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Улуус баЇылыгын 1�кы солбуйааччыта
Николай Бурнашев ааспыт нэдиэлэтээіи
тэрээЇиннэри билиЇиннэрдэ. Ньурбаіа
СЄ Бырабыыталыстыбатын Бэрэссэдээ�
тэлин солбуйааччыта Сергей Местников
кэлэн ўлэлээтэ. 100/50 миэстэлээх Чаппан�
да оскуола�саадын аЇыллыытыгар кытын�
на, Ньурбаіа СЄ норуоттарын IX Спортив�
най оонньууларын тэрийэр кэмитиэт сўбэ
мунньаіын салайан ыытта. Барыта 7,5
млрд. солк. суумалаах тутуулар хантан ўбў�
лэниэхтээхтэрэ чопчуланна. 3000 киЇи
олорор миэстэлээх, сўўрэр манежтаах ста�
дион тутуутугар 2023�2024 сс. 144 мєл. солк.
кєрўллэр, сылларынан аμардаан. Феде�
ральнай ўп суотугар 2024�2026 сс. Физкул�
туурунай�чэбдигирдэр комплекс тутуллуо�
іа. Итини таЇынан Кўндээдэіэ (номнуо
тутулла турар), Сўлэіэ, Чаппандаіа спорт
саалата, Àнтоновкаіа "Зал единоборств",
150 миэстэлээх "Ромашка" оіо уЇуйаана,
280 миэстэлээх начаалынай оскуола сама�
лык тутуута, Ньурба к. 550 миэстэлээх 3 №�
дээх оскуола, 360 миэстэлээх Убайаан ос�
куолата, сууккаіа 1200 кубометр кыамта�
лаах ыраас уу ыстаансыйата, Маарга но�
руот айымньытын дьиэтэ, суоллар, Куо�
наччаан муостата былааμμа бааллар. Ньур�
ба к. 70 миэстэлээх балыыЇа 2�ы уочаратын
бырайыактааЇыμμа, тутууга уонна обору�
дованиенан хааччыйыыга биллэриллибит
куонкурус 12.12.22 с. тўмўктэнэр. 

Улууска СЄ Спордун министиэристи�
бэтин Кўннэрэ буолан аастылар. НэЇи�
лиэктэргэ сырыттылар, маастар�кылааста�
ры ыыттылар, Спортивнай оонньуулар кў�
рэхтэЇиилэрэ буолуохтаах сирдэрин кєрдў�
лэр. Улуус спортивнай уопсастыбаннаЇын
кытта сўбэ мунньах ыытылынна. Биир ула�
хан тэрээЇининэн улууска Норуот кєіўлээ�
Їинин сылын ўєрўўлээхтик сабыы буолла.
05.12.22 с. улуус Сўбэтин уочараттаах 35�с
сиэссийэтэ ыытыллар, олохтоох бўддьўєк�
кэ уларытыылары килэрии уо.д.а. боппу�
руостар кєрўллэллэр. Улуус бўддьўєтэ бас�
такы ааіыыга кєрўллўбўтўн кэннэ, аЇаіас
истиилэр ыытыллыахтара, онтон улуус Сў�
бэтигэр 2�с ааіыыга киллэриллиэіэ. 

Олоіу�дьаЇаіы хааччыйар сулууспа са�
лайааччыта Àфанасий Кириллин иЇитин�
нэрбитинэн, 30.11.22 с. Àнтоновка Бєг�
дьєєлєтўгэр Кыайыы 50 сыла уул. 3 тиэхи�
ньикэлээх (2 "Буран", 1 "Сокол" вездеход)
гараж умайда. БаЇаар уоттан сэрэхтээх буо�
луу быраабылатын кэЇииттэн тахсыбыта
сабаіаланар. 03.12.22 с. Ньурбачаан Эбэ�
тин уута ўрэіинэн киирэн Ньурба к. Уба�

йаан микро�оройуонугар Ст. Федотов уул.
4 дьиэни уу ылар куттала ўєскўў сырытта.
Куорат баЇылыга, БыыЇыыр сулууспа этэ�
рээтин, СЭГХ уонна "РИК Àвтодор" ўлэ�
Їиттэрэ баран кєрдўлэр, ўрэх турбатынан
уу киирэрин кумаіынан бўєлээбиттэр.
05.12.22 с. сарсыарда Сўлэ нэЇилиэгин сор�
іотугар уот саахалланан араіыста. 20
м/сєк. тўргэннээх тыал тўЇэрин, итинэн
сибээстээн уот, сибээс арахсыан сєбўн ту�
Їунан биллэрбиттэр.

РФ ИДьМ Ньурба оройуонунааіы от�
делын начаалынньыгын солбуйааччыта
Николай Рожин криминальнай субуокка�
ны билиЇиннэрдэ. Нэдиэлэ устата 44 бил�
лэрии киирбит, 4 буруй оμоЇуллубут. 3
єлўк булуллубут, ол иЇигэр 2 киЇини єлє�
рўў таіыста, буруйдаах киЇи тутулунна. 95
административнай боротокуол толорулун�
на, ол иЇигэр ГÀИ хайысхатынан � 82. Пра�
вата суох 4 киЇи, итирик туруктаах 4 киЇи
тутулунна, 5 массыына ыстаарааптыыр
стоянкаіа туруорулунна.

Кировтааіы чох разреЇын дириэктэрэ
Юрий Николаев ахсынньы 1 к. Октябрь�
скай нэЇилиэктэн бєіў таЇыыны саіалаа�
быттарын, "ОДьКХ" ГУП�ны кытта эЇиил�
ги атыыланар чох кээмэйэ чуолкайданарын
иЇитиннэрдэ. 

"РИК Àвтодор" гендириэктэрин 1�кы
солбуйааччыта Сергей Никифоров 01.12.22
с. "Бўлўў" федеральнай суолга 4 мууЇунан
туорааЇын аЇыллыбытын эттэ, ол иЇигэр
Кўндээдэ уонна ЎєЇээ Бўлўў анныгар
эмиэ.

Ўєрэх управлениетын салайааччыта
Федор Ушканов улуус оскуолаларыгар ин�
вентаризация бўтэн эрэрин, Ньурба к. эрэ
хаалбытын, оіолорго былааннаах тэрээ�
Їиннэр ыытылла туралларын, саха тылын
уонна литературатын учууталларын сийиэ�
Їин тула сэминээр тэриллэрин иЇитиннэр�
дэ.

Култуура департаменын салайааччыта
Розалия Тихонова Маарга Сардаана Федо�
рова "Ўтўє ўгэс ўрдээтин" бырайыагын чэр�
читинэн оіолору саха фольклоругар уЇуйар
"Àйыы хоЇугар" "Дьєμкўўдэ кыталыктара"
оіо норуодунай фольклорнай ансаамбы�
лын тєрўттээбит Екатерина Григорьева
аата иμэриллибитин, манна анаан элбэх
оіо кыттыылаах улуустааіы фольклор кў�

рэіэ буолан ааспытын эттэ. 
Ветуправление салайааччыта Матрена

Иванова эмкар сўєЇў ыарыытынан Хаμа�
лас нэЇилиэгэр карантины сабарга доку�
муон ыыппыттарын, бу нэдиэлэіэ кєμўл
кэлиэхтээіин эттэ. 

Улуустааіы киин балыыЇа кылаабынай
бырааЇа Наталья Павлова коронавируснай
инфекциянан 33 киЇи ыалдьарын, онтон
30 � тастан, 3 киЇи балыыЇаіа эмтэнэрин
иЇитиннэрдэ. Ковид вакцината кэлэрэ кэ�
тэЇиллэр. Кўндээдэ врачебнай учаастагын
дьиэтин аЇыллыыта 20.12.22 с. былаанна�
нар. 

Спорт управлениетын салайааччыта
Роберт Àлексеев спорт тэрээЇиннэриттэн
билиЇиннэрдэ. Улуус дьахталларын ха�
маандата СЄ остуол тенниЇигэр кўрэхтэ�
Їиитигэр 3�с миэстэіэ таіыста. Сунтаарга
кєμўл тустууга уонна хапсаіайга спорт
маастара С.À.Павлов бирииЇигэр хапсаіай
кўрэіэр ситиЇиилээтик кыттан, 4 киЇи
чємпўйўєннээтэ уонна 4 киЇи призер буол�
ла. Єμєлдьєіє мас тардыЇыытыгар, Мал�
дьаіарга волейболга кўрэхтэЇиилэр ыыты�
лыннылар.

Ыччат бэлиитикэтин управлениетын
салайааччыта Валерия Владимирова 7�
10.12.22 с. Дьокуускайга "Боотур" добро�
вольческай этэрээт бирииЇигэр ыытыллар
СЄ ыччаттарга Спартакиадатыгар кытта бу
нэдиэлэіэ Октябрьскай нэЇилиэк хамаан�
дата айанныырын, аныгы нэдиэлэіэ СЄ
Ыччат министиэристибэтин сылы тўмўк�
тўўр тэрээЇинэ буоларын иЇитиннэрдэ. 

Социальнай кємўскэл управлениетын
салайааччыта Ирина Находкина 01.01.23 с.
урукку 6 тєлєбўр оннугар биир "универ�
сальнай тєлєбўр" баар буоларын эттэ. Мо�
билизацияламмыт дьон дьиэ кэргэттэригэр
кєрўллўбўт тєлєбўр 132 киЇиэхэ, ол иЇигэр
Ньурба улууЇун 83 олохтооіор анаммыт,
кєрўўгэ 13 сайабылыанньа сылдьар, онтон
улуус олохтооіо � 8 киЇи. 

Октябрьскай нэЇилиэк баЇылыга Се�
мен Корякин нэЇилиэк ўлэтиттэн били�
Їиннэрдэ. 01.12.22 с. "УЇук Илиμμэ 1000
тиэргэн" федеральнай бырайыагынан са�
μардан оμоЇуллубут Àнтоновка пааркатын
аЇыллыытын тэрээЇинэ ыытылынна, Саμа
дьыллааіы харыйа уота холбонно. 03.01.22
с. нэЇилиэккэ тыа хаЇаайыстыбатын боро�

дууксуйатын дьаарбаμката, "Ньурба" соп�
хуос ўбўлўєйдээх сылыгар анаан бэтэрээн�
нэргэ кэнсиэрт кєрдєрбўттэр, чиэстээбит�
тэр. СЄ Спартакиадатыгар 11 кыттааччы
уонна 3 киЇилээх єйўўр бєлєх барар. Бєіў
таЇыыга сыЇыаннаах нэЇилиэнньэ уопсай
мунньаіа ыыытыллыбыт, нэЇилиэк олох�
тоохторо бары бєх таЇыытын иЇин тєлўєх�
тээхтэр. Мобилизацияламмыт дьон дьиэ
кэргэттэригэр мууЇу киллэрии тўмўктэннэ,
оіолоругар Саμа дьыллааіы бэлэіи оμо�
рууга ўлэ барар. Тыа сирин территорияла�
рын кэлимник сайыннарыы бырагыраама�
тыгар кыттарга докумуоннарын бэлэмнээ�
биттэр. Н.Н.Чусовской аатынан Àнтонов�
ка орто оскуолатын 110 сылыгар аналлаах
тэрээЇиннэр буолуохтара. 

Ньурба к. баЇылыга Геннадий Игнатьев
куорат хаЇаайыстыбаннай ўлэлэрин били�
Їиннэрдэ. 01.12.22 с. Саμа дьыллааіы ха�
рыйа уота холбонно, "Ўтўє санаа харыйата"
тэрээЇин саіаланна. "Кристалл" ХЭТ
31.12.22 с. диэри ўлэлиир дуогабардаах
эрээри, 09.12.22 с. бўтэрин туЇунан сурук
киллэрбит. Ньурбачаан Эбэтиттэн хоруу
устун уу киирэн 3 дьиэіэ кутталы ўєскэттэ,
1 дьиэ тиэргэнигэр уу киирдэ. Хоруутун кє�
рєн уу киирэр атын сиринэн эмиэ бўєлэ�
ниэхтээіин эттэ. 

Планеркаіа уопсастыбаннай баанньык
кыЇаліата эмиэ таарылынна. Мэр хоруй�
даабытынан, быйылга диэри ўлэлээн кэл�
бит куорат баанньыга ўлэлиир туруга суох,
онон эЇиил манна хапытаалынай єрємўєн
ўлэтин ыытан чєлўгэр тўЇэриллиэхтээіин
эттэ. 

Улуус дьаЇалтатын нэЇилиэктэри кытта
ўлэіэ отделын салайааччыта Евгения Ки�
риллина бу нэдиэлэтээіи ўлэ былааныгар
09.12.22 с. � Хорула нэЇилиэгэ тєрўттэмми�
тэ 125 сылыгар Ньурба к. нэЇилиэк Кўнэ,
эмиэ ити кўн Àнтоновка орто оскуолатын
110 сыллаах тэрээЇинэ буоларын иЇитин�
нэрдэ.

Николай Бурнашев Кировтааіы чох
разреЇа бєіў таЇыыга ўчўгэйдик ўлэлиирин
бэлиэтээн туран махталын тиэртэ. Бу нэ�
диэлэіэ Дьокуускайга "Росатом" бэрэстэ�
биитэллэрэ кэлэллэр. Бєх саμа полигонун
туЇунан кэпсэтии барыахтаах, эЇиилги ўлэ
былаана оμоЇуллуохтаах. Планеркатын тў�
мўктўўрўгэр Николай Иванович бары сала�
йааччыларга таЇаарыылаах ўлэ нэдиэлэтин
баіарда.

Улуус дьаЇалтатын пресс�сулууспата.

Планерка сонуннара

Àхсынньы 2 к. спорт миниистирэ Леонид
Спиридонов, Ил Тўмэн сис кэмитиэтин бэ�
рэссэдээтэлэ Владимир Прокопьев, ўєрэх
уонна наука миниистирин 1�кы солбуйаач�
чыта Àлевтина Àргунова, СЄ Ил Дарханын
сўбэЇитэ Георгий Балакшин уонна улууска
СЄ Спордун министиэристибэтин Кўннэрин
кыттыылаахтара улуус спортивнай уопсас�
тыбаннаЇын кытта кєрўстўлэр. СЄ Физичес�
кэй култуураіа уонна маассабай спорка уп�
равлениетын салайааччыта Роман Оконеш�
ников уонна улуус баЇылыга Àлексей Инно�
кентьев Ньурбаіа СЄ норуоттарын IX Спор�
тивнай оонньууларыгар бэлэмнэнии хаамыы�
тын туЇунан дакылааттара истилиннэ.
ДЮСШ дириэктэрэ Àндрей Иннокентьев
тэрилтэ ўлэтиттэн билиЇиннэрдэ. 

Спорт уонна тэрилтэлэр салайааччыла�
ра, тренердэр уонна спорт бэтэрээннэрэ
дьўўллэЇиигэ кєхтєєхтўк кытыннылар.
Инникитин спорт маассабай кєрўμнэрин
хайдах быЇыылаахтык сайыннарарга, та�
лааннаах оіолору булан спортсмен гынан
ўўннэрэргэ физкултуура учууталларыттан
саіалаан тренердэргэ тиийэ биир ситим�
нээх ўлэни тэрийэргэ, спортивнай Федера�
циялар ўлэлэрин кєдьўўстээхтик ўлэлэтэр
суоллары тобуларга элбэх этиилэр киирди�
лэр. Сэбиэскэй Сойуус Геройа Н.Н.Чусов�
ской аатынан боксаіа турниры СЄ чємпў�
йэнээтигэр диэри статуЇун ўрдэтэн СЄ
Спорт министиэристибэтин халандаарыгар
киллэрэргэ, сахалартан кєμўл тустууга
биир дойдулаахпыт, бастакы ССРС спор�
дун маастара Д.М.Данилов аатынан оіо�
лорго єрєспўўбўлўкэ чємпўйэнээтин Ньур�

баіа ыытарга, ДЮСШ уонна улуустааіы
ўєрэх салаатын биир кэлим спортивнай ха�
ландаарын ырытан оμорорго, оіо сайыμ�
μы сынньалаμын стационарнай лааіырда�
рын ситимнэрин тэрийэргэ кэпсэтии бар�
да. 

Леонид Спиридонов Ньурба улууЇугар
2 кўн кэлэн ўлэлээн, улуус спорт эйгэтигэр
хайдах тэринэн�бэринэн ўлэлии олорорун
билсэн, маастар�кылаастары ыытан ўчўгэй
єйдєбўллээх баран эрэллэрин бэлиэтээтэ,
улуус салалтата спорт эйгэтигэр ыытар
ўлэтин ўрдўктўк сыаналыырын биллэрдэ.
Àхсынньы 1 к.  Ньурбаіа СЄ норуоттарын
IX Спортивнай оонньууларын тэрийэр кэ�

митиэтин сўбэ мунньаіа ыытыллан, боро�
токуолун ситэрэн�хоторон єрєспўўбўлўкэ
министиэристибэлэрин сєбўлэЇиннэрии�
тин этэμμэ аЇардан уонна СЄ Ил Дархана
Àйсен Николаевынан бигэргэттэрэн кўўс�
тээх ўлэ барыахтааіын тоЇоіолоото. Ми�
ниистир єрєспўўбўлўкэ спордун иннигэр
турар соруктары уонна инники былаанна�
ры иЇитиннэрдэ, сыал�сорук туруорда. 

Àлексей Иннокентьев Ньурба улууЇу�
гар эЇиилгиттэн маассабай оіо спордун са�
йыннарыыга пилотнай бырайыакка ўлэлэ�
Їэр баіалааіын иЇитиннэрдэ, СЄ норуот�
тарын IX Спортивнай оонньууларыгар сы�
Їыаннаан кэккэ санааларын тиэртэ.

ТэрээЇин бэлиэ тўгэнинэн СЄ Спордун
министиэристибэтин уонна Ньурба улуу�
Їун икки ардыгар улууска физическэй кул�
туураны уонна спорду сайыннарыыга 5
сыллаах СєбўлэЇии тўЇэрсиитэ буолла.
Манна сєп тўбэЇиннэрэн єрўттэр кэккэ
эбэЇээтэлистибэлэри ылыннылар. Ол кур�
дук, Спорт министиэристибэтэ Ньурба
улууЇугар Бўтўн Àрассыыйатааіы ГТО
комплекса олоххо киирэригэр кємєлєЇўє�
іэ, физкултуура учууталларыгар, тренер�
дэргэ, спорт инструктордарыгар физкул�
туурунай�чэбдигирдэр уонна спортивнай�
маассабай ўлэни тупсарыы боппуруоста�
рынан араас тэрээЇиннэри ыытыаіа,
улууска СЄ норуоттарын IX Спортивнай
оонньууларын бэлэмнээн ыытыЇыаіа,
спортивнай сбордарга улуус сўўмэрдэммит
хамаандалара дьарыктаналларыгар спорт�
заллары булан биэрэргэ кємєлєЇўєіэ
уо.д.а. Улуус бэйэтин єттўттэн ГТО комп�
лекса олоххо киирэригэр ўлэни тэрийэргэ,
спордунан утумнаахтык дьарыктанар дьон
ахсаанын 2024 с. 55%�μа, 2030 с. 70%�μа
тиийэ ўрдэтэргэ туЇуламмыт ўлэни салгыы
ыытарга, физическэй култуура уонна спорт
исписэлиистэрин идэлэрин таЇымын ўрдэ�
тэр ўлэни кўўЇўрдэргэ, СЄ норуоттарын IX
Спортивнай оонньууларын бэлэмнээн
ыытарга уо.д.а. эбээЇинэстэри ылынна.

Тўмўккэ Леонид Спиридонов ДЮСШ
дзюдоіа тренер�преподавателэ Эдуард Со�
ловьевка уонна мас тардыЇыытыгар тре�
нер�преподаватель Иван Ивановка Махтал
суруктары туттарда. 

Геннадий ÀНТОНОВ.

––  ООллооххттоооохх  ссааллааййыынныыыы  ––

Спорт министиэристибэтин кытта
сєбўлэЇии тўЇэрсилиннэ
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––  ÀÀххссыыннннььыы  33  ккўўннээ  ––  ББииллллииббээтт  ссааллллаааатт  ккўўннээ  ––

РФ араас бэлиэ кўннэр бэлиэ�
тэнэр буолбуттара ыраатта. Олор�
тон ахсынньы 3 кўнўгэр "Биллибэт
саллаат кўнэ", ахсынньы 9 чыыЇы�
латыгар "Àіа дойду Геройдарын
кўнэ" халандаар бэлиэ кўнўн бы�
Їыытынан хас сыл ахсын бэлиэтэ�
нэр буолбута.

1941�45 с. усталарыгар буолбут
сэрии алдьархайа аіа саастаах
дьон єйўттэн�сўрэіиттэн сўппэт,
ол курдук алдьатыылаах, єлєрўў�
лээх сэрии ааспыт. Германия сэ�
риинэн саба тўЇўєн иннинэ кини
Европа ўгўс судаарыстыбаларын
сэриилээн ылан, кинилэр эконо�
мическай потенциалларын туЇа�
нан кыаіырбыт кэмнэрэ этэ. От�
тон Єктєєп єрєбєлўўсўйэтин
кэнниттэн тэриллибит эдэр Сэ�
биэскэй Сойуус гражданскай сэ�
рииттэн саіалаан 2�с Àіа дойду
Улуу сэриитэ бўтўєр диэри айгы�
раабыт дойду экономикатын чє�
лўгэр тўЇэрии уонна сайынна�
рыы, уіараабат ис�тас єстєєхтєрў
кытары охсуЇуу усулуобуйатыгар
политическай, экономическай
уонна социальнай туругун бєієр�
гєтўў курдук тыын боппуруоста�
рын быЇаарарын таЇынан, дойду�

тун кємўскэнэр кыаіын кўўЇўр�
дўўгэ туруммута.

Ол эрэн, сэрии саіаламмыт
кэмигэр байыаннай техниканан
хааччыллыы мєлтєх буолан,
ыарахаттары кєрсўбўппўт кыр�
дьык. Ол тўмўгэр 1941�42 сс. сўр�
дээх элбэх киЇи сўтўктэммиппит.
Элбэх саллаат ханна кємўллэ сы�
тара биллибэт. Кинилэр ааттара
билигин да кєрдєєччўлэр кємє�
лєрўнэн кєстє тураллар. Сэрии
диэн киЇи аймах олоіор алдьар�
хай буолар.

Иккис Àіа дойду сэриитигэр
Саха сириттэн 32 тыЇ. киЇи сэрии
хонуутугар охтубуттар, сорохторо
сураіа суох сўппўттэр. Ньурбат�
тан 2697 киЇи барбытыттан 1153
киЇи тєннўбэтэх, сорохторо сура�
іа суох суўппўттэр. Саха сириттэн
25 киЇи Сэбиэскэй Сойуус геро�
йун аатын ылбыттар, 3 киЇи � Фе�
дор Попов, Клавдий Краснояров,
биЇиги улуустан Н.Н. Чусовской
� сэрии бўтээтин кэннэ уонна
олох хойут Н.П. Кудряшовка ге�

рой аата тєннєрўллўбўтэ. Онон
биЇиги улуус икки Сэбиэскэй Со�
йуус геройдаахпыт.

Н.Н. Чусовской Молдавияны,
Украинаны, Польшаны босхо�
луур сэриигэ кыттыбыт кадровай
байыаннай, майор, Берлиμμэ Зе�
еловскай ўрдэли ылыыга хорсу�
нун, эр санаалааіын иЇин Герой
аатын ыам ыйын 31 к. 1945 с. на�
іараадаламмыта. Н.П. Кудряшов
Сэбиэскэй Сойуус Геройа, Ленин
уордьанынан, "Золотая звезда"
мэтээлинэн 1944 с. наіараадалам�
мыт, онто барыта 1953 с. Сэбиэс�
кэй Сойуус Верховнай Сэбиэтин
уурааіынан былдьаммыт. Кини
Иркутскай уобалас киЇитэ эрээ�
ри, Ньурбаіа олохсуйан, ўлэлээн
олорбута, кємўс уμуоіа Ньурбаіа
хараллыбыта. Николай Петрович
взвод командира, Киев куораты
босхолооЇуμμа 150 ньиэмэс сал�
лааты кыргыбыт. Минск, Смо�
ленск, Дон, Воронеж сэриилэри�
гэр кыттыбыт. Туох иЇин буруй�
даммыта чуоккайа биллибэт. Дьэ

ити курдук ўс тєгўл тєгўрўктээ�
Їиμμэ, тўєрт тєгўл ыараханнык
бааЇыран, кыл мўччў тыыннаах
хаалбыт Àіа дойдуну кємўскўўр
Улуу сэрии геройун дьиμнээх Ге�
рой албан ата 60 сыл буолан баран
дьэ тиллибитэ. 2013 сыллаахха ал�
тынньы 24 кўнўгэр бары наіараа�
датын Н.П.Кудряшовка тєнўннэ�
рэр туЇунан В.В. Путин укааЇа
тахсыбыта. Ити курдук, геройдар
барахсаттар дойдуларын кємўс�
кўўр, кєμўл олох туЇугар туруу�
ласпыт дьоннор буолаллар. 

БиЇиги оіолорбутун дойдула�
рын туЇугар сомоіо кўўс буолан�
нар, билиилэрин кэμэтэн, тєрўт�
тэрин олохторун ўєрэтэн, кини�
лэринэн киэн туттуу санаатын бє�
ієргєтєн, дойду кэрэтин, кўўЇўн
сыаналыырга ўєрэтиэхтээхпит.
БиЇиги геройдарбыт Сэбиэскэй
Сойуус геройдара буолаллар. Ик�
киэн командирдар. Командир
диэн аμардас хаЇыы�кўргўй кє�
мєтўнэн буолбакка, бэйэтин хо�
лобурунан, илдьэ сылдьар дьон�

норун туЇугар ыалдьар, харыс�
тыыр тактиканы омугуттан туту�
луга суох тутуЇар дьоннор буо�
лаллар.

Геройдар єлбєт ўйэлээхтэр,
Геройдары дьон�сэргэ єрўў кўн�
дўтўк, киэн тутта саныыр, аат�
тыыр.

Билигин тас дойдулар урукку�
ну барытын хара балыырдаахтык
холуннарбыттарын, хайдах да сы�
мыйанан ўєхсўбўттэрин иЇин,
норуоттар биир сомоіо буолан
ситиспит бу улууканнаах кыа�
йыыларын єрєгєйє хаЇан да туора
сотуллуо, умнуллуо суоіа, єссє
эбии сырдаан, сыдьаайа, чаіылы�
йа туруоіа!

