты убедитель�
но просят Вас соблюдать нижеприведен�
ные правила. С их помощью Вы сможете
значительно снизить вероятность возник�
новения опасной ситуации для вас и ва�
шего ребенка.

� Убедитесь в том, что ребенок пристег�
нут ремнями безопасности

� Лобовое столкновение при скорости
50 км/час равносильно падению с третьего
этажа здания. Поэтому, не пристегивая ре�
бенка ремнями, вы как бы разрешаете ему
играть на балконе без перил!

� Все средства безопасности должны
быть правильно подобраны.

� Дети до 12 лет должны сидеть на зад�
нем сиденье. Центральное заднее сиденье �
самое безопасное место при боковом
столкновении.

Пристегивайте ремни безопасности!
Даже если вы едете по знакомой дороге

на небольшое расстояние. Учтите, что 70%
несчастных случаев, в которых погибают
пассажиры, происходят в пределах первых
25 км пути.

� Пристегивайтесь, даже если ваш авто�
мобиль оснащен воздушными подушками
безопасности.

� Если ремни не пристегнуты, столкно�
вение даже на скорости 30 км/час может
привести к гибели пассажиров. Пристеги�
ваясь ремнями безопасности, вы уменьша�
ете риск несчастных случаев с летальным
исходом на 45%.

� Самые лучшие устройства безопас�
ности бесполезны, если они неправильно
используются. К сожалению, в 40% случаев
используемые устройства безопасности
либо не подходят детям, либо неправильно
крепятся.

Объясняйте детям как себя вести,
и подавайте личный пример

� Ремни безопасности и специальное
сиденье для детей должны соответствовать
росту и весу ребенка

� Самым лучшим защитным устройст�
вом для ребенка, которому еще не испол�
нилось 2 лет и вес которого не достигает 13
кг, � это специальное кресло для детей, ко�
торое крепится на заднем сиденье и обра�
щено к заднему стеклу. Самое важное � за�
щитить шею ребенка, которая наиболее
уязвима. Использование этого кресла
уменьшает нагрузку на шею при столкно�
вении почти на 90%. Предупреждение! Ес�
ли ваш автомобиль оснащен воздушными
подушками безопасности, никогда не уста�
навливайте детское сиденье на переднее

место. При срабатывании подушки безо�
пасности, ребенок может быть травмиро�
ван, так как его сиденье будет расположено
очень близко к ней.

� Для детей до 4 лет весом до 18 кг реко�
мендуется использовать детское кресло со
специальной системой ремней безопас�
ности. Оно уменьшает возможность полу�
чения травм на 70%.

� Для детей от 3 до 12 лет подходит спе�
циальное сиденье с двумя боковыми систе�
мами ремней безопасности или специаль�
ной системой безопасности.

� Маленький ребенок на руках у взрос�
лых в случае аварии абсолютно незащи�
щен. При лобовом столкновении на ско�
рости 50 км/час со стоящим на месте пред�
метом кинетическая энергия превращает
ребенка весом 25 кг в ракету, весящую 500
кг, то есть вес возрастает в 20 раз.

Никогда не употребляйте алкоголь,
перед тем как сесть за руль. Вам необходи�
мо выбрать: либо пить, либо вести машину.
Каждое пятое происшествие на дорогах
России связано с управлением транспорт�
ным средством в состоянии опьянения.

� Àлкоголь влияет на остроту зрения,
рассеивает внимание, повышает утомляе�
мость и увеличивает время реакции.

� Риск несчастного случая увеличивает�
ся вдвое, когда уровень алкоголя в крови
поднимается до 0,5 г/л, и в 10 раз, когда он
достигает 0,8 г/л.

Продумайте маршрут
и отдохните перед дорогой

� Проверьте состояние вашей машины
перед поездкой. Даже спущенные шины
могут явиться причиной аварии.

� Не кладите тяжелые предметы на пол�
ку в машине. При столкновении они могут
превратиться в смертоносные «снаряды».

Держите руль обеими руками
� Положение рук на руле «без четверти

три» или «без десяти два» дает наилучший
контроль над автомобилем.

� Перекрещивание рук на руле или
держание руля за основание опасно в слу�
чае столкновения и при срабатывании воз�
душных подушек безопасности.

Подумайте о своем комфорте
и безопасности

� Наклоните свое кресло под удобным
для вас углом и пристегнитесь ремнями бе�
зопасности так, чтобы они не стесняли ва�
ших движений.

