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«Манчаары» уонна «Кыым» хаһыаттары утумнааччы
Хаһыат 1921 с. ахсынньы 28 күнүттэн тахсар

Чэппиэр аайы тахсар
2020 сыл тохсунньу 30 күнэ №4 (6194)

26-с 
Дьоруой?
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Саха сириттэн 
24 буойун Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа уонна 
1 саллаат Арассыыйа Дьоруойа 
(1996 сыллаахха) үрдүк ааты ылбыттара. 
Ураты хорсун быһыыны оҥорон, 
Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойун аатыгар 
түһэриллэн баран, биллибэт төрүөтүнэн 
ылбатах буойуну буллубут. Кини кимий? 
Бу туһунан 10-с уонна 11-с 
балаһаларга ааҕыҥ. 

ТЫА СИРИН 
ОЛОХТООҔО, БОЛҔОЙ! 
1,7% ИПОТЕКАНЫ 
ЫЛАРГА ТИЭТЭЙ

13-с балаһа

СААСКЫ КУҺУ 
БУЛТААҺЫН 
БОБУЛЛУО ДУО?

44-с  балаһа

УОННА 
РАДИО 

ПРОГРАММАТА

TV

21-22, 27-28 
балаһалар

ТОХСУННЬУ ТЫМНЫЫТЫГАР 
БЭЛИСИПИЭТИНЭН АЙАННЫЫР 
ОМУКТАР МҮЧЧҮРГЭННЭЭХ 
СЫРЫЫЛАРА 

18-с  балаһа

2020 СЫЛ                ИЙЭ ДОЙДУГА БЭРИНИИЛЭЭХ БУОЛУУ СЫЛА
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ААН ДОЙДУНУ АНААРАН

БАЛАҺАНЫ ЕГОР КАРПОВ БЭЛЭМНЭЭТЭ.

Гонконг учуонайдара саҥа ыарыыттан вакцина 
булбуттарын туһунан биллэрбиттэр. Ол эрэн, уоскуйар 
өссө даҕаны эрдэ — вакцинаны бастаан кыылларга, ол 
кэнниттэн дьоннорго бэрэбиэркэлээн көрүөхтээхтэр. 

“Бэрэбиэркэ уһун кэмҥэ ыытыллар, хамсыыр хара-
майдарга хас даҕаны ый, дьоҥҥо сыл кэриҥэ”, — диир 
вакцинаны кытта үлэлиир  Юэн Квок-Юнг. Вакцинаны 
оҥорорго Америка уонна Киин Кытай учуонайдара 
үлэлэспиттэр. Вируһу учуонайдар булбуттарын туһу-
нан өссө тохсунньу 26 күнүгэр биллэрбиттэрэ, билигин 
штаммнары кытта үлэлииллэр, пневмонияны эмтиир 
бэссэстибэлэри көрдөөһүн үлэтэ бара турар.

Арассыыйатааҕы Доруобуйа харыстабылын мини-
стиэристибэтин Былаанныыр киинин дириэктэрин 
солбуйааччы Герман Шипулин бу иннинэ, вакцина-
ны оҥоруу уонна олоххо киллэрии саамай кырата сыл 
аҥаара кэми ылыаҕа диэн сабаҕалаабыта.

Тохсунньу 28 күнүн туругунан, 2019-nCoV коро-
навирустан 131 киһи өлбүт, 5 496 киһи ыарыыга 
сыстыбытын туһунан Кытай былаастара дакылаат-
таабыттара, сыыппаралар чаас аайы уларыйа турал-
лар. Сүһүрбүт дьонтон 103 киһи үтүөрбүтэ биллэр. 
Сорохтор этэллэринэн, ыалдьыбыттар 71%-нара аҕа 
саастаах эр дьон.

Коронавирус Кытай таһынан өссө 14 дойдуга 
булуллубута. Арассыыйаҕа ыарыыга уорбаланан чин-
чийиллибит дьон бары көннөрү тымныйыынан эбэтэр 
кириип атын көрүҥүнэн ыалдьыбыттара биллибитэ. 
Ыарыы тарҕаныытын саамай күүһүрэр кэмин 7-10 
хонугунан күүтэллэр.  

Аан дойду биир саамай бил-
лэр смартфонун оҥорор Аpple 
хампаанньа сыл аайы саҥа көрүҥү 
таһаарар былаана Кытайга турбут 
дьаҥтан сылтаан күүскэ улары-
йыан сөп. 

Ол туһунан Блумберг анали-
тиктара сэрэтэллэр. Биллэрин кур-
дук, iPhone таҥыллар сүрүн со -
буоттара Ухань куораттан 500 
килэмиэтирдээх сиргэ тураллар. 
Ухань куоракка коронавирустан 
сүһүрүү саамай элбэхтик бэлиэтэм-
мит. Онон собуот үлэһиттэрэ үлэлэ-

ригэр тахсаллара өр кэмҥэ бобул-
луон сөп. Хэнань провинцияҕа (со -
буоттар турар сирдэрэ) эмиэ элбэх 
ыарыһах булуллубута биллэр. Эрдэ 
Аpple хампаанньа 65 мөлүйүөн 
саҥа аппарааты бу эрэгийиэҥҥэ 
оҥорорго сакаас түһэрбитэ биллэр.
Экспиэрдэр, ыарыы күүһүрдэҕинэ, 
Кытай былаастара дойдуга баар 
собуоттар үлэлэрин тохтотуохта-
рын сөбүн ыйаллар.  

Эрдэ интэриниэккэ кулун тутар-
га саҥа “чэпчэки сыаналаах iPhone 
9” тахсарын туһунан сурах тарҕам-
мыта.

САҤА IPHONE ТАХСАРА 
ХОЙУТУОН СӨП

ЫАРЫЫ

Бүгүн, тохсунньу 30 күнү-
гэр, Арассыыйа бэрэсидьиэнэ 
Владимир Путин Израиль пре-
мьер-миниистирэ Биньямин 
Нетаньяхуну кытта көрсүөҕэ. 

Бу көрсүһүүнү Кремль “кылгас 
дьыалабыай көрсүһүү” диэн аат-
таата. Бу иннинэ, тохсунньу 27 күнү-
гэр Нетаньяху Америка бэрэсидьи-
энэ Дональд Трамптыын көрсүбүтэ. 
Көрсүһүү сүрүн сыалынан Израиль 
Палестинаны кытта иллэһэр суол-
ларын көрдөөһүн буолбута сабаҕа-

ланар. Бу дойдулар иирсээннэ-
рин суох оҥорорго анаммыт илии 
баттаһыыны Америка былааста-
ра “үйэ сделката” диэн ааттаан та -
һаарбыттара. Палестина баһы-
лыктара үгүстэрэ бу докумуон 
балаһыанньаларын кыккыраччы 
билиммэттэрин туһунан эппиттэрэ. 

Биньямин Нетаньяху Израиль 
уонна Палестина икки ардыла-
рыгар баар иирсээни эйэлээх-
тик быһаарыы туһунан сүбэлэһэ 
Москваҕа кэлэрэ күүтүллэр этэ. 

ПУТИН ИЗРАИЛЬ 
ПРЕМЬЕР-МИНИИСТИРИН 
КЫТТА КӨРСҮӨҔЭ

ТАС БЭЛИИТИКЭ

ГАДЖЕТТАР
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КОРОНАВИРУСТАН ВАКЦИНА БУЛБУТТАР

“Чувашия күбүрүнээтэрэ Михаил Игнатьев “Биир 
ньыгыл Арассыыйа” баартыйаттан уһулунна”, — диэн 
баартыйа сэбиэтин сэкирэтээрэ Андрей Турчак бил-
лэрдэ.

Эрэгийиэни 2010 сылтан салайбыт Михаил 
Игнатьев бу тохсунньуга икки улахан айдаан кыт-
тыылааҕа буолбута. Бастаан Бэчээт күнүгэр тыл этэ 
туран “сорох суруналыыстары дьууктуохха наада” 
диэн истээччилэрин соһуппута. Кэнники “мин этиибин 
сыыһа өйдөөтүлэр” диэн дьонтон бырастыы гынал-
ларыгар көрдөспүтэ. Аҕыйах күн ааһыыта баһаарын-
ньыктарга саҥа массыыналары биэрии кэмигэр, 
күлүүһү үөһээ тутан ЫБММ эписиэрин өрө ыстаҥа-
лыырга күһэйбитин көрдөрөр ролик интэриниэккэ 
тарҕаммыта. Бу маны ЫБММ салайааччыта Евгений 
Зиничев, “киһи өйүгэр баппат быһыы” диэн кытаанах-
тык кириитикэлээбитэ.

Чувашия күбүрүнээтэрин пресс-сэкирэтээрэ Олег 
Сидоров: “Михаил Игнатьев өр сыллаах үлэтин тухары 
“Биир ньыгыл Арассыыйа” баартыйа устаабын хаһан 

даҕаны кэспэтэҕэ, куруутун баартыйа Чувашияҕа сай-
дарын туһугар үлэлии сылдьыбыта”, диэн уобалас 
дьаһалтатын аатыттан биллэрбит.

АЙДААН
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ЧУВАШИЯ КҮБҮРҮНЭЭТЭРИН 
БААРТЫЙАТТАН УСТУБУТТАР

7,7 магнитудалаах сир анны-
гар хамсааһыны 7 тыһыынча нэһи-
лиэнньэлээх Лусеа куорат таһыгар 
кэтиир аппаратуура бэлиэтээбит. 

Бу тохсунньу 28 күнүн киэһэ-
тигэр 19.10 чааска буолбут. 
Дьигиһийии киинэ куораттан 125 
км сиргэ, 10 км дириҥҥэ буолбут. 
Цунами үөскүө диэн, хас даҕа-
ны улахан тутуулартан дьону та -
һаарбыттар. Сир хамсааһынын 
Ямайкаҕа эрэ буолбакка, Майами, 
Куба олохтоохторо эмиэ бэлиэ-
тээбиттэр. Цунамины кэтиир Аан 
дойду киинэ, куттал ааста эрээри, 
муора өссө даҕаны бааллаах диэн 
биллэрэр.

АЙЫЛҔАНЫ КЭТЭЭҺИН 

ЯМАЙКА БИЭРЭГИН ТАҺЫГАР 
СИР ХАМСААҺЫНА
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НЭДИЭЛЭ  ЧУЛУУЛАРА

СОҺУЧЧУ

КЫАЙЫЫЛААХ

Балаһаны бэлэмнээтилэр Анивера АКИМОВА, Елена ПОТОЦКАЯ, “Амма олоҕо” хаһыат матырыйаала туһанылынна. Хаартыскалар — интэриниэттэн.

ДЬОКУУСКАЙ КЫЫҺА — 
САХА СИРИН СААМАЙ 
КЭРЭ КУОТА

А аспыт өрөбүллэр-
гэ өрөспүүбүлүкэ саа-
май кэрэ кыыһын талар 
үгэскэ кубулуйбут күрэх 
ыытылынна. Сүүмэрдиир 

түһүмэх өссө ааспыт сыл бүтүүтэ ыытыл-
лан, бастыҥтан бастыҥ 27 кыыс  “Триумф” 
спорт уораҕайыгар инники күөҥҥэ 
тахсар иһин күрэхтэстилэр. Ол кур-
дук, Дьокуускай, Нерюнгри, Мииринэй, 
Орто Халыма, Уус Алдан, Өлүөхүмэ, Нам, 
Кэбээйи, Сунтаар уонна да атын улуустар 
кыргыттара кытыннылар. 

Саамай кырасыабай кыыһы талар 
дьоро киэһэҕэ Арассыыйа эстрада-
тын сулуһа Валерий Меладзе кэлэн кыт-
тан, тэрээһин өссө долгутуулаах буол-
ла. Ол курдук бары түһүмэхтэргэ бары-
ларыгар бастыҥ көрдөрүүлэнэн, Саха 
сирин саамай кэрэ кыыһынан 20 саас-
таах Дьокуускай куорат олохтооҕо 
Лилия Корякина ааттанна. Кэрэ кыыс ка 2 
тыһыынча кэриҥэ күндү тааһынан киэр-
гэтиллибит үрүҥ көмүс коронаны кэтэр-
тилэр уонна кыбартыыра бэлэхтээтилэр. 
Лилия быйыл  Саха сирин аатыттан “Мисс 
Россия” куонкуруска кыттыаҕа.

Кини 13 сааһыттан модель быһыы-
тынан араас тэрээһиннэргэ кыттар эбит. 
2017 сыллаахха Дьокуускайдааҕы клас-
сическай гимназияны бүтэрбит. Йоганан 
дьарыктанар. Үрдүгэ 180 см. 

САХА ЫРЫАҺЫТА — “НУ-КА, 
ВСЕ ВМЕСТЕ!”  БЫРАЙЫАККА

Б ылырыын  саас  “Россия-1” 
ханаалга “Ну-ка, все вместе!”  
диэн саҥа телешоу эфиргэ 
тахсан, үгүс көрөөччү биһирэ-
билин ылбыта. Бу бырайыак-

ка биһиги биир дойдулаахпыт, ырыаһыт 
Саина-Екатерина Саввинова экспиэр 
быһыытынан кыттан, барыбытын соһутан 
турар. 

Бу күннэргэ Саина Инстаграмҥа бэ -
йэтин страницатыгар  “Ну-ка, все вместе!”  
бырайыак иккис сезонугар кыттан эрэрин 
туһунан, номнуо “Мосфильм” павильонугар 
телешоуга уһуллуу саҕаламмытын туһунан 
суруйда. 

Биэриини Арассыыйа норуодунай 
артыыһа Николай Басков ыытар. Ол кур-
дук, былырыын Николай Басков Саинаны  
“Вконтакте” социальнай ситиминэн булан 
ылан, вокалга экспиэр быһыытынан ыҥы-
рбыта. Бу туһунан “Саха сирэ” хаһыакка 
балаҕан ыйыгар биэрбит интервьютугар 
Саина: «Бырайыак сүрүн экспиэрэ Сергей 
Лазарев этэ. Сүүс экспиэр иһигэр Саха 
сириттэн мин соҕотохпун. Онон, чиэс-бо-
чуот, дии саныыбын. Олус интэриэһинэй 
биэрии буолбута”, — диэн санаатын үллэ-
стибитэ. 

Бырайыак иккис сезона олун-
ньу 2 күнүттэн саҕаланыаҕа. Ол курдук, 
өрөбүл ахсын киэһэ 17 чаас 50 мүнүүтэт-
тэн көстүөҕэ. Дьүүллүүр сүбэ 100 киһит-
тэн турар! Онон кыттааччылары тута 100 
киһи сыаналыаҕа. 

ҮТҮӨ САНААЛААХТАР

ТЫЫЛ БЭТЭРЭЭННЭРИГЭР 
КӨМӨЛӨСТҮЛЭР

У луу Кыайыы 75 сылын көрсө 
өрөспүүбүлүкэ үгүс нэһи-
лиэнньэлээх пууннарыгар 
араас тэрээһиннэр, көмө аах-
сыйалар ыытыллан эрэллэр. 

Амма улууһун доруобуйатын харыста-
былын эдэр үлэһиттэрэ Улуу Кыайыы 75 
сыллаах үбүлүөйүн көрсө көмө аахсыйа 
ыыттылар. Бу туһунан “Амма олоҕо” хаһыат 
суруйар. 

Аммаҕа  доруобуйа харыстабылыгар 
үлэлээбит тыыл бэтэрээннэрэ дьиэлэригэр 
эдэр кэллиэгэлэрин үөрэ-көтө көрүстүлэр. 
Ол курдук,  туһааннаах салаа идэлээх со -
йуустарын иһинэн баар эдэр ыччат сэ-
биэтин чилиэннэрэ тыыл бэтэрээннэригэр 
сылдьан, көмө оҥордулар.

Бүгүҥҥү туругунан, доруобуйа ха -
рыстабылын салаата  улуус үрдүнэн 
уопсайа 167 бэтэрээннээх. “Дьиэҕэ оло-
рор түөрт бэтэрээммитигэр сылдьан 
хаар ыраас таатыбыт, аһынан-үөлүнэн 
көмөлөстүбүт, кэпсэтэн, туох кыһалҕа-
лаахтарын ыйыталастыбыт, балыыһаҕа 
сытар бэтэрээҥҥэ тустаах тэриллэри аҕа-
лан биэрдибит. Сэбиэппит салгыы бу кур-
дук кинилэр баҕа санааларын толорон, 
көмөлөһө туруо”, – диэн кэпсиир балыыһа 
үлэһиттэрин эдэр ыччатын сэбиэтин бэрэс-
сэдээтэлэ Елена Сергеева.

Оттон  бу күннэргэ Сунтаар улууһуттан 
төрүттээх дьон үгэскэ кубулуйбут дьоро 
киэһэлэригэр “Арктик-Капитал” генераль-
най дириэктэрэ Матвей Евсеев икки сэрии 
бэтэрээнигэр уу харчынан 75 тыһыынча 
солкуобайы туттарбыта.

Амма улууһун эмчиттэрэ

Саина, 
ырыаһыт

Лилия Корякина,
 «Мисс Республика Саха (Якутия) — 2020» 
күрэх кыайыылааҕа

БАСТЫҤ

ТЫМНЫЫ ПОЛЮҺУН “ИЙЭТЭ” 

Б у күннэргэ Өймөкөөн улууһун 
бочуоттаах олохтооҕо, 
кыраайы үөрэтээччи, Саха 
сирин брендинэн  буолбут 
«Өймөкөөн — Тымныы 

полюһа» туристическай хамсааһыны инни-
ки күөҥҥэ тутан сайыннара сылдьар киһи, 
төрөөбүт Өймөкөөнүн патриота Тамара 
Васильева туристическай эйгэҕэ үлэлээ-
битэ 15 сылын бэлиэтиир.

Бу сыллар тухары кини бэйэтин 
 дьиэтигэр тэрийбит ыалдьыттары түһэрэр 
гостиницата мусуойга тэҥнээх буол-
ла. Кини манна Саха сирин туһунан бэрт 
киэҥ ис хоһоонноох анал муннуктаах. 
Онон омук туристара өрөспүүбүлүкэбит 
туһунан сиһилии билэн-көрөн бараллар. 
15 сыл устата бу дьиэҕэ 72 араас омук 
дойдутуттан 5000 кэриҥэ турист кэлэн 
ыалдьыттаан ааста. Тымныы полюһун 
туһунан ааттаах-суоллаах омук сирин 
 ха  мпаанньалара 30-тан тахса докумен-
тальнай киинэ уһуллулар. Маныаха кыра-
айы үөрэтээччи Өймөкөөн улууһун туһу-
нан хомуйбут матырыйаалларын суруна-
лыыстар уонна учуонайдар хото туһанал-
лар. Тамара Егоровна идэтинэн биология 
учуутала буолан, баай бибилэтиэкэтэ үгүс 
ыалдьыт болҕомтотун тардар. 

Тамара Васильева туризм эйгэти-
гэр ыытар үлэтин улууһун салалтата 
үрдүктүк сыаналаан, Өймөкөөн улууһун 
Бочуоттаах гражданинын аатын иҥэр-
битэ. 2018 сыллаахха Москваҕа ыытыл-
лыбыт дьыалабыай дьахталлар XIV Бүтүн 
Арассыыйатааҕы куонкурустарыгар 
туризм салаатыгар бастаан, «Олоҕор сити -
һиилээх дьахтар» номинациянан бэлиэ-
тэммитэ. Куонкуруска Ыҥырыы суру-
гу билигин да күндү өйдөбүнньүк гынан 
уура сылдьар. Тамара Егоровна ыал-
дьыттара киниэхэ өрүү махтал сурукта-
ры хаалларар үгэстээхтэр. Кинилэр бары 
«ыра санаа оҥостубут сирбитигэр, аан 
дойду саамай тымныы сиригэр — Тымныы 
полюһугар, Өймөкөөҥҥө кэлэн барды-
быт» диэн Таҥараҕа махтаналлар. Туризм 
эйгэтин сайыннарыыга 15 сылын анаа-
быт Өймөкөөн улууһун патриота Тамара 
Васильева үөрүүтүн үл  лэстэн, бар-дьоно 
мустан, үөрэ-көтө кинини айхаллаатылар. 