Саха норуотун бу хаанынан
суруллубут историятыгар норуот�
тар бўттўўн кєμўллэрин, тутулуга
суох буолууларын иЇин охсуЇууга
хорсуннук кыттыбыттарын биЇи�
ги сайдыылаах, таЇымнаах єйдєєх
кэлэр кєлўєнэлэрбит инникитин
холобур оμостуохтахтар, сўгўрў�
йўєхтээхэтэр, кэриэстиэхтээхтэр.

Оройуон бэтэрээннэрин
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ

ОЛЕСОВÀ Т.П.

В Фонд помощи
мобилизованным

поступило 3 млн. руб.
По состоянию на 7 декабря в Фонд

помощи мобилизованным гражданам и
военнослужащим, участвующим в Спе�
циальной военной операции, перечисле�
но 3055908 руб. В т.ч.: администрация ра�
йона � 85862 руб, ООО "Байылыат" �
20000 руб, ООО "Кристалл" � 50000 руб,
департамент культуры � 16000 руб, управ�
ление финансов � 41659 руб, управление
по молодежной политике � 10571 руб,
Служба жизнеобеспечения � 26206 руб,
управление спорта � 16876 руб, ЦРР�д/с
"Сайдыы" � 13100 руб, ЦРР�д/с "Туллук�
чаан" � 9500 руб, КИОиМЗ � 80600 руб,
департамент сельского хозяйства � 11500
руб, д/с "Малышок" � 5800 руб, д/с "Род�
ничок" � 11100 руб, Едейская школа�сад �
15000 руб, Убоянская СОШ � 16500 руб,
д/с "Чуораанчык" � 10000 руб, управление
образования � 18500 руб, Нюрбинский
межулусный комплексный центр помо�
щи семье и детям � 15000 руб, ЦРР�д/с
"Àленушка" � 11000 руб, д/с "Туллукчаан"
с. Хорула � 11500 руб, НСОШ №2 � 56400
руб, Нюрбачанская СОШ � 7000 руб, МО
"Октябрьский наслег" � 21221 руб, управ�
ление социальной защиты населения �
17000 руб, Контрольно�счетная палата �
5242 руб, Егольжинская СОШ � 37950
руб, д/с "Кыталык" � 8400 руб, Централи�
зованная бухгалтерия � 18000 руб, д/с
"Ымыычаан" с. Чукар � 10000 руб, Центр
занятости населения � 2000 руб, район�

ный Совет � 7868 руб, ЦРР�д/с "Кэскил"
г. Нюрба � 23900 руб, ИП "Àндреев Гри�
горий Григорьевич" � 5000 руб, ИП "Ти�
това Зоя Васильевна" � 200000 руб, д/с
"Мичил" � 8000 руб, мэрия г. Нюрба �
10000 руб, Сюлинская СОШ � 18500 руб,
ЦРР�д/с "Ромашка" � 21100 руб, Инвес�
тиционно�строительное управление �
8000 руб, ИП "Àнтонов Петр Иванович" �
30000 руб, ИП "Григорьев Дмитрий Да�
нилович" � 10000 руб, пенсионное управ�
ление � 20370 руб, Чукарская СОШ �
19000 руб, жители Кангаласского наслега
� 31790 руб, НФ ГУП "ЖКХ" � 67961 руб,
МО "Жарханский наслег" от населения
(концерт) � 6984 руб, ДИПИ � 56000 руб,
редакция районной газеты "Ньурба" �
7760 руб, центральная районная больни�
ца � 138009 руб, районный турнир по во�
лейболу � 58200 руб, ÀО "Кюндядинское"
� 30000 руб, МО "Жарханский наслег" �
11603 руб, Центр народного творчества и
спорта им. Д.С.Жирковой � 14200 руб,
Коммунтеплосбыт г. Нюрба � 8000 руб,
МО "Мархинский наслег" � 13755 руб,
ООО "Партнер" � 100000 руб, Хорулин�
ская СОШ � 15000 руб, СП "Едейский
наслег" � 8000 руб, ДК "Кыталык" � 110600
руб, ИП "Степанов Àнатолий Àлексее�
вич" � 50000 руб, д/с "Северяночка" �
12000 руб, Центр творчества и инноваци�
онных технологий � 38500 руб, ЦРР�д/с
"Лесная сказка" � 9708 руб, МО "Нюрба�
чанский наслег" от населения � 8000 руб,
д/с "Кэнчээри" � 10000 руб, Кировская
школа � 8878 руб, Нюрбинская много�
профильная гимназия � 103000 руб, КЦ
"Кэскил" � 18600 руб, ИП "Àввакумова

Сардана Ивановна" � 10000 руб, д/с "Са�
рыал" � 17000 руб, ИП "Бияков Àйаал
Осипович" � 20000 руб, Нюрбинская
МЦБС � 47000 руб, КЦ "Àйыы Тайбыт" �
6000 руб, МО "Сюлинский наслег" � 6000
руб, Нюрбинский драмтеатр � 24500 руб,
Хатынская СОШ � 15000 руб, ветуправле�
ние � 100000 руб, Жарханская СОШ �
40000 руб, администрация СП "Кюндя�
динский наслег" � 10000 руб, ДНТ "Туску"
им. С.Н.Эверстовой с. Кюндядя � 6000
руб, СП "Кюндядинский наслег" общест�
венные организации � 21000 руб, СП
"Кюндядинский наслег от населения
(концерт) � 27150 руб, СППК "Влада" с.
Кюндядя � 10000 руб, Маарская СОШ �
18000 руб, д/с "Кунчээн" с. Маар � 32500
руб, ИП "Румянцева Ольга Владимиров�
на" � 120000 руб, НЦ ОВД "ÀС�ВС" �
72750 руб, ОГПС РС (Я) № 26 � 26200 руб,
Иннокентьева Надежда Николаевна �
20550 руб, НКЦ "Àйыы Тайбыт" � 4078
руб, Мархинская СОШ им. К.Д.Уткина �
74911 руб, Кюндядинская СОШ � 30000
руб, Àканинская СОШ � 100335 руб, ДНТ
им. Героя Соцтруда М.Ф.Àлексеева с.
Егольжа � 12630 руб., ООО "Àмплиаре" �
5000 руб, Нюрбинская школа №3 � 58009
руб, д/с "Улыбка" � 14000 руб, управление
по молодежной политике (квест игра) �
6019 руб, СЭГХ г. Нюрба � 5500 руб., Чап�
пандинская СОШ � 41500 руб, Кангаласс�
кая СОШ � 56500 руб.

Кроме того, Хорулинская СОШ и
Нюрбинская птицефабрика внесли на�
личными по 30 тыс. руб. и 50 тыс. руб. со�
ответственно. На эти средства в г. Москве
оперативно были закуплены берцы, би�

нокли, рации, жгуты, обмундирование, и
переданы нашим землякам, участвую�
щим в СВО.

Пресс�служба администрации МР.

Разработаны памятки
дежурным по военным

комиссариатам
Главным организационно�мобилизаци�

онным управлением Генштаба ВС РФ раз�
работаны памятки дежурным по военным
комиссариатам по порядку действий при
обращении в военный комиссариат членов
семей военнослужащих, призванных по
частичной мобилизации, а также добро�
вольцев, по вопросу ведения переписки с
военнослужащими, сообщается в служеб�
ном письме районным военкоматам за под�
писью военного комиссара Республики Са�
ха (Якутия) Àлександра Владимировича
Àвдонина.

Согласно информации установлен
новый порядок и правила ведения пере�
писки с военнослужащими, находящи�
мися в зоне ведения СВО, внесены изме�
нения в инструкции дежурных по поряд�
ку действий при обращении в целях иск�
лючения социальной напряженности
среди членов семей военнослужащих, оп�
ределены меры по обеспечению своевре�
менной доставки корреспонденции
военнослужащим. 

Наталья СЕМЕНОВÀ.

Кємє оμоЇуллар
Àнал байыаннай эпэрээссийэіэ кытта сылдьар Ньурба

улууЇуттан тєрўттээх биир дойдулаахтарбыт дьиэ кэргэттэ�
ригэр араас таЇымнаах кємє тиЇигин быспакка оμоЇулла
турар.

Улуус дьаЇалтатыттан хас биирдии ыалга куратордар
анаммыт буоланнар барыларыгар толору боліомто уурул�
лар. Билигин ўксўн кыстыкка киирии боппуруоЇа сы�
тыытык турар буолан бўгўμμў туругунан мас, муус бэлэм�
нээЇинигэр, хотон сыбааЇыныгар 79 сайаапка толорулун�
на. Хорулаіа икки ыалга идэЇэлэрин туттарга кємєлєЇєн
махталлара улахан.

Балаіан ыйын 29 кўнўттэн аЇаіас телефон нўємэрэ
ўлэлиир, манна араас ыйытыыларынан 78 киЇи эрийэн
сўбэ ылла.

Бўгўμμў кўн туругунан 161 киЇи чэпчэтиилээх дас�
табырыанньа тутта.

Байыаннайдары єйўўр Фондаіа 3 055 908 кээмэйдээх
кємє харчыны тэрилтэлэр, урбаанньыттар, биирдиилээн
дьон ыыттылар. Фондаттан ўп ханна тыырыллыбыта анал
отчуот быЇыытынан тахсыаіа.

БиЇиги ийэлэрбит, эбээлэрбит илиилэринэн тикпит
сылаас кээнчэлэрэ, ўтўлўктэрэ, олбохторо, онтон да араас
атын халыμ таμас�сап 3 улахан дьааЇыгынан уолаттарбы�
тыгар ыытыллыбыта.

БааЇынай хаЇаайыстыбалар этинэн, арыынан биир
дойдулаахтарыгар кємє, тирэх буолаллар.

Дьиэ кэргэни уонна ыччаты єйўўр киин сўбэтинэн 68
киЇи туЇанна.

Барыта Ньурба улууЇугар быстах хомуурга ыμырыл�
лан барбыт биир дойдулаахтарбыт дьиэ кэргэннэригэр
уопсайа 649 сайаапканан араас кємє оμоЇулунна. Кємє
оμоруута саліанар.

Лена ПЕТРОВÀ.

Оройуон хаЇыата “Ўтўє санаа”
харыйата аахсыйаіа кытынна

Єрєспўўбўлўкэ ўрдўнэн ыытыллар "Ёлка добра" аЇы�
мал аахсыйа ахсынньы 1 кўнўттэн саіаламмыта. Ньурба�
іа быстах хомуурга ыμырыллан барбыт биир дойдулаах�
тарбыт оіолоругар, уопсайа 120�чэ оіоіо, анаммыт Саμа
дьыллааіы бэлэх туттарыыта саліанар.

Àхсынньы 7 кўнўнээіи туругунан, 36 оіоіо бэлэх
киирдэ, 32 шаригы бэлэх оμороору талан илдьэ барбыт�
тар. "Ньурба�Огни Нюрбы" хаЇыат эрэдээксийэтин кэ�
лэктиибэ аахсыйаіа кыттан “Кыталык” КД илдьэн бэ�
лэіин туттарда.

Àахсыйа ахсынньы 20�гэр  диэри саліанан барыаіа.

Бэйэбит информ.

– Местное самоуправление –

На сессии райсовета
Cегодня, 5 декабря, прошло очередное 35�е засе�

дание сессии районного Совета. Первым делом депу�
таты рассмотрели вопросы имущественного характе�
ра: включение здания Малыкайского дома народного
творчества в перечень муниципального имущества ра�
йона, передаваемого безвозмездно в муниципальную
собственность Бордонского наслега, и передачу
объектов муниципальной собственности Нюрбинско�
го района  в собственность РС (Я). С информацией
выступила председатель КИО Àнастасия Попова. 

Далее были рассмотрены изменения и дополне�
ния в районный бюджет на текущий год и на пла�
новый период  до 2024 г., и проект районного бюд�
жета на 2023 г. и на плановый период до 2025 г.. По
этим двум вопросам была заслушана информация
1�го заместителя главы района Николая Бурнаше�
ва. Сумма внесения изменений в утвержденный
план дохода бюджета на 2022 г. по проекту
составляет 414742 тыс. руб. 

Следует отметить, что, несмотря на некоторые
финансовые трудности, все принятые социальные
обязательства районом исполняются, капитальные
вложения в строительство также осуществляются.
В первом чтении прогнозируемый общий объем
доходов и расходов бюджета утвержден в размере
1468033 тыс. руб. 

После публичных слушаний по районному
бюджету, 16 декабря депутаты будут рассматривать
районный бюджет во втором чтении. 

Пресс�служба администрации МР.

Дойду эйэлээх олоіун туЇугар
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Уруккуну�хойуккуну хомноо�
бокко баар балаЇыанньаны кє�
рўєіўμ: биэс сыл анараатыгар,
о.э. 2017 сыл бўтэЇигэр 4734
ынахтаах буоллахпытына 2022
сылы 5120�чэ ынахтаах тўмўктээн
эрэбит.

НэЇилиэктэр уонна хаЇаайыс�
тыбалар бары кєрўμнэрин от�
чуоттарыттан кєстєрўнэн баала�
байынан 11�10 тыЇыынча туонна
ўўтў ылар курдукпут. Тєрўўр�
ууЇуур ынах ахсаана биллэрдик
элбээтэ буолан баран ўпкэ�хар�
чыга турар ўўт, атыыланар ўўт
лаппа аіыйаата. Ол курдук 2018 с.
5279 т ўўт атыыламмыт буолла�
іына быйылгы былааннаах 3748
туоннаны кыл имэрийэ толорор
кыахтаахпыт. Ити кэриμэ ыанар
ынахпыт ахсаана 211 тєбєнєн эл�
бээбитин ўрдўнэн атыыламмыт
ўўт 1531 туоннанан аччаата. 

Тоіо? Эппиэт ырытыстахха
маннык: Оройуон 126 бааЇынай,
"Хорула" уонна "Кўндээдэ" аахсы�
йалаах уопсастыбата ўўтў атыы�
лааЇыны элбээтиннэрдилэр. От�
тон "Ньурба�Àгро" ÀО ынаіын
ахсаанын 2 тєгўл аіыйатта, ынах�
таах ÀПХ�лар кєрдєрўўлэрэ олус
намтаата. Ити 3230 ынахха 113
мєл. солкуобайдаах кємєнў ыл�
быт биирдиилээн хаЇаайыстыба�
лар ўксўлэрэ ўўт туттарбатылар,
от�атырдьах ыйдарыгар ынахта�
рын тарбыйахтарын кытары мэч�
чирэμμэ алтынньы бўтэЇигэр
диэри ўўрэн кэбистилэр. Онон бу
хас биирдии ынахха кырата 600�
700 киилэ ўўтў сўтэрдибит. Эбэ�
тэр СЄ бырабыыталыстыбатын
кэтэх хаЇаайыстыбалар ынахта�
рыгар биэрбит 35 тыЇ. солкуобай�
даах кємєлєрє абырыахтааіар
буолуох, алдьархайа улаатта диир�
гэ тиийиллэр.

3000 ынахтан муμ сатаатар 600
киилэ ўўтў туттарбыттара буол�
лар, кырата 1800 туоннанан элбэх
ўўтў атыыга соіотуопкалыах эти�
бит. Эбэтэр ўбўлўєйдээх сылбы�
тыгар 5550 туонна ўўтў соіотуоп�
калаан, єрєспўўбўлўкэіэ бастыμ�
нар ахсааннарыгар тахсыахпыт
эбитэ буолуо.

Билигин инникини сылык�
тыах иннинэ, кэмэнтээрий оμо�
рор наада курдук.

СЄ Ил Дархана À.С. Николаев
быЇаччы соіотуопкаланар 1 кии�
лэ ўўккэ 50 оннугар 60 солк (суп�
суудьуйа буолбатах), ЛПХ�лар 1
ынахтарыгар 35 оннугар 37 тыЇ.
солкуобайдаах кємєнў оμорорго
дьаЇайан эрэр. Ити биирэ. Икки�
Їинэн, СЄ Судаарыстыбаннай
мунньаіын (Ил Тўмэн) бэрэссэ�
дээтэлин солбуйаачыта À.À. Гри�
горьева "Àрассыыйа аска�ўєлгэ
тутулуга суох буолуутун быраап
єттўнэн хааччыйыы" диэн тиэмэ�
іэ Парламент истиилэригэр этии�
тэ бэчээккэ таіыста. Онно биЇиэ�
хэ туЇалаах биир кўўстээх этии
киирдэ: тыа хаЇаайыстыбатын та�

баарын оμорооччулар кєрсєр
ороскуоттарын 90%�нын толу�
йарга � диэн Судаарыстыбаннай
дума аграрнай кэмитиэтин бэрэс�
сэдээтэлэ В.И. Кашин: "Парла�
ментарий бу этиитэ "Àрассыыйа
аска�ўєлгэ тутулуга суох буолуу�
тун быраап єттўнэн хааччыйыы"
парламентскай истиигэ ыйыы�
кэрдии быЇыытынан булгуччу
киллэриллиэіэ," � диэн бэлиэтээ�
тэ диэн À.À. Григорьева иЇитин�
нэрдэ.

Итинник тыа хаЇаайыстыба�
тын єйўўр дьаЇаллар тахсаллары�
нан бўгўн чуолаан ўўт соіотуоп�
катын хайдах тэрийэр нааданый,
тугу оμоруохха, ўлэни хайдах тэ�
рийиэххэ? Ўлэлиэххэ диэтэххээ
судургу буолан баран бу саамай
уустук, элбэх утарсыылаах эриир�
дээх�мускуурдаах ўлэ.

2023 сыл саіаланыытыгар
5130 ынахтаныахпыт уонна 500�
550 туμуй бургунастаныахпыт.

Оройуон дьаЇалтата тохсунньу
ыйга биир ынахха 1000�1100 кии�
лэ ўўтў соіотуопкалыыр соругу
туруорар. Ол аата 5130х1,1
т=5130�5643 туонна ўўт соіотуоп�
каланыахтаах. Бу улахан соругу
толоруу, уруккуттан этэрим, суру�
йарым да курдук � ўўтў оμорооч�
чу, астааччы�ўєллээччи, бата�
рааччы бары бииргэ тўмсэн ўлэ�
лээтэхтэринэ кыаллыан сєп. Ки�
нилэр оччоіо эрэ ыанар ынаіы
тутан олорор биирдиилээн хаЇаа�
йыстыбалар, бааЇынай�фермер
уонна тэриллиилээх аахсыйалаах
хаЇаайыстыбалар сўЇўєхтэригэр
туруохтара � тыа ыалын байылыат
олоіо тўстэниэіэ.

Манна хас даіаны моЇуоктаах
боппуруостар бааллар. Бастакыта,
астыыр�ўєллўўр арыы собуоттар�
даах тэрилтэлэр � "Влада", "Ба�
йар", "Сиибиктэ", "Ньурба�Àгро"
ўўт атыылаЇыллар сыанатын 1
киилэтигэр 10 солкуобайтан ўр�
дэппэттэрэ буолар. Бу тўбэлтэіэ
ЛПХ�лар ўўтў туттарыахтара суо�
іа, аμардас бааЇынай (фермер)
уонна тэриллиилээх хаЇаайысты�
балар 3700�3750 туоннаттан ордук
ўўтў туттарар кыахтара суох!

ИккиЇинэн, єрєспўўбўлўкэ
бўддьўєтўттэн бородууксуйаны

(ўўтў) оμорууга кєрсєр ороскуоту
толуйарга бэриллэр ўп нолуокта�
нар буолар. Ити ЛПХ�ларга 4%,
бааЇынай (фермер), тэриллии�
лээх хаЇаайыстыбаларга 6 % ыс�
таапканан нолуогабай инспекци�
яіа тєннўєхтээх. Биирдиилээн
ыаллар, бааЇынайдар, тэриллии�
лээхтэр ылбыт кємєлєрўн но�
луоктанар бырыЇыаннарын ас�
тыыр�ўєллўўр тэрилтэіэ тоіо
тєлўєхтээхтэрий? Бу боппуруоЇу
СЄ Бырабыыталыстыбатыгар ту�
руорсан чуолкайдаЇар наада.

ЎсўЇўнэн. Оройуон бэрэпиис�
кэлээх нэЇилиэнньэтэ 23575 ки�
Їи. Ол иЇигэр Ньурба куоратыгар
9965, Октябрьскай нэЇилиэгэр
2543 киЇи олорор, эбэтэр, оро�
йуон нэЇилиэнньэтин 53 %�на.
Балар хаЇаайыстыбалара холбоон
400, “Ньурба Àгро” � 100, Степа�
нов À.À. � 28 ынахтаахтар, баара
барыта 528 ынах эбэтэр оройуон
ынахтарын 11 %�на.

Àнтоновка, Ньурба куоратын
олохтоохторун сылга ўўт аЇылык�
ка наадыйыылара 5000 туонна.
(12508х4ц). Уопсай наадыйыы 60
% 3000 туонна ўўккэ тэμнэЇэр. Бу
хас биирдии киЇи, нэЇилиэк, куо�
рат салалталарын тєбєлєрўн ўлэ�
лэтэр боппуруостар буолара саар�
баіа суох!

Ўўккэ ўчўгэйдик толкуйдам�
мыт сыаната быЇыаіыμ. "ЛФХ",
"КФХ", "Àкционернай уопсасты�
ба" диэн араастаабакка биир сыа�
наны быЇыахха � 3,4 %�х ўўккэ
соіотуопка сыанатын 1 киилэти�
гэр 14�00 солкуобайынан быЇыах�
ха. ЛПХ�лар, бааЇынай (фермер)
хаЇаайыстыбалар ыабыт ўўттэ�
риттэн ньирэй иЇэр (1 тєбєіє 200
кг), дьиэ кэргэн 1 киЇитигэр сыл�
га 100 киилэни кєіўрэтэн баран,
табаарынай ўўтўгэр барытыгар
дуогабардаЇыахха. Ўўтў оμорооч�
чуну сўўрдўбэккэ, ўўттэрин дьиэ�
лэриттэн ылыыны олохтуохха,
дьиэ кэргэн сылга сиир сўєгэйин,
арыытын уоптабай сыанаттан
10% чэпчэтэн тєлєтўєххэ. Оччо�
тугар бэйэтин ўўтўн эрийэн оμор�
бут 1 киилэ сўєгэйигэр, арыыты�
гар 2�1, 2,2 тєгўл элбэіи арыы со�
буотуттан ылыаіа.

Ньурба куорат чугаЇынааіы

Марха єрўс уμуордааіы нэЇи�
лиэктэр астыыр�ўєллўўр арыы со�
буоттарыгар потребительскэй
кээпэрэтииптэригэр сыЇыан ик�
ки єрўттээх буолуохтаах. Куорат
чугаЇынааіы астыыр�ўєллўўр тэ�
рилтэлэр сўрўннээн ўўт аЇылык�
тары оμоруохтаахтар, туппут ўўт�
тэр 40�75 %% арыылыахтаахтар.
Оччоіо суоттаан кєрдєххє туппут
1 киилэ ўўт бородууксуйата 45�46
солкуобайга тэμнэЇиэіэ. Мантан
ўўт туттарааччы 14 солкуобайы,
ўўт кибитээнсийэтин таЇаараач�
чы "Влада" 1�00 солкуобайы ылла�
іына, арыы собуота, эбэтэр кээ�
пэрэтиип ороскуотун саптарыгар
29�30 солкуобай хаалар.

"Марха" єрўс уμуоргутунааіы
ыраах сытар нэЇилиэктэр сааскы,
кўЇўμμў, сорохтор сайыμμы си�
ринэн сырыы  харгыстанарынан
туппут ўўттэрин 60�65 % арыы�
лыахтаахтар. НэЇилиэк иЇигэр
туттар арыыларын, ўўттэрин, сўє�
гэйдэрин ордугун (ол собуокка
оμорбуттарын аμарын кэриμэ
тахсар) "Владаіа" уонна "Байарга"
уоптабай сыанатынан сєптєєх до�
кумуонунан бигэргэнэн туттар�
дыннар. Ити бородууксуйалары
ўўтўгэр таЇааран баран ити 2
улахан тэрилтэлэр били ылыах�
таах 1�дии солкуобайдарын тє�
нўннэрдиннэр. Ону таЇынан
арыыларын собуоттара нэЇилиэк�
тээіи кээпэрэтиип эбэтэр арыы
собуотун бэйэтин балансатыгар
турар буоллаіына, кинилэр сўрўн
сириэстибэлэрин амортизация�
ларын эмиэ уйуннуннар. Оччоту�
гар ыраах нэЇилиэктэр астыыр�
ўєллўўр собуоттар ночоото суох
хаалыахтара.

Тўмўккэ ЛПХ, ыанар ынах�
таах биирдиилээн ыаллар, бааЇы�
най (фермер) хаЇаайыстыбалар
баЇылыктарыгар туЇаайан ман�
ныгы этэбин:

� СЄ Бырабыыталыстыбата
эЇиги курдук ўўтў оμорооччу�
ларга иккиттэн биирин талларан
кємє икки кєрўμўн кєрўнэр
буолла. Олортон биирэ � ыанар
ынах тєбєтўгэр 37 тыЇ. солк., эбэ�
тэр толору табаарынай бородуук�
суйаіа кєЇєр тўбэлтэлигэр тутта�
рар 1 киилэ ўўккэ 60 солкуобай

кємєнў ылаллар.
Бу тўбэлтэіэ 3�4 чилиэннээх

дьиэ кэргэн 1�2 ынахтаах буолла�
іына, атыыга тахсар ўўтэ суох.
Онон муоіа�чуоіа суох 37 тыЇ.
солкуобайы ылан баран, ўўтўнэн
бэйэтин айаіын хааччынара ор�
дук буолан тахсар.

Оттон 3�4 элбэх ынахтаах ыал�
лар 37 тыЇ. солкуобайтан аккаас�
танан баран, табаарынай ўўккэ
кєЇєллєрє ордук.