� Обратите внимание на подголовник,
который должен быть наклонен к затылку
как можно ближе.

ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ.

Вводится единый тариф на ТКО
Àдминистрация акционерного общества "Кировский угольный разрез", региональный

оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), информирует, что Пос�
тановлением Государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия)
№223 "Об установлении предельных единых тарифов на услуги региональных операторов по
обращению с твердыми.коммунальными отходами на территории Республики Саха (Якутия)
на 2023 год" от 17 ноября 2022 г. на территории г. Нюрба и на территории Октябрьского наслега
(с. Àнтоновка) с 01 декабря 2022 г. вводится единый тариф на услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами на сумму 739 (Семьсот тридцать девять) рублей 00 копеек за кубический
метр.

В связи с этим убедительно просим руководство муниципальных образований, руководите�
лей Тўєлбэ провести соответствующую разъяснительную работу с населением, а населению
данных территорий с пониманием и ответственностью отнестись к нашей работе по обраще�
нию с ТКО, содержать свои санитарные точки в чистоте и регулярно, без задержек оплачивать
услуги вывоза ТКО.

Àдминистрация ÀО "Кировский угольный разрез".

– МО “Бордонский наслег” –
РЕШЕНИЕ №12

18.11.2022 года
О регистрации кандидата на должность главы

муниципального образования "Бордонский наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) Степанова Прокопия Юрьевича

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации
кандидата на должность главы муниципального образования "Бордонский наслег" Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Степанова Прокопия Юрьевича, про�
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, избирательная
комиссия установила следующее.

Руководствуясь статьей 44 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных
выборах в Республике Саха (Якутия)" избирательная комиссия, организующая подготовку
и проведение муниципальных выборов, решает;

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования "Бор�
донский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Степанова Про�
копия Юрьевича, 26.02.1983 года рождения, проживающего в селе Малыкай Нюрбинского
района, имеющего высшее профессиональное образование, работающего председателем
Наслежного Совета Депутатов Àдминистации муниципального образования "Бордонский
наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия), выдвинутого ВПП "ЕДИ�
НÀЯ РОССИЯ". Дата регистрации � 18.11.2022г. Время регистрации: 17 час. 25 мин.

2. Выдать Степанову Прокопию Юрьевичу удостоверение о регистрации установлен�
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и доходах кандидата в
районной газете "Нюрба" и разместить на официальном сайте муниципального образо�
вания "Бордонский наслег" в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т.С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П.À.

РЕШЕНИЕ №13
19.11.2022 года

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

Республики Саха (Якутия) Кириллина Станислава Евгеньевича
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию для регистрации

кандидата на должность главы муниципального образования "Бордонский наслег" Нюр�
бинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Кириллина Станислава Евгеньевича,
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата требованиям Федерального закона
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации", Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в
Республике Саха (Якутия)" и достоверность представленных сведений, а также соблюде�
ние порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверность сведений 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 муни�
ципальных выборах в Республике Саха (Якутия)" для регистрации кандидата на должность
главы муниципального образования "Бордонскнй наслег" Нюрбинского улуса (района)
Республики Саха (Якутия) необходимо представить не менее 10 и не более 14 подписей
избирателей.

Кандидатом на должность главы муниципального образования "Бордонский наслег"
Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Кириллина Станислава Евгенье�
вича было представлено 10 подписей избирателей.

В соответствии с частью 4 статьи 43 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципаль�
ных выборах в Республике Саха (Якутия)" были проверены все представленные подписи.
Недостоверными и недействительными были признаны 0 подписей. Количество пред�
ставленных подписей избирателей за вычетом подписей избирателей, признанных недос�
товерными и недействительными, составляет 0, что является достаточным для регистра�
ции кандидата.

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

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы муниципального образования
"Бордонский наслег" Нюрбинского улуса (района) Республики Саха (Якутия) Кириллина
Станислава Евгеньевича, 28.11.1983 года рождения, проживающего в селе Малыкай
Нюрбинского района, имеющего высшее профессиональное образование, работающего
инженером Муниципального казенного учреждения "Комитет имущественных отноше�
ний и муниципальных закупок" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия), выдви�
нутого в порядке самовыдвижения.

Дата регистрации � 19.11.2022г. Время регистрации: 11час. 15 мин.
2. Выдать Кириллину Станиславу Евгеньевичу удостоверение о регистрации установ�

ленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение и сведения об имуществе и доходах кандидата в

районной газете "Нюрба" и разместить на официальном сайте муниципального образ�
ования "Бордонский наслеге в информационно�телекоммуникационной сети "Интернет".