Тамара Васильева, 
Өймөкөөн улууһун олохтооҕо
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БЭЛИИТИКЭ

Арассыыйа Төрүт Сокуона 1993 
сыллаахха ылыныллыбыта. Бу соку-
онунан 27 сыл олорон кэллибит. 
Владимир Путин Төрүт Сокуону ула-
рытыы туһунан киллэрбит сокуонун 
барылын соторутааҕыта, тохсун-
ньу 24 күнүгэр Госдуума маҥнай-
гы ааҕыыга ылыммыта. Уларытыы 
уонна көннөрүү Төрүт Сокуон 
үһүстэн ах  сыска диэри баһыгар 
киирэрэ уонна сүүрбэ икки ыста-
тыйаны таарыйара биллэр. Төрүт 
Сокуон маҥнайгы, иккис уонна тох-
сус баһа оннунан хаалар. Сокуон 
барыла Федеральнай Мунньах 
уонна Конституционнай суут боло-
муочуйаларын кэҥэтиини, дойду 
үрдүк дуоһунастаах дьоно атын тас 
дойдуларга олорор көҥүлү ылал-
ларын бобууну, бэрэси дьиэн оло-
рор болдьоҕун кылгатыыны, ону 
тэҥэ, судаарыстыба социаль-
най эбээһинэстэрин күүһүрдүүтүн 
учуоттуур. Госдуумаҕа сокуон 
барылын иккис ааҕыыта олунньу 
ыйга ыытыллара күүтүллэр.

Арассыыйа Төрүт Сокуонугар 
уларытыы киллэриэххэ диэн дойду 
бэрэсидьиэнин этиитин бу күннэр-
гэ тэлэбиидэнньэ ханаалларыгар, 
хаһыаттарга элбэх ырытыы буолла. 
Сорох утарар, сорох сөпсөһөр. 

ТӨРҮТ СОКУОҤҤА 
УЛАРЫТЫЫЛАРЫ 
СЭРЭНЭН КИЛЛЭРИЭХХЭ

Хайа баҕарар дойду Төрүт 
Сокуона ылла да уларыйбат. 
Холобура, АХШ Конституцията 1787 
сыллаахха ылыныллыбыта. Бу уһун 
кэм устата 27 уларытыы киирбит. 
ССРС бастакы Төрүт Сокуона 1924 
сыллаахха ылыныллыбыта. Онтон 
“Ыстаалын Конституцията” диэн 
ааттаммыт Төрүт Сокуон 1936 сыл-
тан 1977 сыллаахха диэри туттул-
лубута. 

1977 сыллаахха Төрүт 
Сокуоҥҥа уларыйыы киирэн, 
былааска биир баартыйа систи-
эмэтэ олохтоммута. Бу Төрүт 
Сокуон “Сайдыылаах социализм 
Конституцията” эбэтэр «Брежнев 
Конституцията» диэн ааттарынан 
биллибитэ. 

Бу кэннэ Төрүт Сокуоҥҥа 1988 

уонна 1990 сыллардаахха ула-
рыйыылар киирбиттэрэ. Холобура, 
1990 сыллаахха ССКП баартыйа-
та баһылыыр оруоллаах диэн аат-
таммат буолбута уонна ССРС бэрэ-
сидьиэнэ диэн дуоһунас киирбитэ. 

Арассыыйа билиҥҥи Төрүт 
Сокуона 1993 сылтан үлэлиир. 
1993 сыллаахха норуот 58,43 
% сөбүлэһэн, 41,57 % утаран, 
Арассыыйа Төрүт Сокуона ылы-
ныллыбыта. Төрүт Сокуон 1995 
сыллаахха ахсынньы 25 күнүгэр 
“Российская газета” диэн хаһыат 
237 нүөмэригэр тахсыбыт күнүт-
тэн олоххо киирбитэ. Бу Төрүт 
Сокуоҥҥа 2008 сыллаахха уонна 
2014 сыл олунньу, от ыйдарыгар 
уларыйыылар киирбиттэрэ. 

Саастаах дьон үксэ, Төрүт 
Сокуоҥҥа уларытыыны сэрэнэн 
киллэриэххэ диэн санааны тутуһар. 

Климент Егорович Иванов, 
1990-1992 сылларга САССР 
Миниис тирдэрин Сэбиэтин бэрэс-
сэдээтэлэ:

— Олох ирдэбилэ эрэ баар буо-
ллаҕына, сэрэнэн, норуот интэ-
риэһигэр сөп түбэһиннэрэн Төрүт 
Сокуоҥҥа уларытыылары киллэ-
риэххэ сөп. Дойду бэрэсидьиэнэ 
Владимир Путин Төрүт Сокуоҥҥа 
социальнай хайысхаҕа туһуламмыт 
уларытыылары киллэрээри гынара 
сөп дии саныыбын. 

Билиҥҥи туругунан, Арас-
сыыйаҕа демография балаһыан-
ньата мөлтөөн иһэр. Итиннэ 
сөптөөх дьаһал ылыныллыбатаҕы-
на, былаас өттүттэн көмө оҥоһул-
лубатаҕына, ахсааммыт үрдүүр 
кыаҕа суох. 

Оттон Госдуума боломуочуй-
атын үрдэтии, судаарыстыбаннай 
салайар структураны уларытыы 

диэн ыллыҥ да уларыппат боп-
пуруостарыҥ. Устуоруйа кэрдиис 
кэмнэрин үөрэтэн көрүөххэ наада. 
Араас түгэннэргэ түбэспит саастаах 
киһи толкуйдуурбунан, манна киһи 
сэрэхэчийэрэ баар. 

Холобура, Госдуума болому-
очуйатын үрдэтэн, бэрэсидьи-
эн боломуочуйатын аччатыахха, 
Судаарыстыбаннай Сэбиэти тэрий-
иэххэ диэн этиилэри утарабын. 

Былаас уорганнарын икки 
ардыгар сыһыан — саамай уустук 
боппуруос. Арассыыйаҕа демо-
кратия сайда илик. Нэһилиэнньэ 
толору өйөбүлүн ылар баартыйа 
билиҥҥи кэмҥэ баара саарбах. 
Холобура, кэнники сылларга “Биир 
ньыгыл Арассыыйа” баартыйаҕа 
норуот эрэммэтин көрөбүт. Маннык 
уустук кэмҥэ, Госдуума боломуо-
чуйатын улаатыннаран, ханнык 
эмэ биир, баһылаабыт баартыйа 
былааһы ылан күннээн-күөнэх-
тээн барыан сөп. Итинник да буо-
лбатаҕына, биир эмэ оппозицион-
най баартыйа күүһүрдэҕинэ, была-
ас иһигэр өрө туруу күүһүрүөн сөп. 
Оччоҕуна дойду иһигэр бигэ турук-
таах олох халбаҥныан сөп. 

Маннык түбэлтэлэр тахса сыл-
дьыбыттара. Холобура, 1993 сыл-
лаахха Конституциянан талыллан 
үлэлии олорор салайар бы  лаас 
баарын үрдүнэн, туспа бырабыыта-
лыстыба тэриллибитэ. Маны норуот 
өйөөбөтөх эрэ буолан, граждан-
скай сэрии буолбатаҕа. Москваҕа 
буолбут быһылаан миэстэтигэр 
умуллубута. Бу сэрэтии этэ. 

Кэнники сүүрбэ сылларга 
Владимир Путин таһаарыылаах 
үлэтин түмүгэр, бэрэсидьиэн бы -
лааһа олохтонно. Бэрэсидьиэн дой-
дуга бигэ туруктаах олоҕу хааччы-
йда. Билигин демократия сайын-

на диир эрдэ. Онон былаас туту-
лун уларытыы кутталлаах дии 
саныыбын. Үчүгэйдик толкуйдуохха 
наада. Өссө биир куттанарым диэн, 
атын этиилэр эбии киирэн, 

Төрүт Сокуоҥҥа өрөспүүбүлү-
кэлэр статустарыгар уларыйыы тах-
сыан сөп. Өрөспүүбүлүкэлэр уоба-
лас буолан хаалыахтарын сөп кур-
дук. Төрүт Сокуоҥҥа социальнай 
хабааннаах уларыйыыны өйүүбүн, 
онтон атын өттүгэр уларыйыы 
тахсарыттан туттунабын. Төрүт 
Сокуоҥҥа сэрэхтээх, кутталла-
ах «бактерияны» киллэриэххэ сөп. 
Бэрэсидьиэн-парламент былааһа 
хаалыахтаах. 

«БЫЛААС БАЛААНСАТА» 
БАРАН ЭРЭР

СӨ Судаарыстыбаннай Мун-
ньаҕын (Ил Түмэн) бэрэссэдээ-
тэлин солбуйааччы Антонина 
Григорьева: 

— Төрүт Сокуоҥҥа оннооҕор 
соппутуойу туруорар судургу буол-
бат. Онон маннык улахан улары-
йыы киирэрэ — ураты историческай 
суолталаах. Социальнай хайысха-
лаах уларыйыыларга — биэнсийэни 
индексациялааһын, араас босуо-
буйалар, тиийинэн олоруу кээмэйэ 
үлэ төлөбүрүн алын кээмэйиттэн 
кыра буолуо суохтааҕа киирэллэр. 
Бу барыта билиҥҥи кэмҥэ сөптөөх 
уларыйыылар. Социальнай өйөбүл 
киһиэхэ сарсыҥҥы күҥҥэ итэҕэли 
биэрэр. Холобура, биэнсийэ сылга 
150-300 солкуобай эрэ үрдээч-
чи. Оттон уларыйыы киирдэҕинэ, 
сыл аайы биллэ үрдээн иһиэҕэ. 
Судаарыстыбаннай Сэбиэт ста-
туһа Төрүт Сокуоҥҥа ыйыллыбат 
этэ. Билигин боломуочуйата кэҥээн 
биэрэр. Бу эрэгийиэн салалтатыгар 
эмиэ дьайыаҕа. Госдуума суолтата 
улаатан, “былаас балаансата” баран 
эрэр дии саныыбын. 

Конституционнай суут судьу-
йаларын ахсаана 19-тан 11 диэри 
аҕыйыыра күүтүллэр. Ол да буо-
ллар, ылыныллар сокуон бары-
та бу суут иһинэн ааһыаҕа. Төрүт 
Сокуоҥҥа уларыйыы туһунан со -
куон барылын Госдуума түөрт ула-
хан фракцията өйөөбүтэ. Иккис, 
үһүс ааҕыыга көннөрүүлэр эрэ 
киирэллэрэ буолуо. Референдумҥа 
социальнай хайысхалаах улары-
йыылары норуот өйүөҕэ дии 
саныыбын.

ОЛОХТООХ БЭЙЭНИ 
САЛАЙЫНЫЫГА 
КӨДЬҮҮСТЭЭХ 
УЛАРЫЙЫЫ

Арассыыйа Төрүт Сокуонугар 
уларыйыы киирэн, былааска пар-
ламент салайыыта күүһүрдэҕинэ, 
олохтоох бэйэни салайыныы уор-
ганын үлэтигэр кэккэ улары йыы 
киирэрэ күүтүллэр. Парламент 
норуоттан тахсар, онон былаас 
норуокка чугаһыаҕа диир санаа 
эмиэ баар. 

Иван Попов, Бүтүн Арас-
сыыйатааҕы олохтоох бэйэни 
салайыныы уорганын Сэбиэтин 
Саха сиринээҕи салаатын сала-
йааччыта, Нам улууһун дьокутаат-
тарын Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ:

— Төрүт Сокуоҥҥа улары-
тыы быһыытынан киирэр эти-
илэртэн, Арассыыйаҕа 25 сылтан 
итэҕэһэ суох олорбут киһи бэрэси-
дьиэн буолар диэн пууну өйүүбүн. 
Дьокутаат буоларым быһыытынан, 
Госдуумаҕа, парламент былааһа 
күүһүрүүтүгэр тахсар уларыйыыла-
ры эрэгийиэҥҥэ, олохтоох бэйэни 
салайыныы уорганнарыгар туһа-
ныахпытын сөп. 

Биир кэлим аһаҕас (публич-
най) тутуллаах былаас сис-
тиэмэтэ үлэҕэ киирдэҕинэ, итин-
ник эмиэ аһаҕас олохтоох бэйэ-
ни салайыныы уоргана тэрил лиэҕэ. 
Арассыыйаҕа парламент боло-
муочуйата кэҥээтэҕинэ, олохтоох 
бэйэни салайыныы боломуочуйа-
та эмиэ кэҥиир. Эрэгийиэннэргэ, 
уобаластарга болҕомто ууруллуу-
тун түмүгэр Төрүт Сокуоҥҥа ула-
рыйыы тахсан эрэр дии саныы-
бын. Төрүт Сокуон уларыйдаҕы-
на, атын сокуоннар эмиэ ула-
рыйыахтара. Социальнай хайыс-
хаҕа, демографияҕа былаас өттүт-
тэн болҕомто ууруллан, дьон-сэр-
гэ санаата көтөҕүлүннэ. Онон туһа-
лаах уларыйыылар тахсаары турал-
лар. Парламент диэн норуот талбыт 
дьоно буоллаҕа, онон эппиэтинэһи 
үллэстии, үллэрии бараары турар. 
Норуокка кыах да, күүс да бэрил-
лэр. Норуоту былааһы кытта ситим-
ниир киһинэн дьокутаат буолар. 
Онон былаас норуокка чугаһыыр. 
Референдумтан туора турбакка, 
бары кыттарбыт наада. 

ТҮМҮК ОННУГАР
Арассыыйа Төрүт Сокуонугар 

уларыйыы, көннөрүү та  ҕыстаҕына, 
олох тутула эмиэ уларыйар. Онон бу 
уустук боппуруос. Өрөспүүбүлүкэ 
бары олохтооҕо муус устарга 
ыытыллаары турар референдумҥа 
кыттан, бэйэтин санаатын биллэ-
риэхтээх. Владимир Путин тохсун-
ньу 20 күнүгэр киллэрбит этиитин, 
Госдуума үс хонон баран, тохсун-
ньу 23 күнүгэр өйөөбүтэ. Олох кыл-
гас кэм иһигэр сүҥкэн уларыйыы 
буолаары турар. Манна норуот кыт-
тыһыахтаах. Тугу ылынарын, ута-
рарын биллэриэхтээх. Референдум 
иннинэ өрөспүүбүлүкэҕэ араас 
таһымнаах кэпсэтии, көрсүһүү 
тэриллэрэ наада. Дойду бэрэси-
дьиэнин пресс-сэкирэтээрэ 
Дмитрий Песков биллэрбитинэн, 
референдум ыытыллара көннөрү 
сурукка киллэрии буолбатах, ол 
эбэтэр, Төрүт Сокуоҥҥа киирэр 
уларыйыыны барытын эбэтэр 
сорох пууннарын норуот утардаҕы-
на, ол улары йыылар олоххо киир-
бэттэр. Маны өйдүөх тустаахпыт. 

Тохсунньу 20 күнүгэр 
дойду бэрэсидьиэнэ 
Владимир Путин үгэс 
быһыытынан сылын 
аайы Судаарыстыбан-
най Мунньахха Анал 
этиитигэр,  Арассыыйа 
Төрүт Сокуонугар ула-
рытыы киллэрэр   туһу-
нан  эппитэ. 

АРАССЫЫЙА ТӨРҮТ СОКУОНУГАР 
УЛАРЫЙЫЫ КИИРЭРЭ СӨП ДУО?

Арассыыйа Төрүт Сокуонугар уларыйыы, көннөрүү 
та  ҕыстаҕына, олох тутула эмиэ уларыйар. Онон бу 
уустук боппуруос. Манна норуот кыттыһыахтаах. 
Тугу ылынарын, утарарын биллэриэхтээх.
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Ньургуйаана ИВАНОВА
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Онуоха Аллараа балаата дьоку-
тааттара номнуо бастакы ааҕыыга 
бу сокуон барылын ылыннылар. Бу 
уларытыылар бэрт суһаллык киир-
бит буоланнар, нэһилиэнньэ үгүс 
өттө ситэ өйдөөбөккө олорор. 

Биллэрин курдук, Консти-
туцияны  норуот уонна былаас 
икки ардыларыгар уопсастыбаннай 
дуогабар, сөбүлэһии быһыытынан 
көрүөххэ сөп. Онон, хас биирдии 
киһи дойдубут Сүрүн сокуону-
гар туох-ханнык уларыйыы киирэ-
рин өйдүөх, ис санаатынан ылы-
ныах тустаах. Ити санаанан салай-
таран, ааҕааччыларбытыгар анаан  
Конституцияҕа киирэр уларытыы-
лар ис хоһооннорун кылгастык 
ырытан көрүөҕүҥ.

КИИРИИ ТЫЛ ОННУГАР...
Билигин үлэлии олорор 

Конституциябыт ылыныллыы-
та бэйэтэ туспа устуоруйалаах. 
Биллэрин курдук, 1993 сыллаахха 
ахсынньы 12 күнүгэр Арассыыйаҕа 
Судаарыстыбаннай Дуума дьоку-
тааттарын, Федерация Сэбиэтин 
чилиэннэрин быыбардара анаммы-
та. Ону сэргэ, Арассыыйа саҥа 
Конституциятын ылынарга рефе-
рендум ыытыллыбыта. Өссө 1990 
сыллаахха РСФСР норуотун дьоку-
тааттарын 1-кы сийиэһигэр Сүрүн 
сокуон саҥа барылын оҥорор туһу-
нан этии киирэн, Конституционнай 
хамыыһыйа тэриллибитэ. Бу 
быыһык кэмҥэ, эһиги бары бэркэ 
билэҕит, ССРС диэн судаарыстыба 
эстибитэ. Онон, оччотооҕу Сойуус 
Конституциятыгар туох да ахсаа-
на суох үгүс уларытыы киирбитэ. 
Арассыыйа саҥа демократическай 
сайдыы суолугар үктэммитэ. 

Онно сөп түбэһиннэрэн, саҥа 
салайар уорганнар, бэрэсидьиэн 
института баар буолбута. 1993 сыл-
лаахха балаҕан ыйын 21 күнүгэр 
бэрэсидьиэн Борис Ельцин 1400 
№-дээх «О поэтапной конституци-
онной реформе»  ыйааҕа тахсы-
быта. Итинтэн сылтаан, Арассыыйа 
Үрдүкү Сэбиэтин дьокутаатта-
рын кытта өйдөспөт быһыы-май-
гы үөскээн, оччотооҕу парла-
мент тааҥканан ытыллыбыта, 
хаан тохтубута. Ити кэннэ дойду 
үрдүнэн Үрдүкү Сэбиэттэр ыһыл-
ланнар, эрэгийиэннэргэ  итиэннэ 
Арассыыйа үрдүкү былааһыгар 
саҥа быыбардар ыытыллыбыттара. 
Ону тэҥэ, үөһээ эппиппит курдук, 
референдум ыытыллан, Арассыыйа 
саҥа Конституцията ылыныл-
лыбыта. Бу Конституция дойдуга 
саҥа быраап систиэмэтин, судаа-
рыстыба саҥа моделын олохтуур, 
киһи көҥүлүн уонна быраабын 
аан бастаан үрдүкү сыаннаһынан 
билинэр, сокуону оҥорор, ситэ-
риилээх итиэннэ суут былааһын 
систиэмэтин киллэрэр. Онтон ыла 
судаарыстыбабыт Сүрүн сокуона 27 
сыл үлэлээн кэллэ. Биллэн туран, 

Конституция араас ыстатыйалары-
гар, ол курдук бэрэсидьиэн олорор 
болдьоҕор, федерация ис тутулун 
быһаарар 65-с ыстатыйатыгар ула-
рытыылар киирбиттэрэ эрээри, бу 
курдук былаас систиэмэтин саҥат-
тан уларытыы өссө  буола илигэ.