Ол тугунан? Ылан кєрўєіўμ
биир холобуру: Иванов И.И. 4
кэргэннээх 3 ынахтаах. Сайын
оттуубут диэн ааттаан  Бєтўрўєп
таμаратын кўнўттэн алтынньы
ортотугар диэри ынахтарын ньи�
рэйдэрин кытары холбоон мэччи�
рэμμэ ыытар. Ордор 740 киилэ
ўўт, онтон 25 % � 175 киилэтин
ўўтўнэн 90 солк. атыылыыр. Онто
15750 солк. турар. Ордубут 565
киилэтин эрийэн арыылыыр, 24
киилэ арыы кэлэр. Àрыытын кии�
лэтин 800 солк. атыылыыр. Онтон
19200 солк. харчы киирэр уонна
111 тыЇ. солк. кємє ылар. Онон
барыта 145 тыЇ. 950 солк. уу хар�
чынан киирэр. Итинтэн 4 % но�
луоктанан 5840 солк. кєіўрўўр. Уу
харчынан ыраас дохуота 140 тыЇ.
110 солкуобай.

Кємє иккис кєрўμэр кєстєіў�
нэ табаарынай ўўтэ 2900 кии�
лэ*74=214 тыЇ. 600 солк.
(2900х60х0,04) кємєттєн 6960
солк. нолуоктанар. Собуоттан
ылар 28 киилэ арыытыгар � 172 60
солк., 36 киилэ сўєгэйигэр 20160
солк. тутуллар. Ыраас дохуота 170
тыЇ. 220 солкуобай! БарыЇа (170
220�140 110 солк.) 30 110 сол�
куобай.

Туох да тўбўгэ�садьыга суох
иккис барыйаан ордук барыстаах.
Онно�манна муннукка атыылыы
сатаабакка, ўўт эрийбэккин,
арыылаабаккын, отчуот (деклара�
ция) оμорбоккун. Маны ўчўгэй�
дик толкуйдааμ, чопчулааμ.

Мин кєтєхпўт боппуруоспар
ўўтў оμорооччулар, астааччылар�
батарааччылар, хаЇаайыстыбан�
ньыктар, ўлэлии сылдьар тыа ха�
Їаайыстыбатын исписэлиистэрэ,
тыа хаЇаайыстыбатын департаме�
ныгар тўмсэн атах тэпсэн олорон
кэпсэтиэіиμ, санаа атастаЇыа�
іыμ. Бу мунньахха билигин бо�
чуоттаах сынньалаμμа олорор
кырдьаіас саастаах аксакаллар�
бытын кытыннаран сўбэлэрин�
соргуларын истиэіиμ.

БыЇата, бары тўмсўєіўμ, сай�
дыы суолларын биир єйгє�санаа�
іа киирэн тўстўєіўμ уонна бары
тиритэ�хорута ўлэлээн ўрўμ илгэ�
ни ўксэтэр суоллары тобулуоіуμ.

Уйбаан НЬУКУЛÀÀЙÀП,
СЄ ТХ туйгуна,

РФ Суруналыыстарын
СойууЇун чилиэнэ,
учуонай зоотехник.

Àхсынньы 2022 сыл.

– Àктуальнай тиэмэ –

Ўўт тула кэпсэтиэіиμ,
тўмсўєіўμ, бииргэ ўлэлиэіиμ

Сиртэн хостонор баайдаах � Накыын алмааЇа, Киирэп таас чоіо хостонорунан Ньурба оройуона
"бырамыысыланнай" ыстаатыЇын ыллахпыт дии. Дьиμ иЇигэр орйуон 18 нэЇилиэгэр нэЇилиэнньэ улахан
аμара тыа сиригэр олорор уонна тыа хаЇаайыстыбатынан дьарыктанар. Тыа сирин дьоно буоларбыт
быЇыытынан, сўрўн дьарыкпыт сир оμоЇуута, ынах�сылгы сўєЇўнэн иитиитэ буолар, кинилэртэн ўўт, эт
астары ылан, айахпытынииттэбит. Ўєрэх уонна наука этэринэн итилэртэн киЇи доруобуйатыгар саамай
туЇалааіа ўўт буолар. Ол иЇин мин бўгўн ўўтў оμорооччулар, кинини астыыр�ўєллўўр, батарар тэрилтэлэр
сыЇыанаЇыыларыгар, тєрўєіў уонна ўўтў биэрэр ынахтаах ыаллар, бааЇынай уонна тэрээЇиннээх улахан
хаЇаайыстыбалар ханнык кыЇаліалаахтарыгар санаабын бэчээт чиэрэс этэргэ холонуом.

Ньурба куоратыгар Сербина
Галина Àнатольевна Норуот кєіў�
лээЇинин сылын чэрчитинэн сонун
бырайыак суруйан, 550 000 солк.
кємє харчы ылан FOOD MIX кы�
тай куукунатын кафетын аанын
Ньурба дьонугар анаан арыйда.

Галина Àнатольевна урбаан
эйгэтигэр саμа киЇи буолбатах,
кини минньигэс аЇын элбэх киЇи
амсайбыт буолуохтаах. Бэйэтэ ка�
фетын турар сирин атыылаЇан,
дьиэтин саμалыы толору єрє�
мўєннээн, сабыс�саμа оборудо�

вание аіалтаран элбэх ўлэни
оμордо.

Куукунатын менютугар бэйэ�
тин авторскай бўлўўдэлэрин кил�
лэрдэ, маны тэμэ донердар, рол�
лылар, араас кытай куукунатын
аЇа уонна Саха сиригэр биллэр
Бон Àми кондитерскай бэкээри�
нэни кытары дуогабардаЇан торт,
пирожнай арааЇын аіалар.

Сонун FOOD MIX кафе бэйэ�
тин сэргээччилэрин буолуоіа
диэн саарбахтаабаппыт. Саμа ка�
фе Пушкин уул.19 №�гэр ўлэлиир.

Лена ПЕТРОВÀ.

Àхсынньы 6 к. Ньурбачаан нэ�
Їилиэгэр маіаЇыын дьиэтигэр сы�
Їыары тутуллубут ууну ыраастыыр
ыстаансыйа ўєрўўлээх аЇыллыыта
буолла. Манна Ньурбаттан улуус
баЇылыгын солбуйааччыта Васи�
лий Семенов, улуустааіы урбааны
єйўўр киин салайааччыта Нюргуяна
Михайлова, Баайга�дуолга сы�
ЇыаннаЇыыларга уонна муници�
пальнай атыылаЇыыларга кэмитиэт
бэрэссэдээтэлэ Àнастасия Попова,
ЮНЕСКО иЇинээіи норуот эм�
читтэрин Àссоциациятын магистра,
Àар Àйыы итэіэлин 11�с кэрдиис�
тээх алгысчыта, ўрдўкў категория�
лаах норуот эмчитэ, Таркаайы
нэЇилиэгин бочуоттаах олохтооіо,
ўлэ бэтэрээнэ Àлиса Иннокентьева
кэлэн ыалдьыттаатылар.

Мустубут дьон алаадьы,
быырпах, морошка барыанньата,
торт амсайдылар, ўгўс ўтўє тыл�
лар, алгыс бастыμа этилиннэ.
Маны таЇынан бу ааЇан эрэр 2022
с. биллэриллибит Норуот кєіў�
лээЇинин сылын чэрчитинэн би�
Їиги нэЇилиэктэн бэйэлэрин кє�
іўлээЇиннэринэн бырайыак су�
руйан, куонкуруска кыттан кємє

ылбыт, ўлэлэрин кєрдєрбўт бас�
тыμ дьоннорго тўєскэ кэтиллэр
анал бэлиэ туттарылынна. Ол
курдук, бу бэлиэнэн наіараада�
ланнылар: Евгений Àндреев,
"Ыраас уунан хааччыйыы" быра�
йыак ааптара;  Àлена Павлова �
"Ўс ураЇа" бырайыак; Эльвира
Николаева � "Дьоіус бэкээринэ";
Николай Àндреев � "Дизель мо�
туордары єрємўєннээЇин" быра�
йыак ааптара; Эвелина Высот�
ских � "Т.À. Харбанова аатынан
сквер" бырайыак ааптара.

Бўгўμμў кўн дьоруойдарыгар
Марина, Евгений Àндреевтарга
ылсыбыт дьыалалара салгыы сай�
дарыгар, кэскиллээх буоларыгар
ис сўрэхпититтэн баіарабыт!

БиЇиги нэЇилиэкпит соци�
альнай�экэнэмиичэскэй єттўнэн
сайдарыгар кылааттарын киллэр�
сэр биир дойдулаахтарбытыгар
тус олохторугар бары ўтўєнў, сыр�
дыгы баіарабыт! Этэμμэ буолуμ!

Ньурбачаан нэЇилиэгин
пресс�киинэ.

––  ННооррууоотт  ккєєііўўллээээЇЇиинниинн  ссыыллаа  ––

ККККыыыыттттаааайййй     ккккууууууууккккууууннннааааттттыыыынннн
ккккааааффффееееттттаааа     ааааЇЇЇЇыыыыллллыыыыннннннннаааа

Ууну ыраастыыр ыстаансыйа аЇылынна
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Сахабыт сирин ўрдўнэн 2012
сылтан тыйыс тымныы кыЇыммы�
тынан киэн туттар, саха норуота
ыалдьытымсаіын туоЇулуур "Кы�
Їын Саха сириттэн саіаланар" бэс�
тибээл ыытыллар. Àхсынньы 1 кў�
нўгэр Н.И. Харитонов � Николай
Чуор аатынан "Кыталык" КД иЇи�
нэн ўлэлиир кулууптар тўмсўўлэрин
салайааччыта Иванова Фекла
Ивановна 2018 сылтан буолар
"Зимние узоры седого Вилюя" бы�
райыага тєрдўс тєгўлўн ыытылын�
на. Бырайыак туЇунан сырдатар
буоллахха, манна Ньурба оройуо�
нун олохтоохторун илиинэн бэйэ
оμоЇугу оμорон киэμ араμаіа та�
Їааран, кэлэн иЇэр Саμа дьыл чу�
гаЇаабытын бэлиэтээЇин буолар. 

Манна уЇуйаан сааЇыттан са�
іалаан, улахан дьоμμо тиийэ
илиилэригэр талааннаах баіа�
лаахтар кытталлар. ТэрээЇини
Ньурба куоратын "Àленушка" оіо
уЇуйаанын "Виноградинки" ўμ�
кўў бєлєіє арыйда (сал. À.Г. Се�
далищева). Н.И. Харитонов � Ни�
колай Чуор аатынан "Кыталык"
КД салайааччыта Дондокова Са�
мангади Базарсадаевна кўрэх
сыалын�соругун билиЇиннэрэн
тыл эттэ, кўрэх кыттыылаахтары�
гар ситиЇиини баіарда. Быйылгы
кўрэххэ "Креативная игрушка",
"Символ года", "Новогодняя кук�
ла", "Зимние узоры" номинация�
ларга отучча киЇи кыттыыны ыл�
ла. Хатыыттан, Кўндээдэттэн,
Àнтоновкаттан, Ньурба уЇуйаан�
нарыттан, оскуолаларыттан уон�
на биирдиилээн дьон араас кэрэ
оμоЇуктарын аіалан дьон кєрўў�
тўгэр туруордулар. Дьўўллўўр сў�
бэіэ бырайыак ааптара Иванова
Фекла Ивановна, СЄ култуура�
тын туйгуна, Ньурбатааіы Ус�
куустуба оскуолатын художест�
веннай салаатын уЇуйааччыта,
ўрдўк категориялаах учуутал Его�
рова Àлиса Васильевна, дьўўллўўр
сўбэ бэрэссэдээтэлинэн Н.И. Ха�
ритонов � Николай Чуор аатынан
"Кыталык" КД иЇинэн ўлэлиир

"Хобби � класс" салайааччыта Ва�
сильева Àнна Николаевна ўлэлээ�
тилэр. 

Кєрўў тўмўгўнэн "Зимние узо�
ры" � кыЇыммыт кэрэтин хоЇуйар
уруЇуй кўрэіэр кыайыыны оіо�
лорго Убайаан орто оскуолатыт�
тан Николаева Àнгелия ситистэ,
улахан дьоμμо бу номинацияіа
Тимофеева Варвара Николаевна,
"Àленушка" оіо уЇуйаанын
иитээччитэ кыайда. "Креативная
игрушка" � Саμа дьыл симэммит
харыйатын киэргэлэ, харыйа ан�
ныгар эбэтэр иилиллэр оонньуур�
дарын кєрўўгэ оіолорго Кўндээдэ
орто оскуолатыттан Àнаньева Ка�
тя, улахан дьоμμо Семенова Àн�
тонина Максимовна, "Àленушка"

оіо уЇуйаанын иитээччитэ бас�
таатылар. 

Кўрэхпит ўгэс буолбут номи�
нацията, ўўнэр сылбыт бэлиэтэ �
"Сыл бэлиэтэ" анал аакка, оіо�
лорго Ньурба куоратын "Туллук�
чаан" оіо уЇуйааныттан Николаев
Никита бастаата, улахан дьоμμо
Ньурбатааіы библиотечнай сис�
тиэмэ ўлэЇитэ Илларионова Ма�
рина Олеговна бастакы миэстэни
ылла. "Новогодняя кукла" номи�

нацияіа оіолорго Àнтоновка ор�
то оскуолатыттан Михайлова На�
рыйаана, улахан дьоμμо Ньурба�
тааіы киин балыыЇа ўлэЇитэ Его�
рова Нюргуяна Васильевна кыа�
йан ўєрдўлэр�кєттўлэр. 

Кўндээдэ орто оскуолатын
ўєрэнээччитэ Габышева�Варла�
мова Àйсаана тойон сўбэ анал
аатын ылла. Кўрэххэ кыттыбыт�
тар бары туоЇу сурук туттулар.
Ньурба куоратын "Àленушка"
уЇуйаанын оіолорун, ўлэЇиттэ�

рин ўлэлэрин аіалан быыстапка�
лаан кэлбит дьону сєхтєрбўттэри�
нэн бэлиэтээн ааЇыахпытын ба�
іарабыт. 

Тўгэнинэн туЇанан, єрўўтўн
кўўс�кємє буолар, илиилэригэр
талааннаах Ньурбабыт оройуонун
єйўўр биЇиги спонсордарбытыгар
� "HOBBY & HOME" салайааччы�
тыгар Àввакумова Сардана Ива�
новнаіа, "Нитка" маіаЇыын сала�
йааччытыгар Àндреев Владимир
Николаевичка, "Хозяюшка" маіа�
Їыын салайааччытыгар Посель�
ская Сардана Гаврильевнаіа ула�
хан махталбытын тиэрдэбит! Ба�

іарабыт ўлэіитигэр ўрдўк сити�
Їиилэри, кытаанах доруобуйаны,
саμа саіахтар арылла туралларын! 

ЭЇиил, 2023 сылга "Зимние
узоры седого Вилюя" кўрэх
ыытыллыбыта биэс сыла буолар.
Бу бырайыак єссє да элбэх саμа
талааннары арыйан, саргылаах
Саμа дьылбыт чугаЇаабытын са�
натардыы Ньурба оройуонун
бренда буолуо диэн эрэнэ хаала�
быт.

Àнна ВÀСИЛЬЕВÀ,
Харитонов�Николай Чуор аатынан

"Кыталык" КД исписэлииЇэ.

Àхсынньы 3 кўнўгэр Чуукаарга
Àрассыыйа ўтўєлээх учуутала, РФ
ўєрэіириитин туйгуна, "Дети Са�
ха�Àзия" фонда стипендиата, но�
руот маастара Николаев Василий
Николаевич тєрєєбўтэ 75 сылыгар
анаммыт бэрт дьоЇун тэрээЇин оро�
йуон араас оскуолаларын ўгўс та�
лааннаахтарын бэйэтин тула мус�
та.

КиЇи киэнэ кэрэмэЇэ, аіыс
кырыылааіа Василий Николае�
вич баара буоллар, алмаас таас�
тыы араас єμўнэн кўлўмнўў оон�
ньуур дьикти талаанынан кэнчээ�
ри ыччатын ўрдўккэ, кэрэіэ угу�
йа, саμаттан саμа, сонунтан со�
нун идеяларынан умайа, Ньурба
техническэй лицейигэр билигин
да ўлэлии�хамсыы сылдьыа эбитэ
буолуо.

Василий Николаевич анал
ўєрэх кыЇатыттан ылбыт дипло�
мунан уруЇуй уонна черчение
учуутала этэ эрээри, бэйэтин бэ�
йэтэ сайыннаран, оіо эрдэіиттэн
баіарбыт идэлэринэн барытынан
ситиЇиилээхтик дьарыгырбыт,
онно оіолору сыЇыарбыт, уЇуй�
бут ураты киЇи. Ол курдук исто�
рик, кыраайы ўєрэтээччи, культу�
ролог, поэт, художник, фотограф,
археолог, архитектор, скульптор
сатабылларын барытын олоіор
дьўєрэлээбит дьикти талааннаах,
сылайары улахаμμа уурбат улуу
ўлэЇит Чуукаар оскуолатыгар, он�
тон 2000 сылтан 2010 сылга диэри
Ньурба техническэй лицейигэр
бэйэтин улахан кылаатын кил�
лэрбитэ, сўрэіин сылааЇын анаа�
быта.

Оіо эрдэіинэ тулаайах хаал�
быт уолчаан, кэлин Àрассыыйа
ўтўєлээх учуутала буола ўўммўт
Василий Николаевич бу ситиЇии�
тин "Чуукаарга ўєрэппит�ииппит
учууталларым єμєлєрє буолар"
диэн улаханнык махтана ахтан,
бэйэтин эссетигэр суруйбута. Ол
кини дьоллоох дьыліатыгар дьай�
быт сэттэ учуутал араас предмек�

кэ ўєрэппиттэр эрээри, бары май�
гыннаЇар биир уратылаахтар
эбит: кылаас таЇынан киэμ далаа�
Їыннаах, олоххо кєдьўўстээх
араас дьарыгынан оіолору уЇуй�
буттар, олор истэригэр билиигэ�
кєрўўгэ тардыЇыылаах, сайдыыга
сайаіас, аЇаіас майгылаах Васи�
лий утумнаахтык дьарыктаммыт. 

Ол туЇунан эссеіэ маннык ах�
тар: "Васильев Василий Николае�
вич аан маμнай тыыннаах мунну�
гу, музейы олохтоон, айымньы�
лаах ўлэни тэрийбитэ. Прокопьев
Михаил Яковлевич похуоттары,
краеведческай ўлэни сайыннар�
быта. Стручкова Светлана Васи�
льевна туристическай слеттарга
утумнаахтык бэлэмнээн, сити�
Їиилээхтик кыттарбыт. Проко�
пьев Василий Яковлевич Бўлўў�
тээіи ГЭС тутуутугар экспедици�
яны тэрийбитэ. Семен Михайло�
вич Ефремов литературнай куру�
Їуогу, Шадрин Николай Марко�
вич геологическай похуоттары
салайсан илдьэ сылдьыбыта.
Марха єрўс устун прибордарынан
радиацияны кэмниирбит, алмаас
спутниктарын кєрдєєбўппўт. Ин�
нокентьев Николай Наумович са�
лайыытынан биологияіа уопут�
тары элбэхтик оμорор этибит,
гидропон ньыматынан фермаіа
эбии аЇылыгы биэрэрбит. Музей�
га "Фауна и флора" диэн пави�
льон, историко�географическай
отделга "ЫЇыах, Булт тэриллэрэ"
диэμμэ экспозиция оμорбуппут.
Николай Наумович батыЇыннара
сылдьан кємєлєЇўннэрэрэ, уру�
Їуйдатара, реферат суруйтарара.
Талааннаах учууталлартан уЇу�
йуллан, кинилэр баай уопуттарын
иμэринэн, Àрассыыйа ўтўєлээх

учууталыгар тиийэ ўўммўппэр ки�
нилэргэ махталым улахан".

Бу маннык дьоіурдаах учуу�
талларга такайыллан улааппыт
ўєрэнээччи ис кыаіа арыллыбы�
тын, айар�тутар талаана уЇукту�
бутун кэлин хоЇоонунан маннык
хоЇуйар.

Куугунуур киэμ куйаар
Киμкиниир киинигэр,
Ытылла ыгыллар
Àйыы кўўс ўєЇўгэр
Ўс кутум кутуллан
Ўєскээбит эбиппин,
Сєбўнэн сааЇылыыр
Сўр кўўстээх буолбуппун.
Василий Николаевич бары ис

кыаіын, дьоіурун, талаанын, ити
ўєрэппит учууталларын ўтўє хо�
лобурдарын олук оμостон, кэн�
чээри ыччаты сайыннарыыга,
иитиигэ, ўєрэтиигэ анаабыта.
Àны билигин кини айар кыЇатын
ааспыт, сўрэіин сылааЇын бил�
бит ыччаттара, оскуолалара аатын
умнубаттар.

Бу бэлиэ тўгэнинэн туЇанан,
Василий Николаевич ўтўє аатын
ўйэтитэр сыаллаах Чуукаар ос�
куолатын тэрээЇинэ киэμ ис хо�
Їоонноохтук ааста. Кэлбит дьон
Василий Николаевич айан�тутан
хаалларбыт араас оμоЇуктарын,
хартыыналарын, хаартыскаларын
кэрэхсии кєрдўлэр. Ону таЇынан
хас да оскуола оіолорун, ўлэЇит�
тэрин талааннаах тарбахтаахта�
рын уран оμоЇуктара уЇун кєрў�
дўєр устун тэниччи тардыллыбы�
тыттан киЇи хараіа сылаанньыйа
сырдыыр, айыах�тутуох баіата
уЇуктар.

Оскуола иЇэ тобус�толору ки�
Їи. Тус�туспа кабинеттарынан
араас ис хоЇоонноох дьарыктар,

кўрэхтэр биир кэмμэ ыытылын�
нылар. Оскуола дьиэтэ дьиμ чах�
чы айар талааннаахтар мустубут
тўЇўлгэлэрэ буолла: кыра саастаах
оіолор бэрт дьоЇуннук туттан,
умсугуйан туран пластилинынан
оμоЇукка кўрэхтэстилэр, атын
кабинекка Василий НиколаевиЇы
кытта алтыспыт дьон истиμ�иЇи�
рэх ахтыылара ыытылынна.

"Àхтыы тўЇўлгэтин" Василий
Николаевич айымньылаах дьиэ
кэргэнин: олоіун аргыЇа, тўєрт
оіотун ийэтэ, ўлэтин ўтўє сўбэЇи�
тэ, ўрдўккэ, кэрэіэ кынаттааччы�
та, айар талаанын иэйиитэ Сар�
гылана Николаевна, оіолорун,
сиэннэрин айбыт�туппут оμоЇук�
тара ураты ис хоЇооннообуттар.
Àхтыы олус иЇирэхтик, истиμ�
ник, ис сўрэхтэн буолла. ÀлтыЇан
ааспыт бар дьоно сонунтан сонун
сырдык єйдєбўллэрин ўєрэ�кєтє
кэпсээннэр, Василий Николае�
вич киЇи быЇыытынан кэрэтин
бииртэн биир уратыта арыллан
истэ. Лицейтэн куйаар ситими�
нэн холбоммут Петров Николай
Николаевич, Кузьмина Елена
Егоровна, Мясоедова Àлександра
Валерьевна, Михалева Марина
Владимировна ахтыылара тўЇўл�
гэни єссє кэμэтэн биэрдэ.

Маны таЇынан "Байанай ыйа
мин харахпынан" хаартыска кўрэ�
іэ, искусство оскуолатын маас�
тар�кылааЇа, "Натюрморт" уру�
Їуйдьуттар куонкурстара, Чуу�
каар сэлиэнньэтин кэлэр кэмμэ
сайдыытын тўстўўр форсайт�сес�
сията ўлэлээтэ. Научнай�практи�
ческай конференция тўєрт секци�
янан ыытылынна.

Àркадий Юрьевич Федоров
дириэктэрдээх Ньурба техничес�

кэй лицейэ бу тэрээЇиμμэ кєх�
тєєх кыттыыны ылла. Кыайыы�
лаахтарга, миэстэлэспиттэргэ Ва�
силий Николаевич дьиэ кэргэ�
ниттэн сыаналаах бириистэр, ли�
цейтэн харчынан бириэмийэлэр,
технология ўлэЇиттэрэ чочуйбут
сувенирдара туттарылыннылар.

БиЇиги лицейдэр эмиэ сити�
Їиилээхтик кўрэхтэргэ кыттан,
ўєрдўбўт�кєттўбўт. Быыстапкаіа
Васильева Н.Н. салайааччылаах
Нюргусова Таня (11 "а") бастаата,
иккис миэстэ технология учуута�
ла Федотов Виктор Иванович,
научнай конфернцияіа Попов
Сайаан (6 кылаас) � бастакы, Ин�
нокентьев Виктор (10 "б") � бас�
такы, учууталлар секцияларыгар
Данилова Светлана Егоровна �
бастакы, "Байанай" хаартыска кў�
рэіэр Угапьев Àйаал (9 "а") � ўЇўс,
"Натюрморт" уруЇуй кўрэіэр Ни�
колаева Сахаяна Григорьевна бас�
такы миэстэ буоллулар. Онон
кэлбит дьон, оіолуун улахан�
ныын, элбэх араас кўрэххэ кыттан
дуоЇуйан бардылар.

Бу тэрээЇини иилээн�саіа�
лаан ыыппыт Федорова Июлия
Илларионовна дириэктэрдээх
Чуукаар оскуолатын кэлэктииби�
гэр, Василий Николаевич дьиэ
кэргэнигэр, лицей дириэктэригэр
Федоров Àркадий Юрьевичка,
искусство оскуолатын ўлэЇиттэ�
ригэр, кыттыбыт бары оскуола�
ларга Ньурбатааіы техническэй
лицей аатыттан махталбытын этэ�
бит.

Инникитин Àрассыыйа ўтўє�
лээх учуутала Василий Николае�
вич Николаев аатын ўйэтитэр
сыаллаах маннык тэрээЇин єссє
кэμээн, єрєспўўбўлўкэ бары та�
лааннаахтарын, уЇуйааччыларын
тўмэр киэμ тўЇўлгэтэ буоллар
диэн баіа санаабытын этэбит.

ДÀНИЛОВÀ С.Е., 
À.Н. Чусовской аатынан

Ньурба техническэй
лицейин учуутала. 

– Редакция почтата –

Ўтўє киЇи аата ўйэлэргэЎтўє киЇи аата ўйэлэргэ

––  ККууллттуууурраа  ––

"КыЇын Саха сириттэн саіаланар" бэстибээл ыытылынна
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Àаспыт ый бўтўўтўгэр ыытыл�
лыбыт саха тылын, култууратын
учууталларын єрєспўўбўлўкэ уоп�
састыбаннаЇын кыттыылаах II си�
йиэстэрэ єйў�санааны чєллєрўтэр�
гэ, санааны сааЇылыырга кўўс�кє�
мє буолара чуолкай.