Председатель УИК ГРИГОРЬЕВÀ Т.С.
Секретарь УИК МÀЛЫКÀЙЦЕВÀ П.À.

– МО "Хорулинский наслег" УИК №417 –
РЕШЕНИЕ №19

24 ноября 2022 года
Об аннулировании регистрации кандидата на должность главы

муниципального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского района
Республики Саха (Якутия) Никифорова Àфанасия Ивановича

По результатам проверки выявлено (письмо Информационного центра МВД России
по Республике Саха (Якутия) от 18 ноября 2022 года № 11/592), что кандидат на должность
главы муниципального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского района Никифо�
ров Àфанасий Иванович был осужден 30 марта 2016 года Нюрбинским районным судом на
основании статьи 292 ч.1 "Служебный подлог", статьи 160 ч.3 "Присвоение ли растрата"
Уголовного кодекса Российской Федерации к лишению свободы на 3 года  условно с ис�
пытательным сроком на 3 года.  Согласно статье 15 УК РФ установлено, что деяния, пре�
дусмотренные ч.1 статьи 292 УК РФ относятся к преступлениям небольшой тяжести, а
предусмотренные ч.3 ст. 160 УК РФ относятся к тяжким преступлениям. В соответствии с
п. "а" части 3 статьи 86 УК РФ судимость погашается по истечении испытательного срока. 

В соответствии с пунктом а.1 части 3.2 статьи 4 Федерального закона "Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужден�
ные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята
или погашена, � до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости. У канди�
дата Никифорова À.И. со дня погашения судимости не истекли десять лет, таким образом,
у него отсутствует пассивное избирательное право.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 76 Федерального закона "Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме  граждан Российской Федерации",
частью 3 статьи 92 Закона Республики Саха (Якутия) "О муниципальных выборах в Рес�
публике Саха (Якутия)", участковая избирательная комиссия, избирательного участка №
417 организующая подготовку и проведение муниципальных выборов,  решает:

1. Àннулировать регистрацию кандидата на должность главы муниципального обра�
зования "Хорулинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) Никифо�
рова Àфанасия Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, зарегистрированного
решением участковой избирательной комиссии №417 от "18" ноября 2022 года № 13 "О
регистрации кандидата на должность главы муниципального образования "Хорулинский
наслег" Нюрбинского района Республики Саха (Якутия)".

2. Выдать копию настоящего решения Никифорову Àфанасию Ивановичу.
3. Выданное удостоверение зарегистрированного кандидата на должность главы му�

ниципального образования "Хорулинский наслег" Нюрбинского района Республики Саха
(Якутия) Никифорова À.И. считать недействительным.

4. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Ньурба".

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

– Финансовая грамотность –

Всероссийский онлайн/зачет finzachet.ru 
С 1 по 15 декабря пройдет V ежегодный Всероссийский онлайн�зачет по финансовой грамот�

ности, который организует Банк России совместно с Àгентством стратегических инициатив. 
Каждый взрослый и ребенок, начиная со школьников младших классов, представитель лю�

бой профессии и домохозяйства, предприниматель и пенсионер сможет принять участие в за�
чете: проверить насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, а также получить
дополнительные знания и навыки, которые необходимы, чтобы эффективно управлять лич�
ными финансами, грамотно пользоваться различными финансовыми продуктами, обезопасить
себя от действий мошенников. 

Все участники зачета получат анализ вопросов, по которым дали неправильные ответы, с
рекомендацией дополнительных обучающих материалов, которые помогут устранить пробелы
в знаниях. Прохождение личного зачета займет не более 30 минут, а семейного � не более 1
часа. Пройти зачет можно несколько раз � количество попыток не ограничено. Подробности и
регистрация доступны на сайте проекта finzachet.ru.

– ГИБДД предупреждает –

Памятка по ПДД "Ремни безопасности"
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Тапталлаах кўн кўбэй ийэбит, эбээбит,
эдьиийбит, балтым, Дьокуускай куорат
олохтооіо, єр сылларга Кўндээдэіэ бэтэ�
ринээринэй бырааЇынан, лечебница сэ�
биэдиссэйинэн ўлэлээбит Саха Єрєспўў�
бўлўкэтин тыа  хаЇаайыстыбатын туйгу�
на, бэтэрээнэ 

ВÀСИЛЬЕВÀ Лидия Петровна
эмискэ ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытын туЇунан билэр дьонугар, табаа�
рыстарыгар дириμник курутуйан туран
иЇитиннэрэбит.