БЫЛААС УОРГАННАРЫН 
ҮЛЭТИГЭР ТУОХ 
УЛАРЫЙЫЫ ТАХСЫАЙ?

Бэрэсидьиэн Конституцияны 
уларытар бырайыага сүрүннээн 
икки түһүмэхтэн турар. 

Бастакы түһүмэх – социаль-
най боппуруостар. Ол эбэтэр, биэн-
сийэ, хамнас алын кээмэйин туһу-
нан. Владимир Путин Парламеҥҥа 
туһаайан этиитигэр бу кыһалҕалар-
га ордук болҕомтотун уурбута. Ол 
этиилэрин сокуон барыла оҥорон, 
Конституцияҕа киллэрэр санаала-
ах. 

Оттон иккис түһүмэх – бу киин 
былаас уорганнарын сөхсүтүү. Бу 
туһунан арыый да сиһилии, көн-
нөрү, юрист үөрэҕэ суох дьоҥҥо 
былаас үрдүкү араҥатын сыһыан-
нарыгар туох уларыйыы тахсыан 
сөбүн өйдөнөр гына бүгүн ыры-
тыахпыт. 

Биллэрин курдук, Арассыыйа 
Конституцията 9 бастан турар. 
Бэрэсидьиэн киллэрбит сокуо-
нун барыла сүрүннээн 3-8 бастар 
ыстатыйаларыгар уларытыылары 
киллэрэр. Дьэ, бэрэсидьиэн дуо-
һунаһыгар сыһыаннаах туох ула-
рытыылар баалларый? Билиҥҥи 
Конституцияҕа бэрэсидьиэн дуо-
һунаһын толорор киһи икки бол-
дьох субуруччу олоруон сөп диэн 
нуорма баар. Саҥа улары йыы 
киирдэҕинэ, «субуруччу» диэн 
тыл суох буолар. Ол эбэтэр, ман-
тан инньэ хайа да киһи бэрэси-
дьиэн дуоһунаһыгар икки болдьох-
тон ордук үлэлиирэ бобуллар. Аны 
бырабыыталыстыбаны анааһыҥҥа 
Владимир Путин бэрт сонун ула-
рытыылары киллэрэри туруор-
сар. Баччааҥҥа диэри бэрэси-
дьиэн Судаарыстыбаннай Дуумаҕа 
бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэ-
лин аныырыгар сөбүлэҥ ылара. Ол 
кэннэ бырабыыталыстыба бэрэссэ-
дээтэлин солбуйааччыларын, ми-
ниистирдэрин бэйэтин ыйааҕынан 
аныыра. Мантан инньэ бэрэссэдээ-
тэлтэн ураты бары солбуйааччы-
лар итиэннэ миниистирдэр (ба -
йыаннай, быраабы араҥаччылыыр 
миниистирдэри, судаарыстыба кут-
тала суох буолуутун хааччы йар 
сулууспалартан  ураты) түөрэ бары 
Дуумаҕа бигэргэнэр буо луохтара. 
Маныаха «сөбүлэҥ биэрэр уонна 
бигэргэнэр» диэн тиэрминнэр 
тус-туспа өйдөбүллээхтэрин бы -
һаарар тоҕоостоох. Өскөтүн ми-
ниистир Дуумаҕа «бигэргэммит» 
буолла да, бэрэсидьиэн ха  йаан да 
ол киһини аныыр эбээһинэстээх. 

Манан көрдөххө, бэрэси дьиэн 
бырабыыталыстыбаны аныыр 
боломуочуйата аччатыллыбыт кур-
дук. Ол оннугар Дуума  оруола 
бырабыыталыстыба чи  лиэннэрин 
аныырга күүһүрэр. 

Манна даҕатан эттэххэ, биһи-
ги Сахабыт Өрөспүүбүлүкэтин 
Конституциятын 56-с ыстатыйа-
тын 13 чааһыгар Ил Түмэн быра-
быыталыстыба бэрэссэдээтэлин, 
кини солбуйааччыларын итиэннэ 
сорох миниистирдэри  анааһыҥҥа 
сөбүлэҥин биэрэр диэн сурул-
ла сылдьар. Бу уларытыы олох-
хо киирдэҕинэ, бырабыыталысты-
ба бэрэссэдээтэлэ Дуума дьоку-
тааттарын, онно баар фракцияла-
ры кытары ыкса үлэлииригэр тии-
йэр. Оччотугар бырабыыталысты-
ба састаабыгар атын баартыйалар 
бэрэстэбиитэллэрэ кии рэллэригэр 
усулуобуйа үөскүөн сөп. Маныаха 
биири бэлиэтээн ааһар тоҕоос-
тоох. Баччааҥҥа диэри бэрэси-
дьиэн судаарыстыба куттала суох 
буолуутун хааччыйар сулууспалар 
салайааччыларын итиэннэ быраа-
бы араҥаччылыыр, сэбилэниилээх 
күүстэри, юстиция, омук дойдулары 
кытары сыһыаны олохтуур, ыксал-
лаах быһыы-майгы балаһыан-
ньатын дьаһайар миниистирдэ-
ри бэйэтэ аныыр эбит буоллаҕы-
на, билигин бу дьону аныан иннинэ 
хайаан да Федерация Сэбиэтин 
кытары сүбэлэһиэхтээх. Сүбэлэһии 
диэн бигэргэтии буолбатах эрээ-
ри, маннык нуорма Конституцияҕа 
киирэрэ бэрэсидьиэн бу боппуруо-
стары аҥаардастыы бэйэтэ быһаа-
рар кыаҕын арыый да аччатар.

Аны бырабыыталыстыба бэ -
рэссэдээтэлин анааһыҥҥа саҥа 
уларытыылар киириэхтэрин сөп. 
Биллэрин курдук, сокуоҥҥа сурул-
лубутунан, билигин бэрэссэдээтэл 
уурайдаҕына, бырабыыталыстыба 
барыта астаапкаҕа барар, эбэтэр 
саҥа бэрэсидьиэн талылыннаҕына, 
бырабыыталыстыба түөрэ бары-
та уурайар. Сокуон саҥа барылын 
быһыытынан, мантан инньэ бэ -
рэссэдээтэли, бырабыыталысты-
баны астаапкаҕа ыыппакка эрэ 
ууратар быраап бэрэсидьиэҥҥэ 
бэриллэр. Оччотугар саҥа ула-
рыйбыт бэрэссэдээтэл бырабыы-
талыстыбатын чилиэннэрин бэйэ-
тэ аныыр, ону таһынан, ууратар да 
кыаҕа суох буолар. Кини сүрүннээн 
бэрэси дьиэн уонна Дуума дьоку-
тааттарыттан тутулуктаах буолара 
күүһүрэр. Ол оннугар, үөһээ эппип-
пит курдук, бэрэссэдээтэл Дууманы 
кытары ыкса үлэлииригэр киниэхэ 
бэрт үчүгэй балаһыанньа үөскүүр.

Маны таһынан, бэрэси дьиэн 
киллэрбит барылыгар сөп түбэһин-
нэрэн, Судаарыстыбаннай Сэбиэт 
мантан инньэ конституцион-
най уорган буолар. Устуоруйаны 
көрдөххө, Судаарыстыбаннай 
Сэбиэт өссө ыраахтааҕы саҕана, 
1810 сыллаахха аан бастаан тэрил-
либитэ. Онтон Сэбиэскэй Сойууска, 
Арассыыйаҕа баар буола сыл-
дьыбыта. Кэлин 2000 сыл лаахха 
Владимир Путин ыйааҕынан хат 
сөргүтүллүбүтэ. Бу уорган бач-
чааҥҥа диэри дойду Сүрүн со -
куонунан бигэргэтиллибэк-
кэ, биир үксүн сүбэлэһэр Сэбиэт 
курдук үлэлээн кэллэ. Арассыыйа 

Конституциятын, федеральнай 
сокуоннары толоруу, бүддьүөт туо-
луутун хонтуруоллааһын, каадыр 
бэлиитикэтин быһаарыы, киин 
уонна эрэгийиэннэр судаарысты-
баннай былаастарын икки арды-
ларыгар сыһыаннары салайыы 
Судаарыстыбаннай Сэбиэт боло-
муочуйатыгар баара. Мантан инньэ 
Судаарыстыбаннай Сэбиэт туспа 
конституционнай уорган быһыы-
тынан Сүрүн сокуоҥҥа кии-
риэхтээх. Сэбиэт былаас уорганна-
рын үлэтин дьүөрэлиэхтээх, дойду 
ис-тас бэлиитикэтин, социаль-
най-экэнэмиичэскэй сайдыытын 
бы  һаарыахтаах диэн этиллэр. Ол 
гынан баран, бу уорган чопчу боло-
муочуйатын туһунан туох да бил-
либэт. Бэрэсидьиэни, Федерация 
Мунньаҕын, бырабыыталыстыбаны, 
суут уорганнарын кытары хайдах 
үлэлиир мэхэниисимэ кэлин кон-
ституционнай сокуонунан бигэргэ-
ниэ диэн этиллэр.

Аны суут систиэмэтигэр ба лай 
да улахан уларытыылар киирээ-
ри тураллар. Маныаха Феде-
рация Сэбиэтин итиэннэ бэрэси-
дьиэн боломуочуйата күүһүрэр. 
Баччааҥҥа диэри үс төбөлөөх 
суут салайааччыларын бэрэси-
дьиэн Федерация Сэбиэтигэр 
сөбүлэҥ ылан аныыра. Онтон суут 
сала йааччыларын аныырга уонна 
ууратарга судьуйалар квалифика-
ционнай кэллиэгийэлэрэ  итиэннэ 
судьуйалар бэйэлэрэ сүрүн 
 оруоллаах этилэр. Саҥа барыл 
быһыытынан, мантан инньэ бэрэси-
дьиэн бэйэтэ Конституционнай, 
Үрдүкү уонна кассационнай уонна 
апелляционнай сууттар судьуй-
аларын боломуочуйаларын тох-
тотор туһунан этиини Федерация 
Сэбиэтигэр киллэрэр бырааптанар. 
Оччотугар суут уорганнарын чөм-
чөкөлөрө бэрэсидьиэнтэн улахан 
тутулуктаах буолаллар. Ити биир 
өттүнэн. Атын өттүнэн көрдөххө, 
Конституционнай суут оруола олус 
күүһүрэр. Дьэ, ол тугуй диэтэххэ 
маннык. Хайа баҕарар федераль-
най, ону ааһан, эрэгийиэннэр со -
куоннара күүстэригэр киирэ илик-
тэринэ, бэрэсидьиэн көҕүлээһи-
нинэн Конституционнай суукка 
көрүллүөхтээхтэр. Өскөтүн бу суут 
сокуону Конституцияҕа сөп түбэ-
спэт диэтэҕинэ, бэрэсидьиэн со -
куоҥҥа илии баттаабат. Урут бэр-
эсидьиэн “ветотын” Дуума уонна 
Федерация Сэбиэтин састаабын үс 
гыммыт иккитин куолаһынан кыа-
йар бырааптаах эбит буоллахта-
рына, билигин ол тохтуур. Ол эбэ-
тэр, бэрэсидьиэн, сокуону оҥорор 
уонна суут былааһын икки арды-
ларыгар саҥа сыһыаннар олохто-
ноллор.

Арассыыйа аан дойду быраа-
бын субъега буоларын быһыы-
тынан, Конституция 15-с ыста-
тыйатыгар олоҕуран, норуот-
тар икки ардыларынааҕы дуо-
габардары уонна сөбүлэһиилэ-
ри бэйэтин быраабын систи-
эмэтин быстыбат сорҕотун кур-
дук билинэрэ. Быраабы үөрэтэр 
сорох исписэ лиистэр бу нуорма 
Арассыыйа суверенитетын (туту-
луга суох буолуутун) күөмчүлүүр 
диэн этэллэр. Бэрэсидьиэн киллэр-
бит барылыгар Конституция 79-с 

ыстатыйатыгар уларыйыы киирээ-
ри турар. Ол сүнньүнэн бу дуога-
бардар Арассыыйа Сүрүн сокуону-
гар сөп түбэспэт  буоллахтарына, 
Конституционнай суут бу дуогабар 
туолуутун тохтотор кыахтанар. Бу 
нуорма Арассыыйа атын дойдула-
ры кытары сыһыаннарыгар салгыы 
хайдах дьайыа бакаа биллибэт.

Аҕыйах тылы борокуратуура 
уонна олохтоох салайыныы уор-
ганнарын боломуочуйаларын туһу-
нан этиэххэ сөп. Ол курдук, бороку-
ратуура силиэстийэни ыытар боло-
муочуйата Сүрүн сокуоҥҥа бигэр-
гэнэр. Биллэрин курдук, билигин 
ити боломуочуйа Силиэстийэлиир 
кэмитиэккэ бэриллэн турар. Аны 
эрэгийиэннэр борокуруордарын 
анааһыҥҥа саҥа бэрээдэк олох-
тонор. Ол курдук, субъектар боро-
куруордарын анааһыҥҥа олохтоох 
парламент дьокутааттара сөбүлэҥ 
биэрэр эбит буоллахтарына, били-
гин бу боломуочуйа Федерация 
Сэбиэтигэр бэриллэр. Онтон олох-
тоох салайыныы уорганнара саҥа 
барыл быһыытынан биир кэлим 
публичнай былаас систиэмэтигэр 
киирэллэр диэн нуорманы бэрэ-
сидьиэн көҕүлээтэ. Оччотугар бы -
лаас бу таһыма судаарыстыбаннай 
былаас уорганнарыттан тутулук-
таах буолуута күүһүрэр.

ТҮМҮК ОННУГАР
Конституция – хайа баҕарар 

демократическай судаарысты-
ба сүрүн тутула. Устуоруйаны да 
ылан көрдөххө, ыраахтааҕы саҕат-
тан Арассыыйаҕа Конституцияны 
ылынар туһугар үгүс сыра лаах үлэ 
ыытыллыбыта, хаан тохтуу лаах 
хамсааһыннар да тахсыбыттара. 
Арай ыраахтааҕы былааһа суул-
лубутун кэнниттэн, аан бас таан 
сэбиэскэй кэмҥэ 1918 сыллаахха 
Конституция ылыллыбыта. Онтон 
инньэ биэстэ төхтүрүйэн саҥат-
тан саҥа Сүрүн сокуоннар ылы-
ныллан үлэлээн кэллилэр. Биллэн 
турар, Конституция олох хаамыы-
тыгар сөп түбэһиннэрэн улары йан 
иһэр. Ону тэҥэ, кини нуормала-
рыгар олоҕуран, саҥа сокуоннар 
олоххо киирэллэр. Биһиги Сүрүн 
сокуоммут ис тутула 9 бастан турар. 
Олортон 1-кы, 2-с уонна 9-с баста-
ра Конституционнай Мунньаҕынан, 
эбэтэр референдумунан эрэ ула-
рыйар кыахтаахтар. Ол эбэтэр, кон-
ституционнай тутул, киһи көҥүлэ 
уонна бырааба итиэннэ Сүрүн 
сокуоҥҥа уларытыы уонна саҥат-
тан көрүү бастара көмүскэллээхтэр, 
ол аата дэбигис уларыйар кыах-
тара суох. Оттон 3-с бастан 8-с 
баска диэри ыстатыйалар консти-
туционнай сокуон чэрчитинэн ула-
рыйаллар. Сүрүн сокуоҥҥа хайа 
баҕарар уларытыыны киллэрии 
судаарыстыба уонна норуот саҥа-
лыы сыһыаннарын, сайдыыны өтө 
көрөн киириэхтээх. Арассыыйа 
Сүрүн сокуонугар уларытыылар 
олоххо киирдэхтэринэ, биһиги 
өрөспүүбүлүкэбит Конституциятын 
эмиэ көннөрөрбүтүгэр тиийэбит. 
Онон, Конституцияны уларытыы 
боппуруоһугар уопсастыба киэҥ 
араҥата барыта кыттыһан бэйэтин 
санаатын үллэстиэх тустаах.

УОДАЙ.
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 ТУС САНАА

Бу күннэргэ дойдубут бэрэсидьиэнэ Владимир 
Путин Арассыыйа Сүрүн сокуонугар 
уларытыылары киллэрэр туһунан сокуон 
бырайыагын Судаарыстыбаннай Дуумаҕа 
киллэрдэ. 

СҮРҮН СОКУОНУ СӨХСҮТҮҮ
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БЫҺА ЭФИР

Көрөөччүлэр  ордук Дьокуускай 
куоракка сыһыаннаах ыйытыылары 
биэрдилэр. Ол курдук,  Дьокуускай 
куорат Короленко уулуссатын 
25-игэр турар дьиэ дөкүмүөнэ 
2015 сылтан кыайан быһаарыллы-
бат. Ил Дархан  бу боппуруоһу  суут 
эрэ быһаарар диэн эттэ. 

ТӨРҮТ СОКУОН 
УЛАРЫЙЫЫТА 

— Арассыыйа Төрүт Сокуонугар 
киирээри турар уларыйыылар 
норуот интэриэһин көмүскүүл-
лэр. Холобура, биэнсийэ индекса-
цията. Онон социальнай хайысха-
лаах уларыйыы буолаары турар. 
Судаарыстыбаннай Сэбиэт боло-
муочуйатын күүһүрдүү эрэги-
йиэннэргэ көдьүүстээх. Бары ми-
ниистирдэри Госдуума аныыр буо-
луоҕа. Норуот талбыт Парламенын 
былааһа күүһүрүөҕэ. Буолаары 
турар быыбарга бары көхтөөхтүк 
кыттыахпытын наада. 

ӨЛҮӨНЭ ӨРҮҺҮ  ТУОРУУР 
МУОСТА ТУТУЛЛУОҔА

— 2019 сыл ахсынньы ыйыгар 
дойду бэрэсидьиэнэ  Владимир 
Путин  сөбүлэҥин биэрэн, муоста-
лары тутуу федеральнай бырагы-
рааматыгар киирэн,  2025 сылга 
Өлүөнэ өрүһү туоруур муоста 
тутуллуоҕа. Бу бырайыак мэһэйдэ-
ри көрсүбэккэ, ыйыллыбыт кэмигэр 
тутуллан бүтүөҕэ. 

АЛМААҺЫ ХОСТООҺУН
— Өрөспүүбүлүкэҕэ алмаас 

бырамыысыланнаһыгар кириисис 
буола турар. Сэбиэскэй кэмҥэ кур-
дук алмаас саппааһа суох. Билигин 
Айхалга, Мииринэйгэ, Удачнайга 
алмаас хостооһуна мөлтөөтө. 
Онон саҥа үлэһиттэри ылбаттар.  
Мииринэйгэ  ньиэп-гаас  быра-
мыысыланнаһа сайдан, манна 
олохтоох нэһилиэнньэҕэ үлэ миэ-
стэтэ тахсар. 

ЭРЭГИЙИЭН ИҺИНЭЭҔИ 
АВИАЦИЯ

— Сөмөлүөттэр  олус эргэр-
дилэр. 2022-2023 сылларга 
Арассыыйа үрдүнэн көтөр аал-
лар саҥардыллаллара былаанна-
нар. Онон сотору кэминэн эргэрбит 
АН-24/26, АН-2 сөмөлүөттэр  68 
миэстэлээх Ильюшин собуотугар 

оҥоһуллубут «ИЛ-114» уонна 9-19 
миэстэлээх  ТВС-2ДТС «Байкал» 
сөмөлүөттэринэн солбуллуохта-
ра. Билиэт сыанатын чэпчэтии боп-
пуруоһа федеральнай таһымҥа 
быһаарыллыаҕа. 