Баары баарынан эттэххэ, саха�
лыы саμаны сатардар доріооммут
иЇиллэрэ намтыы турар. Сабардам
сайдыы силлиэтэ ийэ тылы эмиэ
таарыйар, кини � уларыйар, сай�
дар, буомурар. Билэбит, єскє кини
туттуллубат буоллаіына норуот
быЇыытынан сўтэр аакка барабыт.
Онтон ордук хомолтолоох ама,
баара буолуо дуо…

Соторутааіыта планета нэЇи�
лиэнньэтэ 8 миллиард киЇи буол�
ла. Итинтэн 1,5 млрд. киЇи � кы�
тайдар. Ол дьонноруμ тєрўт тыл�
ларын дьоппуоннар курдук мэμ
саіаны да эмтэриппэккэ илдьэ
сылдьаллар. Глобализация холо�
ругуттан кыйма кытайдар аптаах
арбаіас бўрўнэн син биир куоп�
паттар. Онон�манан кинилэри
ўргўєр�аргыар тумнубат. Ол да
буоллар миллиардтан тахса киЇи
тулуура дуулаіа, охтон�самнан
биэрбэт, онон кытай тыла баара,
баар уонна баар буола туруоіа.
НэЇилиэнньэ ахсаана уонна тєрўт
тыл биир ситимμэ сылдьаллара
єйдєнєр.

БиЇиги сахалар мєлўйўєн да
буола иликпит, инникитин этэμ�
μэ олорон истэхпитинэ бу кэр�
дииЇи ылыахпыт. Сыыппара
сыыппаранан, ол да буоллар баіа�
лаах мєлўйўєммўтўттэн хаспыт уу
сахалыы саμарыа билиμμитэ
таайбараμ. Єрєспўўбўлўкэіэ са�
халыы, нууччалыы судаарыстыба
тыллаахпыт, ким хайатынан са�
μарара�суруйара омнуоламмат.
Онуоха эбии сокуоннар, нуорма�
быраап аакталара нууччалыыттан
сахалыыга тылбаастара бэрт кэм�
чи, суоіун да кэриэтэ. 

Сахалыы тыллаах бэчээт тира�
Їа тўЇэ турара мэлдьэЇиллибэт,
суруттарааччылар ўгўстэрэ тыа
сирин олохтоохторо уонна саас�
таах араμа. Гаджет ўйэтигэр сай�
дыылыын дьўєрэлии ўктээн иЇэ�
бин диир эдэр дьоннор оройуон,
єрєспўўбўлўкэ сахалыы хаЇыатта�
рын�сурунаалларын сонордоон
туран ааіаллара буолуо дииртэн
чуо�бааччы туттунуохха. Сонун�

нары кинилэр социальнай ситим�
нэртэн билэллэр, олор нуучча�
лыылар. "Бу � сыыЇа" дэниллибэт,
ол да буоллар…

Оіо саадыттан саіалаан, тыа
нэЇилиэктэриттэн атыттарга
ўєрэтии, иитии тэрээЇиннэрэ
нуучча тылынан бараллара мэл�
дьэЇиллибэт. Єрєспўўбўлўкэ
олохтоохторо улуу нуучча тылыт�
тан уу сахалыыга кєЇўєххэ диэ�
бэттэр, оннук мєкў сана ким да
єйўгэр сылдьар ыалдьыт, хонор
хоноЇо буолбат. Дьон�сэргэ кэккэ
сыллар усталаах�туораларыгар са�
халыы тыыннаах оскуолалар, оіо
саадтара элбииллэрин туруорсан
кэллилэр. Ўрдўкў былааспыт
кыаллары барытын оμоро са�
тыыр, ол гынан баран билигин да
баіа санаалар�этиилэр томточчу
туоллулар дииргэ эрдэ. 

Сийиэс туЇунан ХИФУ про�
фессора, педагогическай наука
дуоктара Е.М. Поликарповалыын
санаа атастастыбыт. Евдокия Ми�
хайловна саха тылын, култуура�
тын учууталларын сийиэЇэ улахан
суолталааіын бэлиэтээн туран
чопчу соруктарга тохтоото. Учуо�
най оіо ийэ тылын билэригэр
уонна таптыырыгар, сахабын
диэн киэн тутта ааттанарыгар би�
гэ акылааты тєрєппўт тўЇэриэх�
тээіин єссє тєгўл чиμэттэ. Дьиэ
иЇинээіи тыын оіо айылгытыгар
быЇаарар оруоллааіын Евдокия
Михайловна саас�сааЇынан бы�
Їаарда. 

Àны туран биир интэриэЇинэ�
йи кэпсээтэ. Ол курдук туга эрэ
табыллыбакка ньуу�ньаа буолан
ытыыр�айманар кыЇыл оіоіо ийэ
тылынан саμаны�иμэни холбоон
иЇитиннэрдэхтэринэ кырачаан
тута уоскуйар�налыйар аатыгар
барар эбит. Бу чахчыны сийиэскэ

холобурдаабыттар уонна тєрєєбўт
тыл кода оіоіо генетиканан бэ�
риллэрин быЇаарбыттар. Ити
маμнайгыта. 

Иккис улахан сыалынан�сору�
гунан профессор оскуолаіа саха
тылын, литературатын уонна кул�
тууратын ўєрэтиигэ учууталлар
айымньылаахтык ўлэлиэхтээхтэ�
рэ ирдэнэрин тоЇоіолоото. Кис�
тэммэт, аныгы ўєрэнээччилэр
ийэлэрин�аіаларын кытта атах
тэпсэн, сирэй кєрсєн олорон сэ�
ЇэргэЇиилэрэ аіыйаата, оіолор
гаджет аргыстаахтар, интэриэс
ыыра лаппа кэμээбитэ. Инньэ
гынан учуутал ўєрэнээччини тє�
рєєбўт тыл эйгэтигэр сиэтэн кил�
лэрэригэр саμаттан саμаны, со�
нунтан сонуну толкуйдаан ўктэ�
ли, кирилиэЇи ууруохтаах. Хайа
да уустук балаЇыанньаттан тах�
сарга дьиμэр, учууталга ис кыах�
тар бааллар, олору кєдьўўстээх�
тик туЇаныы бириэмэ ирдэбилэ
буолла. 

ЎсўЇўнэн. Евдокия Михай�
ловна бўгўμμў балысхан сайдыы�
лаах уонна аЇара тўргэн тэтим�
нээх олохпутугар тєрєєбўт тыл�
быт уонна тєрўт култуурабыт эм�
чэрийбэтин туЇугар ўлэни бўтўн
оскуола ыытыахтаах, оттон ол ўлэ
дириμ хорутуулаах, дьиμ�чахчы
ўчўгэй тўмўктэрдээх буоларыгар
оройуоннааіы ўєрэх управление�
ларын, оскуола дириэктэрин уон�
на завуЇун эппиэтинэстэрэ ўрдўк
таЇымμа тахсыахтааіын чопчу�
лаата. Оройуон салалтата саха ты�
лын, култууратын ўєрэтии хайдах
туруктааіын боліомто киинигэр
ыллаіына, ўтўє тўмўктэр сити�
Їиллиэхтэрин сєп. 

Ийэ тылбытын ўєрэтии � би�
лии алын сўЇўєх оскуолата дьиэ
кэргэн буолар, онтон ўєрэх кыЇа�

та кэлэр, дьэ бу эппиэттээх кэми
хайа да тўгэμμэ харалта хараіын
далыттан таЇаарбата наада. Про�
фессор Евдокия Поликарпова са�
ха тылын ўєрэтии учуобунньукта�
рыгар тохтоото. Тоіо диэтэххэ
сорохтортон ол кинигэлэргэ тео�
рия элбэіиттэн уустуктар ўєс�
кўўллэрин туЇунан санаалар
этиллэллэр. Учуонай быЇаарты�
нан хайа баіарар тыл структура�
лаах. Онтон биир эмит чааЇын
суох гыннахха тыллар�єйдєбўл�
лэр ардылара атан "лингвистичес�
кий разрыв" диэн ўєскўўр эбит,
ити тўмўгэ омсолоох буолуон сєп.
Онон учуобунньуктарга теория
баарын курдук баар буолуоіа,
биллэн турар олох хаамыытынан
уларыйыылары ким да туора
соппот.

Кэпсэтээччим Ил Дархан Àй�
сен Николаев, Ил Тўмэн дьоку�
тааттара Феодосия Габышева,
Àлександр Жирков саха тылын
ўєрэтиигэ, тєрўт култуураны ыч�
чаттарга иμэриигэ, дьаныардаах
уонна кимэн киириилээх ўлэни
ыыталларын сийиэс делегаттара
блиэтээбиттэрин эттэ. Холобур,
Феодосия Габышева Àрассыыйа
ўєрэіин министиэристибэтигэр
туруорсуулара�этиилэрэ ахты�
лынна, чуолаан Тєрўт тылы ўєрэ�
тии чаастарын аттарыыга о.д.а.

Мин кэпсэтээччибиттэн єрєс�
пўўбўлўкэ промышленнай оро�
йуоннарга саха тылыгар уонна
култууратыгар интэриэс тєЇє ула�
ханын ыйыттым. Онтум истэргэ
ўчўгэй сонун буолла, тоіо диэтэх�
хэ айымньылаахтык уонна ўрдўк
эппиэтинэстээхтик ўлэлиир учуу�

таллар дьулуурдарынан�дьаныар�
дарынан кєх�нэм ўрдээн иЇэрин
туЇунан сийиэскэ кэпсэтиилэр�
иЇитиннэриилэр олус аіыйаіа
суохтар эбит. Сыыйа оскуолатаа�
іы эбии ўєрэхтээЇин ньымала�
рын туЇанан истэхтэрин аайы са�
іалааЇын далааЇына кэμиэ турда�
іа. Оччотугар дойдумсах (патри�
от) буолуу тыынын иμэриммит
ыччаттарынан єссє кўўЇўрўєхпўт.

…Дойдуга ыытыллыбыт соци�
ологическай ыйытыктар кєрдєр�
бўттэринэн бу соторутааіыта диэ�
ри ўєрэнээччилэр тєрєппўттэрин
улахан аμардара оіолорун тєрўт
тылларын таЇынан английскай
тылга туЇаайаллара чуолкайдам�
мыта. Оттон 30�ча бырыЇыаннара
� кытай тылыгар. Биллэн турар,
омук тылларын ўєрэтии туЇалаах,
бэл диэтэр тєЇє элбэх омук тылын
билэіин да � оччонон баайгын
диэн этэллэрэ эбээт. Ити да ўрдў�
нэн ийэ тыл илбиЇин билэн, кини
байіалыгар умсаахтаан�дуоЇуйан
баран атын тылларга далаЇа уурар
ордук буолара дуу… 

Сийиэс ааста, тєрўт тылбытын
харыстыырга�сайыннарарга кўў�
рээннээх ўлэлэр кўўтўллэллэр.
Баіар сыыЇыахпын сєп: сылы тў�
мўктўўр тўбўктэргэ кыЇарыйта�
ран саха тылын, култууратын
учууталларын сийиэЇин туЇунан
оскуолаларга, салалталарга киэμ
хоннохтоох кэпсэтиилэр�дьўўл�
лэЇиилэр тахсыбыттарын туЇунан
истэ иликпин. Олорон хаалы�
мыахха, тылбыт � биЇиги олохпут
укулаата, инники дьыліабыт.

Àфанасий ИВÀНОВ.

Àхсынньы 3 кўнўгэр Маар
сэлиэнньэтигэр "Àлгыс" НÀК
"Ўтўє ўгэс ўрдээтин" Сардана Фе�
дорова бырайыагын чэрчитинэн
удьуор утумун саліыыр талаан�
наах оіолорбутун саха фольклору�
гар уЇуйар "Àйыы ХоЇугар"
"Дьєμкўўдэ кыталыктара" оіо но�
руодунай фольклорнай ансаамбы�
лын тєрўттээбит Екатерина Нико�
лаевна Григорьева аатын иμэрди�
бит. Кўндў Учууталбытын куйаар
ситимин нєμўє кєрєн олорон эіэр�
дэ сылаас тылларын эттибит.
Ньурба оройуонун баЇылыгын со�
циальнай боппуруостарга солбу�
йааччыта Петрова Наталья Семе�
новна "Почетный Старейшина РС
(Я)" ўрдўк наіарааданы уонна
"Почетный ветеран культуры
Нюрбинского района" тўєскэ ан�
ньыллар бэлиэни туттарда. Ньур�
ба оройуонун култуураіа департа�
менын салайааччыта Тихонова
Розалия Михайловна истиμ эіэр�
дэ тылларын этэн туран махталын
тиэртэ. Ыμырыылаах ыалдьыттар
эіэрдэ тыл эгэлгэтин эттилэр, ыл�
лаатылар, оЇуокайдаатылар.

Ўєрўўлээх тэрээЇин чэрчити�
нэн оройуоннай фольклорнай
кўрэх буолан ааста. Кўрэххэ 8

нэЇилиэктэн 151 оіо кыттыы�

ны ылла. Кылаан Чыпчаал кыа�
йыылаахтарынан "Дьєμкўўдэ
кыталыктара" фольклорнай кэ�
лэктиибэ, (сал. СЄ култууратын
туйгуна Саргылана Петровна
Федорова) ааттанна. Àнсаамбыл
выпускниктарын анал бириистэ�
ринэн � 20 000 солк. уу харчынан
наіараадаланнылар. "Лауреат ла�

уреатов" Норуот ырыаЇыта, Дар�
хан этээччи Варвара Мисаиловна
Васильева анал бирииЇин 10 000
солк. уу харчынан Ньурба гимна�
зиятын "Эйээр" фольклорнай ан�
саамбыла ылла. УЇуйааччылар
Розалия Николаевна, Мария Ни�
колаевна, Туяра Васильевна.

Ону таЇынан номинацияла�

рынан 1, 2, 3 Ўрдэллэр, Тўмўк
нэЇилиэгин олохтоох дьаЇалтата
туруорбут анал бирииЇин Ок�
тябрьскай нэЇилиэк Àнтоновка
орто оскуолатын 6 кылааЇын
ўєрэнээччилэрэ ыллылар. УЇу�
йааччы Семенова Светлана Àна�
тольевна.

Убаастыыр, ытыктыыр Учуу�
талбыт Екатерина Николаевна
саіалаабыт, ўлэлээбит ўлэтэ ўйэ�
лэртэн�ўйэлэргэ, кєлўєнэттэн
кєлўєнэіэ бэриллэ, сайда тур�
дун.

“Àлгыс” НÀК.

– "ЎєрэхтээЇин" нацбырайыак –

Норуот  тыла  кэскили  тўстўўрНоруот  тыла  кэскили  тўстўўр

– Кэрэ эйгэтэ –

“Àйыы хоЇугар” Екатерина Григорьева
аата иμэрилиннэ
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2022 сылы Саха сирин олох�
тоохторо, тойоннуун�хотуннуун, єр
да кўўппўппўт, тэриммиппит. Бу
уустук кэмμэ єрєспўўбўлўкэбит
ўєскээбитин хаЇан да бэлиэтээбэ�
тэхпитин далааЇыннаахтык, хору�
туулаахтык бэлиэтээтибит, бўтўн
сылы, ыйдары, кўннэри биэрдибит.
БиЇиги, сэбиэскэй кэм оіолоро ол
онтон ўєрэбит эрэ. Бары тэрилтэ�
лэр, тўмсўўлэр ўлэлэрин бу бэлиэ
кўμμэ туЇаайдылар. Ыытар ўлэти�
нэн мэлдьи киэн туттар, олохпун
анаабыт тэрилтэм бу кўнў, сылы
хайдах кєрсўбўтўн туЇунан кэп�
сиэм.

Ўбўлўєйдээх сылбыт саіала�
ныытыгар "Ўйэттэн ўйэіэ" диэн
ааттаах урут туттулла сылдьыбыт
маллар онлайн быыстапкаларын
Маалыкай уокуругар старшай
иитээччи Иванова Екатерина Ва�
сильевна тэрийбитэ. Оіолор бэ�
йэлэрин дьыссааттарын иЇигэр
эбэлэрин�эЇэлэрин тутта сыл�
дьыбыт малларын эрэ буолбакка,
атын сир малларын кєрєр кыах�
таммыттара. Салайааччы этэри�
нэн, Чуукаар "Ымыычаан", Маа�
лыкай "Сардаμа" дьыссааттарын
кэлэктииптэрэ уонна тєрєппўттэ�
рэ бу бырайыакка ордук кыЇаллан
ўлэлэспиттэр, маллара оіолор
боліомтолорун ордук тардыбыт�
тар, урукку олох тыынын ти�
риэрдибиттэр.

Иккис ыйга ўлэЇиттэр Саха
ÀССР тєрўттэммитэ 100 сылыгар
анаан араас ис хоЇоонноох, таμас
сыыЇын аттаран панно тикпиттэ�
рэ. Ол панноларын биЇиэхэ � бэ�
тэрээннэригэр оіолорунан кэп�
сэтиннэрэн кєрдєрбўттэрэ. Нэ�
Їилиэнньэ кєрўўтўгэр таЇааран,
олохтоох бибилэтиэкэ тэрийбит
быыстапкатыгар кыттыспыттара.

Кулун тутар 1 кўнўгэр "Ма�
ленький гид" бырайыак чэрчити�
нэн Маалыкай уокуругун иитээч�
чилэригэр старшай иитээччи
"Экспонат ўйэлээх кистэлэμэ"
диэн онлайн тєгўрўк остуолу тэ�
рийбитэ, уокурук дьыссааттарын

12 иитээччитэ талан ылбыт экс�
понатын туЇунан иμэн�тоμон
ўєрэппитин бэрт тартарыылаах�
тык кэпсээбитэ, виртуальнай тў�
мэллэри кєрбўттэрэ, элбэх саμа�
ны билбиттэрэ.

Ыйдарынан педкэлэктиип
"Кинилэр єрєспўўбўлўкэни тє�
рўттээбиттэрэ", "Саха сирин пре�
зиденнэрэ, Ил Дарханнара", "Са�
ха сирин устуоруйата", "Саха си�
рин чулуу спортсменнара", "Улуу
куйаары баЇылаан", "Саха сирин
музейдара", "Учуутал, ЭН ўрдўк
ааккар сўгўрўйэн", "Дьоруой ийэ�
лэр", "ЎлэЇит дьоннор" истиэндэ�
лэр оμоЇуллан кырачааннарга
тиийимтиэ боростуой тылынан
кэпсэммиттэрэ. Хас биирдии ис�
тиэндэ аата да этэрин курдук оμо�
Їуллубутун таЇынан, эбии ўєрэ�
іи�билиини, саμаны туттууну
эрэйэр. Ол курдук, "Кинилэр
єрєспўўбўлўкэни тєрўттээбиттэ�
рэ" истиэндэни кэпсииргэ уолат�
тар саха норуота киэн туттар, чу�

луу уолаттарын туЇунан хоЇоон
ўєрэтэн аахпыттара. "Саха сирин
Президеннэрэ, Ил Дарханнара"
истиэндэттэн Саха сирин баЇы�
лыктара эмиэ оіо буола сылдьы�
быттарын, бастакы Президент
Михаил Ефимович Николаев но�
руотугар элбэх ўтўєнў оμорбутун
сэргээбиттэрэ. "Саха сирин му�
зейдара" истиэндэттэн элбэх тў�
мэл баарын, ол тўмэллэр суолта�
ларын истибиттэрэ, салайааччы
слайда кємєтўнэн оіолор билии�
лэрин чиμэппитэ.

Улахан бєлєх иитээччитэ Ма�
йя Àлексеевна Захарова "Мин
єрєспўўбўлўкэм" оіолор уруЇуйга
кўрэхтэрин тэрийбитигэр кыа�
йыылаах Кычкина Àйна, иккис
Иванов Мирон, ўЇўс Тимофеев
Сайаан буолбуттара.

Эмиэ ити бєлєх иитээччитэ
Елена Васильевна Данилова Àм�
ма улууЇун Суліаччы нэЇилиэгэр
олорор айыліаттан талааннаах,
Саха сиригэр биллэр уруЇуйдьут

Николай Рязанскай "Киистэ кэп�
сээнэ" диэн Сахатын сирин туЇу�
нан 24 уруЇуйун оіолорго кар�
точкаларынан билиЇиннэрбитэ.

Улуу Кыайыы кўннэригэр Àіа
дойду сэриитигэр аналлаах Ники�
та Àржаков "Снайпер саха" кии�
нэтин кєрбўттэрэ, нэЇилиэк сэ�
рии, тыыл бэтэрээннэрин мемо�
риальнай дуоскатыгар экскурсия�
лаабыттара.

"Єбўгэлэрбит оонньуулара"
спортивнай кыра спартакиада сы�
лын аайы ыам ыйыгар ыытыллар
ўгэскэ кубулуйда. Бу кўн уолаттар
мас тардыЇан, мўЇэ былдьаЇан,
хапсаіайдаан кўннэрэ тахсар.
ЄЇєс торбос буолан иμиирдэрэ
кўўрэр. Сўўрўк кыыЇы сырсан, ат
сўўрдэн, кыаЇыыланан сўўрэн,
бастакы буолаары уу�хаар баЇал�
лар.

Ўєрэх�иитии саμа дьыла кэ�
рэни кэрэхсииргэ уЇуйар "Мин
уус Сахам сирэ", "Сахам сирин
самаан сайына" фотобыыстапка�
лар кєрдєрўўлэринэн саіаланна.

Ўбўлўєйдээх сыл улахан бєлєх
иитээччитэ Àрхипова Татьяна Вя�
чеславовна "Мин олоμхо сирин

оіотобун", "Ийэ кўнэ" биирдии
нэдиэлэлээх бэсиэдэлэри, арал�
дьытыылары, быыстапкалары
оμорбутунан саліанна.

Сыл бўтўўтўгэр ўбўлўєйдээх
сылбытын тўмўктээн "Култуура
биллиилээх дьоно", "Саха сиригэр
театр сайдыыта" истиэндэлэри
оμоруохтара.

Биэрэр билии оіоіо борос�
туой тылынан тиийимтиэ, кєрдє�
рєр матырыйаал оіо боліомтотун
тардар єμнєєх, уларыйа турар
буолуохтаах диэн иитии�ўєрэтии
быраабылатыгар олоіуран, оіо
Сахатын сирин туЇунан билиитин
кєрдєрєн ўєрэтии ньыматынан
истиэндэни талбыттара олус кэ�
рэхсэбиллээх. БиЇигини � бэтэ�
рээннэрин, сырыттахпыт аайы
наар саμаны кєрдўўр, ўлэтигэр
саμа технологиялары киллэрэр
дьыссааппыт кэлэктиибэ сєхтє�
рєрє кэмэ суох.

Киэн туттар дьыссааппыт кэ�
лэктиибигэр инники ўлэлэригэр
ситиЇиилэри баіарыаіыμ!

Мирослава ИВÀНОВÀ, 
Мэμэдьэк.

БиЇиги, билиμμи кєлўєнэ

оіолор, єбўгэлэрбититтэн хаал�

быт туттар тэриллэри билиэхтээх�

пит. История кєлўєнэттэн кєлўє�

нэіэ бэриллэр єйдєбўнньўк. Ону

харыстаан илдьэ сылдьыы � би�

Їиги ытык иэспит буолар.

Мин хос�хос эЇэм Николаев

Семен Иванович � мас, тимир

ууЇа ўЇў. Ол курдук кини хатыμ

мастан хамыйахтары, удьуріайы�

нан кытыйалары, кыра чороонно�

ру, саха быЇаіын оμорбутун би�

лигин даіаны аЇыырбытыгар тут�

та сылдьабыт.

ЭЇэм єссє кўєрчэх ытыгын,

ынах муоЇуттан мас уктаах быыр�

пах буккуйар, арыылыыр ытыгы

оμорбута билигин да баар. Итини

таЇынан эЇэм Семен Иванович

тимиринэн араас сахалыы оЇуор�

даах�бичиктээх олбуордары, аан�

нары оμорбут.

Мин, тєЇє да хос�хос эЇэм ту�

Їунан чугас дьоннорум кэпсээн�

нэриттэн истэн, кини бэйэтин

илиитинэн оμорон�тутан хаал�

ларбыт малларын кєрєн, хайдах

эрэ кинилиин бииргэ олорбут,

кэпсэппит курдукпун. БиЇиги

дьиэ кэргэн бу маллары харахпыт

харатын курдук харыстыыбыт.

Кєлўєнэттэн кєлўєнэіэ бэриллэр

єйдєбўнньўк буолуоіа.

НИКОЛÀЕВ Семен,
Àкана оскуолатын 4�с

кылааЇын ўєрэнээччитэ.

Сэбиэдиссэй, ўєрэіирии
туйгуна Ксенофонтова

Тамара Васильевна.

Дьыссаат ўлэЇиттэрэ тикпит панноларын кытары. Улуу Кыайыыны уруйдуубут.

Иитээччи Елена Васильевна уруЇуйдьут туЇунан кэпсиир.

"Ўўнэ�сайда тур, тапталлаах Сахам сирэ!"

2023 сыл тохсунньутуттан кыра
дохуоттаах ыалларга єйўўр саμа
“универсальнай” босуобуйа олох�
тонуоіа. Бу тєлєбўр эрдэ учуокка
турбут хат дьахталларга уонна оіо
17 сааЇын туолуор диэри бэриллэр
(тиийинэн олоруу алын кээмэйит�
тэн кыра дохуоттаах ыалларга). Бу
миэрэ кыаммат ыаллар ахсаанна�
рын аіыйатар сыаллаах. Сабаіа�
лааЇын быЇыытынан, єрєспўўбўлў�
кэіэ 80 тыЇыынча кэриμэ оіо,
дьахтар бу босуобуйаны ылыах�
таах, диэн Саха сирэ суруйар.

Уопсайынан ыллахха, Саха
сиригэр кэнники 10 сылга ўлэ,
социальнай сайдыы министиэ�
ристибэтин иЇинэн бэриллэр,
оіолору, ийэлэри єйўўр кємє ўбў�
лээЇинэ 8,2 тєгўл улаатта. Холо�
бур, 2012 сыллаахха ўбўлээЇин 1,9

миллиард солкуобай буоллаіына,
билигин 15,6 миллиард солкуобай
кєрўллэр.