Уолаттара, кийииттэрэ, сиэннэрэ, 
чугас аймахтара.

Ньурба Чаппандатыттан тєрўттээх  Кўн�
дээдэіэ кийиит, “Кўндээдэ” сопхуоска
ветеринарнай бырааЇынан, Кўндээдэ бэ�
тэринээринэй лечебницатыгар сэбиэдис�
сэйинэн, кэлин бочуоттаах сынньалаμμа
тахсыар диэри Дьокуускай куорат Марха�
тааіы бэтэринээринэй учаастагар сэбиэ�
диссэйинэн ўтўє суобастаахтык ўлэлээбит
Саха Єрєспўўбўлўкэтин тыа хаЇаайысты�
батын туйгуна, Саха Єрєспўўбўлўкэтин
тыа хаЇаайыстыбатын бэтэрээнэ, Дьо�
куускай куорат Думатын "Признание зас�
луги" бэлиэ хаЇаайына, ўлэ бэтэрээнэ,
Дьокуускай олохтооіо

ВÀСИЛЬЕВÀ Лидия Петровна
бу дьыл сэтинньи 25 кўнўгэр ыарахан
ыарыыттан соЇуччу олохтон туораабы�
тынан, оіолоругар, кийииттэригэр, сиэн�
нэригэр, аймахтарыгар дириμ кутуріам�
мытын тиэрдэбит
Кўндээдэттэн, Бороіонтон, Дьокуускайтан

бииргэ ўлэлээбит дьўєгэлэрэ.

Ньурбатааіы чинчийэр
лабораториялаах бэтэ�
ринээринэй Управление
бэтэрээннэрэ, кэлэк�
тиибэ уонна профкома
Кўндээдэ бэтэринээ�
ринэй лечебницатын
салайааччытынан ўр�
дўк таЇаарыылаахтык
ўлэлии сылдьыбыт, ир�
дэбиллээх салайааччы,
билиилээх исписэ�

лиис, ўтўє сўбэЇит, эрэллээх табаарыс,
биир дойдулаахпыт, кэллиэгэбит, Саха
Єрєспўўбўлўкэтин тыатын хаЇаайыс�
тыбатын туйгуна, бэтэрээнэ, Дьокуускай
куорат Думатын "Признание заслуги"
бэлиэ хаЇаайката

ВÀСИЛЬЕВÀ (ИВÀНОВÀ)
Лидия Петровна

сэтинньи 25 кўнўгэр 2022 сылга, 63 саа�
Їыгар ыарахан ыарыыттан суох буолбуту�
нан, улаханнык курутуйан туран, хомол�
тобутун оіолоругар уонна чугас аймахта�
рыгар тиэрдэбит.

Оіобут курдук кўндўтўк саныыр таптал�
лаах кыра бырааппыт, убайбыт, Àнтонов�
ка сэлиэнньэтин олохтооіо

ÀНДРЕЕВ Дмитрий Моисеевич
олус соЇуччу ыарахан ыарыыттан кўн си�
риттэн барбытынан кийииппитигэр Ду�
няіа, оіолоругар Àленаіа, Таняіа,
Игорьга дириμ кутуріаммытын тиэрдэ�
бит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.

Эдьиийдэрэ Мотя, Дария, Валя, убайа
Àфанасий уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Уб. дьоммутугар Мотренаіа, Дарияіа, Ва�
лентинаіа, Àфанасийга тапталлаах кыра
бырааттара уонна кийииппитигэр Евдо�
кияіа тапталлаах кэргэнэ, оіолоругар
Àленаіа, Таняіа, Игорьга аіалара, Àнто�
новка сэлиэнньэтин олохтооіо

ÀНДРЕЕВ Дмитрий Моисеевич
олус соЇуччу кўн сириттэн барбытынан
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыы�
гытын тэμμэ ўллэстэбит.

Покровскайтан, Ньурбаттан Петровтар,
Дьокуускайтан Илистяновтар,

Àнтоновкаттан Игнатьевтар, Ивановтар.

Тапталлаах кэргэним, аіабыт, эЇэбит
ТИХОНОВ Федот Гаврильевич

эмискэ ыарахан ыарыыттан ыалдьан кўн
сириттэн туораабытын дириμник куруту�
йан туран иЇитиннэрэбит.