БҮЛҮҮ ӨРҮҺҮ ТУОРУУР 
МУОСТА БЫЛААҤҤА БААР

— Өлүөнэ өрүс муостатын тутуу 
бырагырааматынан хас да  муоста 
үлэҕэ киирэрэ  былааннанар. 
Мииринэйтэн Магадааҥҥа диэри 
сылы эргиччи  суол оҥоһуллуоҕа. 
Алдан уонна Бүлүү өрүстэри  туо-
руур муоста  хайаан да тутуллуоҕа. 

СУОЛ ТУҺУНАН
— Өрөспүүбүлүкэ бары 

 суолларын тэҥинэн тутар, 
өрүмүөннүүр кыаллыбат эрээри, 

кэнники сылларга суол оҥоһуу-
тугар маннык киэҥ хабаан наах 
үлэ ыытылла илигэ. Ол курдук,  
уопсайа 1 тыһыынча килэ миэтир 
суол оҥоһуллара былааннанар.  
Аҥаардас Дьокуускай куорак-
ка  200 килэмиэтир суол  нуормаҕа 
эппиэттиир гына тупсарыллыаҕа. 

2 %-НААХ ИПОТЕКА
2%-наах  ипотека өрөспүү-

бүлүкэҕэ хайдах бэриллэн иһэрин 
туһунан ыйытыыга Айсен Николаев, 
өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 2 тыһыын-
ча сайабылыанньа киирбитит-
тэн сүүһэ бигэргэнэн, кирэдьиит 
бэриллибитин уонна  Уhук Илик 
гектарга дьиэ туттарга бастакы 
сайабылыанньа киирбитин туһунан 
кэпсээтэ.   

Уһук Илин 2%-наах ипотекатын 
тыа сирин олохтоохторо тутуллан 

бүппүт дьиэни атыылаһарга эмиэ 
туһаныахтарын сөп.

«АЗИЯ ОҔОЛОРО”  
САХА СИРИГЭР 
ТӨННҮӨХТЭЭХТЭР    

—  2016 сыллаахха «Азия оҕо-
лоро» уота Монголияҕа бэрилли-
битэ. Ол гынан баран,  Монголия 
тэрээһин үлэтин кыа йан тэрийбэтэ. 
Онон олус түргэнник быһаарыллан, 
оонньуулар Оман судаарыстыбаҕа 
ыытыллар буоллулар. Быһаарыы 
ыксаллаахтык ылыныллыбыт буо-
лан, дуобат, художественнай гим-
настика курдук көрүҥнэр бырагы-
раамаҕа киирбэтилэр. “Азия оҕо-
лоро”  сайыҥҥы оонньуулары  үгэс 
курдук Саха сиригэр эрэ ыытары 
туруорсарбыт ордук.

ХААРБАХ ДЬИЭТТЭН 
КӨҺӨРҮҮ

— 2017 сыл тохсунньу 1 күнүгэр 
диэри хаарбах дьиэттэн көһөрүү  
испииһэгэр киирбит аадырыстар 
бары 2025 сыл бүтүөр диэри саҥа 
дьиэҕэ көһөрүллүөхтэрэ. Онтон 
атыттарга  иккис уочарат испииһэ-
гэ оҥоһуллуоҕа. Саха сиригэр 2021 
сылга диэри   федеральнай үптэн  
8,2 миллиард солкуобай көрүл-
лүөҕэ. 

КӨРҮҮТЭ СУОХ   ЫТТАРЫ  
ХАРАЙЫЫ  ТУҺУНАН

— Ленскэй улууһугар тахсыбыт 
хомолтолоох  түбэлтэҕэ олохтоох 
салайыныы уоргана эппиэтинэһи 
сүгэр. Харчы көрүллүбэт диэн 
этии —  эппиэтинэстэн куотунуу. 
Олус сиэрдээх сокуон ылыныллан, 
көрүүтэ суох ыттары анал сирдэр-
гэ иитэр буоллубут. Сокуону толо-
рорбутугар тиийэбит.  Ол оннукта-
ры тутуу, ыттары аһатыы, эмтээһин 
боппуруоһа олус элбэх үбү эрэй-
эр. Аҥаардас Дьокуускай куорак-
ка маннык анал тутуу үлэлиири-
гэр сылга 200 мөлүйүөн солкуобай 
ирдэниллэр. Холобура, ити харчы-
га  олорор дьиэ бастакы этээһин  
атыылаһан, биир оҕо уһуйаанын 
арыйыахха сөп. Сүрүн болҕомто 
нэһилиэнньэ  олоҕор уонна доруо-
буйатыгар  ууруллуохтаах.  

ӨРӨСПҮҮБҮЛҮКЭҔЭ 
КӨҤҮЛ ТУСТУУ ТУРУГА

— Ярыгин аатынан  уонна 
Арассыыйа чөмпүйэнээтин 
түмүктэринэн  үчүгэйэ суох 
көрдөрүүлээхпит.  15 сыл анараа 
өттүгэр баар турукка тиийиэхпи-
тин наада. Ыксаллаах  быһаарыы-
ны  ылыммакка, барытын сиһилии 
үөрэтэн,  бары бииргэ сү  бэлэһэн, 
ыарахаттары туоруохпут диэн 
эрэнэбин. 

ГААС УМАТЫК 
САПЫРААПКАЛАРА 
ТУТУЛЛУОХТАРА

— 2022-2023 сылларга гаас 
уматык сапыраапкалара үлэҕэ кии-
риэхтэрэ. Бу үлэ тутула  быһаа-
рыллан, олоххо киирэргэ бэлэм. 
Бэнсиин сыанатын тутар кыахпыт 
суох. Өлүөнэ өрүһү туоруур муо-
ста эрэ тутулуннаҕына, уопсайынан 
сыана түһүөн сөп. 

ГААСТААҺЫН  
БОППУРУОҺА

— Гаас улахан турбала-
ра ааһар улуустарыгар  нэһи-
лиэнньэни гааска холбооһун 
үлэтэ ыытыллыаҕа.  Ону таһынан,  
“Сахатранснефтегаз”  ыытар быра-
гыраамаларын, бырайыактарын  
салгыы үлэлэтиэхпит.

Тохсунньу 28 күнүгэр 
Ил Дархан Айсен Нико-
лаев социальнай си-
тимнэргэ быһа эфиргэ 
таҕыста.

КҮННЭЭҔИ, КЭСКИЛЛЭЭХ 
БОППУРУОСТАРЫ ТУЛА

Ньургуйаана ИВАНОВА
nurguanna77@mail.ru

УЛУУСТАРГА 
БАРЫЛАРЫГАР 
СЫЛДЬЫАМ

— Владимир Викторович, Эн 
СӨ бырабыыталыстыбатын 
бэрэссэдээтэлинэн икки сыл 
курдук үлэлээтиҥ. Саха сирин 
туһунан көрүүҥ, өйдөбүлүҥ ула-
рыйда дуо?
— Саха сирин туһунан, бил-

лэн турар, санаам, сыһыаным  ула-
рыйдаҕа. Бастакытынан, мин араас 
ырытыылары оҥорорбор, сыып-
паралары эрэ буолбакка, дьон 
дьылҕатын эмиэ көрөбүн.

Иккиһинэн, Саха сирин араас 
өттүттэн арыйдым. Манна үлэлии 
кэлиэм иннинэ хаста даҕаны кэлэ 
сылдьыбытым, ол эрэн, тастан сыл-
дьан билсэр биир, оттон олохсу-
йан баран көрөр, олох атын эбит. 
Бэйэбэр туох эрэ саҥаны күн 
аайы арыйабын. Туох да омуна 
суох. Мин үгүс улуустарга сырыт-
тым, уон оройуоҥҥа сылдьарым 
хаалла. Сотору бырабыыталыстыба 
отчуотугар сылдьа илик улуустар-
бар барыахтаахпын. Бэйэбэр Саха 
сирин барытын кэрийиэхтээхпин 
диэн сорук туруоруммутум. Ол 
онно сылдьан өссө элбэх саҥаны 
көрүөм-билиэм диэн эрэллээхпин. 

Үсүһүнэн, бииргэ үлэлиир дьо-
нум, Бырабыыталыстыба чи -
лиэннэрэ, биир киһи курдук, сыалы 
ситиһэргэ дьулуһан үлэлииллэ-
рин үөрэ биллим. Саамай сүрүнэ 
диэн,  Саха сирин олохтоохторо 
төрөөбүт дойдулара сайдарыгар 
туох баар кыахтарын,  билиилэ-
рин, дьоҕурдарын ууралларын сөх-
түм. Ол иһин биһиги өрөспүүбүлү-
кэбит Уһук Илиҥҥэ инники күөҥҥэ 
сылдьар эбит, диэн түмүккэ кэл-
лим. Төрөөбүт сиргэ тардыһыы, 
төрүт сири-уоту ытыктааһын, тап -
тааһын – бу барыта биһиги ыал-
лыы сытар эрэгийиэннэрбит олох-
тоохторугар сэдэхтик көстөр. Бу 
биһиги күүстээх өрүппүт буолар. 

— Сотору Аллараа Халыма, 
Чурапчы, Өлүөхүмэ, Аллайыаха, 
Үөһээ Бүлүү, Муома улуустары-
гар отчуоттуу барыаҥ. Тоҕо 
чопчу бу оройуоннары таллыҥ?
— Араас оройуоннарга сыл-

дьыахтаахпын. Ол иһин соҕу-

рууҥҥу, илин эҥээр, Бүлүү бөлөх 
уонна икки хотугу улууһу талбытым. 
Мин санаабар, хотугу  улуустарга 
кэтэһэр  уонна элбэҕи ис  тиэхтэрин 
баҕарар буолуохтаахтар. Аллараа 
Халымаҕа төһө кыалларынан 
элбэх нэһилиэккэ сылдьар былаан-
наахпын. 

ДОЙДУ САЛАЛТАТА 
БИҺИГИНИ ӨЙҮҮР

     
— РФ бырабыыталысты-

бата уларыйыытынан си 
бээстээн, өрөспүүбүлүкэ сүрүн 
бырайыактарынан хайдах 
уонна кимниин үлэлиэҕэй?
— Бу уларыйыылар биһиэхэ 

куһаҕан өттүнэн  дьайыахтара дии 
санаабаппын. Үлэбит-хамнаспыт 
бырабыыталыстыба бэрэссэдээтэ-
литтэн ураты,  кини бастакы сол-
буйааччытыттан тутулуктаах. 
Арассыыйа Бырабыыталыстыбатын 
Бэрэссэдээтэлин бастакы солбу-
йааччынан саҥа анаммыт Андрей 
Белоусов баай уопуттаах, киэҥ 
билиилээх салайааччы. Биир 
сүрүнэ диэн, Саха сирин кыһалҕа-
тын, уратытын үчүгэйдик билэр. 
Мин кинини үчүгэйдик билэбин. 
Маны таһынан, Юрий Трутнев  Уһук 
Илиҥҥэ дойду бэрэсидьиэнин 
боломуочуйалаах бэрэстэбиитэлин 
дуоһунаһыгар хаалбыта биһиэхэ 
үчүгэй. Кини хамаандатын кытта 
биһиги үтүө сыһыаннаахпыт, оттон 
Юрий Петрович тус бэйэтэ Саха 
сирин күүскэ өйүүр.  

— ITны сэргэ ханнык салаа-
лар урутаан сайдыахтарай?
— Хас да салааны ааттыахха 

сөп. Бастатан туран, гааһы туһаныы. 
Дойду үрдүнэн гааһы хос тооһуҥҥа 
биһиги бастыҥнар кэккэлэригэр 
сылдьабыт, ол эрэн, онтон тугу да 
улаханы оҥорон таһаарбаппыт.  Бу 
салааҕа элбэх үлэ миэстэтин таһаа-
рыахха сөп. 

Иккиһинэн, Жатайга устар аал-
лары тутар верфь тутуутун саҕа-
лаатыбыт. Кэнники уон сылга 
дойду үрдүнэн бу баара-суо-
ҕа иккис тутуу буолар. Бу иннинэ 
Приморскай кыраайга Большой 
Камень диэн куоракка үлэҕэ киир-
битэ. Онон Жатайдааҕы верфь 
тутуллуута биһиэхэ улахан чиэс 
уонна ситиһии буолар. 

Үһүс салаанан,  мин сэлии 
муоһун хомуйууну уонна  онтон 
оҥоһуктары оҥорууну ааттыахпын 
баҕарабын. Маны таһынан, тыа 

сиригэр отону хомуйан,  онтон 
астаан-үөллээн,  бородууксуйаны 
оҥорон таһаарыыны бэлиэтиэхпин 
сөп. Бу хайысхаларга ыраах сытар 
нэһилиэктэргэ саҥа үлэ миэстэ-
тин арыйан, дьон дьарыктаах буо-
луутун  ситиһиэхтээхпит. Биллэрин 
курдук, үгүс улуустарга дьон бүд-
дьүөттэн эрэ хамнастанан олорор. 

ТЫА 
ХАҺААЙЫСТЫБАТЫГАР – 
УРАТЫ БОЛҔОМТОНУ!

— Саха сирин олохтоохто-
рун олоҕо тыа хаһаайыстыба-
тын кытта быһаччы ситим-
нээх. Бу салаа салгыы хайдах 
сайдыаҕай? Эн санааҕар, тыа 
сирин олохтоохторун үлэлэ-
рин  хайдах чэпчэтиэххэ уонна 
үлэ оҥорумтуотун хайдах үрдэ
тиэххэ сөбүй?
— Мин манна кэлэн баран, 

тыа хаһаайыстыбата саха дьонун 
олоҕор-дьаһаҕар олус улахан суо-
лталааҕын билбитим. Дойду атын 
эрэгийиэннэриттэн,  Саха сиригэр 
эрэ тыа сирин олоҕун  укулаа-
тын, олохтоох норуот төрүт үгэстэ-
рин харыстаан илдьэ хаалбыттар. 
Ол иһин биһиги бүгүҥҥү күҥҥэ 
сүөһү ахсаанынан Уһук Илиҥҥэ 
бастыҥнартан биирдэстэрэ буола-
быт. Төһө даҕаны хороҕор муо-
стааҕы иитии усулуобуйата, холо-
бура, Амур уобалаһын эбэ-
тэр Хабаровскай кыраайы кытта 
тэҥнээн көрдөххө, быдан ыараха-
нын иһин. Ол эрээри биһиги сүөһү 
ахсаанын тутан олоробут. Бу суо-
лтата, мин санаабар, олус улахан. 
Саха сиригэр бу экэниэмикэ салаа-
та эрэ буолбатах, бу – олох-дьаһах 
биир сүрүн тутула буолар. 

Былырыын икки федераль-
най бырагыраама ылыныллыбыта. 
Бастакытынан «Тыа хаһаайысты-
батын сайыннарыы» 2025 сылга 
диэри уһатыллыбыта. Иккис «Тыа 
сирин кэлимник сайыннарыы» 
(«Комплексное развитие сель-
ских территорий») диэн докумуон  
сүрүн уратыта диэн, тыа сирин дьо-
нун олоҕун-дьаһаҕын тосту улары-
тыы буолар. Иккиэннэригэр биһиги 
кыттыыны ылабыт. Бу тыа сиригэр 
олох таһымын үрдэтиэ диэн эрэл-
лээхпин. 

Чопчу биир улахан көмөнөн, 
быйылгыттан тыа сирин олохтоох-

торугар сааһынан хааччаҕа суох 
2% ипотека киирэрин тоһоҕо-
лоон бэлиэтиэм этэ. Бу олус улахан 
ситиһии буолар. 

Граннары биэриини сайынна-
рабыт. Үллэриини, кимнээх ылал-
ларын аһаҕас, дьэҥкэ оҥо руохпут. 
Быйылгыттан “Туймаада” ФАПК 
үлэтин-хамнаһын уларыттыбыт. 
Бу тэрилтэ тыа хаһаайыстыба-
тынан дьарыктанар дьоҥҥо тус-
таах көмөнү оҥоруоҕа.

Бу сыл устата, норуокка аат-
танарынан, “үүт харчытын” үллэ-
риитин үөрэтэн көрүөхпүт, ыры-
тыахпыт, дьүүллэһиэхпит. Уонна 
эһиилгиттэн саҥа, уларыйбыт ньы-
маны олоххо киллэриэхпит. Мин 
билигин чопчу сыыппаралары 
этэртэн туттунуом. Сүрүнэ диэн, хас 
биирдии көмөҕө ыытыллар сол-
куобай туһалаахтык туһанылларын, 
бэлэм бородууксуйа быһыытынан 
тахсарын ситиһиэхтээхпит.   

ДЬОҔУС АВИАЦИЯ 
ТУҺУНАН

— Өрөспүүбүлүкэ хоту 
өттүгэр дьоҕус авиацияны са 
йыннарыы — тыын боппуруос. 
Хомойуох иһин, билиҥҥэ диэри 
бу хайысхаҕа чопчу дьаһал-
лар ылынылла иликтэр. Үгүһү 
этэллэр, суруйаллар, ол эрээри 
оннуттан туох да хамсаабат. 
Манна тугу этиэххин сөбүй?
— Манна биири өйдүөхтээхпит. 

Салгынынан айаны дойду үрдүнэн 
барытынан федеральнай таһымҥа 
хонтуруоллууллар. Биһиэхэ үгүстүк 
холобур быһыытынан, Америка 
Холбоһуктаах Штаттарыгар, 
Канадаҕа дьоҕус авиация ман-
нык сайдылаах, оннук сайдыылаах 
дииллэр. Бу дойдуларга бу хайыс-
хаҕа сокуон биһиэнинээҕэр сым-
наҕас. Холобура, Аляска олохтоо-
ҕо дьоҕус сөмөлүөтүнэн ханнык 
баҕарар хонууга, суолга түһэр-тах-
сар, талбыт сиргэ уматык кут-
тар буоллаҕына,  биһиэхэ ирдэ-
бил чыҥха атын, быдан кытаа-
нах. Дьону таһарга хайаан даҕа-
ны  авиахампаанньа тэриллиэх-
тээх, көтөр аалларын ахсаана уон-
тан итэҕэс буолуо суохтаах уо.д.а. 
Маны таһынан, лүөччүктэргэ эмиэ 
туһунан кытаанах ирдэбиллэр 
бааллар. Онон биһиги Саха сирин 
таһымыгар манна туох да улары-

тыылары киллэрэр кыахпыт, бы -
рааппыт суох. 

Ол эрэн, бу хайысхаҕа  быар 
куустан  баран олоруо суохтаахпыт. 
Мин дьаһалбынан “Полярные 
 авиалинии” хампаанньаҕа  бэйэ-
лэрин истэригэр бэйэтин бэйэ-
тэ толуйунар (хозрасчетнай) туспа 
салаалары  тэриммиттэрэ. Кинилэр 
соруктара биир: дьоҕус көтөр аал-
лары туһанан, билиэт сыанатын 
чэпчэтии, көтүү ахсаанын элбэтии. 
Кинилэр үлэлэрин анал көҥүллээх 
түһэр-тахсар сирдэр аҕыйахтара, 
уматык сыанатын ыарахана атах-
тыыр. Ол эрэн,  бу хайысхаларга  
туруулаһаллар, үлэлииллэр. 

Оттон сокуон сымныыр түгэ-
нигэр, дьоҕус авиациянан дьа-
рыктаныан баҕалаах биирдиилээн 
дьоҥҥо, тэрилтэлэргэ көмөнү оҥо-
руохпут.    

Мин “Росавиация” салалта-
тын кытта элбэхтик көрсүбүтүм. 
Кинилэр: “Көтүү быраабылалара 
хаанынан суруллубуттара. Сокуон 
сым наатаҕына, саахал тахсыыта 
үксүө, дьон өлүүтэ элбиэ”, — диэн 
этэллэр. Кинилэр этиилэрин кытта 
сөпсөһөбүн. Онон дьоҕус авиация-
ны сайыннарыы – судургу дьыала 
буолбатах. Ол да буоллар, хатылаан 
этиэм этэ, “Полярные авиалинии” 
нөҥүө үлэни салгыы ыытыахпыт 
диэн эрэннэрэбин. 