Оттон Биэнсийэ пуондатынан
8�16 саастаах оіолорго бэриллэр
тєлєбўрдэри холбоотоххо, бу сыл�
га оіолоох дьиэ кэргэттэргэ бары�
та 23 миллиард солкуобай тєлєм�
мўт. Онон, оіолору, ийэлэри
єйўўр кємє суумата 12 тєгўл
улааппыт.

Санатар буоллахха, єрєспўў�
бўлўкэіэ 2018 сылтан сыл аайы
эбии кємє миэрэлэрэ киирэн
испиттэрэ: бастакы, иккис, ўЇўс
оіоіо 3 сааЇын туолуор диэри; 3�
7 саастаах оіолорго; ону тэμэ, 8�
17 саастаах оіолорго. 2023 сылтан
бу тєлєбўрдэр холбоЇон, биир
“универсальнай” босуобуйа тєлє�
нєр буолар.

Àнгелина ВÀСИЛЬЕВÀ.

––  ÀÀввттооннооммиияя  110000  ссыыллаа  ––

Хатыытааіы "Сарыал" дьыссаат ўлэтэ

– СИÀ иЇитиннэрэр –

Оіолору, ийэлэри
єйўўр кємє 12 тєгўл улаатта

– Редакция почтата –

Єбўгэм єлбєєдўйбэт єйдєбўнньўгэ
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Лазарева Маргарита Àлексан�
дровна, СЄ ўєрэіириитин туйгуна,
нуучча тылын, литературатын
учуутала, 1977�2015 с.с., дириэк�
тэри ўєрэх чааЇыгар солбуйааччы �
1978 с; 2000�2013 с.с.

Лазарева М.À. Хатыы аіыс
кылаастаах оскуолатыгар нуучча
тылын уонна литературатын учуу�
талынан 1977 сыллаахха ўлэлии
кэлбит. Онтон 2000 сылтан 2015
сылга диэри завуЇунан ўтўє суо�
бастаахтык ўгўс ўтўє ўгэстэри
хаалларбыт биир чулуу киЇибит.
Учуутал быЇыытынан оіо кутун
туппут, онтон салайааччы бы�
Їыытынан хас биирдиибитин тў�
мэ тардан ўлэлэтэр ўгэстээіэ. 

Маргарита Àлександровна за�
вуЇунан ўлэлиир кэмигэр ўєрэтии
эйгэтигэр саμа сўўрээни киллэр�
битэ. "СитиЇиилээх ўєрэнээччи �
ситиЇиилээх оскуола" диэн ўлэ
саіаламмыта. Хас биирдии оскуо�
ла ўлэЇитин ситиЇиилээх ўєрэ�
нээччини иитэн�ўєрэтэн таЇаа�
рарга ўлэлэппитэ. Бу кэмμэ ўєрэ�
нээччилэр ЕГЭ, ОГЭ 100 % тут�
тарбыттара. Хас биирдии оіоіо
тус хайысхалаах ўєрэтэр ўєрэх са�
іаламмыта. Маны кини табыгас�
таахтык аттаран туруорар ўєрў�
йэхтээіэ. Идэтин талбыт ўєрэ�
нээччигэ предмети биирдиилээн
дириμэтэн ўєрэтиини киллэрби�
тэ. Онон кулун тутар ыйтан ўєрэ�
нээччи туттарыахтаах предметин
кўўскэ дириμэтэн ўєрэтиини са�

іалыыра. СГУ преподавателлэ�
рин кытта кэпсэтэн кэтэхтэн
эбии дьарыктары ыыттарара. Ме�
тодическай холбоЇук ўлэтинэн
атын оскуола учуутала Хатыы ос�
куолатын ўєрэнээччилэригэр
уруоктары биэрэллэрэ. Хонтуруо�
лунай ўлэни атын предмет учуу�
талынан ыыттарара. Хас биирдии
учуутал бэйэтин ўлэлээбит ўлэтин
отчуоттатан истэн баран сўбэ
биэрэрэ. Àны ўєрэнээччиттэн,
экзамеμμа хайдах бэлэмнэмми�
тин педсовет иннигэр иЇитиннэ�
рии оμортороро. Учууталлар

уруоктарыгар сылдьыыны ирдии�
рэ. Уруоктарга сылдьарга алын
сўЇўєххэ дириэктэри � Àнастасия
Семеновнаны, эстетическэй ха�
йысхалаах ўєрэххэ Àнатолий Ва�
сильевиЇы, онтон бэйэтэ тыл єт�
тўгэр сылдьан сўбэ�ама биэрэрэ. 

Иккис ыйыгар методическай
холбоЇук салайааччыларын сы�
рытыннарара уонна уруогу ана�
лизтатан истэн тўмўк таЇаартарар
ўгэстээіэ. Маргарита Àлексан�
дровна ўєрэнээччилэр уруок та�
Їынааіы бириэмэлэрин тэрийэн
нууччалыы испэктээкили туруор�
таабыта. Манан кини тєрєппўттэ�
ри оскуолаіа чугаЇаппыта. Ўєрэх,
иитии тэμμэ тутуллан ўєрэнээч�
чи ўєрэххэ тардыЇыыта улааппы�
та. Учууталлар да ўлэлэрэ сити�
Їиилээх буолбута. Кини саμаттан
саμа методиканы олоххо киллэр�
тэрэригэр, бэйэ идэтин ўрдэти�
нэргэ аахпыттан кэпсииргэ, кэп�
сииртэн уруокка туЇанар ньыма�
ны тутуЇуннарара. Учууталларга
нууччалыы, сахалыы сочинение
суруйтарара уонна бэрэбиэркэ�
лээн ыйан�кэрдэн, сўбэлээн биэ�
рэрэ. НПК�ларга оіолор кыт�
тыахтарын иннинэ анал хамыы�
Їыйаларга: тєрєппўттэргэ, МХ
салайааччыларыгар, онтон педсо�
векка ааіалларын ситиспитэ. Он�
тон талан чаіылхайдары оро�
йуоμμа кытыннара ыыталлара.

Маргарита Àлександровна
ўлэлээбит ўлэтин билигин ўєрэ�
нээччилэрэ салгыыллар.

Семянова Марианна Ивановна
отличник образования Республики
Саха (Якутия), учитель русского
языка, литературы (с 2008 г.),
заместитель директора по учебной
части (2014�2021г.г.).

В период работы Семяновой
Марианны Ивановны кадровая
политика школы была направ�
лена на цифровизацию и демо�
кратизацию образовательного
процесса, повышение уровня
профессионализма учителей.
Несмотря на существенное омо�
ложение состава педагогических
работников, соотношение уров�
ней профессиональной деятель�
ности учителей не изменилось. 

Планомерная методическая
работа привела к успешному про�
хождению аттестации работников
согласно новым правилам. Еже�
годно по результатам аттестации
педагогам присваивались более
высокие категории: 25% молодых
учителей прошли аттестацию на
первую категорию, 33,3% � на
высшую категорию. Впервые в
школе был разработан перспек�
тивный план профессионального
роста педагога, прохождения кур�
сов повышения классификации
педагогических работников без
отрыва от производства. Проекты
учителей стали победителями
разных конкурсов: "Олоμхо киэ�
литэ", "Лучшая школа" (2015 г.),
"Ландшафтный дизайн школы"
(2018 г.), "Àптаах хаЇаас"(2019 г.).
Методическая работа с учителями
дала ощутимый результат: Слеп�
цова М.В. (2015 г. "Мой первый
урок" � 2 м.); Николаева Е.Г. (2016
г. "Мой первый урок" � 1 м.);
Тимофеев В.Г., Семенов И.À.
("Ўрдўк Дабаан" Верневилюйский
район, Харбалахская СОШ, 2020
г.). Менкярова À.À. в 2021 году в
городе Ульяновск участвовала в
межрегиональном чемпионате
учительских команд "Черук�
2021".  

За период работы Марианны
Ивановны школа перешла пол�
ностью на электронный журнал,
минимизировалась бумажная ра�
бота.

Необходимо отметить, что,
продолжая традиции наша школа
осуществляла профильную и
предпрофильную подготовку уча�
щихся. Функционировали два
класса с углубленным изучением
химии и биологии, за счет регио�

нального компонента были уси�
лены такие предметы как матема�
тика, физика, обществознание. В
течение учебного года эффектив�
но работали элективные курсы по
музейному делу, растениеводству,
кузнечному делу, прикладному
искусству, столярному делу, а
также предметные кружки. 

Итогом предпрофильной,
профильной подготовки учащих�
ся является участие в выставках,
НПК, выполнение зачетных ра�
бот в форме проектов, рефератов,
практикумов, опытно � исследо�
вательских работ. Учащиеся, за�
нимающиеся в элективных кур�
сах, предметных кружках неодно�
кратно становились победителя�
ми и призерами Всероссийских,
республиканских, районных
НПК, выставок. Исследователь�
ские проекты учащихся дали ощу�
тимые результаты, школа защи�
тила статус агрошколы.

В школе ежегодно проводи�
лись предметные олимпиады и
заочные российские конкурсы по
математике "Кенгуру"  и русскому
языку "Русский медвежонок". По
результатам олимпиад были
сформированы команды для
участия на районных олимпиадах
и конкурсах. За эти годы, учащи�
еся неоднократно становились
победителями и призерами муни�
ципального этапа всероссийской
олимпиады школьников, респуб�
ликанских конкурсов.

Àнализ выпуска основной и
средней школы за период работы
Марианны Ивановны показал,

что выпускники получили твер�
дые знания по предметам школь�
ной программы, которые под�
тверждались высокими результа�
тами итоговой аттестации. Пока�
затели ОГЭ, ЕГЭ были выше
районных и республиканских.
Это был результат методической
работы школы под руководством
Марианны Ивановны, которая
вела целенаправленную работу в
течение всего учебного года с
педагогами, выпускниками и их
родителями, настраивая на более
серьезное отношение к предстоя�
щим экзаменационным испыта�
нием. 

В период работы Марианны
Ивановны был разработан комп�
лексный план оснащения учеб�
ных кабинетов современными
оборудованиями. Все кабинеты
были обеспечены интерактивной
доской или мультимедийным
проектором. Многие методичес�
кие и дидактические материалы,
разработанные учителями шко�
лы, были опубликованы в мето�
дических изданиях, электронных
изданиях в сети Интернет, издана
методическая брошюра, юбилей�
ная книга.

В этот период все: работники,
педагоги школы и родители дела�
ли все для того, чтобы учащиеся
школы смогли в полной мере реа�
лизовать свой творческий талант
и интеллектуальный потенциал,
получить качественное образова�
ние в стенах родной школы, и в
конечном итоге добиться высоко�
го социального статуса.

Н.И. Прокопьев аатынан
Хатыы орто оскуолатын саха

тылын, литературатын учуутала 
ВÀСИЛЬЕВÀ

Ирина Ивановна.

Ханнык баіарар тэрилтэ ўлэтэ�
хамнаЇа кэлэктииптэн эрэ буол�
бакка салайааччыттан эмиэ туту�
луктаах.

Онон Герой Н.Н. Чусовской
аатын сўгэр Àнтоновка орто оскуо�
латыгар дириэктэринэн ананан
ўлэлии сылдьар Данил Àлександро�
вич Федоровтан саіалыахха. Кис�
тээбэккэ эттэххэ былырыын бач�
чаларга "эдэрэ бэрт, кыайыа дуо?"
диэн боппуруостар ўксўбўтўн ўўйэ�
хаайа туппуттара баар суол.

Бу бириэмэ иЇигэр Данил
Àлександрович салайааччы бы�
Їыытынан араас таЇымнаах ўлэ
бєієтўн ыытан кэллэ уонна ыыта
сылдьар. Саамай хайгыы ылым�
мыппыт кини салайааччы бы�
Їыытынан ис культуратын, тыла�
єЇє ылыннарыылааіын, дьоμμо
сыЇыанын, дьону кытта кэпсэтэ�
рэ, аіам саастаах учууталлары да,
эдэрдэри да кытта биир сўбэнэн
ўлэлиирин, ўєрэнээччилэргэ сы�
Їыанын.

Ўлэлии киирээт докумуону
кытта ўлэлээн, кэлэктиип састаа�
бын ўєрэтэн, хас биирдии МО,
кафедра учууталларын, техперсо�
налы кытта графигынан кєрсєн,
саμабытын, туох кыЇаліалаахпы�
тын истэн, бэлиэтэнэн саіалаа�
быта.

Ол курдук кылгас кэм иЇигэр I
этээс єрємўєннэнэн, муостатын
кафелэ уларытыллан начальнай
кылаас кырачааннара сып�сыр�
дык кылаастарга ўєрэнэллэр, кўн�
нэтэ билии�кєрўў чыпчаалыгар
дабайаллар. Кинилэргэ I этээс
рекреациятыгар сынньанар сыр�
дык коворкинг � зона оμоЇуллан
бўтэн эрэр. Онно оіолор переме�
на кэмигэр хабылык, хаамыска,
шашки, шахматы, сонор уо.д.а.

оіону сайыннарар араас дьарык�
тар ыытыллыахтара. Иккис этээс�
кэ галотерапия, ол аата соляной
хос, оμоЇулла сылдьар. Онно
ўєрэнээччилэрбит доруобуйала�
рын тупсарыахтара, иммунитетта�
рын бєієргєтўєхтэрэ.

Сайын єрємўєн спортивнай
заалбытыгар ыытылынна. Онон
билигин оіо эт�хаан єттўнэн сай�
дарыгар усулуобуйа тубуста, оіо�
лорбут спорт кєрўμнэригэр сити�
Їиилэрэ киЇини ўєрдэр эрэ. Ос�
куолабыт эр дьонноро тернажер�
дар турар сирдэрин тупсаіай гына
хаптаЇынынан быыстаатылар,
оіо эчэйбэтин диэн радиатордары
эмиэ маЇынан бўрўйдўлэр.

Маны таЇынан бу ўєрэх дьы�
лыгар Данил Àлександрович кє�
іўлээЇининэн кэккэ уларыйыы�
лар киирдилэр: 5 "В" уоланнар
авиа хайысхалаах кылаас арыллы�
быта, хайысхалара аэрокосмичес�
кэй инженеринг (кылаас сала�
йааччыта бэйэбит выпускникпыт
эдэр омук тылын учуутала Доло�
тов И.И.); 8 "а" айти хайысхалаах
кылаас кытта арылынна; 9�10 кы�
лаастарбытыгар трактороведение
чааЇа баар буолла. "Оіолорго 2
сылынан квадроциклы, бураны,
тракторы ыытарга ўєрэммиттэ�
рин туоЇулуур свидетельство тут�
тарыахпыт", � диэн санаатын ўл�
лэстэр эдэр салайааччы.

Ити курдук 110 саастаах ос�
куолам кўннэтэ бириэмэ ирдэби�
лигэр сєп тўбэЇэн эрэллээхтик
иннин диэки хардыылыыр, саμа
саіахтары арыйар!

Єр сылларга оскуола "Ситим"
хаЇыатын кылаабынай

редакторынан ўлэлээбит 
ЛЕВИНÀ И.И.

Мин Àнтоновка оскуолатын
1971 сыллаахха тєрдўс выпуЇунан
бўтэрбитим. Уон сыл устата биЇи�
гини билиигэ�кєрўўгэ сирдээбит,
кэрэіэ�сырдыкка  уЇуйбут, эт�
хаан єттўнэн эрчийбит, киЇи бы�
Їыытынан сайыннарбыт ўтўє�
мааны учууталларбытыгар мах�
талбыт муμура суох. Ол курдук
айыліаттан талааннаах, ўлэлэри�
гэр бэриниилээх, идэлэрин толо�
ру баЇылаабыт учууталларбыты�
нан буолаллар: ааіарга�суруйарга
ўєрэппит маμнайгы учууталбыт
Гаврил Михайлович; оскуолабыт
дириэктэрэ, обществоведение
уруоктарын олоіу кытта сибээс�
тээн ўєрэппит муударай сала�
йааччы Àфанасий Титович; кы�
лааспыт салайааччылара, матема�
тика курдук уустук предмети ки�
чэйэн ўєрэппит Варвара Конс�
тантиновна уонна Николай Ни�
китич; тєрєєбўт тылбытын тап�
тыырга уЇуйбут дэгиттэр талаан�
наах Григорий Дмитриевич; улуу
нуучча тылын умсугуппут Евдо�
кия Марковна; историяны интэ�
риэЇиргэппит, былаан, конспект
суруйарга ўєрэппит Петр Егоро�
вич, айыліаіа тапталы уЇугун�
нарбыт, оскуола тула ўўнээйи
эгэлгэтин ўўннэртэрбит Людмила
Георгиевна; химия алыптаах эй�
гэтин арыйбыт, туризмμа, киинэ
устарга, хаартыска бэчээттииргэ
дьарыктаабыт Николай Наумо�
вич; спорду кытта ыкса доіордо�
Їуннарбыт Дмитрий Егорович;
омук тылын ўєрэппит Софья Пет�
ровна, Светлана Ивановна; эμин
эгэлгэ формулалардаах, уопуттар�
даах физика эйгэтин билиЇин�

нэрбит Святослав Маркович…
40 буолан оскуолабытын бў�

тэрбиппит номнуо 51 сыл буолла.
Ол тухары муста тўстўбўт да баай
историялаах, ўтўє ўгэстэрдээх ос�
куолабытын, учууталларбытын
ахтабыт, саныыбыт, махтанабыт.

Учууталларым тилэхтэрин ха�
таран оіолору билиигэ�кєрўўгэ
уЇуйбутум быйыл 45 сыл буолар.
Физиканы ўєрэтэбин, "Естест�
веннэй ўєрэхтээЇин" кафедратын
салайабын. Быйылгы ўбўлўєйдээх
сылга бэЇис оскуола 55�с выпуЇун
таЇаардым. Инники 4 выпуЇум
оіолоро сєбўлўўр идэлэрин баЇы�
лаан, ўгўстэрэ дьиэ�уот тэринэн,
оіолонон�урууланан, сэмэй сити�
Їиилэнэн миигин ўєрдэллэр, си�
бээстэрин быспаттар.

БиЇиги оскуолабыт оройуон
биир саамай улахан уонна бастыμ
оскуолаларыттан биирдэстэрэ.
Ханнык баіарар оскуола сўдў кўў�
Їэ � кини учууталларыгар. БиЇиэ�
хэ баай уопуттаах, олохторун оіо�
ну ўєрэтэргэ�иитэргэ анаабыт
учууталлары кытта эдэр, эрчим�
нээх, аныгы технологияны баЇы�
лаабыт учууталлар аіыйаіа суох�
тар, оіолорбут ситиЇиилэрэ да
ўгўстэр. Оскуола салалтата эдэр,
элбэіи эрэннэрэр дириэктэрбит
Данил Àлександрович Федоров
салалтатынан ўєрэх, иитии ўлэ�
тин тупсарарга ситиЇиилээхтик
ўлэлиир, саμа сўўрээннэри кєр�
дўўр.

ТИМОФЕЕВÀ
Лидия Васильевна,

физика учуутала.

Лазарева Маргарита
Àлександровна.

Семянова Марианна Ивановна.

––  ООссккууооллаа  ––

Саμа саіахтарга
эрэллээхтик иннин

диэки хардыылыыр

Ўєрэппит;такайбыт
учууталларбар

махталым муμура суох

––  ННооввааттооррссттввоо  ссыыллаа  ––

Ўчўгэй уопут – киэμ суолЎчўгэй уопут – киэμ суол
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Васильев Àркадий Àндреевич
� ОДьКХ Хатыытааіы учаастагын
маастара, Мэμэдьэктээіи МТ
дьокутаата, элбэх оіолоох аіа,
элбэх сиэннээх эЇээ. Кини Àй�
халга уонна Накыыμμа ўлэлээби�
тэ. Мантан Васильев Михаил Ва�
сильевич, Танхаров Константин
Иванович, Тимофеев Àнастас
Николаевич, Васильев Àнтон Ва�
сильевич уонна кини буолан бас�
таан 2001 сыллаахха Àйхалга тутар
� монтажтыыр трест тутуу маты�
рыйаалын оμорор кэмбинээтигэр
ўлэлээбиттэрэ. Àркадий цемени�
нэн свая, шлакоблок кирпииччэ�
лэри оμороро, атыттара сварщик�
таабыттара. 3�4 хостоох толору
хааччыллыылаах уопсайга олор�
буттара. ÀЇылыктара бэйэлэрит�
тэн этэ. Иккилии ый ўлэлэтэ�ўлэ�
лэтэ вертолетунан дойдуларыгар
сынньата ыыталлара да, наада
буолла да ыμыран ылаллара. Ол
курдук биир сыл ўлэлээбиттэрин
кэннэ, Хатыыбыт уолаттарын
2002 сыллаахха Накыыμμа 16 №�
дээх хайа�байытар фабрика тутуу�
тугар ыыппыттара.

Бу Àрассыыйа саамай улахан
субъегын Саха сирин тыйыс усу�
луобуйатыгар, суола � ииЇэ суох
аар тайіа ортотугар, 530 кўн, 2003
сыл атырдьах ыйыгар тутуллан
бўппўт баараіай тутуута этэ. Со�
іуруу Àфрика уонна Швеция бы�
райыактарынан, Финдляндия ис�
писэлиистэрин кэтээн кєрўўтў�
нэн, Àмерика элбэх туоннанан
уйуктаах гидравлическэй экска�
ватордарынан, самосвалларынан,
бульдозердарынан тутуллубута,
аμардас грейдер эрэ бэйэбит киэ�
нэ этэ. 

Тутуу матырыйаалын та�
Їыыга, кыЇыμμы суол таЇынан,
Єлўєнэ речниктэрин дьоруойдуу
быЇыыларын хаЇыаттарга сырда�
таллар. 2003 сыллаахха ыам ыйын
икки нэдиэлэтигэр Иркутскай
Осетрово уу пордуттан, Ленскэй�
тэн тўўнў тўўн, мууЇу муус диэ�
бэккэ, тутуу матырыйааллаах,
араас уматыгы тиэммит соЇор
баржаларыныын 150 � 160 миэтэ�
рэ уЇун буолбут теплоходтарын
араастаан ыытан: сороіор тўргэ�
тээн, сороіор киЇи хаамарын
курдук бытааран айаннаан, кини�
лэр олус хорсун быЇыыны оμор�
буттара. Бу сылга диэри биЇиги
эбэбитин Марханы пароходство�
іа кєдьўўЇэ суоіунан ааіа сыл�

дьыбыттара. ТєЇє да сайын уута
тўЇэн хааллар, эбэбит саас 10�20
миэтэрэ кєтєхтєрўллўбўт тиэстэ
курдук ўллэр, кўўЇўн биллэрэн
мастары силистэри � мутуктары
тоіо солуур, кытылга охсуллан
кўўгэнинэн ыЇыахтанар. На�
кыыμμа бу кэмμэ таЇаіас таЇар�
га анаан эбэттэн бєЇўєлэккэ диэ�
ри 20 км суол оμоЇуллубут, осто�
лобуой, толору хааччыллыылаах
40�нуу киЇи олорор иккилии
этээстээх буруус мас уопсайдара
тутуллубут этилэр.

Бу тиийэн, биЇиги уолаттар�
быт вагоμμа олорбуттара. Хата,
кўμμэ ўстэ остолобуойга аЇатал�
лара. Кэлин бэйэлэрин уолаттара
туппут дьиэлэригэр кєспўттэрэ.
ТєЇє да биир эбийиэккэ ўлэлээ�
тэллэр, уолаттарбыт тус�туЇунан
биригээдэлэргэ тўбэЇэн, фабрика
тутуллан бўтўєр диэри ўлэлээбит�
тэрэ. Бу фабрика киЇи сєієрє, то�
іус этээстээх дьиэ саіа ўрдўктээ�
іэ, сэндвич�панель матырыйаал�
тан тутуллубута. 2 уол салгыы
атын ўлэіэ кєЇєн хаалбыттара,
атыттар, ол иЇигэр Àркадий, ўлэ�
лэрэ бўтэн дойдулаабыттара.

Тимофеев Николай Ивано�
вич, элбэх оіолоох аіа, элбэх
сиэннээх эЇээ, пенсионер, ман�
нык кэпсиир: 2002 сыллаахха
саас, Маайдар аіай иннилэринэ,
Маалыкайтан 15 буолан хомул�
лан, Хатыыттан кини бииргэ тє�
рєєбўт убайа Василий Иванович
тылыгар киллэрэн, бииргэ тєрєє�
бўт кыра быраата Гаврил Ивано�
вич Тимофеев, Николай Григо�
рьевич Николаев, Петр Àкимович
Петров, Василий Васильевич
Яковлев буолан Накыыμμа бє�
Їўєлэк тутуутугар тиийбиттэр.
Маалыкай биригээдэтин биригэ�
дьиирэ Ушканов Владимир (Маа�
лыкай) эбит. Ол тиийиилэригэр
Накыын тутуутун бастакы тутаач�
чылара ини�бии Егоровтар � Петр
Маркович уонна Павел Марко�
вич, Степанов Георгий Àнисимо�
вич, Попов Àфанасий Àфанасье�

вич бааллара. Икки уопсай дьиэіэ
ўлэЇиттэр олороллор, икки уоп�
сай дьиэ холлоіосторо бўтэн ту�
раллар эбит. 

Саμа дьону кўЇўμμэ диэри 30
киЇи кєμўл батар балааккатыгар
олорпуттар. Бастакы буолар хаЇан
баіарар, ханна баіарар ыарахан.
Àстара, туттар сэптэрэ бэйэлэрит�
тэн, єрєбўлэ суох ыарахан ўлэ...
Биригэдьиир солбуйааччыта Àнд�
реев Вася (Маалыкай) салайан
ўлэлэппит. Бастаан ўс ыйга кыра
хамнастаан, кэтээн кєрўўгэ ыл�
быттар. Ўлэлэрин бастакы кўнў�
гэр, ол сахха ўлэлии турар пилот�
най 15 № №� дээх хайа�байытар
фабрика соппулуотун бўтэрэргэ
аЇаппакка эрэ ўлэлэппиттэр.
"Сўрдээх балаЇыанньа эбит" диэн
саллыбыттар. Сарсыныттан ик�
килии буолан дьуЇуурустубалаан
астарын астанан киЇилии аЇаан,
дьиэлэр тутууларыгар ўлэлээн
киирэн барбыттар. 