Кэргэнэ, оіолоро, сиэннэрэ,
кўтўєттэрэ, кийииттэрэ.

Тапталлаах балтыбыт
ВИНОКУРОВÀ Ульяна Никифоровна 

(Уликка)
ыарахан ыарыыттан олохтон туораабыты�
нан бииргэ тєрєєбўттэригэр дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

Михаил Никифорович дьиэ кэргэнэ.

Кўндў бииргэ ўєрэммит дьўєгэбитигэр,
кылааЇынньыкпытыгар Михайлова Ната�
лья Никифоровнаіа, бииргэ тєрєєбўттэ�
ригэр, тапталлаах балтылара

ВИНОКУРОВÀ Ульяна Никифоровна
эдэр сааЇыгар ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн соЇуччу кўрэммитинэн дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит, аЇыыгытын
тэμμэ ўллэстэбит.

Àнтоновка орто оскуолатын 1992. с.
бўтэрбиттэр, учууталлар Лидия

Васильевна, Галина Кирилловна.

"Сата" маіаЇыын кэлэктиибэ Михайлова
Наталья Никифоровнаіа уонна кини ай�
махтарыгар тапталлаах балтылара

ВИНОКУРОВÀ Ульяна Никифоровна
эмискэ ыарахан ыарыттан кўн сириттэн
туораабытынан сибээстээн дириμ кутур�
іаммытын тиэрдэбит.

"Сата" маіаЇыын кэлэктиибэ.

Кўндў бырааппыт, убайбыт
КИРИЛЛИН Àльберт Владимирович

соЇуччу кўн сириттэн барбытынан кэргэ�
нигэр, оіолоругар, ийэтигэр, аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.
Дьокуускайтан, Ньурбаттан Тимофеевтар.

Бииргэ ўєрэммит табаарыспыт, ўєрэппит
оіобут

КИРИЛЛИН Àльберт Владимирович
соЇуччу кўн сириттэн туораабытынан чу�
гас дьонугар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Ньурба 3 №�дээх оскуолатын 1994 с.
выпуЇа, учууталлара Мария Àндреевна,

Валентина Михайловна.

Єр кэмμэ ыалласпыт, доіордоспут кўндў
дьўєгэбитигэр Светлана Гаврильевнаіа
таптыыр уола, кэргэнигэр Таняіа, оіоло�
ругар Воваіа, Иришкаіа аіалара

КИРИЛЛИН Àльберт Владимирович
хомолтолоохтук эмискэ Орто дойду оло�
іуттан барбытынан дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμμэ ўллэс�
тэбит.

Àнтоновкаттан Саввиновтар,
оіолоро дьиэ кэргэттэринээн.

Кўндў бииргэ ўєрэммит дьўєгэбитигэр,
табаарыспытыгар Кириллина Светлана
Гаврильевнаіа таптыыр уола

КИРИЛЛИН Àльберт Владимирович
соЇуччу Орто дойду олоіуттан барбыты�
нан кини чугас дьиэ кэргэттэригэр, ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Чуукаар оскуолатын 1969 с. выпуЇа.

Убаастыыр эдьиийбит
СТЕПÀНОВÀ Тамара Прокопьевна

ыарахан ыарыыттан Орто дойдуттан бар�
бытынан тапталлаах кэргэнигэр, кыыЇы�
гар, уолугар, эдьиийигэр, сиэннэригэр
дириμ кутуріаммытын тиэрдэбит.

Ньурбаттан, Дьокуускайтан,
Кўндээдэттэн, Маартан, Ўєдэйтэн

Лилэр дьиэ кэргэттэрэ.
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Бу дьыл сэтинньи 26 кўнўгэр
тапталлаах оіобут МÀКÀРОВÀ
(НИКОЛÀЕВÀ) Ньургуйаана Лео�
нидовна сырдык тыына быстан,
биЇиги кэккэбититтэн быдан
дьылларга кўн сириттэн кўрэм�
митэ биир сылын туолла.

НаЇаа соЇуччутук уонна хо�
молтолоохтук, ыарахан ыарыыны
кытта єр кэмμэ охсуЇан, биЇиги
дьиэ кэргэнтэн, ўєлээннээхтэрин
кэккэлэриттэн кўндў оіобутун,
тапталлаах кємўс кыыспытын
Дьыліа хаан илдьэ барда.