Кэлэр нүөмэргэ Владимир 
Солодов оскуолаҕа сылдьан иллэҥ 
кэмигэр тугунан дьарыктам-
мытын, спорка сыһыанын туһу-
нан, саха киинэтэ хайдах сайдыах
тааҕын, саха тылын төһө үөрэп-
питин, дьиэ кэргэнин туһунан суру
йуохпут.  

Владимир Викторович 
Солодов.

1982 сыллаахха от ыйын 
26 күнүгэр Москва куоракка  
төрөөбүт.

2002 сыллаахха Францияҕа 
Парижка Бэлитиичэскэй наукалар 
институттарыгар үөрэммит.

2004 сыллаахха М.В. 
Ломоносов аатынан Москватааҕы 
су  даарыстыбаннай универси
тет Судаарыстыбаннай салайыы 
факультетын бүтэрбит. 

Бэлитиичэскэй наука хандьы
даата. Судаарыстыбаннай сала
йыы боппуруостарыгар 30тан 
тахса научнай ыстатыйа ааптара.

2005 сылтан 2013 сылга диэри 
МГУ Судаарыстыбаннай салай
ыы факультетыгар преподавате
линэн үлэлээбитэ  уонна научной 
үлэнэн дьарыктаммыта.  

2013 сыллаахха Страте
гическай инициативалар аген
т стволарыгар (Москва к.) 
Бырайыак уонна бы  раактыка 
департаменын салайбыта. 

2015 сыл муус устар 6 күнү
гэр РФ Бэрэсидьиэнин Уһук 
Илиҥҥи федеральнай уокуругар 
боло муочуйалаах бэрэстэбиитэ
лэ Юрий Трутнев   солбуйааччы
тынан анаммыта.

2017 сыл атырдьах ыйын 1 
күнүттэн Уһук Илини сайынна
рыы пуондатын Дириэктэрдэрин 
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ.

2018 сыл бэс ыйын 26 күнү
гэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин быра
быыталыстыбатын бэрэссэдээ
тэлин эбээһинэһин толорооччу
нан анаммыта.

2018 сыл алтынньы 18 күнү
гэр Саха Өрөспүүбүлүкэтин быра
быыталыстыбатын бэрэссэдээтэ
линэн анаммыта.

Кэргэннээх.  

БЫҺААРЫЫ
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САЛАЙААЧЧЫЛЫЫН КЭПСЭТИИ

Владимир Солодов Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Ил Дарханын Ыйааҕынан бырабыыталыстыба 
бэрэссэдээтэлинэн  анаммыта икки сыл курдук 
буолла. Кини Саха сирин туһунан санаатын, 
сайдыы ханнык суолунан барыахтааҕын, тус 
олоҕун, саха тылын үөрэтиитэ хайдах баран 
иһэрин туһунан сэһэргээтэ.

Родион КРИВОГОРНИЦЫН
rodion7474@mail.ru

ВЛАДИМИР СОЛОДОВ: 
САХАБЫТ СИРЭ САЙДАРЫН 
ТУРУУЛАҺЫАМ!
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СИТЭРИИЛЭЭХ БЫЛААС ОТЧУОТА

Ил Түмэн дьиэ кэргэн уонна 
оҕо аймах дьыалаларыгар сис 
кэмитиэтин бэрэссэдээтэлэ Алена 
Атласовалыын көрсөн кэпсэттибит.

— Алена Николаевна, тох-
сунньу 22 күнүгэр Ил Түмэн 
сэбиэтигэр дойду бэрэсидьиэнэ 
киллэрбит этиилэрин олоххо 
хайдах киллэрэр туһунан дьүүл-
лэһии барда. Дьэ, туох диэн 
торумнаатыгыт?
— Парламент ханнык эрэ уһу-

луччу суолталаах боппуруоһунан 
сэбиэт мунньаҕын ыҥырар. Бу аас-
пыт мунньахха дьокутаат Алексей 
Еремеев судаарыстыбаннас тутулу-
гар уларыйыыларга, мин демогра-
фияҕа сыһыаннаах дакылааты аах-
тыбыт. Ол түмүгэр Владимир Путин 
этиитин өйүөххэ диэн быһаарыы-
ны ылынныбыт. СӨ бырабыыталы-
стыбатыгар, Счетнай палаататы-
гар, Уопсастыбаннай норуот фро-
нугар, СӨ министиэристибэлэргэ, 
Ил Түмэн сис кэмитиэттэригэр сал-
гыы дьүүллэһэргэ, үлэлэһэргэ сү -
бэлиир этиилэри ыыттыбыт. Бары 
өйбүтүн-санаабытын, кыахпытын 
түмэн үлэлиирбитин эрэйэр улахан 
уларыйыылар күүтэллэр. 

Мин дакылааппар Анал этии эрэ 
тула буолбакка, өрөспүүбүлүкэҕэ 
туох үлэ бара турарын ырыттым. 

— Ол туһунан кылгастык 
кэпсээтэххэ...
— Владимир Путин Анал 

 этиитигэр демография боппу-
руостарыгар улахан болҕомтотун 
уурда уонна Арассыыйа норуотта-
рын ахсааннарын элбэтиини на -
циональнай приоритет быһыы-
тынан ааттаата. Уустук демогра-
фическай кэрчик кэми ааһар-
га, нэһилиэнньэ ахсаанын элбэ-
тэргэ 2024 сылга төрөөһүн коэф-
фициенын 1,7-ҕэ тиэрдэр сорук 
турар. Билигин ити көрдөрүү 1,5-
кэ тэҥнэһэр. Ол аата төрүүр-ууһуур 
саастаах хас биирдии дьахтарга 
1,5 оҕо тиксэр.

Саха сиригэр ити көрдөрүү 
атын. Уһук Илиҥҥэ төрөөһүн 
көрдөрүүтүнэн инники күөҥҥэ, 
Арассыыйа үрдүнэн 10 бастыҥ 
иһигэр баарбыт. “Демография” 
национальнай бырайыак иһинэн 
“Оҕолоох дьиэ кэргэттэри үп-хар-
чы өттүнэн өйөөһүн” диэн эрэ-
гийиэннээҕи бырайыак үлэлиир. 
Киэҥ хабааннаах үлэ ыытыллар, 
ону ааҕа барбаппын. Бу бырайыак 

түмүгүнэн, 2024 сылга төрөөһүн 
коэффициена 2,34-кэ тиийиэхтээх 
диэн сорук турар. 

2018 сылга ити көрдөрүү 1,85-
кэ тэҥнэһэр этэ. Хомойуох иһин, 
90-с сыллардааҕы “демографи-
ческай дьаама” содула биллэн, 
төрөөһүн ахсаана аҕыйыы турар. 
Ити сылларга төрөөбүт кыргыттар, 
дьахталлар төрүүр-ууһуур саастара 
кэллэ. 2014 сыллаахха 17 010 оҕо 
төрөөбүт эбит буоллаҕына, 2019 
сыллаахха 12 996 оҕо төрөөбүт, 
ол эбэтэр, 4014 оҕонон аҕыйах. 
2016 сыллаахха төрөөһүн коэффи-
циена 2,09 эбит буоллаҕына, 2018 
сыллаахха 1,85 буолбут. Онон бу 
көрдөрүүнү тупсарарга туһуламмыт 
үлэ-хамнас барыахтаах.

КӨДЬҮҮСТЭЭХ КӨМӨ
— Итиннэ ханнык миэрэ 

ордук көдьүүстээх буолуой?
— Ийэ хапытаала 2026 

сылга диэри уһаабыта олус үчү-
гэй. Бастакы оҕоҕо Ийэ хапы-
таала бэриллэр буолбута саа-
май сөптөөх дьаһал дии саныы-
бын. Статистиканы көрдөххө, эдэр 
ыаллар оҕолоно охсорго тиэтэй-
бэттэр эбит: бастаан үөрэнэллэр, 
дьиэлэнэллэр. 2010 сыллаахха 
6821 бастакы оҕо төрөөбүт (саҥа 
төрөөбүт оҕо уопсай ах  саанын 
42%-на). 2019 сылга 12 996 саҥа 
төрөөбүт оҕолортон бастакы оҕо 
ахсаана 30%-ны ылбыт. Онон бу 
миэрэни киэҥник туһанан бар-
дахтарына, эдэр ыаллар аан бас -
таан оҕолонорго быдан бэлэмнээх 
буолуохтара, бастакы оҕо ахсаана 
эбиллиэ дии саныыбын.

Ону тэҥэ, быйыл тохсунньу 1 
күнүттэн оҕо 3 сааһыттан 7-гэр 
диэри босуобуйа төлөнөр буолла. 
Бу көмөнү кыаммат ыаллар ылал-
лар (дьиэ кэргэн ыйдааҕы дохуо-
та хас биирдии киһиэхэ тиийинэн 
олоруу алын кээмэйиттэн намыһах 
буоллаҕына). Саха сиригэр быра-
быыталыстыба бигэргэппитинэн, 
босуобуйа кээмэйэ 8930 солкуо-
байга тэҥнэһэр. Бу суума сыыйа 
11 200 солкуобайга тиийиэхтээх. 
Маннык көмөнү 24 тыһыынча ыал 
ылан туһаныан сөп. 

— Алын кылаас оҕолорун 
итии аһылыгынан хааччыйыы-
га төһө үп көрүллэрий?
— Бу көмөнү олоххо кил-

лэрэргэ үс сиртэн – федеральнай, 
өрөспүүбүлүкэтээҕи, муниципаль-
най бүддьүөттэн үп барыахтаах. 
Бэлэмнээх оскуолалар 2020 сыл 
балаҕан ыйын 1 күнүттэн, атыттар 
2023 сылга диэри 1-4 кылаас оҕо-
лорун босхо аһатыахтара. 

Өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүгэр 
2020 сылга 663 212 890 солкуобай 
(64 435 оҕоҕо) көрүллүбүт, ол иһи-
гэр: 153 302 310 солкуобай кыам-
мат ыаллар оҕолоругар (27 847 
оҕоҕо), 509 910 580 солкуобай – 

элбэх оҕолоох кыаммат ыаллар-
га (36 588 оҕоҕо). Үөрэнээччилэри 
итии аһынан хааччыйыыга муни-
ципалитеттар эмиэ кыттыһаллар.

НЭҺИЛИЭННЬЭ 19%-НА – 
КЫАММАТ АРАҤА

— Төһө да тустаах миэрэлэр 
ылыллыбыттарын үрдүнэн, кыам-
мат араҥа ахсаана аҕыйаабат. 
Кинилэр улахан аҥаардара – тыа 
сиригэр олорор элбэх оҕолоох 
ыаллар — 86,7% (Арассыыйаҕа — 
78,8%). Статистика көрдөрөрүнэн, 
2018 сыллаахха нэһилиэнньэ 19%-
на тиийинэн олоруу алын кээмэ-
йиттэн – 18 тыһыынча солкуобай-
тан намыһах дохуоттаах (биир 
киһиэхэ тиксэринэн). Онон, оҕо-
лоох ыалларга туһуламмыт миэ -
рэлэр дьадайыыны туоратар сыал-
лаахтар.

Ил Түмэҥҥэ Парламент ис -
тиилэригэр дьадайыыны утары 
миэрэлэри ырытыһыы буолбута. Ол 
түмүгүнэн, парламент бырабыы-
талыстыбаны кытары бииргэ үлэ-
лэһэрэ торумнаммыта. 

Холобур, “Элбэх оҕолоох ыал-
лар статустарын туһунан” сокуон 
ылыллан, хайыы-үйэ көдьүүстээҕэ 
көһүннэ. Бу сокуон чэрчитинэн, 
улахан оҕолоро үөрэнэр, эбэ-
тэр сулууспалыыр буоллаҕына, 23 
сааһын туолуор диэри элбэх оҕо-
лоох дьиэ кэргэн статуһун сүтэр-
бэт. Сокуон олоххо киириэҕит-
тэн, 1112 дьиэ кэргэн элбэх оҕо-
лоох ыал ахсааныгар киирдэ, 690 
дьиэ кэргэн статуһун уһатта (2019 

сыл алтынньытааҕы чахчынан). 
Кинилэр субсидиялаах билиэтинэн 
көтөр, о.д.а. кэккэ чэпчэтиилэринэн 
туһаналлар.

Бииргэ үлэлэһиибит түмү-
гэр, Дьокуускай куоракка кыам-
мат ыаллар оҕолоро (1-11 кы -
лаас үөрэнээччилэрэ) тохсунньут-
тан оптуобуска босхо айанныыр 
 буоллулар. 

Биэстэн элбэх оҕолоох ыаллар 
олорор усулуобуйаларын тупса-
рыы бырагырааматыгар ааспыт 
сылга өрөспүүбүлүкэ бүддьүөтүт-
тэн үбүлээһин кээмэйэ  улаатта. Бу 
боппуруоһунан Ил Түмэн дьиэ кэр-
гэн уонна оҕо аймах дьыалалары-
гар сис кэмитиэтэ тэриллиэҕиттэн 
дьарыктанан кэллэ, Счетнай бала-
атаҕа бүддьүөт үбэ бу хайысхаҕа 
хайдах туттулларын сорук оҥостон 
бэрэбиэркэлэттэ.

ЭЛБЭХ ӨРҮТТЭЭХ ҮЛЭ 
БАРЫАХТААХ

— Кэмитиэт ааспыт сыл 
саҥатыгар тэриллиэҕиттэн, 
туох үлэ барда?
— Спикер Петр Гоголев: 

“Саамай сөптөөх хардыы – тустаах 
кэмитиэт тэриллиитэ”, — диэн этэн 
турар. Биир сыл тиргиччи үлэлээ-
тибит. Элбэх оҕолоох дьиэ кэргэт-
тэргэ туһуламмыт эбии миэрэлэри 
ылыналларыгар кэмитиэт СӨ быра-
быыталыстыбатыгар сүбэлиир эти-
илэрин (рекомендациялары) ыып-
пыта:

— хомунаалынай өҥөнү төлүүр-
гэ 3 уонна онтон элбэх оҕолоох 

ыаллар субсидиянан туһаналларын 
ситиһии;

— элбэх оҕолоох ыал биир 
төрөппүтүн тырааныспар нолуогут-
тан босхолооһун.

Ону тэҥэ, социальнай көмөҕө 
наадыйар дьон, дьиэ кэргэттэр 
баазаларын мунньар биир портал 
наада. Билигин көмө арааһа элбэх. 
Холобур, эдэр ийэ ону билбэт, 
тэрилтэлэри кэрийэр, уочаракка 
турар бириэмэтэ суох. Онон биир 
порталга киирэн, туох көмөнү ылар 
кыахтааҕын билэрэ, докумуонна-
рын онно киллэрэрэ ордук. 

Билигин үлэлии турар миэрэлэ-
ри олох ирдэбилигэр сөп түбэһин-
нэрэн, тупсаран, саҥардан биэрэр 
наада. Холобур, саҥа төрөөбүт 
оҕоҕо төрүүр дьиэттэн тахсары-
гар бэриллэр кэмпилиэк кэм ирдэ-
билигэр эппиэттиир, тупсаҕай 
көрүҥнээх, туһалаах буолара туох 
куһаҕаннаах буолуой? 

— Алена Николаевна, уоп
састыбаҕа араас санаа баар. 
Холобур, “сорохтор харчы эрэ 
ылаары оҕолоноллор, кинилэргэ 
көмө биэрэр наадата суох” диэн 
биир биллэр блогер этиитэ 
айдааны тардыбыта. Манна эн 
санааҥ?
— Социальнай тулаайахсыйыы 

диэн баар – нууччалыы эттэххэ, 
мэтээл күлүк өрүтэ. Оҕо дьиэлэ-
ригэр быраҕыллыбыт кырачаан-
нар үксүлэрэ тыыннаах тулаайах-
тар, ол эбэтэр төрөппүттэрдээхтэр. 
Бу өттүгэр өйдөтөр, сэрэтэр, элбэх 
өрүттээх үлэ тэҥинэн барыах таах. 
Ол эрээри, үгүс дьиэ кэргэттэргэ 
маннык миэрэлэр оҕону иитиигэ, 
үөрэттэриигэ, олорор усулуобуйа-
ларын тупсарыыга төһүү күүс буо-
лаллара саарбахтаммат.
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РФ БЭРЭСИДЬИЭНИН АНАЛ ЭТИИТЭ

ИЛ ТҮМЭҤҤЭ

Владимир Путин 
Анал этиитин тула 
кэпсэтии уҕараабат. 
Аны, бу миэрэлэри 
хайдах гынан олоххо 
киллэрэбит диэн 
боппуруос сытыытык 
турар. Сокуоннары 
үлэлэтэргэ, үбүн-
харчытын тыырарга 
бырабыыталыстыбаны 
сэргэ, парламент 
улахан оруоллаах.

“ТӨРӨӨҺҮНҮ ЭЛБЭТЭР 
СОРУК ТУРАР”

Ангелина ВАСИЛЬЕВА
Angelina.vasilev@mail.ru

СЫЫППАРАЛАР

6,9 
миллиард  солкуобай – 
2020 сылга “Демография” 
национальнай бырайыак 
үбүлээһинэ. Итинтэн:

5,9 
миллиард солкуобай – 
федеральнай,

964 
мөлүйүөн солкуобай 
– өрөспүүбүлүкэтээҕи 
бүддьүөттэн.

5 
– эрэгийиэннээҕи бырайыак 
үлэлиир.



Ааспыт үйэ 60-70 сыллары-
гар мин аҕам, историк-учуонай 
Дмитрий Дмитриевич Петров саха 
буойуннарын дьылҕатын кыһалҕа 
оҥостон, ССРС Оборуонаҕа ми -
нистиэристибэтин архыыбын дьа-
ныардаахтык чинчийэн, уонтан 
тахса тыһыынча Саха сирин чулуу 
уолаттара наҕараадаламмыт доку-
муоннарын булуталаабыта. Учуонай 
үгүс чулуу ыччаттарбыт мэлийбит 
мэтээллэрин, умнуллубут уордьан-
нарын төннөрөн, суола-ииһэ суох 
сүтэн-оһон хаалартан быыһаа-
быт, албан ааттарын үйэтиппит 

улахан үтүөлээх. Холобура, кини 
Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойун кур-
дук үрдүк наҕараадаҕа түһэрил-
лэн баран ылбатах саха буойунна-
рын – Владимир Лонгинов, Федор 
Охлопков, Николай Кондаков, 
Алексей Миронов, Николай 
Степанов, Михаил Стрекаловскай 
уонна Виктор Захаров албан аатта-
рын тилиннэрбитэ, норуоттарыгар 
төнүннэрбитэ. 

Хомолтолооҕо диэн баар, бу 
көмүс буукубанан суруллар буо-
йуннартан Аҕа дойду Улуу сэриитин 
биир Дьоруойа Виктор Николаевич 

Захаров аата күн бүгүҥҥэ диэри 
ааттаммакка турар. Тоҕо диэтэххэ, 
учуонай Дмитрий Петров кэннит-
тэн олоҕун Саха сирин саллаат-
тарын бойобуой суолларын үөрэ-
тиигэ анаабыт учуонай, тумнуллу-
бут кырдьыгы туруорсар киһи суо-
ҕун кэриэтэ...