Бастаан кыра балыыЇа дьиэ�
тин акылаатын тўЇэрбиттэр. Он�
тон уопсай дьиэлэри тутан саіа�
лаабыттар. Дьиэлэр акылааттара
атахха тўЇэллэр, хара муосталаах�
тар, иккилии этээстээх толору
хааччыллыылаахтар. Бастакы
дьиэлэрин ыраас маЇыгар тии�
йиилэригэр Маалыкайтан сын�
ньаммыт биригээдэлэрин дьон�
норо тиийэн кэлбиттэр. Кэлбит
биригэдьиирдэрэ тутааччыларын
кўнўскў уонна тўўμμў сменаларга
тыыран, 15 хонукка дьиэ холло�
іоЇо бўтэн, Накыын олохтоох�
торун сєіўўтўн ылбыттар. Иккис
дьиэлэрин акылаатын тўЇэрбит
кэмнэригэр СЄ Президенэ Шты�
ров Вячеслав Àнатольевич, Госду�
ма дьокутаата Басыгысов Виталий
Николаевич кэлэ сылдьан хайіаа�
быттар. Улуус баЇылыга Варвара
Àндреевна Петрова онно ыЇыах
ыспыт.

Вагоμμа олордохторуна, "туп�
пут дьиэіитигэр киириэххит"
диэн, ўрдэ, сарайа ситэ илик дьиэ
бастакы этээЇин иЇин оμорторон

барбыттар. БиЇиги дьоммут тутар
дьиэлэрин иЇин�таЇын бэрээдэк�
тээн, малын барытын таμан, кў�
лўўЇўн оμорон, "киирдиμ да
олорбутунан бар" быраабыланы
эппиэтинэстээхтик тутуЇаллара.
Бу ўлэлээбиттэрин тухары икки
эрэ кыЇын дьиэіэ кыстаабыттара:
биирдэ бэйэлэрэ туппут, биирдэ
канадскай дьиэлэргэ. Онон ва�
гоμμа, ўс тєгўл кєЇєн, ўлэлээн
бўтўєхтэригэр диэри олорбуттара.
Остолобуой баар буолуоіуттан
кўμμэ биирдэ эбиэттииллэрэ,
атын кэмμэ бэйэлэрэ астанан
аЇыыллара. 

Ыйы ыйдаан, сороіор хас эмэ
ый ўлэлэтэн баран, єрєєбєтєх
єрєбўллэрин суотугар дойдулары�
гар сынньата ыыталлара. Сыл ўс
кэмигэр вертолетунан Маалыкай�
га чаас курдук кєтєллєрє. КыЇын
суол турдаіына, бэйэлэрэ кытты�
Їан ылбыт массыыналарынан
сылдьаллара. Накыын Ньурбат�
тан 200 км ыраах буолан, Хатыыт�
тан чугаЇа. Онон быЇа Дуолукаа�
нынан суолларын тутуЇаллара.
Тутуу тўргэн тэтимнээхтик ба�
рыаіын тутууларын мастара, эбэ
уута тўЇэн чычааран баржа ситэ
кэлбэккэ, аара кытылга сўєкэнэн,
атахтыыра. Оччоіо эт санныла�
рынан таспыт тўгэннэрэ баара.
Хата, туттар сэптэрин, ўлэіэ
аналлаах таμастарын тэрилтэлэрэ
биэрэр буолбута.

НСМТ уурайан, Бўлўўтээіи
ГЭСстрой ўлэЇиттэрэ буолан
хаалбыттара. Куола Мельников
Петр диэн нуучча биригэдьиир
салалтатынан икки тєгўл ЛЭП �
кэ ўлэлээбитэ. Биригэдьиирэ сєп�
тєєхтўк сыаллыырын хайіыыра.
Линдокит ўрэххэ диэри 17 км
усталаах, параллельнайдык барар
2 линиялаах уот остоолболорун
туруорсубута.

Куолалаах тутууларын бири�
гээдэтэ, Накыыннарын таЇынан,
Ньурба куоратыгар "ÀЛРОСÀ"
хонтуоратын дьиэтин, Àнтоновка
уонна Ньурба 2 № � дээх оскуола�

ларын, икки олорор дьиэлэри ту�
туспута. Муμутаан, биир кэмμэ
200 киЇи ўлэлиирэ. Бўтўєхчэ сы�
рыттахтарына, єрєбўлгэ сынньа�
тар, уоппуска биэрэр буолбуттара.

БєЇўєлэк тутуутун бырайыа�
гын кєрдєхтєрўнэ, таμара дьиэ�
тинэн бєЇўєлэк тутуута бўтўєх�
тээх эбит. Ол бўтэЇик тутууну би�
Їиги уолаттарбыт чиэстээхтик
бўтэрбиттэрэ. Куолалаах 2007
сыллаахха ыам ыйыгар, Накыын
бєЇўєлэгин тутуутугар лоп курдук
5 тєгўрўк сыл ўлэлээн баран, бє�
Їўєлэк тутуутун тўмўктээн, дой�
дулаабыттара. 

Бу сыллар тухары элбэх омук
дьонун кытары алтыспыттара, ил�
лээхтик ўлэлээбиттэрэ. Хатыыт�
тан араас сылларга, араас кэмμэ
Потапов Василий Корнилович,
Решетников Àлександр Николае�
вич, Николай Иванович Иванов,
Дмитриев Николай Дмитриевич,
Мярикянов Гаврил Николаевич,
Макаров Василий Àфанасьевич,
Васильев Егор Пантелеймонович,
Яковлев Яков Владимирович
уо.д.а. ўлэлээбиттэрэ. Ким эрэ 1 �
2 хонук, ким эрэ 1 � 2 сезон, ким
эрэ 1 � 2 сыл, ким эрэ 3 � 4 сыл,
ким эрэ ыарахан усулуобуйаны
тулуйбакка, ким эрэ сєбўлээбэк�
кэ, ким эрэ олоххо былаана ула�
рыйан � араас биричиинэнэн
уурайыы элбэіэ. "Саха ньоіой,
оіото єссє ньоіой" диэн ким эп�
питэ буолла. Ол бастакы ыарахат�
тары тулуйан, тутуу ыарахан ўлэ�
тигэр бэриниилээх буолан, саіа�
лаабыттарын тиЇэіэр тириэрдэн,
сэттэ сыл ўлэлээбит Егоров Бай�
бал, биэс сыл ўлэлээбит Тимофе�
ев Куола бу этиини ўчўгэй єттў�
нэн дакаастаатылар.

Саμа ўйэ баараіай тутуутугар
кыттыспыт ыччаппытынан киэн
туттуоіуμ, нэЇилиэк кэрэ�бэлиэ
тўгэннэригэр ахтан�санаан
ааЇыаіыμ.

Мирослава ИВÀНОВÀ,
Мэμэдьэк.

––  ННььууррббааллаарр  ––  ааллммаааасс  ббыыррааммыыыыссыыллааннннааЇЇыыггаарр  ––

Хатыы уолаттара НакыыμμаXXўйэ бўтўўтўгэр
1994, 1996 сыл�
ларга алмаас би�

Їиэхэ булуллан, хаЇааμμыта
эрэ аіа биир дойдулаахтарын
курдук, Саха сирин алмаас про�
мышленноЇын иккис сўўрээнин
болуотунньуктарын бастакы
хараμаччыларынан Хатыы
уолаттара эмиэ буолбуттара.
Кўн�дьыл хаара суурайан, киЇи
умнара кэмэ суох, ол иЇин ки�
нилэр тустарынан бар дьонно�
ругар кэпсиэхпин баіарабын.
Ол сахха, сэбиэскэй былаас
сууллан, аЇатан�сиэтэн олор�
бут сопхуостарбыт эстэн, тэ�
рилтэлэр сабыллан, баар кыч�
чаан, эр киЇи ўксэ дьиэ кэргэ�
нигэр дохуот аіалар ўлэтэ суох
туран хаалбыта. 2000 сылтан
600 киЇи олорор вахта бєЇўєлэ�
гэ Накыыμμа тутуллар буолан,
улуус салалтата, Мииринэй,
ЎєЇээ Бўлўў, Бўлўў улуустарын
таЇынан, улууЇун дьонун "ÀЛ�
РОСÀ" ўлэіэ ыларын кэпсэп�
питэ, улуус бары нэЇилиэктэ�
риттэн, Ньурба куоратыттан
дьон ўлэ миэстэлэммитэ. Àл�
маас промышленноЇын устуо�
руйатыгар аан бастакынан вах�
танан ўлэлээЇин ньымата сай�
дыбыта. Улууска ўлэнэн хаач�
чыйар биржа тэриллэн, ўлэтэ
суох буолан хаалбыт дьоμμо
ўлэ булан биэрэн абыраабыта.
Бу саμа арыллыбыт тэрилтэіэ
Хатыыттан да элбэх киЇи ис�
пииЇэккэ турбута. Àриан Его�
рович Иванов кємєтўнэн, Àй�
халга, Накыыμμа баран ўлэ�
лээбиттэрэ, ыарахан кэмμэ
тыын ылбыттара.

Àан бастакы Накыын тутааччыта тырахтарыыс Егоров Бўєккэ.

Хатыы уолаттара.Куола Тимофеев уонна Бааска Потапов.

Накыын тутуутун саіалаан баран тўмўктээбит
Егоров Байбал, бастакы эрээт бўтэЇигэр турар.

Линдокит ўрэххэ диэри уот линиятын тутуу. Ортоку Тимофеев
Куола, бастакы биир дойдулааіа Петров Бўєккэ.

Накыын фабрикатын тутуута. Васильев Àркадий,
Тимофеев Àнастас.



9 стр.2022 сыл, ахсынньы 8 кўнэ, 48 №

Бастатан туран бўтўн Àан дойду
ўрдўнэн бэлиэтэнэр инбэлииттэр
кўннэринэн уонна биЇиги улууска
сыллата ыытыллар инбэлииттэр
декадалара саіаламмытынан ис сў�
рэхпиттэн барыгытын эіэрдэлии�
бин!

Декадабытыгар сыЇыаннаан
улууспут баЇылыгын анал дьаЇа�
лыгар олоіуран улуус таЇымыгар
бу ый 1 кўнўттэн 10 кўнўн хабан
туран араас тэрээЇиннэр ыытыл�
лыахтара. Ол иЇигэр бары ирдэ�
биллэри тутуЇан туран кўрэхтэр�
битин ыытарга сўбэлэЇэн адап�
тивнай спорт 5 кєрўμэр дуобакка,
буулдьанан ытыыга, хабылыкка�
хаамыскаіа � тырыыμкаіа,
ДÀРТС кєрўμэр биирдиилээн
бастыыр иЇин уонна олорон эрэ
волейблга хамаанданан кўрэх,
ырыаіа куонкурус, тигии, оμоЇук
быыстапкатыгар кўрэстэри ыытар
буоллубут. 

Бу таЇынан улуус таЇымыгар
Ньурбатааіы социальнай харыс�
хал управлениета анал былаЇаак�
канан нэЇилиэнньэіэ бэйэлэрин
бырагыраамаларынан тахсыахта�
ра. Ньурбатааіы ўєрэіирии уп�
равлениета эмиэ Декада чэрчити�
нэн инбэлиит оіолорго анаан кў�
рэхтэри, араас тэрээЇиннэри
ыыта тураллар, салгыы ыытыахта�
ра. Ньурбатааіы ЦРБ, МСЭК де�
када кэмигэр анал бырагыраама�
нан инбэлииттэри хабан ўлэлиэх�
тэрэ. Ньурба куоракка баар "Баги�
ра", "Лилия" парикмахерскай са�
лон�парикмахерскайдар чэпчэ�
тиилээх єμєлєрў оμоруохтара.

Кылгастык уопсастыба ўлэтин
сырдата тўЇэр буоллахха,  ўлэбити�
гэр бўтўн Àан дойдуга турбут
пандемия хааччахтара киирэннэр
элбэх харгыстары кєрўстўбўт. Ол
да буоллар уопсастыбабыт чилиэн�
нэрэ, кєхтєєх дьоммут�сэргэбит
кємєлєрўнэн ўксэ дистанционнай
онлайн кєрўμўнэн да буоллар
ўлэбитин тохтоппотубут. Биир�
диилээн инбэлииттэр кыЇаліа�
ларынан кыахпытынан балачча

ўлэлэЇэн, быЇааран кэллибит. Ол
да курдук биЇиги уопсастыбабыт
кєхтєєх чилиэннэрэ Галина Дмит�
риевна Федорова, Àида Дмитриев�
на Саввинова быстах хомуурга
барбыт буойун ыччаттарбытыгар
анаан ыытыллар тэрээЇиμμэ бы�
Їаччы кытта сылдьалларынан ас�
тына киэн туттабыт.

Манна биЇиги уопсастыбабыт
кєхтєєх, кўўс�кємє, сўбэ�ама буо�
лар чилиэннэрбитигэр, ситиЇии�
лээх спортсменнарбытыгар мах�
талбытын тиэрдэн туран биЇиги
бэтэрээннэрбит Капиталина Ин�
нокентьевна Харламова, Àлек�
сандра Никифоровна Данилова,
Àнатолий Васильев, биЇиги  Дьо�
куускай куоракка бэрэстэбиитэл�
бит Виктория Захарова, кєхтєєх
дьоммут Раиса Иванова, Àлексан�
дра Винокурова, Àлександра
Дмитриева, Надежда Хаптасова,
Галина Федорова, Àльберт Àлек�
сеев, Àкулина Романова, Саргы�
лана Назарова, Саргылана Ива�
нова, Àриан Иванов, Àльбина
Àммосова, Светлана Гаврильева,
Àида Саввинова, Марьян Иванов,
Виктор Ефремов, Àнастасия Уш�
канова кўўс�кємє буолаллар. 

2022 сылга спорка балачча
ситиЇиилэннибит. Манна эдэр
спортсменнарбыт Сардана Степа�
нованы, Прокопий Àндреевы,
Евгений Васильевы бэлиэтиир
тоіоостооіунан  махтана, онтон
да атыттары � биирдиилэрин киэн
тутта ааттаталыыбыт. Улууспут
баЇылыга Àлексей Михайлович
Иннокентьев, салалтата, спорт
эйгэтин ўлэЇиттэрэ биЇигини
єйўўр буоланнар Ньурба улууЇун
инбэлииттэргэ сўрўн хамаандата
Саха єрєспўўбўлўкэтин чемпио�
натын адаптивнай спорт кєрўμэр
2 миэстэни эрэллээхтик ылары
ситиспиппит. Бороіоμμо
ыытыллыбыт 13 Спартакиадаіа
улууспут туЇатыгар инбэлииттэр�
бит сўўмэрдэммит хамаандата 17
мэтээли ылары ситиспиттэрэ.

Бу таЇынан Àдаптивнай спор�
ка тренерынан, кураторынан
уопуттаах салайааччы, бэйэтинэн
сўўрэн�кєтєн сўрўн хамаанданы
сўўмэрдээн туруорууга инбэлиит�
тэри кытта уопсай тылы булан
элбэхтик ўлэлээбит, хамаанда си�
тиЇиилээхтик кыттарыгар Àлек�
сандр Васильевич Максимов
оруолламмытын бэлиэтиир, мах�

танар тоіоостоох. Сайын бииргэ
ўлэлэЇэммит, кини кємєтўнэн
Республиканскай уонна улууспут
граныгар кыттан 1 мєлўйўєн суу�
малаах спортинвентарь ыламмыт
ўєрўўбўт ўрдээн сылдьар. Ол кур�
дук электроннай таблолаах,
комплегар компьютердаах, анал
баллоннаах, спортивнай кэлээс�
кэ, пневматическай бинтиэпкэ,
пневматическай бистэлиэт ылыл�
лан барыта кэллэ. 

Онон кўрэхтэргэ эрчиллэргэ,
биЇиги спортсменнарбыт сайдал�
ларыгар эбии кыахтар ўєскээти�
лэр. Маны таЇынан олох араас
кыЇаліаларыгар тўбэспит инбэ�
лиит категориялаах дьоммутугар�
сэргэбитигэр эмтэнэ барыылары�
гар, олорор усулуобуйаларын туп�
сарыыга, инбэлииттэр кўрэхтэри�
гэр тустаах хамыыЇыйалар быЇаа�
рыыларынан чопчу кємєлєр оμо�
Їуллаллар.

2020 сылтан пандемия хаач�
чахтара киирбиттэринэн сыллата
анал бырагыраама ўлэлээн, улуус�
пут баЇылыга Àлексей Михайло�
вич Иннокентьев тус кєіўлээЇи�
нинэн 1 группалаах инбэлииттэр�
гэ биир кэмнээх харчынан кємє�

лєр оμоЇуллубуттара. Бу таЇынан
улуус таЇымыгар инбэлииттэр
кыЇаліаларын быЇаарыыга элбэх
араас хабааннаах ўлэлэр баралла�
ра, улууспут салалтата, спорт уп�
равлениета, ДЮСШ, туЇаннаах
тэрилтэлэр биЇиги эйгэбитин
єйўўллэрэ инникигэ эрэли ўєскэ�
тэринэн салалтабытыгар, биЇиги�
ни єйўўр тэрилтэлэрбитигэр мах�
талбыт муμура суох.

Ол да курдук кэлиμμи 3 сылга
улуус дьаЇалтатын кытта бииргэ
ўлэлээЇин тўмўгэр улуус адми�
нистрациятын кєіўлээЇининэн,
быЇаччы єйєбўлўнэн биЇиги уоп�
састыба ўлэлиир дьиэбитин єрє�
мўєннээн сыллата аіыйаіа суох
ўлэ оμоЇулунна, салгыы сылы�
тыы боппуруоЇун быЇаарыыга
сўбэлэЇии ўлэтэ бара турар.

Убаастабыллаах доруобуйала�
рынан хааччахтаах дьоммут�сэр�
гэбит!

Бўтўн Àан дойдуга бэлиэтэнэр
инбэлииттэр кўннэринэн сибээс�
тээн Ньурбабыт улууЇугар инбэ�
лииттэр Декадалара аЇыллыбы�
тынан, Декада чэрчитинэн
ыытыллар спорт бырааЇыньыгы�
нан бары тэрийээччилэр аатта�
рыттан єссє тєгўл ис сўрэхпиттэн
барыгытын эіэрдэлиибит!

ЭЇиги эдэрдии эрчимμитин
ыЇыктыбакка, єбўгэлэрбит ўтўє
ўгэстэринэн, мындыр дьоіурда�
рын сатабыллаахтык таба туЇанан,
сайыннаран хас биир бэйэіит тус
дьулуургутунан єссє да элбэх си�
тиЇиилэр кэлиэхтэрэ диэн эрэнэн,
эЇигиннэн киэн туттан туран
олоххутугар мэлдьи ситиЇиилээх
буоларгытыгар баіарабыт.

Àдаптивнай спорт 5 кєрўμэр
кўрэс былдьаЇааччыларбытыгар
туЇаайан "Ким кўўстээх, ким бэ�
лэмнээх ол кыайдын" диэн туран
эЇиэхэ барыгытыгар саμа ўўнэр
2023 сылга сылаас дьиэни, чэгиэн
доруобуйаны, ситиЇиини баіара�
быт.

Ньурбатааіы инбэлииттэр
уопсастыбаларын бэрэссэдээтэлэ 

À.Е. ÀЛЕКСЕЕВ.

Тєрєєбўт дойдуга тапталы
иитиинэн кынаттанан саха норуо�
тун таланнаах мелодиЇа, компози�
тора Егор Михайлович Поликар�
пов айар кутунан уйаіастык дьўЇў�
йэн дууЇаны долгутар, сўрэіи ман�
ньытар хатыламмат мелодиялаах
элбэх ырыалары айан хаалларбы�
та. Биир дойдулааіым СЄ култуу�
ратын ўтўєлээх ўлэЇитэ, туйгуна,
самодеятельнай композитор Егор
Михайлович Поликарпов туЇунан
суруйарга сананным.

Е.М. Поликарпов 1941 сыл�
лаахха бэс ыйын 13 кўнўгэр Àкана
нэЇилиэгэр 11 оіолоох Поликар�
повтар дьиэ кэргэттэригэр 9�с
оіонон тєрєєбўтэ. Кыра кылаас�
ка ўєрэнэ сылдьан самоучканан
баяμμа оонньуу ўєрэммитэ. Ос�
куоланы бўтэрэн баран 1958�1966
сылларга дойдутугар оробуочай�
даабыта.

Онтон Хабаровскайдааіы
культура институтугар баянистар
курстарыгар баран икки сыл
ўєрэнэн 1969 сыллаахха баянист�
хормейстер идэтин баЇылаабыта.
1967 сыллаахха Хорула кулуубугар
ўлэтин саіалаабыта.

ЭЇиилигэр Єμєлдьє кулуубу�
гар 1968 сыллаахха ўлэлии барбы�
та. Онно эмиэ биир сыл ўлэлээн
баран Чуукаарга ананан, кэргэни�
нээн Христина Егоровналыын
ўлэлии тиийбиттэрэ. Биир уол
оіону иитэн�такайан олох киэμ
аартыгар ўктэннэрбиттэрэ. Били�
гин Казань куоракка олорор, кэр�
гэннээх, биир оіолоох.

1969 сылтан Чуукаар уутун,
булдун�алдын, дьонун�сэргэтин
сєбўлээн иккис дойду оμостон,
50 сыл устата айан�тутан, культу�
ра сайдарыгар сўдў кылаатын
киллэрбитэ. НэЇилиэккэ детсад
иитиллээччилэриттэн саіалаан,
оскуолаіа ырыа учууталынан ўлэ�
лээн, ону таЇынан ўлэ тэрилтэлэ�
ринэн ырыа ансаамбылларын тэ�

рийэн, хор туруоран, биэнсийэ�
лээхтэргэ туспа кэлэктиип тэри�
йэн, биир кэмμэ барыта 90�ча ки�
Їини хабан ыллатан ўлэ ўєЇўгэр
сылдьыбыта. Оіотуттан кырдьа�
іаЇыгар тиийэ Егор Михайлови�
Їы эЇээ, учуутал, аіа табаарыс,
булчут, балыксыт, кулууп ўлэЇи�
тэ, баянист, композитор быЇыы�
тынан билинэн, Чуукаардар ула�
ханнык ытыктыыр киЇилэрэ
буолбута. Бэйэтэ даіаны, Егор
Михайлович Чуукаарын олус сє�
бўлўўрэ, иккис дойдум диирэ.

Ўлэтигэр олус бэриниилээх
этэ, дьиэбэр тэЇийбэппин диэн
ўлэтигэр сарсыарда 7 чаастан
кэлэрэ, єрєбўлэ суох ўлэлиирэ.
Кэлэн баяннаан тыынын таЇаара�
ра, 50 сыл тухары тєЇєлєєх оіо�
ыччат Егор Михайлович баянын
доріоонугар улаатан ааспыта буо�
луой.

Єрєспўўбўлўкэ араас оро�
йуоннарынан культура эйгэтигэр
ўлэлии сылдьар оіолоро кини
аатын ааттаталлар, учуутал бы�
Їыытынан куруук ахта�саныы
сылдьаллар. Кэлин даіаны элбэх
оіону ыллатан, араас таЇымнаах
кўрэхтэргэ кытыннаран бастакы

миэстэттэн уонна Гран При�тан
тўспэт этилэр. Улахан дьону эмиэ
кыттар тэрээЇинигэр барытыгар
илдьэ сылдьа сатыыра. Ол курдук,
Àйыы дьиэтигэр, Саха циркаты�
гар, "Саха ырыаларын антологи�
ята" кинигэіэ ырыалара киирэн,
куоракка презентационнай кон�
церка, Суорун Омоллоон аатынан

опера уонна балет театрыгар 75
ўбўлўєйдээх сааЇынан ўєрэнээч�
читэ Варвара Обоюкова тэрээЇи�
нинэн "Ырыаларым�кєтєр кына�
тым" айар кэнсиэрин оμорбутта�
ра, Чуукаартан 1 автобус, икки
массыына киЇи кыттар чиэскэ
тиксэн ааспыттаахпыт диэн, би�
лигин бэрт кўндўтўк саныыллар.

Ўбўлўєйдээх саастарынан элбэх
айар кэнсиэртэри оμорбуттара,
ыллыыр нэЇилиэк диэн ааты сў�
гўєхтэрин сўкпўттэрэ.

2013 сыллаахха "Село поет �
село живет" айар бырайыага  СЄ
культуратын Министиэристибэ�
тин Гранын ылбыта. Е.М. Поли�
карпов 1961 сылтан мелодист,
1987 сылтан самодеятельнай ком�
позитор. 2016 сыллаахха "СуЇум"
вокальнай ансаамбыла норуоду�
най ааты ылбыта.

150 ырыа ааптара буолар. Ор�
дук Петр Тобуруокап, Ксенофонт
Уткин, Степан Дадаскинов хо�
Їоонноругар табыллан элбэх
ырыа суруйбута. "Улуу поэттар,
тыллара кўўЇўєн" � диирэ. Мин
ырыаларбын кэлин сыаналыах�
тара. Ону єйдєєрўμ диирэ. НэЇи�
лиэктэн 90�ча киЇи кыттан ыл�
лаабыта, уЇуллубута.

Олунньу 3 кўнўгэр 2020 сыл�
лаахха Егор Михайлович Поли�
карпов аата 50 сыл ўлэлээбит Чуу�
каарын кулуубугар иμэриллиби�
тэ.

"50 сыл ўлэлээбит, олорбут
кўндў Чуукаарым дьонугар, дьол�
лоох эрэ буолуμ дуу, бар дьонум.
Кўндў оіолорум, ыччаттарым
дойдугутун таптааμ, дойдугут
баар эЇиэхэ мэлдьи чугас, мэлдьи
сылаас," � диэн бўтэЇик кэс ты�
лын суруйан хаалларбыта.

Àканаттан тєрўттээх мело�
дист, композитор Егор Михайло�
вич Поликарпов аіа кєлўєнэ
дьоммутуттан биир киэн туттар
улахан киЇибит. Дьонугар�норуо�
тугар элбэх ырыаны айан хаал�
ларбыта. Кини ырыалара кэлэр
кєлўєнэіэ тєрєєбўт дойдуга тап�
талы иитиэхтэрэ, айбыт ырыалара
ыллана, кэрэіэ, ўтўєіэ угуйа ту�
руохтара.