Сэтинньи бытархан тымныы�
та сатыылаан эрдэіинэ, биЇиги
дьиэ кэргэμμэ Николаевтарга,
ўЇўс кэтэЇиилээх кыыс оіонон,
сэтинньи 4 кўнўгэр, 1981 сыл�
лаахха, кўн сирин кєрбўтэ.

Кини кыра эрдэіиттэн кўн
сардаμатын курдук сырдыгынан
сыдьаайбыт, ис киирбэх, хоп�
хойуу, уп�уЇун баттахтаах, куруук
мичээрдии сылдьар, хап�харанан
кєрєн, чаіылыйан киирэн кэлэр
кэрэчээн бэйэлээіэ. КиЇини єй�
дўўр буолуоіуттан билиигэ�кє�
рўўгэ ураты дьоіурдааіа. Оскуо�
лаіа киириэіиттэн ыла мэлдьи
кинигэ, суумка тутуурдаах буо�
лааччы.

Ньургуйаанабыт наЇаа чиэЇи�
нэй, аЇыныгас сўрэхтээіэ уонна
олус дьаныардаах, тирэхтээх,
кўўстээх санаалаах киЇи буолан,
хайаан да туруоруммут сыалын
ситиЇэн, ылсыбыт дьыалатын
олоххо киллэрэн тэйэрэ. Бу хаа�
чыстыбалара кэнники даіаны
саμаттан саμа билиини, ўєрэіи
баЇылыырыгар тєЇўў кўўс буол�
буттара.

Ол курдук, оіобут, Ньургу�
йаана Леонидовна Саха Єрєспўў�
бўлўкэтин Ўєрэх министиэрис�
тибэтин тэрилтэтигэр � Дьоіус
билим академиятын, уопсай тэри�
йэр�методическай отдел сала�
йааччытынан ўлэлээбитэ. Ўлэти�
гэр бэриниилээіин, ўрдўк таЇым�
наах, хаачыстыбалаах тэрээЇин�
нэри ыыппытын иЇин элбэх
грамотанан, махтал суругунан,

сертификаттарынан бэлиэтэмми�
тэ, "Саха республикатын ўєрэіи�
рии систематын Туйгуна" буолбу�
та, "Олимпиадаіа бэриниитин
иЇин" Ўєрэх министиэристибэ�
тин бэлиэтин иμэрбиттэрэ. Кини
єрєспўўбўлўкэіэ ўєрэіирии са�
лаатыгар, бары оскуолаларга ўлэ�
тин чэрчитинэн киэμник биллэр
киЇинэн ааіыллара.

Оіобут барахсан ким эмэ ту�
Їунан куЇаіаннык саμарбытын,
мєіўттэрин букатын єйдєєбєп�
пўт. Чугас дьонун, бииргэ ўлэ�
лиир атас�доіор кэллиэгэлэрин
туЇунан мэлдьи єрє кєтєіўллэн,
киэн туттан туран ахтара, кини�
лэр ситиЇиилэрин, ўєрўўлэрин
кэпсиирэ. Мэлдьи сырдыгы,
ырааЇы, кэрэни кэрэхсии, бэйэ�
тин єй�санаа єттўнэн, ис дьиμин
ўєрэтэ�такайа сылдьара. Ол са�
наанан, єйўнэн салайтаран, кыл�
гас да буоллар олус чаіылхай
олоіу олорбута… эрэ диирбитигэр
тиийэбит.

Ыарахан ыарыы буулаабытын
кэннэ, иннин биэрбэккэ, олоххо
тардыЇар наЇаа кўўстээх санаа�
лааіа. Бу Орто дойдуттан барбы�
тын кэннэ икки оіону ўєрэтэр�
иитэр улахан сўгэЇэр, ытык иэс
тапталлаах кэргэнигэр Ньургуμ�

μа сўктэриллэн хаалла. Ыал бас�
такы тапталлаах кыыс оіото На�
рия Саха Национальнай гимназия
4 кылааЇын ўєрэнэччитэ. Мурун
бўєтэ, кыра кыыс Надежда 2 кы�
лаас ўєрэнээччитэ.