УҺУЛУЧЧУ ХОРСУН 
БЫҺЫЫ

Саас 1943 сыллаахха 
Верховнай Главнокомандование 
резервэтин дьаһалынан өстөөх 
күүстээх-уохтаах көмүскэнэр кир-
бии бөҕөргөтүүтүн көҥү көтөр 
тус аналлаах штурмовой инже-
нернэй-сапернай биригээдэлэр 
тэриллибиттэрэ. Биригээдэлэргэ 
40 саастарын туола илик, анал 
бэлэмнэниини барбыт сэрииһит-
тэри талан ылбыттара уонна аар-
мыйа саҥа тэрилинэн эбии 
хааччыйбыттара – огнемет, бро-
нежилет, илии бүлүмүөтэ, проти-
вотанковай саа, санныгар сүгэр 
взрывник туттар сэп хомуура, саҥа 
 пуормалаах таҥас. Тус аналлаах 
штурмовой батальон саллааттарын 
сүгэһэрдэрэ хас да төгүл улаап-
пыта, онон анал сорудаҕы толор-
буттарын кэннэ саллааттарын ха -
рыстаан субу-субу сынньалаҥҥа 

ыыталлара, онно ытыыга, миинэ 
көрдөөһүҥҥэ, илиинэн охсуһууга, 
быһаҕы уонна сапернай күрдьэҕи 
быраҕыыга дьарыктыыллара.

Алтынньы 8 күнүгэр 1944 
сыллаахха генерал-лейте-
нант Владимир Щербаков хама-
андалыыр 14-с туспа аармыйа-
та, Финляндия уонна Норвегия 
 быыстарыгар баар, өстөөх 
Петсамо-Киркенесскэй диэн тоҕус 
көс устатыгар субуруйан сытар 
бөҕөргөтүнүүтүн ылар сорукта-
ах кимэн киирбитэ. Манна үс сыл 
устатыгар өстөөх анал тутааччыла-
ра, икки атах дэбигис сылдьыбат 
хайа дойдутугар, куйахтаах ытыа-
лыыр уйалары тутан, траншеялары 
хаһан, боробулуоха буомнары оҥо-
рон, кутуйах да ааспат гына бүт-
түүн бүөлэнэн турара. Муора өттүт-
тэн буоллаҕына, бу бөҕөргөтүүнү 
кытыллааҕы уонна зенитнэй артил-
лерия көмүскүүрэ. Эбиитин тыйыс 
айылҕа – туруору хайалар уонна 
кутаҥнас маардар, тоҥон эрэр 
күөллэр уонна үрэхтэр бу кимэн 
киириини кыаллыбат оҥоролло-
ро Сэбиэскэй аармыйа командова-
ниетын улаханнык дьулатан, опе-
рация ситиһиилээхтик түмүктэнэ-
рин саарбахтатан барбыта.

Хотугу Муустаах акыйаан сил-
лиэтин ортотунан, таас очуоста-
ры, ситэ тоҥо илик үрэхтэри, маар-
дары уҥуордаан иһэр кини су -
лууспалыыр 135-с туспа штурмо-
вой батальонун, муора таһымыт-
тан 350 миэтэрэ үрдүккэ, фашист 
табыгастаах оҥоһуллубут ДОТ-а (өр 
кэмнээх ытыалыыр туочуката) тох-
топпута. Табыгастаах балаһыан-
ньалаах өстөөх сэбиэскэй сал-
лааттар кимэн киириилэрин тохто-
тон, бүтүн бөлөҕү сууһарар куттала 
үөскээбитэ. Эрдэттэн саба баттам-
матах өстөөх артиллерията ДОТ-
ка кимэн киириини уотунан саптан 
көмөлөһөрө. Төһө да анал батальон 
буойуннара бэлэмнээх буолбутта-
рын иһин, маннык тыҥааһын наах 
түгэн үөскээбит кэмигэр, бөҕөр-
гөтүүгэ кимэн киирэн үлтү тэптэ-
рии өлүүгэ тэҥнээҕэ. Бу түгэҥҥэ 
хаптайан сытар Кыһыл аармыйа 
байыастарын кэккэтиттэн сатабыл-
лаах булчут, саха уола икки тааҥка-
ны утары туттуллар гранаталаах 
ДОТ диэки үөмэн барбыта. Өстөөх 
иннин ылар эрэлэ халбаҥнаабатах, 
үс ыйдааҕыта Свирь өрүһү туоруур 
хапсыһыыга хорсунун көрдөрөн, 
Кыһыл Сулус уордьан кавалера 
буолбут 43 саастаах саха уһулуччу 
саллаата Виктор Захаров этэ.

«Из наградного листа 
Захарова В. Н.

21 июня 1944 года при фор-
сировании реки Свирь в ра 
йоне Лодейное поле красноар-
меец Захаров под артиллерий-
ским огнем противника про-
делал проходы в минном поле, 
чем обеспечил бесперебойную 
доставку элементов к месту 
сборки парома. Товарищ Захаров 
своим личным примером пока-
зал бойцам свое бесстрашие и 
увлек их на выполнение задачи. 
Своевременная проделка про-
ходов в минном поле обеспе-
чила бесперебойную подвозку 
элементов парка, и паром был 
собран ранее срока.

Тов. Захаров достоин 
награждения правительствен-
ной наградой орденом «Красной 
Звезды».

Командир 135 ОМШИСКНБ 
капитан Жданов.

25 июня 1944 г.

От имени Председателя 
Верховного Совета СССР награ-

ждаю орденом «Красной Звезды».
Командир 20й моторизован-

ной штурмовой инженерной сапер-
ной бригады подполковник  Аршба.

28 июня 1944 г.
Приказом по 20й МШИСБр 

01/н награжден орденом «Красной 
Звезды» 

Начальник штаба 
подполковник   Миролюбов

28.06.1944 г».

Верховнай Главнокоман-
дование резервэтигэр штурмо-
вой инженернэй-сапернай куор-
пустар баалларын уонна ураты 
анал лаах чаастар бойобуой сору-
дахтарын туһунан, дьиҥинэн 
эттэххэ, улаханнык саҥара бар-
бат этилэр. Ол да буоллар, учу-
онай Дмитрий Петров ССРС 
Оборуонаҕа ми  нистиэристибэтин 
Подольскайдааҕы архыыбыт-
тан булбут дэҥҥэ көстөр Виктор 
Захаров наҕараадатын лииһэ, саха 
уола элитнэй спецподразделение 
чахчы дьоруойдуу охсуһуутун туо-
һута буолар:

«Из наградного листа на 
Захарова В.Н.

3 ноября 1944 г. 8 октября 
1944 г., действуя в штурмовой 
группе лейтенанта Журавлева, 
тов. Захаров  участвовал в 
штурме укрепленного рубе-
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КЫАЙЫЫ 75 СЫЛЫН КӨРСӨ

Виктор Захаров Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа буолуохтаах

Аҕа дойду Улуу сэриитэ саҕаланыаҕыттан, Сэ
биэскэй Сойуус бары норуоттарын бэрэстэбии
тэллэрин күргүөмнээх хорсунхоодуот быһыыла
ра дойду оччотооҕу наҕараадалыыр систиэмэтин 
хат көрөргө күһэйбитэ. Ол түмүгэр, наҕараадаҕа 
түһэрии биир киһи – хамандыыр илиитигэр бэ
риллибитэ. Онон бэйэ көрүүтүнэн быһаарыы, 
кыра омуктары тумнуу, ситиһиилэрин намтатыы, 
харах далыгар киирбэтэх буойуннар наҕараа
даттан матыыларын элбэх түгэнэ тахсыбытын 
кэрэһилиир докумуоннар бааллар.

“Аныгы олох хаамыытынан, төгүрүччү өттүттэн 
тутуу бардаҕына, бу сир суолтата түһүөн сөп. 
Онон ыһыахтыыр сирбитин хайдах баарынан 
харыстыахха наада”, — дииллэр тулагылар.  

ДЬОРУОЙУ СӨРГҮТҮӨҔҮҤ, 
КҮЛҮКТЭН ТАҺААРЫАҔЫҤ

жа на высоте 373,1. Ефрейтор 
Захаров, рискуя жизнью, под 
шквальным огнем противника 
подобрался к ДОТу, из которо-
го противник вел пулеметный 
огонь по нашей пехоте.

Пехота залегла, и штурм 
опорного пункта срывался. 
Тов. Захаров броском 2 проти-
вотанковых гранат заставил 
замолчать огневую точку про-
тивника. С уничтожением ДОТа 
стрелки 60 сп заняли высоту и 
закрепились на ней.

За проявленную храбрость 
и отвагу ефрейтор Захаров 
достоин награждения высшей 
правительственной награ-
дой – присвоения звания Героя 
Советского Союза.

Командир батальона майор 
Жданов.

18 октября 1944 г.
Приказом командующего 14й 

отдельной армии №0320 от 28 
ноября 1944 г. награжден орденом 
Отечественной войны I степени».

Онон, генерал-лейтенант 
Щербаков бэйэтэ билбитинэн 
бирикээстээн, туспа штурмовой 
батальон саллаата Виктор Захаров 
Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойун 
Кыһыл көмүс Сулуһуттан кыһыы-
лаахтык маппыт...

ДЬОРУОЙ ААТЫТТАН 
ИККИТЭ МЭЛИЙБИТЭ

Ааспыт үйэ 60-с сылларыгар 
мин аҕам Дмитрий Петров Виктор 
Захаровы кытта көрсөн суру-
гар хаалларбыт биир түгэни ахтан 
ааһыах. Сымара гранит таастан 
оҥоһуллубут куйах халпаак таах  өр 
кэмҥэ ытыалыыр туочуканы тоҕо 
тэптэрбит Захаров элбэҕи бил-
бит-көрбүт, сырыыны сылдьыбыт 
саллааттары уонна хамнандыыр-
дары сөхтөрөн турар – биэрэстэ 
аҥаарыттан ордук сиртэн оптика-
та суох бинтиэпкэттэн биирдэ ытан 
немец эписиэрин төбөҕө түһэр-
бит. Ол кэннэ, аҕа саастаах, буха-
тыырга майгыннаабат саха дэгит-
тэр саллаатын тус аналлаах штур-
мовой инженернэй-сапернай бата-
льон хамандыыра эппиэтинэһи 
сүгэн бэйэтигэр ылбыт.

Мин аҕам Сэбиэскэй Сойуус 
Дьоруойун үрдүк аатын Виктор 
Захаровка иҥэртэрээри, кини бо -
йобуой өҥөтүн туоһулаан, сөптөөх 
инстанциялары барытын кэриэтэ 
кэрийбитэ да, Виктор Николаевич 
баай төрдүлээҕэ улахан мэһэй 

буолар этэ. Саха саллааттарын 
албан ааттаах суолларын чинчи-
йээччи Дмитрий Петров тиһэх ту -
руорсууларыттан биирдэстэринэн 
икки киһиэхэ Дьоруой аатын 
иҥэрэргэ этии киллэрэн, Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин бастакы бэрэси-
дьиэнигэр ыыппыт суруга буолар:

«Президенту
Республики Саха (Якутия)

М.Е. Николаеву

Глубокоуважаемый 
Михаил Ефимович!

В Центральном архи-
ве Министерства оборо-
ны мною выявлены очень важ-
ные документы, свидетель-
ствующие о том, что в жесто-
ких боях с немецкофашист-
скими захватчиками на фрон-
тах Великой Отечественной 
войны в 19411945 гг. бойцы 
якуты М.М.Стрекаловский и 
В.Н.Захаров совершили выдаю-
щийся подвиг и были представ-
лены к званию Героя Советского 
Союза, но, к сожалению, не полу-
чили тогда это высокое звание 
изза того, что одна из инстан-
ций, рассматривавших это 
представление, была за награж-
дение орденами.

Считаю необходимым, 
чтобы Вы обратились к 
Президенту России Б.Н. Ельцину 
с просьбой рассмотреть этот 
вопрос (прилагаю упомянутые 
документы).

С.н.с. отдела истории 
Якутского ИЯЛИ  Д.Д. Петров

14.06.1993 г.»

Бу сурукка олоҕуран, 1996 
сыллаахха кулун тутар 27 күнү-
гэр, Арассыыйа Федерациятин 
бэ  рэсидьиэнин Ыйааҕынан, 
Аҕа дойду Улуу сэриитигэр хор-
сун быһыытын иһин, Михаил 
Михайлович Стрекаловскайга 
Арассыыйа Дьоруойун үрдүк аата 
өлбүтүн кэннэ иҥэриллибитэ. 
Оттон Виктор Николаевич Захаров 
буоллаҕына, Дьоруой сулуһуттан 
иккиһин мэлийбитэ...

Сорсуннаах булчут Виктор 
Николаевич Захаров 1943 сыл-
лаахха Ийэ дойду көмүскэли-
гэр баҕа өттүнэн ыҥырыллыбыт. 
Итиэннэ, 1944 сыл муус устар 
ыйыттан 135-с туспа моторизован-
най штурмовой инженернэй-са-
пернай Кыһыл Знамя уордьаннаах 
Новгородскай батальон байыаһын 
быһыытынан сэриилэспит.

Саха саллаата Сэбиэскэй 
Сойуус хотугулуу-арҕааҥҥы эҥээ-
рин - Печенганы босхолооһуҥҥа, 
Киркенес, Петсамо кириэппэстэ-
рин штурмалаан ыларга хорсун 
быһыыта бэлиэтэнэн, биэс төгүл 
Верховнай Главнокомандующай 
махталын ылбыт, «За оборо-
ну Советского Заполярья» мэтэ-
элинэн, «Туйгун разведчик» анал 
бэлиэнэн наҕараадаламмыт. 

Киһи сөҕөрө диэн, сэриилэспит 
балтараа сылын устатыгар Виктор 
Захаровы хамандыыра балаһыан-
ньа быһыытынан рядовой саста-
апка көрүллэр бары үрдүк наҕара-
адаларга барытыгар түһэрбит. Ол 
курдук, саха саллаата Сэбиэскэй 
Сойуус Дьоруойун Кыһыл Көмүс 
сулуһугар, Кыһыл Сулус уордьаҥҥа 
уонна «Хорсунун иһин» мэтээлгэ 
түһэ сылдьыбытын наҕараадалыыр 
лииһэ бигэргэтэр.

АЛДАН СҮЛҮҮДЭТИН 
АРЫЙБЫТ ҮТҮӨЛЭЭХ

Ааспыт үйэ саҥатыгар бул-
туур сири көрдөөн Амма улууһун 
Абаҕа нэһилиэгиттэн Амур уоба-
лаһын Үөһээ Буреинскай оро-
йуонун Чекунда бөһүөлэгэр көһөн 
тиийбит Захаровтар дьиэ кэргэн-
нэригэр 1901 сыл олунньу 7 күнү-
гэр Виктор төрөөбүт. Ниманскай 
Благовещенскай таҥара дьиэтин 
метрическэй быыпыскатыгар ман-
нык суруллубут:

«Сын Виктор родился 25 янва-
ря, крещен 18 марта 1901 года. 
Родители – якуты из Якутской 
области и округа, Ботурусского 
улуса Николай Аникеевич 
Захаров и его законная жена 
Надежда Гавриловна, оба пра-
вославного вероисповедания. 
Воскресником были якуты из 
Восточно-Кангаласского улуса 2-го 
Тыллыминского наслега Василий 
Дмитриевич Уваровский и дочь 
якута Западно-Кангаласского улуса 
Одунинского наслега Тимофея 
Павлова девица Мария».

Николай Аникеевич (номох-
хо киирбит Захаров-Ньоттокону 
кытта ини-бии) уонна Надежда 
Гавриловна Захаровтар үс оҕо лоох 
этилэр — Виктор, Гаврил уонна 
Матрена. Уоллара Гаврил Аҕа дойду 
Улуу сэриитигэр өлбүтэ, кыыста-
ра Матрена учуутал идэлээҕэ, күн 
сириттэн эрдэ бараахтабыта.

Аҕата 1913 сыллаахха уолун 
Викторы Дьокуускайга үрдүкү 
начальнай оскуолаҕа үөрэттэрэ 
ыытар. 1916 сыллааха үөрэҕин 
бүтэрэн дьонугар төннөр уонна 

аҕатыгар Тиихэй акыйаантан 
Саха сиригэр таһаҕас тиэйиити-
гэр көмө буолар. Виктор Василий 
Александров-Саахардыыр кыыһын 
Ольганы кэргэн ыла сылдьыбыт, 
биир кыыс оҕолорун ийэтин ааты-
нан  Надежда диэбиттэр, арахсы-
быттарын кэннэ кыыһынаан саас 
1924 сыллаахха урукку Томмот 
улууһун Ыллымаҕар олохсуйар. 
Онно, олоҕун аргыһын Александра 
Николаевнаны көрсөн, алта оҕо 
дьоллоох аҕата буолан соргулаах 
уһун айаҥҥа аттанар. 1930 сыл-
лаахха дьоҕурдаах түүлээх бул-
тааһынын тэрийээччини Томмот 
райпо Буягинскай отделениетын 
сэбиэдиссэйинэн аныыллар, ол 
кэннэ спецсвязь фельдъегерь дуо-
һунаһын толорор.

Виктор Захаров Аҕа дойду Улуу 
сэриитэ саҕаланыар диэри урук-
ку Томмот оройуонугар булдунан, 
табанан дьарыктаммыт. Ол сыл-
дьан, сорсуннаах булчут 1940 сыл-
лаахха өлөрбүт эһэтин арҕаҕыт-
тан, алҕаска, аан дойдуга сура-
ҕырбыт сүлүүдэ-флоготип сап-
пааһын арыйбыт. Бу дойду обо-
руонатыгар уонна бырамыысы-
ланнаһыгар олус туһалаах ары-
йыы Саха сирин албан аатын өссө 
үрдэппитэ. Эмэлдьээккэ арый-
быт сүлүүдэ-флоготип саппааһа 
аан дойдуга саамай бөдөҥ буо-
лан, Виктор Захаров Алдан рудо-
управлениетыгар тоҕоостоох усу-
луобуйаны үөскэппитэ. Ол түмүгэр, 
1942 сыллаахха 1774 туонна, 1943 
сыллаахха 1971,4 туонна, сэрии 
бүтүүтүгэр Бүтүн Сойуустааҕы 
былаантан 49% стратегическай 
сырьену хостоон, дойду оборуона-
тын кыаҕын үрдэппиттэрэ.

Кыайыыны уһансыбыт саха 
саллаата 1946 сыллаахха дой-
дутугар эргиллэн кэлэн, Томмот 
куоракка олохсуйбут. 1957 сыл-
лаахха Сэбиэскэй Сойуус 
Коммунистическай баартыйатын 
Саха уобаластааҕы кэмитиэтин 
бюрота Эмэлдьээккэ сүлүүдэ-фло-
готип саппааһын арыйбыт 
үтүөтүн-өҥөтүн иһин Виктор 
Николаевиһы үрдүк наҕараадаҕа 
— Ленин уордьаҥҥа түһэрбиттэр. 
Эмиэ үрдүк наҕараадаттан матан, 
“Бочуот Знага» уордьан кавалера 
буолбута. 1967 сыллаахха Алдан 
оройуонун бочуоттаах олохтоо-
ҕун аата иҥэриллибит, 1970 сыл-
лаахха «В.И. Ленин төрөөбүтэ 
100 сылынан килбиэннээх үлэ-
тин иһин» үбүлүөйдээх мэтээлинэн 
наҕараадалыыллар, Эмэлдьээккэ 
арыйбыт сүлүүдэ-флоготип сиригэр 
«Викторовскай» диэн аат бэрил-
лэр. Виктор Николаевич Захаров 
1981 сыллаахха атырдьах ыйын 16 
күнүгэр Томмот куоракка олорон 
өлбүтэ.

Алдан сүлүүдэтин ары-
йааччы, эҥкилэ суох сапер, раз-
ведчик, снайпер олоҕун чинчийэн 
көрдөххө, икки төгүл да Дьоруой 
буолар кыахтааҕа. Саха дьонугар 
улахан сураҕа суох, өрүү күлүк-
кэ сылдьыбыт Виктор Николаевич 
Захаров Сэбиэскэй Сойуус 
Дьоруойун үрдүк аатыгар түһэрил-
либит уһулуччу хорсун быһыытын 
сөргүтүөҕүҥ.

Панкратий ПЕТРОВ.