Уйгууна МИГÀЛКИНÀ, 
Àкана оскуолатын

3�с кылааЇын ўєрэнээччитэ.

––  ИИннббээллииииттттээрр  ддееккааддааллаарраа  ––

"Доруобуйаларыгар хааччах�
таах дьон" уопсастыбаіа бары
тэμнээхтэр курдук сананарбы�
тыгар ўгўс ўлэ барар. Кўндээдэіэ
ахсынньы 3 кўнўгэр олохтоох
библиотекарь Степанова Татьяна
Àркадьевна ыμырыытынан, ин�
бэлииттэр мустаммыт итии чэй
иЇэ�иЇэ, сэЇэргэстибит. 

Ити кўн "Биллибэт саллаат
туЇунан" слайда кєрдєрєн кэп�
сээтэ. Юрист кўнўгэр аналлаах
араас кинигэлэри ааіарга сўбэ�
лээтэ. Истиэндэ бэлэмнээбитин
кєрдўбўт. Àраас блиц боппуруос�
тарга эппиэттээн бириис тутту�
бут. Àкулина Романова быйылгы
бэйэтин саμа кинигэлэрин
быыстапкалаата.

"Тирэх" уопсастыба
бэрэссэдээтэлэ РОМÀНОВÀ À.Н.

Тус дьулуурдарынан, дьоіурдарын сайыннаран

Кўндээдэіэ сэргэх кўн

– Кэрэ эйгэтэ –

Àлыптаах доріооμμо уйдаран
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Àхсынньы 1�2 кўннэри�
гэр СЄ спорка уонна физи�
ческэй култуура миниистиэ�
ристибэтин кўннэригэр хас
да кєрўμμэ ыалдьыттарбыт
маастар�кылаастары ыыт�
тылар. Ол курдук Ньурба�
тааіы оіо спортивнай оскуо�
латыгар Норуоттар икки ар�
дыларынааіы кылаастаах
маастар, Беларусь єрєспўў�
бўлўкэтин ўтўєлээх мааста�
ра, 2001 сыллаахха Àан дой�
ду чемпиона. “КиЇи килбиэ�
нэ” бэлиэлээх, Àрассыыйаіа
уонна СЄ олимпийскай хам�
сааЇын сайдыытыгар єμєтўн
иЇин Кулаковскай аатынан
судаарыстыбаннай бириэ�
мийэ хаЇаайына, кєμўл тус�
тууга Саха Сирин сўўмэр�
дэммит хамаандатын сўрўн�
нўўр тренера Герман Степа�
нович Контоев Ньурбатааіы
оіо спортивнай оскуолатын
тустууга иитиллээччилэри�
гэр маастар�кылаас ыытта. 

Мини�футболга єрєс�
пўўбўлўкэтээіи мини�фут�
бол анал спортивнай оскуо�
латын тренерэ Сарыал
Дмитриевич Явловскай
маастар�кылаас ыытта. Во�
лейболга маμнайгы катего�
риялаах судьуйа, Кыайыы

50 сыла спорт дыбарыаЇын
тренера Ефремов Àркадий
Федосиевич ыытта. Ньурба
улууЇугар ыытыллар Саха
Єрєспўўбўлўкэтин спордун
уонна физическэй култуу�
ратын кўннэрин чэрчити�
нэн дьоіус (мини) футболга
ыалдьыттар, ол эбэтэр
спорт уонна култуура ми�
нистиэристибэтин хамаан�
дата уонна Ньурба улууЇун
спордун эйгэтин ўлэЇиттэ�
рин хамаандата доіордуу
тўЇўлгэіэ кўєн кєрўстўлэр. 

Бу тўгэни Спорка уонна
физическэй култуура ми�
ниистирэ Леонид Николае�
вич Спиридонов тўбўктээх
ўлэттэн сынньана таарыйа

сэргээн, сэμээрэн кєрдє.
Оонньууга биир дойдулаах�
пыт СЄ Ил Дарханын сўбэ�
Їитэ, биллиилээх боксер,
общественнай, политичес�
кай деятель Георгий Русла�
нович Балакшин Ньурба
хамаандатыгар оонньоото.
Ол кинилэр кыайыылара�
хотуулара диэн сўрдээх
буоллаіа. Чэ, быЇата саха
норуотун аан дойдуга аат�
таппыт планета саамай
кўўстээх дьоно кўн бэіэЇээ
кэлэн мааны ыалдьыт буол�
лулар диэтэхпинэ омун
буолбат бу доіордуу кєрсў�
Їўў таЇымын, ўєрўўтўн єссє
ўрдэттилэр.

Сайыына СÀВВИНОВÀ.

В эти дни к нам пришла
радостная новость. Ученики
Нюрбинской начальной
школы №3 стали призерами
республиканского видеокон�
курса по безопасному учас�
тию в дорожном движении
"Засветись!". 

Конкурс был организо�
ван Республиканским ре�
сурсным центром "Юные
якутяне", совместно с Ми�
нистерством образования и
науки РС (Я), Управлением
ГИБДД МВД по РС (Я) и
Министерством по делам
молодежи и социальным
коммуникациям РС (Я).
Участники представили на
конкурс видеоролики, нап�
равленные на популяриза�
цию использования свето�
возвращающих элементов,
на повышение безопаснос�
ти пешеходов, в первую
очередь, детей. 

Поступило 142 работ из
различных районов, также
городских округов "Жатай"
и "город Якутск", в котором
приняли участие более 700

детей дошкольного и
школьного возраста. Кон�
курсанты представили са�
мые разнообразные видео,
разъясняющие необходи�
мость использования све�
товозвращающих элемен�
тов, особенности их разме�
щения на одежде, демонст�
рирующие, как можно ори�
гинально и модно исполь�
зовать полоски, нашивки,
аксессуары, повышающие
видимость пешеходов в
темное время.  

Работы оценивала экс�
пертная комиссия во главе

с инспектором по особым
поручениям безопасности
дорожного движения Уп�
равления ГИБДД МВД по
РС (Я) Àнны Жегусовой.
Среди учащихся 1�4 клас�
сов диплома 2 степени
удостоилась команда  уча�
щихся 4 "а" (рук. Варвара
Иванова) и 4 "б" (рук. Иза�
мира Винокурова) классов
Нюрбинской школы № 3. 

Поздравляем призеров
республиканского конкур�
са! 

Газета "Ньурба".

Сулус буолан…
Никииппэр Сэмиэнэп сырдык

кэриэЇигэр Меркурий Усов
Малдьаіар ўєскўлэμ буора
Ырыа куттаах уолу тєрєппўтэ,
Сылаас хонноіор хоріотон
Сўдў ырыаЇыты ўєскэппитэ.

Сўгўрўйэ сєієрє
Кэрэтэ кэмнэммэт,
Кэпсээнэ ситтэрбэт
Àйыллыбыт айыліатын.

Àйыліаттан толорунар
Быстыспат ситимнээіэ,
Кєтєр кєрўгэр кыттыЇан
Кутун!сўрўн ыраастанара.

Сўрэх хомуЇун дьўрўЇўтэн,
Сиртэн!буортан кєтўтэн,
Ыллаабыт ырыата ылланар
Сахатын сиригэр дьиэрэйэр.

Ырыа ! тойук аргыс буолан
Кутуріан санаа ўєЇэ кєтєр,
Сулус буолан чаіылыйан
Никииппэр олоіо саліанар.

Малдьаіар, 2006 сыл.

БиЇиги, 80�с, 90�с сыллардааіы Мал�
дьаіар ыччата, хас субуота аайы дирбиэн�
нээх�дарбааннаах оркестр доіуЇуолугар
уйдаран ўμкўўлээбит, хас бырааЇынньык
аайы тыыннаах музыка ырыалардаах кэн�
сиэртэри кєрбўт дьоллоох да дьоннор
эбиппит. Ол кэмμэ, буолуохтааіын курдук
ылынар, улахаμμа уурбат этибит. Билигин
санаатахпына, Никииппэр Сэмиэнэп кур�
дук, улуу ырыаЇыт тыыннаах куолаЇын хас
кўн аайы кэриэтэ субу єμєйє сытан кєр�
бўт�истибит, кэпсэппит, алтыспыт эбип�
пит. Ол эрээри, Никииппэр хайдах эрэ
атын эйгэттэн кэлбит курдуга, кини тугу
саныырын, тугу баіарарын биллэрбэт, таа�
йыллыбатах таабырын курдуга. КиЇи бы�
Їыытынан атын уолаттарга холоотоххо,
олох ураты дьоЇуннаах, дуоспуруннаах,
аіыйах саμалаах, хаЇан да киЇиргээбэт, ку�
Їаіан тылы саμарбат, кыргыттары кытта
эйэргэспэт наЇаа сэмэй уол этэ. Итальян�
скай ырыаЇыт Тото Кутуньо курдук моон�
ньугар маμан шарфигы пиджагын икки єт�
тўнэн тўЇэринэн баран, "КўЇўμμў силбик�
тээх кўннэргэ" диэн ырыаны ыллаан барда�
іына, хас биирдии тыла киЇи этин сааЇы�
нан киирэр курдук буолара. Ханнык баіа�
рар ырыаны ыллаатаіына киЇи кини

ырыатын алыптаах доріоонугар куустара�
ра. Àтын ырыаЇыттар гастроллуу кэллэхтэ�
ринэ, биир да ырыаЇыты Никииппэрбити�
гэр тириэрдибэт этибит.

Хас киэЇэ аайы кулуупка мустан ыл�
лаан, оркестырга оонньоон, бириэмэни
билбэккэ аЇаран, сарсыарда 6�7 чааска
диэри бэлэмнэнэллэрэ. "Музыка � киЇи ис
сиэрин, дууЇатын ыраастык иитэр, иэйии�
тин кўўЇўрдэр араμаччыта", "музыка � дуу�
Їа ўлэтэ, кут�сўр хомуЇуннаах кистэлэμэ"
дииллэрэ кырдьык. Музыкаіа ўлўЇўйэн,
бўўс бўтўннўў дууЇалыын ылларбыт дьоμ�
μо, атын куЇаіан кэмэлдьи, буруйу оμоруу
эμин диэн олох сыстыбат буолар эбит. Ки�
нилэр чараас, уйан сўрэхтээх, сырдыкка,
кэрэіэ эрэ тардыЇар ыраас дууЇалаах буо�
ланнар, истиμ, кэрэ ырыалары айан та�
Їаардахтара.

Никииппэр доіотторунаан олох кыра
эрдэхтэриттэн биир нэЇилиэккэ тєрєєн�
ўєскээн, биир уулуссаіа олорон, биир кы�
лааска ўєрэнэн, биир интэриэстээх буолан
тутуспутунан музыканан, ырыанан дьа�
рыктаммыттара. Саамай иилээччилэри�
нэн�саіалааччыларынан Никииппэр Сэ�
миэнэп уонна Уйбаан Тимэппиэйэп эти�
лэр. Туох барыта силистээх�мутуктаах буо�
ларыныы, кинилэр бэйэлэрэ итинник та�
лааннаах буолан тєрєєбєтєхтєрє. Ол кур�
дук, Никииппэр ийэтэ Настаа кэрэ куолас�
таах ырыаЇыт, балалайкаіа, мандалинаіа
ўчўгэйдик оонньуур, аіата Никииппэр гар�
мошкаЇыт эбиттэрэ ўЇў. 

Онтон Уйбаан эЇэтэ Мэликиийэп Ньу�
кулай БаЇылайабыс � Сыччыкы бэйэтин
кэмигэр аатырбыт олоμхоЇут, уус�уран
тыллаах, кэрэ чуор куоластаах тойуксут,
ўμкўўЇўт, тыл этээччи, онтон аіата Сыч�
чыкы Сэмэн тохтор долгун хоЇоонноох,
кырыымпа кылыЇахтаах оЇуохайдьыт, то�
йуксут, имигэс тыллаах чабыріахсыт этэ.
Онон удьуор утумун быспакка, симэлип�
пэккэ, уолаттар элбэх ырыаны айан, ыл�
лаан�туойан, дьон�кутун�сўрўн тутан, нэ�
Їилиэк, улуус аатын элбэхтик ааттаталла�
рыгар айбыт айыыларын айдарыылара
олук буолбуттара саарбахтаммат. 

Ол курдук, талааннара батарбакка, Уй�
баан Никииппэрдиин пластинканан ырыа�
Їыттары истэ�истэ ымсыыран, музыкаіа
аан бастаан 5�6 кылааска ўєрэнэ сылдьан
ўлўЇўйэн барбыттара. Никииппэр фанера�
нан икки электрогитара макетын зилка
струналаан уонна ол�бу киинэ бааμкала�
рынан удаарынай установкалары оμортоо�
бута уонна "Мы ищем таланты" диэн суру�
йан кэбиспит. Дэриэбинэ таЇыгар кэн�
сиэртиир сир оμостон, кылаастарын оіо�
лоругар 5�тии харчыга, эбэтэр бисиэнньэіэ

оонньоон кєрдєрєллєрє. Уйбаан бара�
бааμμа, Никииппэр � гармошкаіа эбэтэр
гитараіа оонньууллара. Никииппэри кытта
Никита Иванов солбуЇа сылдьан ыллыыл�
лара. Àрыый улаатан 7�8 кылааска ўєрэ�
нэллэригэр боростуой гитараламмыттара
да, кистээн дьоμμо�сэргэіэ биллэрбэккэ
кыбыстан уора�кєстє оонньуур буолбутта�
ра.

Онтон Никииппэр Чуукаар орто оскуо�
латыгар ўєрэнэ барбыта уонна оскуоланы
бўтэрэр сылыгар "БыраЇаай оскуолам"
диэн Усов Николай хоЇоонугар аан бастаан
ырыа айан баянынан ыллаан, оіолорун,
учууталларын соЇуппута. Ону Егор Поли�
карпов истэн баран, "хайдах биллэрбэккэ
сылдьыбытай бачча талааннаах эрээри,
нота ааіарга саатар ўєрэтиэм этэ буоллаіа"
диэн хомойбутун биллэрбит этэ. Никиип�
пэр оіо эрдэіиттэн оннук наЇаа сэмэй этэ.
Оскуола кэнниттэн аармыйаіа тиийэн,
авиационнай чааска "Забайкалье" диэн ан�
саамбылга ыллаабыта.

Никииппэр ырыаЇыт быЇыытынан
аармыйаттан кэлэн баран, биирдэ ўчўгэй�
дик биллибитэ. 1984 сыллаахха Малдьаіар
кулуубар худругунан Ольга Семеновна Уш�
канова ўлэлиир кэмигэр олох музыкалара
суох буолан, улахан кыЇаліаны кєрсєллє�
рє. Никииппэр аармыйаттан кэлбит сура�
іын истээт, Ольга "оіо сылдьан ыллыыр
этиμ, кэнсиэркэ музыканнаа эрэ" диэн
кєрдєспўтўгэр тута сєбўлэспитэ. КиэЇэ ре�
петицияіа кэлэн, "Ийэкээм" диэн ырыаны
баянынан ыллаан, дьоннорун кўємэйдэрэ
бўєлэниэр, харахтара ууланыар диэри олус
уйадыппыт да, сєхтєрбўт да этэ. 

Онтон саіалаан "Мичээр" диэн бєлєх
тэриллэн, Малдьаіар эдэр ыччаттара Ни�
кииппэрдиин ыллаан�туойан барбыттара.
Ол курдук, Иванов Никита, Петров Инно�
кентий, Иванов Àндрей, Иванов Иван, Ко�
нонов Дима уо.д.а. буолан ыллыыллара.
Улуу Кыайыы 40 сылыгар аналлаах патрио�
тическай ырыа кўрэіэр Ньурбаіа Никиип�
пэр Ольгалыын киирэн лауреат ўрдўк
аатын ылбыттара. "Ньурба � 85" ырыа кўрэ�
іэр киирэн дипломант буолбуттара. 

Онтон Никииппэр ыал буолан, Àканаіа
кєЇєн кэлбитэ уонна эмиэ ыллыыр уолат�
тары мунньан оркестырдаах бєлєх тэрим�
митэ. Àан бастаан "Сэргэ" диэн ырыатын
ыллаан, нэЇилиэк дьонун�сэргэтин биЇи�
рэбилин ылбыта. Ол кэмμэ, доіоро Уйбаан
Тимофеев ўєрэіин бўтэрэн, Àканаіа тыл�
ланан тахсан, кулуупка ўлэлии киирбитэ.
Дьэ, манна аан бастаан эдэр, талааннаах
уол ўчўгэй аппаратураіа, кулуупка ўлэ�
лээн, доіорунаан айан�тутан барбыттара.

Ол сырыттахтарына, талааннаах уолу

таба кєрєн, "Àй�тал" бєлєх салайааччыта
Юрий Спиридонов Никииппэри Сунтарга
ыμыран ылбыта. Ол кэмтэн, Никифор Се�
менов аата киэμ араμаіа биллэн барбыта.
1989 сыллаахха Красноярскайга ыытыллы�
быт "Юрмала�89" ырыа кўрэіэр бастакы
тур дипломана, "Табык" фестиваль лауреа�
та буолбута. 1989�1990 сылларга "Чолбон"
рок�бєлєххє солистаабыта. Барнаул куо�
ракка буолбут "Рок�Àзия" аан дойдутааіы
фестивалыгар Гран�при хаЇаайына, Крас�
нодарга "СыРок" фестиваль лауреата, Ниж�
няй Новгородка "Взгляд", "À" программа�
ларга буолбут рок ырыаЇыттар кўрэхтэрин
кыайыылааіа буолбута.

Ол кэмμэ, Уйбаан Тимэппиэйэп дой�
дутугар Малдьаіарга кэлэн, Эдуард Слеп�
цов диэн саμа ўлэлии кэлбит эдэр эрчим�
нээх кулууп дириэктэринээн айымньы�
лаахтык ўлэлээн саіалаабыттара. Эдуард
Слепцов кулуубугар саμа аппаратуралары,
музыкальнай инструменнары ылаттаабыта.
Кэргэнинээн олус кєхтєєх, идеялаах, наЇаа
ўлэЇит ыаллар кэлэн ўлэлээн, кулууппутун
сайыннаран барбыттара. Ол кэмμэ, 1989
сылтан Уйбаан Тимэппиэйэп салайааччы�
лаах "Àргыс" бєлєх тэриллибитэ. Никиип�
пэр дойдутугар Àканаттан ууна сылдьан,
"Àргыс" бєлєххє, бэйэтин доіотторунаан
ыллаЇан барбыта. Саха сирин араас мун�
нуктарыгар гастроллаан, "Àргыс" бєлєх
аата киэμник биллибитэ. 

Уйбаан Тимофеев, Никифор Сэмиэ�
нэптиин айбыт сырдык ыра санаа кынат�
таах ырыалара дьон�сэргэ кутун�сўрўн туп�
путтара, олохторугар эрэллээх аргыс оμос�
тубуттара. Уйбаан Тимофеев туох баар
ырыаларын музыкатын бэйэтэ аранжиров�
калыыра. 1990 с � бастакы "Àргыс" бєлєх
альбома аудиокассетанан тахсыбыта, 1992
с. "Бўлўў уута дьэμкэриэ" � региональнай
ырыа кўрэіэр II истиэпеннээх Лауреат,
1994 с. Никииппэр Сэмиэнэп Бўлўў улуу�
Їугар Тыымпы нэЇилиэгэр Степан Семе�
нов кэриэЇигэр ыытыллыбыт кўрэх Гран�
при хаЇаайына, "Хотун Бўлўў" фестиваль
кыайыылааіа, 1996 с. "Туой Хайа" ырыа кў�
рэіэр дьоЇуннаах ырыаЇыт аатын ылаттаа�
быта. 1996 с. � "Àргыс" бєлєх иккис альбома
тахсыбыта, 1996 с. "Табык" рок фестивальга
кыттыбыттара.

Хомойуох иЇин, 2000 сылга саамай
айар�тутар ўгэнигэр сылдьан, хаарыан
ырыаЇыппыт сырдык тыына быстыбыта,
ўйэіэ биирдэ кэлэн, кып�кылгас кэмμэ кў�
лўм гынан чаіылыйан ааспыта. Ол да буол�
лар, кини ыллаабыт ырыалара тыыннаах�
тар: 2001 сыллаахха Никифор Семенов бас�
такы сольнай альбома дискэнэн тахсыбы�
та; Саха араадьыйатыгар мэлдьи ыллана ту�
раллар; уола Юлиан Семенов кини ырыа�
ларын ыллаан ўйэтитэр; Никииппэр ааты�
гар ўбўлўєйдээх Єрєспўўбўлўкэтээіи "Мин
ыллыы кэлиэіим" ырыа кўрэіэ ыытыллар;
"Àргыс" бєлєіє тохтоон хаалбакка, 30�тан
тахса сыл устата биЇиги олохпутун киэргэ�
тэн, хас ыЇыах, бырааЇынньык, ўбўлўєй
аайы ыллаан, мэлдьи кўўтўўлээх ыалдьыт,
арахсыспат аргыс буолан кэллилэр.

Малдьаіар нэЇилиэгин бибилэтиэкэрэ 
Елена ИВÀНОВÀ.

– Редакция почтата –

Умнуллубат кэрэ куолас
Бўтўн Сойуустааіы "Юрмала�89" телевизионнай ырыа кўрэіин дипломана,
Єрєспўўбўлўкэтээіи "Табык", Àрассыыйатааіы "СыРок" рок�фестиваллар
лауреаттара, Àан дойдутааіы "Рок�Àзия" фестиваль Гран�при хаЇаайына �

Никифор Семенов ахсынньы 7 кўнўгэр тєрєєбўтэ 60 сылын туолла.

– Спорт –

Маастар;кылаастар ыытылыннылар
– Безопасность движения –
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О введении новых тарифов
на жилищно�коммунальные услуги для населения

с 01 декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года
В соответствии с Постановлением Государственного комитета по ценовой политике

РС(Я) № 189 от 17 ноября 2022 года "Об установлении льготных тарифов для населения
МР "Нюрбинский район" РС(Я) на услуги отопления, водоснабжения и водоотведения". 

Тарифы на жилищные услуги для населения

Жилищные услуги в соответствии приказа ООО УК "Ситим" №27�П от 30 ноября 2022
года "О введении новых тарифов на жилищно�коммунальные услуги для населения с
01декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года" и согласно п. 4.13 договора на управление
домом.  

Àдминистрация ООО УК "Ситим".

Ньурбаіа "Кыталык" култуура дыбарыа�
Їыгар "Кыым" хаЇыат сурутааччыларын кы�
тары кєрсўЇўўгэ хаЇыат кылаабынай эрэ�
дээктэрэ Иван Иванович Гаврильев Ньурба
дьоно элэккэйдэрин, ыалдьытымсахтарын
туЇунан бэлиэтээн эттэ.

Кылаабынай эрэдээктэри  кытары ха�
Їыат эппиэттиир сэкирэтээрэ Мария Сан�
никова, кэрэспэдьиэн Туйаара Сергеева�
Туйаара Сиккиэр буоланнар Бўлўў бєлєх
улуустарынан сурутуу хампаанньата барар
кэмигэр анаан�минээн кэлэн бардылар.

Кылаабынай эрэдээктэр Иван Гаври�
льев:

� Уонтан тахса сыллааіыта "Кыым" ха�
Їыат ахсаана 37 000 тиийэ сылдьыбыт буол�
лаіына, билигин хаЇыат ахсаана 14500 тии�
йэр буолла. Манна улахан содулунан хам�
сык ыарыы, кэлин дойду ўрдўнэн сааμсы�
йа биллэриллэн ол содулуттан кыайан тах�
сыбакка турар.

УЇук Илин хаЇыаттар ортолоругар
"Кыым" хаЇыат бастакылар ахсааннарыгар,
Саха сирин улуустарыгар сурутуу чаЇын
ылан кєрєр буоллахха, элбэх нэЇилиэнньэ�
лээх Мэμэ�Хаμалас улууЇа саамай элбэх
сурутааччылардаах, Сунтаар, Бўлўў 2�3,
Ньурба тєрдўс миэстэіэ иЇэр.

КиЇи хаЇыаты ааіыахтаах, хаЇыаты
ааіан киЇи єйдўўн�санаалыын сайдар,
уопсай билиини�кєрўўнў ылар.

Ньурба улууЇун олохтоохторо "Кыым"
хаЇыаты эрэ буолбакка, олохтоох улуускут

хаЇыатын суруттаран сонуну билэн олоіу
кытары тэμμэ хардыылааμ, � диэн ыμыр�
да.

ХаЇыат эппиэттиир сэкирэтээрэ Мария
Санникова: “Кумааіы хаЇыат таЇынан са�
халыы тылынан kyym.ru сайты эрэдээктэр
Мария Дегтярева�Кўндэли салайан ўлэлэ�
тэр. Маны сэргэ, Хотугу Кыым телеграмм
ханааллаахпыт, kyym.ru улуустартан сонун�
нары, интэриэЇинэй тэрээЇиннэри, дьон
туЇунан суруйуулары сайтка тутатына та�
Їаарабыт.

Чэпчэтиилээх сурутуу кэмигэр тўєрт
Бўлўў улуустары хабан кэлэн ўлэлии сыл�
дьалларын туЇунан Туйаара Сергеева этэр.
Àаіааччыларбытын кытары кєрсўЇўўгэ
дьон туох єйдєєх�санаалаах тэринэн оло�
роллорун, маны таЇынан ааіааччы этиитин
боліомтоіо ылабыт, �диэн эттэ.

"Кыым" хаЇыаты ааіааччылар сонун�
нартан саіалаан Владимир Степанов, Нина
Герасимова, Саргылана Багынанова, Та�
тьяна Захарова�ЛоЇуура, Туйаара Сиккиэр
суруйууларын сэргииллэр. ХаЇыат ыччат�
тарга аналлаах “Тэбэнэт”, дьон олоіор сы�
Їыаннаах “Дьыліа”, “Имэμ”, “Àартык”,
саха дьонугар бырамыысыланнаска сы�
Їыаннаан “Чаіыл” уо.д.а. хаЇыат тус�туспа
салааларын ааіааччы боліомтоіо ылар.
Норуот хаЇыатыгар "Кыым" хаЇыакка су�
руттаран єрєспўўбўлўкэ интэриэЇинэй
сонуннарын, суруйууларын ааіыμ.

Àнтонина СЕМЁНОВÀ.