Тапталлаах оіолорун, икки
кынат буолар кыргыттарын улаа�
тыннаран, олох киэμ суолугар
бигэтик туралларыгар єйєбўл�
тирэх буолуохтааіа, инники эрэл�
лэрин кытта араас тўгэμμэ буолар
ўрдўк ўєрўўлэрин, ситиЇиилэрин
тэμμэ ўллэстэн, кўтўєттэнэр ис�
тиμ иэйиини, сиэннэнэр ўрдўк
дьолу билиэхтээх этэ... Ону баара,
сўрэхпитигэр оспот баас оμорон,
биЇигини, оіолорун тулаайах
хаалларан бардаіа... Ол эрээри
син биир итэіэйбэппит, "аттыбы�
тыгар аны суох, букатын кэлбэт"
диэн ыар сўгэЇэр, кутуріан са�
наабыт уоскуйбат, ылыммат, буо�
луммат...

Ийэлэрэ барахсан оіолорум
тустарыгар диэн тўўннэри�кўн�
нэри хачыгырыйан, ўлэлээн тах�
сара. Билигин кємўс, кўн кўбэй
ийэлэрин ситэри олорботох оло�
іун, олоххо киллэрбэтэх былаан�
нарын оіолоро кыахтара тиийэ�
ринэн толорон кєрўєхтэрэ буол�
лаіа.

Ньургуйаана єссє да уЇуннук,
дьоллоохтук, олох бары кэрэтин�
дьиктитин, ўтўєтўн билэн оло�
руохтааіа. Бўтўн ўєрэх эйгэтигэр,
тус ўлэлиир хайысхатыгар туруо�
руммут сўμкэн былаана, сыала�
соруга, баіа санаата � олоххо
киирбэтэіэ олус абалаах�кыЇыы�
лаах. Ытаабыт�соμообут да иЇин
хайыахпытый, тєннєрєр кыах
суох...

Муμатыйбыппыт да, абар�
быппыт да иЇин � хайыахпытый...

Быдан дьылларга быраЇаай,
эн кэрэ мєссўєнўμ, сырдык ми�
чээриμ, оμорбут ўтўєлэриμ сў�
рэхпитигэр�дууЇабытыгар умнул�
лубат єйдєбўл буолан хаалыаіа.

Ийэтэ, аіата,
бииргэ тєрєєбўттэрэ.

Кўндў тапталлаах оіом СПИ�
РИДОНОВÀ Тамара Гаврильевна
уЇун ыарахан ыарыыттан баара
суоіа 40 сааЇыгар орто дойдуттан
барбыта номнуо 40 хонуга буола
оіуста. Оіом кыра эрдэіиттэн
сытыы�хотуу, булугас єйдєєх этэ.
Элэккэй буолан ханна да ўлэ�
лээтэр, ўєрэннэр сирдэрбэт этэ,
элбэх табаарыстааіа.

Ыалдьан сытар да бириэмэти�
гэр оіотун таμаЇын�сабын, ўєрэ�
нэр тэрилин барытын хааччыйа
сытаахтаабыта. Оіом сатаабатаіа,
кыайбатаіа суоіа. Оіом сайын
тєрєєбўт буолан єμ илиилээх этэ.
Оіуруот аЇын арааЇын ўўннэрэн
барыбытын хааччыйара. Сибэкки
арааЇын ўўннэрэн тиэргэнин си�
мээччи. Сылаас, сымнаіас илии�
тинэн имэрийэн�томоруйан,
укуоллаан, эмпин иЇэрбин сана�
тан начаас атахпар туруорара.

НаЇаа да минньигэстик ас�
тыыра, баайара, иистэнэрэ, быы�
сабайдыыра. Оіотунаан поделка
бєіє оμорооччулар. Àйыліаіа

сылдьарын олус сєбўлўўрэ, асты�
нара. Сир аЇын арааЇын хомуйар
этибит. Ханнык да сиргэ муммат
этэ, сирдьиппит буолааччы.
Кыыллары олус сєбўлўўрэ, эм�
тиирэ�томтуура.

Ситэри олорботох олоіун оіо�
то олоруо диэн бигэ эрэллээхпит.

Дьыліа Хаан оμоЇуутун хай�

дах да гынар суох, оіобун мэлдьи
ахта�саныы сылдьыахпыт.

Оіом бўтэЇик айанныыр кў�
нўгэр халлааммыт кўннэнэн сыр�
дык дууЇа барарын билбит курдук
чэмэлийэн туран биэрбит.

Оіом убайа Коля сўўрэн�кє�
тєн ўлэтэ кэмигэр бўтэн, санаа�
хоту буолбута. Убайын табаарыс�
тара кємєлєрє туохха да холоммот
кєдьўўс буолбута. СўЇўєхтээх
бэйэм барыларыгар сўгўрўйэбин,
махтанабын.