Хаартыскалар — Захаровтар 
дьиэтээҕи архыыптарыттан.
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Виктор Захаров Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа буолуохтаах

ДЬОРУОЙУ СӨРГҮТҮӨҔҮҤ, 
КҮЛҮКТЭН ТАҺААРЫАҔЫҤ



12
www.edersaas.ru2020 c. тохсунньу 30 күнэ№4 (6194) «Саха сирэ» хаһыат

КЫҺА

АЛТА ДЬИЭНЭН ҮӨРЭХ
Өр гымматыбыт, бэрт түргэнник 

тиийдибит. Арай, таксиспыт оску-
ола ханна баарын бэйэбититтэн 
ыйытар, ааһа түһээт, төннөн кэлэн 
 “арааһа, бу быһыылаах, оскуолаҕа 
кэлбиттэр манна түһээччилэр” диэн 
мас дьиэ иннигэр хоруйа түһэр. 
Мунаарара оруннаах эбит. Суотту 
оскуолата сэттэ сыллааҕыта биир 
үтүө күн, дьолго оҕолор суох 
кэмнэригэр, үрдэ сууллан, оҕолору 
үөрэтэргэ эппиэттээбэт диэн түмүк 
тахсан, көтүрүллүбүт. Онон учуу-
таллар алта сиринэн сүүрэ сылдьан 
үөрэтэллэр эбит. 

Арааһа, оскуолалара бу быһыы-
лаах диэн биир мэндиэмэннээх 
мас дьиэҕэ ааһабыт. Киирээппитин 
кытта тута: “Саха сирэ” хаһыаттан 
дуо? — диэн ыйыталаһа көрсөллөр. 
“Дириэктэр Ирина Михайловна 
сотору кэлиэҕэ, солбуйааччы-
лар хосторугар ааһыҥ”, — диил-
лэр. Аттынааҕы хоско ааттаан- 
суоллаан кэлбит учууталбыт Роман 
Николаевич улахан кылаастарга 
уруок ыыта турар. Хас кылаас аана 
барыта таас түннүктэрдээх. Хайдах 
үөрэтэрин көрөөрү, аан быыһынан 
иһиллиибин. Интерактивнай 
 дуоскаҕа сыллар суруллубуттар, 
учуутал уутугар-хаарыгар киирэн 
үөрэтэр. 

Күммүтүн хайдах аттарарбы-
тын уонна хаартыскаҕа түһэрэр 
соруктаахпытын истэн: “Бу кэн-
ниттэн 5-с кылаастарга уруок-
таах. Онно барыаҕыҥ”, — диэн ди -
риэктэри солбуйааччы этии кил-
лэрэр. Таҥнан Тамара Петровна 
Васильеваны батыһан, атын ос -
куолаҕа тахсабыт. Сотору кэминэн 
Роман Николаевич киирэн, уруогун 
ыыппытынан барар. 

Ол икки ардыгар хайыы үйэ 
күн ортолуур, дириэктэр “баран 
итиитэ киллэриниэҕиҥ” диэн этии-
тин ылынан, таҥнан, сүүһүнэн оҕо 
ыллык тэппит суолунан остоло-
буойга ааһабыт.  Остолобуойдара 
хоп курдук сылаас, сырдык, ыраас... 
Киирээти кытта таҥас ыйыыр 
көхөлөр, ол утары икки илии суу-
нар турар. Маны көрөн, аҕы йах 

сөкүүндэ иһигэр оҕо сааспар төн-
нөн ылабын. Соммутун устан, или-
ибитин  суунан, уһук остуолга 
ааһабыт. Ип-итии миинтэн ордук 
туох кэлиэй. Торуойдара, салаат-
тара, кисиэллэрэ баһаам. Сотору 
кэминэн Тамара Петровна, Роман 
Николаевич кэлэн олороллор. 
Кэпсэтиибит саҕаланнаҕа ити.

 
“ҮЛЭТИГЭР БЭРИНИИЛЭЭХ 
УЧУУТАЛ”

Роман Николаевич өссө да 
икки уруоктаах эбит. Онон ки -
ниэхэ да мэһэйдээмээри, би -
риэмэбитин даҕаны халтай ыыты-
маары, эрдэттэн болдьоспуп-
пут курдук, оскуола холобур-
га сылдьар бастыҥ үөрэнээччилэ-
рин кытта кэпсэтэ турарга быһаа-
рынабыт. Урутаан эттэхпинэ, Суотту 
чахчы ураты дьоҕурдаах, талаан-
наах оҕолорун тустарынан “Саха 
сирэ” хаһыакка билиһиннэ риэхпит. 
Онон эмиэ таҥнан, дириэктэри 
батыһан, бу сырыыга ыллык суол 
устун спортивнай саалаҕа тии-
йэбит. Дириэктэр үлэлиир хоһо 
манна баар эбит. Туһугар кыһалҕа 
диэтэҕиҥ, алта сиринэн үөрэ ниэх, 
үлэлиэх диэн, эттэххэ эрэ судургу 
эбээт. Дьолго, оскуола тутуута саҕа-
ламмыт, 2021 сыл балаҕан ыйыгар 
үлэҕэ киирэрин үөрэнээччилэр да, 
учууталлар даҕаны долгуйа кэтэһ-
эллэр. 

“Роман Николаевич үлэтинэн 
эрэ олорор. Оттон Суоттуга хай-
дах кэлэн хаалбытын кэпсээтэххэ 
маннык”, — диэн дириэктэр Ирина 
Михайловна кэпсээнин саҕа-
лыыр. Ол курдук, Суотту оскуолаты-
гар миэстэ тахсыбытыгар, учуутал 
көстүбэккэ, иһитиннэриини саайт 
нөҥүө Арассыыйаҕа таһаарбыттар. 
Куонкурус бэрээдэгинэн, хас даҕа-
ны учууталы кытта кэпсэтэн баран, 
Роман Николаевич кандидатураты-
гар тохтообут. Тоҕо диэн ыйытыыга 
хас даҕаны төрүөтү ыйар. Бастатан 
туран, университет иннинэ орто 
анал үөрэҕи бүтэрбит. Иккиһинэн, 
элбэх усулуобуйаны ирдээбэтэҕин 
этэр. Оччолорго оруобуна оскуола 
көтүрүллүбүт кэмэ эбит. Үсүһүнэн, 
эр киһи, нууччалыы бэркэ саҥа-
рар диэн бэлиэтиир. Тыа сиригэр 
оҕо аймах санаатын нууччалыы 
аһаҕастык эппэтэ баар суол. “Роман 
Николаевич олоҕу көрүүтэ, толкуйа 
олох атын. Манна кини олоҕор-
дьаһаҕар туох даҕаны уустугу көр-
сүбэт буолан, аҥаардастыы уруогу-
нан, үлэтинэн эрэ олорор. Үлэтигэр 
бэриниилээх, бэйэтэ көрүүлээх”, — 
диэн билиһиннэрэр. 

Кэллэ-кэлээт сыал-сорук туруо-
рунан, оскуола иһинээҕи тэрээһин-
нэртэн саҕалаан, маҥнай улуу-
ска, салгыы илин эҥээр куонку-
руһугар бастыыр, онтон былырыын 
өрөспүүбүлүкэтээҕи “Сыл учуутала” 
куонкуруска муҥутуур кыайыылаах 
аатын ылар. 

“БИЛЛИИЛЭЭХ 
ФУТБОЛИСТ БУОЛАР 
ЫРАЛААҔЫМ”

— Калмыкия Өрөспүүбүлүкэтин 
Кетченеревскай оройуонун Шин-
Мер бөһүөлэгин оскуолатын бүтэр-
битим. Хас биирдии уол оҕо кур-
дук, таһырдьаттан киирбэтим. 
Саахыматынан үлүһүйэрим, футбол 
тэбэрим. Оҕо сылдьан бил лиилээх 
футболист буолар ыра санаа-
лааҕым. Италия “Рома” футбол-
га кулуубун фанатабын. Бэл диэ-
тэр, бинсээкпэр тустаах кулууп зна-
чогун иилинэ сылдьабын. Үөрэтэр 
оҕолорум эмиэ футболу сэҥээ-
рэллэр, күрэхтэһиилэри ырытыһа-
быт, кинилэри кытта биир интэ-
риэстээхпиттэн үөрэбин. Уһулуччу 
да буолбатар, саахымакка сити-
һиилэрдээҕим, эрэсэрээттээхпин. 
Манна даҕатан эттэххэ,  оҕолору 
саахымакка дьарыктыыбын. 

КЫҺЫЛ ДИПЛОМ УОННА 
УНИВЕРСИТЕТ

2007 сыллаахха Калмы-
киятааҕы судаарыстыбаннай уни-
верситет иһинэн, устуоруйа салаа-
тыгар орто анал үөрэххэ киирби-
тим. Оччолорго бүддьүөт миэстэ-
тэ аҕыйах этэ, оттон төлөбүрдээх 
балачча ыарахана. Бүддьүөт миэ-
стэтигэр маҥнай тулаайах оҕолору, 

тус дуогабардаахтары ылаллара, 
ол эрэ кэнниттэн атыттар хапсал-
лара. Оттон орто анал үөрэҕи 
ситиһиилээхтик бүтэрбиттэри уни-
верситекка бүддьүөт миэстэтигэр 
тута ылаллара. Орто үөрэҕи кыһыл 
дипломунан бүтэрбитим. 

Салгыы 2010-2011 сыллар-
га Майкоп куоракка (Адыгея 
Өрөспүүбүлүкэтэ) ытык иэспин 
төлөөбүтүм. Аармыйаттан кэлэн 
баран үөрэхпин салҕаабытым, — 
диэн кэпсээнин саҕалыыр. 

СУОТТУГА АЙАН
Киһи барыта тоҕо чопчу Суотту 

оскуолатыгар үлэлии кэлбиккиний 
диэн хал гыммыт быһыылаах. Оҕо 
сааһын туһунан ахтан баран, тута, 
ыйытыам да иннинэ, сэрэйбиттии 
кэпсээн барар: 

— Хас биирдии киһи үөрэҕин 
бүтэрэн баран талан ылбыт идэ-
бинэн үлэлиибин дуу, суох дуу диэн 
толкуйга түһэр. Миигин эмиэ ити 
курдук санаа тумнубатаҕа. Талан 
ылан үөрэммит уонна идэбэр 
интэриэстээх буолан учууталла-
ан көрөргө быһаарыммытым. Ону 
тэҥэ, бэйэм эрэгийиэммэр буол-
бакка, атын сири-уоту көрөр, айан-
ныыр санааны ылыммытым. Суотту 
оскуолатыгар миэстэ баарын интэ-
риниэт нөҥүө көрбүтүм. Суоттуну 
таһынан араас үлэни сыымайдаа-
бытым, үлэ биэрээччилэри кытта 

кэпсэппитим. Дириэктэр Ирина 
Михайловнаттан үлэ, олорор усу-
луобуйа, хамнас туһунан туоһу-
лаһан баран, манна кэлэргэ быһа-
арыммытым, — диир. 

Оҕо сааһа дэриэбинэҕэ ааспы-
тын, төрөппүттэрэ эмиэ тыа сирит-
тэн төрүттээхтэрин, онон Суоттуну 
атыҥырыы көрбөтөҕүн этэр. 
“Устудьуоннуур сылларбар куо-
ракка олордоҕум. Ол гынан баран, 
киһи улааппыт эйгэтигэр — дэ -
риэбинэҕэ, төрүттэригэр талаһар 
эбит. Куорат олоҕор тэҥнээтэххэ 
арыый холку соҕус. Суотту оҕоло-
рун сөбүлээтим, аһаҕастар, элэк-
кэйдэр, билиигэ-көрүүгэ талаһал-
лар. Тус бэйэм санаабар, куорат 
оскуолатыгар үөрэтэр арыый уус-
тук. Биир үксүн, киһи ханна улаап-
пытынан онно талаһар эбит. Оттон 
миэхэ — тыа сирэ чугас.

Бииргэ төрөөбүт иккиэбит, 
убайдаахпын. Москваҕа полицияҕа 
үлэлиир. Атын эрэгийиэҥҥэ баран 
үлэлииргэ санаммыппын соҕотох 
кини өйөөбүтэ диэххэ сөп. 

Биллэн турар, төрөппүттэ-
рим Саха сиригэр кэлэргэ быһа-
арыммыппын истэн, утарбыттара. 
Күн бүгүнүгэр диэри, үлэбэр сити-
һиибин туоһулуур араас  кыраа-
маталары, дипломнары илтэхпинэ 
даҕаны, бэл диэтэр “Сыл учуута-
ла” куонкуруска бастаабыппын 
да көрөн син биир уоскуйбаттар. 
Ол эрээри, кинилэри өйдүүбүн, 

Улуу Пушкин хоһуйбут  
Калмыкиятыттан 
Суоттуга (Уус Алдан 
улууһа) кэлэн, 
устуоруйа учууталынан 
Роман Оконов үлэлии 
сылдьар. Роман 
Николаевич былырыын 
өрөспүүбүлүкэтээҕи 
“Сыл учуутала” 
куонкуруска 
кыайыаҕыттан, 
киэҥник биллэн-көстөн 
барда. Кинини кытта 
кэпсэтэн матырыйаал 
бэлэмнээри, Суотту 
диэки айаннаабыппыт.

Людмила ПОПОВА
mokroshupova24@mail.ru

«... УОННА ИСТИЭП ДОҔОРО КАЛМЫК»
Бастыҥ учуутал Роман Оконов олоҕун биир күнэБастыҥ учуутал Роман Оконов олоҕун биир күнэБастыҥ учуутал Роман Оконов олоҕун биир күнэ

Устуоруйа  уруогун үгэнэ.
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ханнык ба  ҕарар төрөппүт оҕото 
ыраах тэлэһийиэн баҕарбат. 
Төрөппүттэрим Шин-Мер бөһүөлэ-
гэр олороллор, сүөһү иитиитинэн 
дьарыктаналлар. Ийэм биэнсийэҕэ 
тахсыбыта, аҕам сотору кэминэн 
тахсыахтаах. Олус кырдьаҕастара 
суох эрээри, саас ылан иһэр. 

КЫҺЫЛЛЫБЫТ БАЛЫК, 
«ИНДИГИРКА» САЛААТ

— Төрөппүттэриҥ манна 
кэлэн оҕолоро хайдах олорорун, 
үлэлиирин билсэн барыахтарын 
баҕарбаттар дуо? 
— Кэлэр санаалара суох. Сайын 

аайы уоппускам саҕаланна даҕа-
ны түргэн соҕустук хомунан, дьом-
мор көтөбүн. Быйыл манна хаа-
лар, ыһыаҕы көрөр былаан-
наахпын. Биирдэ даҕаны ыһыах-
тыы иликпин, — диир.

Сөбүлүүр бүлүүдэҥ ханны-
гый, диэн ыйытыыбар: Төрүт 
аспын махан-шолтэгэни ордоро-
бун. Бараан этиттэн хортуоска-
лаан, араас тумалаан буһарыл-
лар, — диэн хоруйдуур. Оттон ман-
нааҕы, олохтоох аһылык туһунан 
туоһулаһарбын тута өйдөөн: “Аа, 
кыһыллыбыт тоҥ балыгы, “индигир-
ка” салааты амсайыахпыттан, кыа-
йан туттуммаппын. Биһиэхэ кыһыл-
лар балык суох. Сахалар хааны 
сөбүлүүгүт, биһиги эмиэ. Ол гынан 
баран, арыый атыннык, ириистээн 
кутабыт. Дойдубар тиийдим да, 
төрөппүттэрим бараан өлөрөллөр. 
Калмыкия бараанын этэ уратылаах. 
Үксэ аһаҕас истиэп сир, онно үүнэр 
сытыган эрбэһини (полынь) сиэн, 
этэ ураты амтаннанар.  

— Оччотугар бултууруҥ, 
балыктыырыҥ буолуо. 
— Тулалыыр айылҕаны 

сөбүлүүр буолан, бултаабаппын. 
Балыкка кыралаан сылдьабын. 
Дойдубар эмиэ балыктааччыбын. 
Суоттуга бүтэһигин күһүн муус 
аннынан балыктааһыҥҥа сылдьы-
бытым, аҕыйаҕы туппуппут.  

— Үөрэнээччилэр, учуутал
лар хайдах көрсүбүттэрэй? 
— Нууччалыы араспаанньа-

лаахпын, ааттаахпын истэн, сыр-
дык хааннаах киһи кэлэрин кэ -
тэспиттэрин кэллиэгэлэрим 
кэлин кэпсээбиттэрэ. Онтулара 
баара кыараҕас харахтаах киһи 
киирэн: “Здравствуйте! Я – Роман 
Николаевич”, — диэн соһуттаҕым 
(күлэр, аапт). 

Оҕолор маҥнай сэрэхэдийэл-
лэрэ, онтон сыыйа-баайа кинилэр 
иннилэригэр үтүө киһи турарын 
өйдөөн, уопсай тылы буллубут. 

—  Төһө кытаанаххыный?
— Оҕолор этэллэринэн, кэмит-

тэн-кэмигэр сымнаҕаспын үһү, 
сэминээрдэргэ, хонтуруолунай үлэ-
лэргэ эҥин ирдэбиллээхпин. Ол 
эрээри, уруокка оҕолору күллэрэн 
ылабын, оонньуу-элэк уйулҕа 
өттүнэн сүрүн түгэн дии саныыбын. 
Тоҕо диэтэххэ, оҕолор уруокка 
бэйэлэрин холкутук сананалларын, 
тиэмэни ылыналларын, өйдүүллэ-
рин туһугар “эмоциональнай-пси-
хологическай фон” сөп түбэһиэх-
тээх.

УЧУУТАЛ – КИМИЙ?
Бачча кэлэн баран, үлэлиир 

эйгэтиттэн сырдаппат хайдах 
даҕаны табыллыбат курдук. Онон: 
“Учуутал диэн кимий?”, — диэн 
ыйытабын. 

— Олус дириҥ ыйытыы. Мин 
санаабар, бүгүҥҥү учуутал 
үөрэх хаамыытыгар хас даҕа-
ны оруолу толорор. Кини – доҕор,  
сороҕор төрөппүт, худуоһун-
ньук.. . Такайааччы быһыытынан 
үөрэнээччи билиини иҥэринэ-
ригэр көмөлөһөр. Доҕор быһыы-
тынан хас биирдии үөрэтэр оҕо-
тун өйдүөхтээх. Араас оҕолор баар 
буолаллар, ким эрэ үөрэххэ интэ-
риэһэ суох, ким эрэ дьиэ кэргэ-

нигэр кыһалҕалардаах. Итинник 
түгэҥҥэ араас ньымалар бааллар. 

Бэһис-алтыс кылаас оҕоло-
ро олус көхтөөхтөр, аһаҕастар, 
кинилэри кытта кэпсэтэр судур-
гу. Туох эбит интэриэһинэй түгэни 
кэпсээтиҥ да, биир чиэппэр уста-
та кинилэр кумирдарыгар кубу-
луйа түһэҕин. Сэттис-ахсыс кыла-
ас оҕолоро, мин санаабар, өйдөрө-
са наалара уларыйар кэмнэрэ, 
элбэҕи толкуйдуулар. Кинилэри 
кытта сэрэнэн кэпсэтиллэр. Оттон 
9-11 кылаас үөрэнээччилэрэ киһи 
быһыытынан номнуо өйдөрүн-са-
нааларын туппут дьон.  

“МУУҺУ ХАЙЫТАЛЛАРЫН 
БИЛБЭТ ЭТИМ”

— Саха сиригэр кэлэн баран 
сонурҕаабыт түгэннэрдээххин 
дуу?
— Биһиэхэ сүөһү иитиитинэн 

дьарыктаналлар. Биллэн турар, 
маҥнай утаа Суоттуга кэлэн баран 
дьиктиргии көрөрүм үгүс этэ. 
Бастаан муус хостооһунугар сыл-
дьан баран, доҕотторбор “манна уу 
иһээри мууһу көйөллөр эбит” диэн 
кэпсээбиппэр улаханнык соһуй-
буттара. Мин бэйэм даҕаны олус 
соһуйбутум. Биһиги холуодьастан 
мотуорунан оборторон ылабыт. 