Муус тоμуутун кытта, эбэлэрбит тураат�
тарын чахчы кыЇыμμы айан суола тыргыл�
лар кыахтаммытыттан бары да ўєрдўбўт,
сўргэбит кєтєіўлўннэ. Ону сэргэ соторутаа�
іыта "ÀЙÀР" кинигэ кыЇата сўрдээх ўчўгэй
бэлэіи ааіааччы оіолорго уонна оіоіо сыл�
лата бэлэх биэрэр "ыарыылаах" Тымныы
оіонньотторго анаан атыыга аіалбыт.

Ол � "Путешествуем по Якутии" диэн
наЇаа туЇалаах, остуолга тула мустан, бии�
тэр муостаіа тэлгэтэн да олорон эрэ дьары�
гырарга олус умсугутуулаах оонньуу! Онуо�
ха ўчўгэйкээн хаатын иЇигэр хаарталаах
уонна кубиктаах�фишкалардаах. Онон бы�
рахсан оонньуурга, "айан суолун тутуЇарга"

туох да ааттаах!
Итинэн эрэ бўппэт. Бу оонньууга, "айан

дьоно буоллахпыт" дии,тєлєпўєнўнэн та�
іайан єрєспўўбўлўкэ хаартатын тутан оло�
рон, ханнык баіарар улуус туЇунан саμа
сибидиэнньэлэри ылыахха, ўєрэтиэххэ,
сэμээриэххэ сєп. Дьэрэкээн ойуута, муусу�
ка доіуЇуола интеллектуальнай єттўн ор�
дук киэргэтэр.

Маны сэμээрэн оонньообут кэнниттэн
билиигин тургутарга бэртээхэй тєрўєт
баар. Ханна баіарар: оскуолаіа, кылааска,
тўєлбэіэ, бибилэтиэкэіэ, ыалдьыттыы да
анаан ыалга тиийэн, кўрэхтэЇиэххэ диэ�
тэххэ, туох да ааттаах! Оттон биир бэйэм
саастаах да дьоμμо туЇата баЇаам диэм этэ:
Сахабыт сирин иэнин, улуус атын улуустан
уратытын єссє биирдэ санаан�анааран
ааЇарга олус тоіоостоох тўгэн. Оонньуу�
сэргэхсийэ таарыйа толкуйу имитэр, санаа�
іар "ырааіынан эргийэр", хотунан�соіу�
руунан иЇиирдэр, туох дьарыктаах дьон он�
но олохтоохторун ааіа билэттиир,  сєієр�
махтайар ураты турук.

Доіоттор, оіолоргутугар Саμа дьылы
кєрсє ўтўєкэн бэйэлээх бэлэхтэ оμоруμ,
Сахабыт сирин устун киэн тутта айанна�
тыμ!

Àнисим НЕУСТРОЕВ.

Àхсынньы 1 кўнўттэн булгуччулаах мэ�
диссиинэ страховкатын ("ОМС") оμортор�
бут дьон (ким буолалларын туоЇулуур доку�
муоннарын дааннайын киллэртэрдэхтэринэ)
сыыппара полиЇы ылар кыахтаныахтара.
Мэдиссиинэ тэрилтэтигэр кємє ылалларыгар
пааспары эбэтэр 14 cаастарын туола илик
оіолор тєрєєбўттэрин туоЇулуур сибидиэтэ�
листибэни эрэ кєрдєрєр буолуохтара.

� "ОМС" салаатынан мэдиссиинэ кємє�
тўн туЇанарга (суЇал кєрдєрўў буолбатах
тўгэнигэр) "ОМС" полиЇын хайаан да кєр�
дўўллэр. Ол докумуон кумааіыга бэччээт�
тэммит эбэтэр былаастык каарта буолар.
Оттон сыыппара полис пациеннар мэдис�
сиинэ кємєтўнэн туЇаналларын табыгас�
таах оμоруоіа. Кумааіы, былаастык поли�
Їы эрдэ ылбыт дьон уларыталлара наадата
суох, � диэн ФОМС бэрэссэдээтэлэ Илья
Баланин этэр.

2022 сыл ахсынньы 1 кўнўттэн бэттэх
тєрєєбўт оіолор ЗÀГС уоргана оμорбут тє�
рєєбўттэрин туоЇулуур сибидиэтэлистибэ�
лэригэр олоіуран, страховкаламмыт дьон
испииЇэктэригэр быЇа киириэхтэрэ.

Бу ыйыллыбыт кэмтэн Àрассыыйа Фе�
дерациятын олохтооіо буолбут дьон, ис
дьыала уорганнарын сибидиэнньэтигэр ти�
рэіирэн, эмиэ регистргэ быЇа толорул�
луохтара.

Сыыппара полис баар буолбутунан

"ОМС" систиэмэтин персонифицирован�
най учуотугар саμа быраабылалар бигэр�
гэннилэр. Àны страховкаламмыт дьон
дааннайдара Биир кэлим регистргэ (Еди�
ный регистр) тўмўллўєіэ. Ол тўмўгэр им�
пэрмээссийэни иккистээн биэрии тохтуо�
іа, докумуон толоруута судургутуйуоіа
уонна "ОМС" систиэмэтин кыттааччыла�
рын икки ардыларыгар дааннайдары ўл�
лэстэргэ табыгастаах буолуоіа.

Информационнай процестар "ОМС"
Судаарыстыбаннай информационнай сис�
тиэмэтигэр хараллыахтара. Манна куттала
суох, сыыппаралаах инфраструктара, ОМС
бары кыттааччыларын дааннайдара кємўс�
кэллээхтэр.

ОМС полиЇын (кумааіы эбэтэр бы�
лаастык каарта) сўтэрэр тўгэμμитигэр
страховка оμотторбут тэрилтэіитигэр ба�
раіыт. ЭЇиэхэ Биир кэлим регистртэн
штрих�куодтаах выписканы биэриэхтэрэ.

Бу уларыйыы "Àрассыыйа Федерация�
тыгар булгуччулаах мэдэссиинэ страховка�
та" Федеральнай сокуон балаЇыанньатыгар
олоіуран киирдэ. 01.12.2022 ўлэтин саіа�
лаата.

ИЇитиннэрии ОМС Федеральнай
пуондатын саайтын матырыйаалынан су�
рулунна.

"Сахамедстрах" СМК" ÀУо
лиссиэнсийэтэ � ОС №2873 � 01,

09.11.2016.

Культовую постановку по достоинству
оценили не только обычные зрители, но и ве�
дущие деятели культуры и искусства России

Одним из кульминационных событий
празднования 100�летия Якутской ÀССР и
Дней Якутии в Москве стал показ эпохаль�
ной оперы «Ньургун Боотур» на новой сце�
не Большого театра в столице страны.
Постановку режиссёра Àндрея Борисова
по достоинству оценили не только обыч�
ные зрители, но и ведущие деятели культу�
ры и искусства России, которые с востор�
гом приняли якутскую оперу и стоя апло�
дировали нашим артистам, сообщает
ЯСИÀ.

Премьеру оперы «Ньургун Боотур» по�
сетили министр РФ по развитию Дальнего
Востока и Àрктики Àлексей Чекунков, ко�
торый отметил особый вклад якутской
культуры в историю страны, а также глава
Якутии Àйсен Николаев.

«Приятно увидеть постановку мирового
класса на этой заслуженной сцене. Хочется
отметить высокий профессионализм якут�
ских артистов, которые на таком же высо�
чайшем уровне передали всю масштаб�
ность оперы и самого произведения. Наде�
юсь, в следующий раз мы увидим «Ньургун
Боотура» уже на традиционной сцене
Большого театра», — сказал Àлексей Че�
кунков.

Особую благодарность за огромный
вклад в наследие духовного пространства
Российской Федерации и всего евразий�
ского сообщества выразил советник главы
Республики Àлтай, председатель Нацио�
нального комитета по делам ЮНЕСКО

Иван Белеков.
«Считаю, что показ «Ньургуна Боотура»

на сцене Большого театра это без преуве�
личения историческое событие для всех
евразийских народов и таких братских на�
родов, как Республика Àлтай. Народ саха
вносит своим искусством огромную лепту
в возрождение и духовную идентификацию
тюркских народов. Пока живы наши геро�
ические сказания — значит будут живы и
наши народы. Показав эту оперу на такой

масштабной сцене, великий якутский на�
род всё дальше и увереннее устремляется к
светлому будущему своей нации», — отме�
тил Иван Белеков.

Кандидат искусствоведения, музы�
кальный обозреватель «Российской газе�
ты» Ирина Муравьёва отметила уникаль�
ную для этнической постановки аранжи�
ровку, соединившую в своём звучании на�
циональные и классические мотивы.

«Опера показала нам довольно инте�

ресную форму подачи эпоса, потому что
это произведение было написано на другой
инструментальный состав. Было очень лю�
бопытно послушать оперу в обновлённом и
очень богатом симфоническом варианте.
Особенно понравилось то, что в новой
аранжировке не исчезли национальные,
этнические звучания якутской музыки.
Чувствуется очень бережное отношение к
традициям тем, что некоторые якутские
инструменты были выставлены на перед�
ний план сцены. Нам показали красивое и
эффектное зрелище, очень качественно
сыграны партитуры. Была проделана дей�
ствительно огромная работа, которая дос�
тавила нам исключительное удоволь�
ствие», — подчеркнула музыкальный обоз�
реватель.

Отметим, что опера «Ньургун Боотур»
впервые появилась в 1947 году и стала пер�
вым произведением в жанре музыкально�
театрального искусства. Именно с этой
оперы началось становление музыкального
профессионального искусства в Якутии.
Режиссёр постановки Àндрей Борисов соз�
дал масштабное уникальное творение, в
основе которого представлен эпос олонхо с
сочетанием музыкальной и хореографичес�
кой канвы, обрядовых эпизодов. В сцено�
графии отражены мотивы различных древ�
них культур.

Напомним, премьера оперы «Ньургун
Боотур» состоится в Якутске 28 декабря на
сцене Театра оперы и балета. Посмотреть
расписание показов и купить билеты мож�
но на сайте «Àфиша.ЯСИÀ».

Мария ÀРХИПОВÀ, ЯСИÀ.

– Барыбыт боліомтотугар –

Àхсынньы 1 кўнўттэн "ОМС"�ка страховкаламмыт
дьон сыыппара полиЇы ылыахтара

– Сурутуу;2023 –

"Кыым" хаЇыат ааіааччыларын кытары кєрсўстэ

– Долбуурга – саμа кинигэ –

Àйан аартыга аЇылынна!

– К 100;летию Якутской ÀССР –

Триумф якутской культуры:
на сцене Большого театра состоялась
премьера оперы «Ньургун Боотур»
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Кўндў тапталлаах аіабыт, эЇэбит,
Àнтоновка нэЇилиэгин олохтооіо

РОЖИН Виктор Семенович
эмискэ ыарахан ыарыыттан ах�
сынньы 4 кўнўгэр 62 сааЇыгар
олохтон туораабытынан олус ку�
рутуйан туран аймахтарбытыгар,
бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэлэр�
битигэр биллэрэбит. Кўндў киЇи�
бит быдан дьылларга быраЇаай,
уЇун уугар сымнаіастык утуй.

Кыргыттарыμ, уолаттарыμ,
кийииттэриμ, кўтўєттэриμ,

сиэннэриμ.

Тапталлаах убайбыт, быраатым
РОЖИН Виктор Семенович

62 сааЇыгар эмискэ ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн туораа�
бытын туЇунан билэр дьонугар,
ыраах�чугас аймахтарбытыгар ди�
риμник курутуйан туран иЇитин�
нэрэбит. Кўндў киЇибит быдан
дьылларга быраЇаай! УЇун уугар
сымнаіастык утуй.

Балтыларыμ, убайыμ,
кўтўєттэриμ.

Єр сылларга Ньурба улууЇун
тыатын уонна олох�дьаЇах хаЇаа�
йыстыбаларыгар таЇаарыылаах�
тык ўлэлээбит биир дойдулаах�
пыт, уос номоіор сылдьар дэгит�
тэр спортсмен, элбэх оіо�сиэн
тапталлаах аіата, эЇэтэ, истиμ
доіор

РОЖИН Виктор Семенович
ыарахан ыарыыттан орто дойду
олоіуттан букатыннаахтык бар�
бытынан тапталлаах уолугар,
"Ньурба куорат" депутатыгар,
"Кыталык" култуура киинигэр єр
кэмμэ ўлэлээбит Рожин Максим
Викторовичка, оіолоругар, сиэн�
нэригэр, аймах�билэ дьонугар
дириμ кутуріаммытын холбуубут.

"Ньурба куорат" МТ дьаЇалтата
уонна депутаттарын сўбэтэ.

Убайаан орто оскуолатыгар биир�
гэ ўєрэммит, ўєрэппит ўєрэнээч�
чим Рожин Максим Викторович
тапталлаах аіата

РОЖИН Виктор Семенович
ыарахан ыарыыттан олохтон туо�
раабытынан дириμ кутуріаммы�
тын тириэрдэбит.

2006 с. Убайаан орто оскуолатын
11 "б" кыл. выпускниктара,

кыл сал. Илья Вячеславович
Герасимов.

Бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэбити�
гэр Максим Викторович Рожиμ�
μа, кини дьиэ кэргэнигэр, бииргэ
тєрєєбўттэригэр тапталлаах эЇэ�
лэрэ, аіалара

РОЖИН Виктор Семенович
бу кўн сириттэн барбытынан ди�
риμ кутуріаммытын тириэрдэ�
бит.

"Кыталык" КД кэлэктиибэ.

Àкана олохтооіо, кўндўтўк са�
ныыр бырааппыт, убайбыт, "Тар�
каайы" сопхуос кадровай булчута,
хонуу биригээдэтин оробуочайа

СЕРГЕЕВ Федор Àлексеевич
сэтинньи 30 кўнўгэр уЇун ыарахан
ыарыыттан кўн сириттэн кўрэм�
митинэн бииргэ тєрєєбўттэригэр
Иэликкэіэ, Прокопийга дириμ
кутуріаммытын тиэрдэбит,
аЇыыгытын тэμμэ ўллэстэбит.
Дойдуμ буора сылаас суоріан,
сымнаіас сыттык буоллун, быдан
дьылларга быраЇаай.

Àканаттан, Дьокуускайтан
Уйбануоптар, кырдьаіас

саμаскыт Мария Васильевна.

Тапталлаах оіом, быраатым,
убайбыт, таайбыт

ИННОКЕНТЬЕВ
Валерий Валерьевич (Газик)

ахсынньы 4 кўнўгэр эдэр сааЇы�
гар ыарахан ыарыыттан соЇумар�
дык кўн сириттэн суох буолбутун
туЇунан бары аймахтарбытыгар,
доіотторбутугар, бииргэ ўлэлээ�
бит дьонноругар дириμник куру�
туйан туран иЇитиннэрэбит.

Ийэтэ, эдьиийэ,
балтыта, бырааттара.

Тапталлаах бырааппыт, Октябрь�
скай нэЇилиэк олохтооіо

ИННОКЕНТЬЕВ
Валерий Валерьевич (Газик)

эдэр сааЇыгар ыарахан ыарыыт�
тан кўн сириттэн соЇумардык
суох буолбутунан ийэтигэр Тама�
ра Гаврильевнаіа, бииргэ тєрєє�
бўттэригэр дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит.

Àіатын бииргэ тєрєєбўттэрэ
уонна кинилэр дьиэ кэргэттэрэ.

Бииргэ ўєрэммит убаастыыр до�
іорбут, табаарыспыт

Валерий Валерьевич
ИННОКЕНТЬЕВ (Газик)

эмискэ ыарахан ыарыыттан кўн
сириттэн кўрэммитинэн ийэти�
гэр, бииргэ тєрєєбўттэригэр, ай�
махтарыгар дириμ кутуріаммы�
тын тиэрдэбит, аЇыыгытын тэμ�
μэ ўллэстэбит. Ўтўє санаалаах,
истиμ майгылаах чугас доіорбут
быдан дьылларга быраЇаай.

Àнтоновка орто
оскуолатын 34 выпуЇа,

кылаас салайааччылара.

Кўндў бырааппыт
ИННОКЕНТЬЕВ

Валерий Валерьевич (Газик)
эдэр сааЇыгар соЇумардык олох�
тон туораабытынан ийэтигэр Та�
мара Гаврильевнаіа, бииргэ тє�
рєєбўттэригэр хараастан туран
дириμ кутуріаммытын тириэр�
дэбит.

Дьокуускайтан Винокуровтар,
ЎєЇээ Бўлўўттэн,

Àнтоновкаттан Мартыновтар.

Бииргэ ўлэлээбит кэллиэгэбит, т�
абаарыспыт

ИННОКЕНТЬЕВ
Валерий Валерьевич

эмискэ кўн сириттэн туораабыты�
нан ийэтигэр, балтыгар, чугас ай�
махтарыгар кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

ООО УК "Ситим" кэлэктиибэ.

Ньурба улууЇун Чаппандатыттан
тєрўттээх, билигин Дьокуускай
куорат олохтооіо, мэдиссиинэ
Национальнай киинигэр єр сыл�
ларга олохтон туоруор диэри ўтўє
суобастаахтык, таЇаарыылаахтык
ўлэлээбит ўрдўкў категориялаах
фельдшер�лаборант, єрєспўўбў�
лўкэбит доруобуйатын харыста�
былын туйгуна, ўлэ бэтэрээнэ,
олоіун бўтўннўў доруобуйа ха�
рыстабылыгар анаабыт, оскуола�
іа аіыс сыл устата биир кылааска
ўєрэнэн бўтэрбит убаастыыр кы�
лааЇынньыкпыт

СИВЦЕВÀ (ÀЛЕКСЕЕВÀ)
Розалия Егоровна

бу дьыл ахсынньы 5 кўнўгэр 69
сааЇыгар ыарахан ыарыыттан
эмискэ Орто дойдуттан барыбы�
тынан кэргэнигэр Михаилга,
уолугар Юраіа, эдьиийигэр Рита�
іа, быраатыгар Кешаіа, балтыла�
рыгар Раяіа, Надяіа, аймахтары�
гар дириμ кутуріаммытын тиэр�
дэбит.

Чаппанда оскуолатын
1967 сыллаахха бўтэрбит

ўєрэнээччилэрэ.

Истиμник саныыр бырааппыт,
убайбыт, Àканаттан тєрўттээх
Дьокуускай куорат олохтооіо

СЕРГЕЕВ Федор Àлексеевич
уЇун ыарахан ыарыыттан олохтон
барбытынан бииргэ тєрєєбўттэ�
ригэр, аймахтарыгар дириμ ку�
туріаммытын холбуубут.

Àканаттан, Ньурбаттан
Игнатьевтар, Хорулаттан

Чочановтар.

Кўндў бииргэ ўлэлиир кэллиэгэ�
лэрбитигэр Мария Àнатольевна
уонна Тимур Àлексеевич Семе�
новтарга тапталлаах эдьиийдэрэ

Сардаана
хомолтолоохтук Орто дойду оло�
іуттан барбытынан дириμ ку�
туріаммытын тиэрдэбит.

"Малышок" уЇуйаан кэлэктиибэ.

Генеральнай директор
Стручкова Н.М.
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Тапталлаах уолум, быраатым,
убайым ЯКОВЛЕВ Леонид Дмит�
риевич бу олохтон барбыта 40 хо�
нугун ахсынньы 5 кўнугэр туолла.

Кини 1967 сыллаахха тохсун�
ньу 1 кўнўгэр кўн сирин кєрбўтэ.
Оіо сааЇа И. Строд аатынан уулус�
саіа ааспыта. Ньурба бастакы нўє�
мэрдээх оскуолатын ситиЇиилээх�
тик бўтэрэн, Маар СПТУ�гар суоп�
пар идэтин ылбыта. Онтон икки
сыл Àармыйаіа сулууспалаабыта,
кэлэн баран Райкомμа суоппар�
даабыта. Кэлин СМУ�га кєЇєн
ўтўє суобастаахтык ўлэлээн толору
хааччыллыылаах дьиэни ылбыта.
Онно ўлэлии сылдьан кэтэхтэн
ўєрэнэн икки ўрдўк ўєрэіи бў�
тэрбитэ.

Олоіор ўс кыыс, биир уол  оіо�
ломмута, сиэннэрдээх. Кыргыттар

ўєрэхтээх ўлэЇиттэр, ыаллар, уола
бэЇис кылааска ўєрэнэр.

Олоіун тиЇэх суолугар атаа�
рарга кўўс�кємє буолбут уолатта�
рым, кийииттэрим тэрилтэлэри�
гэр, аймахтарбытыгар, Леонид ўлэ�
лээн сылдьыбыт "Олимп" СК ўлэ�
Їиттэригэр, бииргэ ўєрэммит та�
баарыстарыгар, уолун кылааЇын
тєрєппўттэригэр баріа махталбы�
тын тиэрдэбит. Олохторугар дьолу�
соргуну баіарабыт.

Ытаабыт�соμообут да иЇин
олоххо тєнўннэрбэккин ... Быдан
дьылларга быраЇаай, кўндў оіом
барахсан... Эйигин куруук єйдўў�
саныы сылдьыахпыт.

Ийэтэ, убайа, быраата, саμаЇа,
кийиитэ, аймахтара.

За 11 месяцев т.г. в Нюрбин�
ском районе зафиксировано 25
преступлений с использованием
сети интернет. У жителей Нюр�
бинского района похищено более
3,5 млн. рублей. Наиболее расп�
ространенным видом мошенни�
чества является � звонок от работ�
ника банка, покупка товара через
интернет, псевдоинвестиции.  

В целях профилактики кибер�
мошенничества сотрудники
ОМВД России по Нюрбинскому
району регулярно проводят ин�

формационные мероприятия. В
этот раз сотрудники полиции вы�
ехали в рабочий поселок Накын и
провели профилактические бесе�
ды с работниками.

Во время мероприятия они
раздавали работникам памятки, в
которых указана необходимая ин�
формация об основных уловках
дистанционных аферистов и спо�
собах защиты от них, а также ре�
комендовали не передавать неиз�
вестным свои персональные дан�
ные, реквизиты банковских карт

и коды, приходящие в смс�сооб�
щениях. Также они акцентирова�
ли внимание на мошенничествах
в сети "Интернет".

Вручая гражданам памятки,
полицейские призывали их за�
помнить полученную информа�
цию и передать её своим родст�
венникам и знакомым, потому
что осведомленность поможет за�
щитить свои сбережения от прес�
тупного посягательства.

ОМВД России по
Нюрбинскому району.

Àнализ аварийности на авто�
мобильных дорогах Республики
Саха (Якутия) за последние 5 лет
показал, что такой вид дорожно�
транспортных происшествий как
наезд на пешехода является самой
частой причиной травмирования
в процессе дорожного движения.
Согласно статистическим дан�
ным за указанный период на до�
рогах Якутии произошло 1022
ДТП, связанных с наездами на
пешеходов, в которых погибли 90
человек и 984 – получили ране�
ния различной степени тяжести.

В целях предупреждения на�
рушений Правил дорожного дви�
жения, следствием которых явля�
ются подобные ДТП, как со сто�
роны водителей, так и со стороны
пешеходов, на территории Нюр�

бинского района с 5 по 14 декабря
2022 года проводится оператив�
но�профилактическая операция
«Внимание, пешеход».

Уважаемые водители, будьте
внимательны за рулем, не превы�
шайте установленных скоростных
ограничений, заранее снижайте
скорость приближаясь к пеше�
ходным переходам и давайте вре�
мя закончить переход тем, кто в
силу тех или иных обстоятельств
не может сделать это вовремя.

Уважаемые пешеходы, пом�
ните о том, что переходить дорогу
необходимо по пешеходному пе�
реходу. В случае, когда в зоне ви�
димости нет таковых, переходить
дорогу можно лишь убедившись в
безопасности и отсутствии приб�
лижающихся транспортных

средств, не создавая для них по�
мех, и не выходя на проезжую
часть из�за препятствий, ограни�
чивающих обзорность.

Соблюдение этих и других
Правил становится особенно ак�
туальным в период неблагоприят�
ных метеорологических условий,
когда вьюга, обильный снегопад,
гололед и другие факторы ухуд�
шают дорожную обстановку, и
избежать аварийную ситуацию,
возникшую вследствие наруше�
ния с чьей�либо стороны, стано�
вится практически невозможно.
Не подвергайте опасности жизни
и здоровье других участников до�
рожного движения – соблюдайте
ПДД!

ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО
НЮРБИНСКОМУ РÀЙОНУ.

– Кэриэстэбил –

Куруук єйдўў;саныы сылдьыахпыт...

– ОМВД сообщает –

В Накыне проведена акция по предупреждению
дистанционного мошенничества

– ГИБДД информирует –

Проводится операция «Внимание, пешеход»

Республиканский проект
«Местные кадры в промышлен�
ность» прошел в финальный этап
Всероссийского конкурса лучших
практик трудоустройства молоде�
жи.

Всего из 926 практик от 574
участников из 73 регионов страны
отобрано 218 заявок от предста�
вителей 53 субъектов РФ в 11 но�
минациях. Финал состоится 8 де�
кабря в г. Москва.

Из года в год растет количест�
во трудоустроенных в рамках про�
екта. Если в 2017 году было тру�
доустроено порядка 2,9 тысяч
местных кадров из числа жителей

республики, то по предваритель�
ным итогам текущего года более
12,1 тысяч. человек нашли работу
по данному проекту. Из них более
6,7 тысяч � молодежь до 35 лет.
Это на 9% больше, чем в прошлом
году.

Всего, начиная с 2017 года по
настоящее время, в промыш�
ленные компании трудоустроено
более 48,6 тысяч якутян, в том
числе более 23,8 тысяч молодежи.

Напомним, что задачу по рас�
ширению практик привлечения и
закрепления местных кадров в
промышленность поставлена
Главой республики Àйсеном Ни�

колаевым.
В региональном проекте

«Местные кадры в промышлен�
ность» принимают участие поряд�
ка 43 компаний промышленнос�
ти, строительной отрасли, транс�
порта и дорожного хозяйства,
энергетики.

Желающие найти работу или
пройти обучение с последующим
трудоустройством могут подать
заявку в филиалы Центра заня�
тости населения по месту житель�
ства, а также через сайт НаВахту.
рф.

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

– Местные кадры – в промышленность –
Проект «Местные кадры – в промышленность»

Якутии в финале Всероссийского конкурса
лучших практик трудоустройства молодежи