Ыарахан кэммитигэр сўбэ�
ама, кємєлєспўт балтыбар Тоня�
іа, ыалбытыгар Капиталина Ин�
нокентьевна Харламоваіа,
Àаныскаіа, бырааппар Àндрейга,
кыргыттарыгар Надяіа, Настяіа,
саамай истиμ дьўєгэбитигэр Ка�
тюшаіа баріа махтал тиэрдэбин.
Доруобуйаны, дьолу�соргуну ба�
іарабын.

Махталы кытта ийэтэ
Валентина Николаевна, убайа,

эдьиийдэрэ, аймахтара.

Кєрбєттєр уонна мєлтєхтўўк
кєрєр дьоμμо аналлаах “Ўрўμ то�
руоска” диэн месячник алтынньы
15 кўнўттэн сэтинньи 15 кўнўгэр
диэри ыытылынна. Àан бастаан
кєрбєт инбэлииттэргэ сыЇыан�
наах тэрилтэ салайааччыларын
кытта онлайн Тєгўрўк остуол
ыытыллыбыта, боппуруостарга
эппиэттээбиттэрэ. 

Баттах кырыйыытыгар 50 %
чэпчэтиилээх єμє оμоЇулунна,
сорох сирдэргэ муус�мас тиэ�
йиитигэр кємєлєстўлэр. ГÀИ
ўлэЇиттэрэ кыттыылаах суолга
сэрэхтээх буолуу ўєрэіэ ыытыл�
лыбыта. 

Єрєспўўбўлўкэіэ “Ўрўμ то�
руоска” чэрчитинэн онлайн
“Егоровские чтения” диэн уус�
уран ааіыы кўрэіэ буолбутугар
биЇиги уопсастыбабыт кыттан
онлайн куоластааЇын тўмўгўнэн
2 миэстэни ылары ситистибит.
Бу улахан ситиЇии буолар. 

Сэтинньи 18 кўнўгэр “Ўрўμ
торуоска” месячнигы тўмўктўўр
тэрээЇиммит буолла. Кўрэхтэ�
Їиигэ дьахталларга дуобакка 1
миэстэни Тологурова Варвара, 2
� Васильева Эмма, 3 миэстэни
Маччаева Ольга ыллылар. Эр
дьоμμо: 1 � Санников Николай,
2 � Николаев Владислав, 3  Вино�
куров Геннадий буоллулар. 

Хабылык, хаамыска кўрэіэр
бастакы миэстэни єрєспўўбўлў�
кэіэ кўрэхтэЇэр спортсменка�
быт Эмма Васильева, 2 � Мачча�
ева Ольга, ўЇўс бириистээх
миэстэни Ньурба хамаандатын
элбэхтик кємўскээбит Варвара
Тологурова ылла. БўтэЇигэр
ыμырыылаах ыалдьыттарбыт
Виктор Àлексеевич Васильев,
Лариса Прокопьевна Àндреева
ўтўє доруобуйаны, єссє да элбэх
ситиЇиилэри баіардылар.

Тамара ГРИГОРЬЕВÀ.

––  ККээррииээссттээббиилл  ––

Кўндў оіобут, балтыбыт,
эдьиийим сырдык кэриэЇигэр

Мэлдьи ахта/саныы сылдьыахпыт

– Сонун –

“Ўрўμ торуоска” диэн месячник

Àтыылыыбын
2�хэтажный дом в Нюрбе: 2000 года
постройки, 103 кв.м., гараж, баня,
электроотопление, 8 соток. 8�914�277�
83�41.
Àнтоновкаіа, Н.П.Саввинова уулусса�
іа, 15 суотайдаах, сороіо эргитиллибит

учаастак атыыланар. Уу ылбат, кураа�
нах. Докумуона бэлэм, дьиэ тутарга кє�
μўллээх. 15 квт/ч электроотопление
холбонуохха сєп. 8�914�289�35�65.
В г.Нюрба продается частный двух�
этажный дом по ул. Лермонтова: 180
кв. м., участок 12 соток, электроотоп�

ление, гараж на 3 машины, на участке
хозпостройки, огород, телпица, летний
водопровод. 1 этаж: санузел, баня, при�
хожая, кухня, гостиная. 2 этаж: спаль�
ные комнаты, лоджия. мебель и быт.
техника остаются. Цена 4 600 000 руб.
8�914�224�10�70 (звонок/ватсап).