Аны Саха сирин тымныы-
та бэйэтэ туспа ураты, 55-56 кы -
раадыс тымныылар түспүттэригэр 
кыратык “шок” ылбытым диэххэ 
сөп. Ол эрээри, төһө даҕаны сы  лаас 
сиргэ күн сирин көрдөрбүн, бука, 
оҕо эрдэхпиттэн сайын нааҕар 
кыһыны ордорорум абы раата 
быһыылааҕа. Сайынын би  һиэхэ 
50 кыраадыска тиийэ сылыйар, 
ортотунан 30-40 кыраадыс турар. 
Дойдубар бу сылларга кыһынын 
хаар суоҕун кэриэтэ, 2-10 кыраа-
дыс сы  лаас буолар. 

“СЫЛ УЧУУТАЛА” 
КУОНКУРУСКА АЙАН

Роман Николаевиһы аан 
маҥнай 2017 сыллаахха Майаҕа 
(Мэҥэ Хаҥалас) ыытыллыбыт илин 
эҥээр эдэр учууталларын куон-
куруһугар көрбүтүм. Дьоһуннаах, 
толкуйдаах учуутал харахха тута 
быраҕыллара. Саҥа үлэлээн эрэр 
буолан эбитэ дуу, куонкурус кэн-
ниттэн кэпсэтэн көрбүтүм да, ула-
ханнык арыллан кэпсээбэтэҕэ. 
Оттон билигин мин иннибэр бэйэ-
тигэр эрэллээх, лоп-бааччы саҥа-
лаах, аһаҕас учуутал олороро. 

Улууска, илин эҥээр-
гэ, өрөспүүбүлүкэҕэ ыытыллар 
тэрээһиннэргэ ыҥыран экспиэрдэ-
тэллэр, кытыннараллар эбит. 

Ирдэбил быһыытынан, тус бэйэ-
тэ саайтаах. Сэҥээрбит дьон, биир 
идэлээхтэрэ, төрөппүттэр https://
romanokonov.wixsite .com/site 
ыйыллыбыт  аадырыһынан киирэн 
көрүөххүтүн сөп. Үөрэнээччилэргэ, 

төрөппүттэргэ аналлаах туспа 
салаалардаах. 

ТӨРӨӨБҮТ ТЫЛ
— Саха тылын үөрэтэн 

эрэҕин дуо?
— Биир кэмҥэ үөрэтэн испи-

тим. Оскуолаҕа оҕолортон кыра-
лаан билэбин, уруогу ирдэнэ-
рин курдук, нууччалыы ыытабын. 
“Дорообо”, “кэл”, “бар” диэн кур-
дук судургу тыллары билэбин, ону 
ааһан “кэл манна”, “бар мантан” 
диэн тыллар дэгэттэрин өйдүүбүн. 
Оттон сыыһа-халты саҥардахпы-
на, охсуутун сыыһа туруордахпына 
дьон күлэр. Онон билиҥҥитэ саха 
тылын үөрэтиибин онуоха-маныа-
ха диэри тохтоторго быһаарыммы-
тым. 

Калмык тыла саха тылыт-
тан ураты, майгыннаһар тыл олох 
сэдэх. Төрөөбүт тылбын билэбин. 
Кэлин, ханна баҕарар буолары-
ныы, нууччатымсыйыы баран эрэр, 
сорох олохтоох дьон төрөөбүт тыл-
ларынан саҥарбаттар. Калмыкияҕа 
эрэ оннук балаһыанньа буолба-
тах, Арассыыйаҕа сытыытык турар 
боппуруос. Калмык-кельн (калмык 
тыла) туспа биридимиэт быһыы-
тынан оскуолаҕа үөрэтиллэр. 

МЕТОДИЧЕСКАЙ ТУРНИР
Такси кэлиэр диэри өссө да 

бириэмэ баар эбит. Ол иһин тур-
ниры хайдах быһыылаахтык 
ыыталларын көрөөрү, дириэктэргэ 
төлөпүөннээн баран, таҥнан, ула-
хан оскуолаҕа барабын. Кылаас 
иһэ толору учуутал. Бииртэн-биир 
педагог араас сонун маастар-
кы  лаастары ыытар. Нэһилиэк 
иһинээҕи оскуола диэтэххэ, бэрт 
тэрээһин эбит диэн сыана быһа-
бын. Аны биир кэрэхсэнэрэ диэн, 
маны барытын улахан кылаас оҕо-
лоро киирэн көрөллөр, санааларын 
этэллэр эбит. 

ТҮМҮК
Дьиҥэр, ааҕааччыларга Роман 

Николаевич Суоттуга олоҕун биир 
күнүн сырдатыах таах этим эрээри, 
алта сиринэн үлэлиир буолан, оску-
олаттан оскуолаҕа көһө сылдьан 
үөрэтэрин аахсыбатахха, күнүн 
олоччу, чахчы үөрэххэ аныыр эбит. 
Биллэн турар, Арассыыйатааҕы 
“Сыл учуутала” куонкуруска 
бастыыр ыра санаалаах. Дойду 
бастыҥтан-бастыҥ учууталла-
рын күрэхтэһиилэрэ тыҥааһын-
наах буолара биллэр. Онон Саха 
сирин аатын бүтүн Арассыыйаҕа 
көмүскүөхтээх, Калмыкия курдук 
ыраах өрөспүүбүлүкэттэн кэлэн 
үлэлии сылдьар эдэр учууталга 
ситиһиини баҕарабыт. 

Мария ВАСИЛЬЕВА 
түһэриилэрэ.

«... УОННА ИСТИЭП ДОҔОРО КАЛМЫК»
Бастыҥ учуутал Роман Оконов олоҕун биир күнэ

Устуоруйа  уруогун үгэнэ.

Роман Николаевич күн иккис аҥаарыгар экспиэртиир.



БЫРЫҺЫАНА  
ТОҔО АЧЧААТА?

«2020-2024 сылларга тыа 
сирин территорияларын кэлим са -
йыннарыы» федеральнай бырагы-
раама 2019 сыллаахха ылыллы-
быта. Бу бырагыраама иһинэн тыа 
сиригэр олорор дьон дьиэ-уот тут-
талларыгар биитэр атыылаһалла-
рыгар анал ипотека көрүҥэ баар. 

Тыа сирин ипотекатын кирэ-
дьиитэ сыллааҕы бырыһыа-
на  3 %, ол эрээри бу бырагы-
раамаҕа кыттар эрэгийиэн ман-
тан 1 %-нын бэйэтэ уйунар. Саха 
Өрөспүүбүлүкэтэ манна кыттар-
га биир бастакынан быһаарынан, 
биһиэхэ тыа сирин ипотеката  
2 %-ҥа бэриллэр. Аны туран, ипоте-
ка ылар киһи тус бэйэтин страхов-
калыыр түбэлтэтигэр, итинтэн 0,3 
%-а  кыччатыллар. Дьэ ол түмүгэр, 
тыа сирин ипотекатын бырыһыана 
1,7 буолла! 

СҮРҮН ИРДЭБИЛ
Бу бырагыраама тыа сиригэр 

олорор уонна үлэлиир дьон оло-
рор усулуобуйаларын тупсарыыга 
итиэннэ тыа сиригэр дьону олохсу-
туу буолар. Инньэ гынан, тыа сирин 
чэпчэтиилээх ипотеката тыа сири-
гэр эрэ туһаныллар. 

Өйдөөҥ: тыа сирин территори-
ятыгар тыа сирин нэһилиэнньэлээх 
пууннара (нэһилиэктэр, улуус киин-
нэрэ, оробуочай бөһүөлэктэр, куо-
рат тииптээх бөһүөлэктэр итиэннэ 
30 тыһыынча киһи иһинэн нэһили-
энньэлээх дьоҕус куораттар) киир-
сэллэр. Онон, Бүлүү, Ньурба, Орто 
Халыма курдук   куораттар олох-
тоохторо тыа сирин ипотекатыгар 
хапсаллар. 

Оттон Дьокуускай куорат уоку-
ругун (Хатас, Тулагы) олохтоохторо 
хомойуох иһин, тыа сирин ипотека-
тыгар кыттар бырааптара суох.  

ХАРЧЫНЫ  
КИМ  БИЭРЭРИЙ?

Тыа хаһаайыстыбатын мини-
стиэристибэтин кытары түһэрси-
бит сөбүлэһиитин быһыытынан, 
тыа сирин ипотекатын кирэдьии-
тин «Россельхозбаан» АУо биэрэр. 
Онуоха харчы маннык хайысхала-
рынан туһаныллыахтаах: 

Бастакытынан, тыа сиригэр 
бэлэм тутуллубут учаастак таах 
(уһаайбалаах) дьиэни  атыылаһар-
га. 

Иккиһинэн, тыа сиригэр уһаай-
баҕа анаан учаастак сирин атыы-
лаһан баран, онно дьиэ-уот тут-
тарга. 

Үсүһүнэн, киһи эрдэ ылбыт, 
бэйэтэ бас билэр учаастагар саҥа 
дьиэни туттарыгар биитэр  туттан 
иһэн тохтообутун ситэрэригэр. 

Төрдүһүнэн, тыа сиригэр 
өлүүлэһэн тутуу дуогабарынан 
биитэр атыы-атыылаһыы дуогаба-
рынан тутулла турар эбэтэр үлэҕэ 
киирбит дьиэҕэ кыбартыыра атыы-
лаһарга.

Онон, өрөспүүбүлүкэ олох-
тоохторо бу баан эрэгийиэн-
нээҕи са  лаатыгар тиийэн, сайаап-
ка биэ  риэхтэрин итиэннэ исписэ-
лиистэртэн сиһилии сүбэ-ама 
ылыахтарын сөп. Баан эрэгийиэн-
нээҕи салаата Дьокуускай куорак-
ка икки сиргэ  (Пушкин уулуссатын,  
12 №-гэр уонна  уонна 
Ярославскай уулуссатын 19 №-гэр) 
офистардаах. Ону таһынан, Амма, 
Бүлүү, Горнай, Ленскэй, Мэҥэ 
Хаҥалас, Нам, Ньурба, Өлүөхүмэ, 
Таатта, Томпо, Уус Алдан, Үөһээ 
Бүлүү, Хаҥалас, Чурапчы улууста-
рыгар салаалардаах. 

ИПОТЕКА УСУЛУОБУЙАТА
Кирэдьиит ылар киһи ыйдааҕы 

төлөбүрүн уонна бастакы усунуо-
һун (10 %) төлүүр кыахтаах, атын-
нык эттэххэ, үлэлээх-хамнастаах, 
тыа сиригэр бастайааннай олорор, 
онно бырапыыскаламмыт итиэннэ 
ханнык даҕаны бааҥҥа иэһэ-күүһэ 
суох буолуохтаах.  Сааһынан хаач-
чаҕа 21-риттэн 75 сааска диэри. 
Өскөтүн кирэдьиит ылыан баҕа-
рар киһи 65 сааһын ааспыт, ол 
эрээри 75-ин туола илик түбэлтэти-
гэр, кэргэниттэн ураты кими баҕа-
рар, үстэн элбэҕэ суох созаемщигы 
ылар кыахтаах.

Баан кирэдьиити 100 тыһыынча 
солкуобайтан саҕалаан 3 мөлүй-
үөн солкуобайга тиийэ итиэннэ 
иэс сууматыттан тутулуктанан,  25 
сылга диэри болдьохтоон биэрэр.  
(Табл. көр).

ДЬИЭНИ ТУТТУУГА 
ИРДЭБИЛЛЭР

Ипотека ылар киһи дьиэтин 
бэйэтэ туттубат, атын дьону (тутуу-
нан дьарыктанар тэрилтэни эбэ-
тэр биирдэм урбаанньыты) кыта-
ры дуогабар түһэрсэн туттарар. 
Онуоха баан маннык ирдэбиллэри 
туруорар:  

Бастатан туран, бу тутуунан дьа-
рыктанар тэрилтэ эбэтэр урбаан-

ньыт «Россельхозбааҥҥа» аккре-
дитацияланыахтаах. Итиэннэ икки 
сылтан итэҕэһэ суох кэмҥэ дьиэ 
тутуутунан дьарыктаммыт, сыллаа-
ҕы дохуота үс мөлүйүөн солкуо-
байтан кырата суох буолуохтаах. 

Иккиһинэн, тутуллар дьиэ си-
миэтэтин уонна бырайыагын бары-
тын  тутар тэрилтэ эбэтэр урбаан-
ньыт оҥорон бааҥҥа туттарар.  

Баан кирэдьиит харчытын 
үстэ төхтүрүйэн биэрэр. Ол кур-
дук, ту  тааччы дьиэ акылаатын 
түһэрдэҕинэ уонна ол туһунан 
тустаах докумуону туттардаҕына, 
үп-харчы бастакы чааһын счекка 
угар. Салгыы дьиэ көҥдөйө бүт-
тэҕинэ биэрэр, барыта бүттэҕинэ 
ордубут харчытын ыытар.  

Мантан көстөрүнэн, сүрүн ирдэ-
бил уонна эппиэтинэс дьиэ ту -
тааччыга түһэриллэр. Докумуону 
ирдэбил быһыытынан оҥо-
рор, тутууну болдьоҕор бүтэрэр 
чиэһинэй тутааччыны булбут киһи 
«төбөтө ыалдьыбат».  

ДЬИЭНИ, УЧААСТАГЫ 
АТЫЫЛАҺЫЫГА 

Ханна да буоларын курдук, 
атыылааччы уонна атыылаһааччы   
дуогабар түһэрсиэхтээхтэр, атыы-
ланар дьиэ, сир учаастагын сыана-
была (оценка) баар буолуохтаах. 

Баан түһэриллибит докумуону 
бэрэбиэркэлээн баран, барыта сөп 

буоллаҕына, атыылааччы счетугар 
харчыны түһэрэр. Онуоха харчы 
туһааннаах киһиэхэ түһэр эрээри, 
тута туһаныллыбат, тоҕо диэтэххэ, 
харчы бастаан анал аккредитив-
най счетка түһэр. Докумуон бары-
та ситтэҕинэ, ол эбэтэр дьиэни бас 
билии докумуона  атыылаһааччы 
аатыгар оҥоһулуннаҕына уо.д.а., 
бу счет арыллар. Дьэ, ол эрэ кэн-
ниттэн  атыылааччы үбү-харчыны 
туттар кыахтанар. 

БААН БЭРЭБИЭРКЭТЭ 
Туох кистэлэ кэлиэй, дьиэ тутуу-

тун симиэтэтэ, атыыланар дьиэ  
сыанабыла олус үрдүк буолуохта-
рын сөп. Ол иһин, баан барытын 
бэрэбиэркэлээн эрэ баран быһаа-
рыыны ылынар.

ХАРЧЫ — 
УОПСАЙ «ХОЧУОЛТАН»

Үөһэ эппиппит  курдук, тыа 
сирин ипотеката Арассыыйа 
Федерациятын Тыатын хаһаа-
йыстыбатын министиэристибэ-
тин бырагырааматын чэрчитинэн 
бэриллэр. Бу сыалга көрүллүбүт 
үп-харчы эрэгийиэннэринэн наар-
даммат, онон ким эрдэ сайаап-
ка биэрбит, ол — сүүйүүлээх тах-
сар. Көрүллүбүт үп-харчы бүттэ да,  
1,7 %-наах ипотека бэриллиитэ 
тохтуур. 

Биһиги манна сүүйтэриилээх 
хаалар кутталлаахпыт. Тоҕо диэ-
тэххэ, дьиэ тутуута, атыылаһыыта 
биһиэхэ сайын, ыһыах кэнниттэн 
эрэ уутугар-хаарыгар киирэн саҕа-
ланар.  Оттон атын эрэгийиэннэр-
гэ тутуу хамсааһына кулун тутар-
тан саҕаланар. Толкуйдаан көрүҥ, 
сайыҥҥа диэри дойду бары эрэ-
гийиэннэриттэн төһөлөөх сайаапка 
киирэн, көрүллүбүт үптэн көҕүрүү 
туруой? 

Онон, дьоммут-сэргэбит кы -
таатыҥ, билиҥҥиттэн сүүрүҥ-
көтүҥ, чэпчэтиилээх (баара эрэ  
1,7 %-наах) ипотекаҕа тирэҕи-
рэҥҥит, дойдугутугар дьиэ- уот 
оҥостуҥ. «Россельхозбаан» АУо  
салааларыгар тиийэҥҥит, сиһилии 
билсиҥ. Сайаапка 5 күн иһинэн 
көрүллэр. 

Тыа хаһаайыстыбатын 
министиэристибэтин 

пресс-сулууспата. 
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 ТЫА СИРЭ

«Тыа сирин 
территорияларын 
кэлим сайыннарыы» 
федеральнай 
бырагыраама 
чэрчитинэн, 1,7 %-наах 
ипотекаҕа сайаапканы 
хомуйуу саҕаланна.

1,7 % БЫРЫҺЫАННААХ  
ИПОТЕКАНАН ТУҺАНЫҤ!

Бастакы усунуос Кирэдьиит алын 
кээмэйэ

Кирэдьиит 
үрдээбитэ

Кирэдьиит
болдьоҕо

Сааһынан 
хааччах

10 %   100 000 3 000 000 25 сылга диэри 21  – 75 

ИРДЭНИЛЛЭР 
ДОКУМУОННАР: 

• Тус сайабылыанньа.
• Пааспар куоппуйата.
• 2 НДФЛ ыспыраапка. 
• Үлэ киниискэтин куоппу-

йата.
• Тутааччыны эбэтэр атыы-

лааччыны кытары түһэрсилли-
бит дуогабар. 

• Атыыланар дьиэ сыанабы-
ла.

• Атыыланар сир учаастагын 
докумуона.

ТУОХТАН 
САҔАЛЫЫБЫН?

— Биир хостоох бас билэр кыбартыы-
рабар “ийэ кынны хоһо” хос соччо табы-
гаһа суох баҕайы. Ону уларытан оҥороо-
ру гынабын. Сураҕын иһиттэххэ, сүрдээх 
сүүрүүлээхкөтүүлээх дьыала дииллэр. 
Хантантуохтан саҕалыыбын?

П. Петрова.  

Бу ыйытыыга хоруйдаары, “Элбэх өҥөнү 
оҥорор кииҥҥэ” (МФЦ) тахса сырыттыбыт. 
Онуоха маннык сүбэлээтилэр: 

— Хаттаан уларытыыны оҥоруу (пере-
планировка) икки түһүмэҕинэн ыытыллар.  
Бастакы түһүмэҕэ — “Согласование пере-
устройства и (или) перепланировки жилого 
помещения”. Иккис түһүмэх – “Утверждение 
акта приемочной комиссии по переустрой-
ству и (или) перепланировке жилого поме-
щения.  

Бастакы түһүмэххэ ирдэнэр доку-
муоннар: пааспар,  бэрэстэбиитэлгэ нота-
риус нөҥүө дэбиэринэс, хаттаан оҥоһуллар 
эбэтэр хаттаан былааннанар олорор дьиэҕэ 
(помещение) быраабы бигэргэтэр докумуон, 
“Олорор дьиэни хаттаан былааннааһыҥҥа 
(оҥорууга) бырайыагынан тиэхиньиичэскэй 
түмүк”. Уопсайынан, бу докумуон да өттүнэн 
ымпык-чымпык дьыалаҕа тугу эрэ (ирдэнэр 
докумуону эҥин) көтүтэн кэбиспэт туһугар, 
бастаан “Элбэх өҥөнү оҥорор киинтэн” сү -
бэлэтиҥ. 

КҮН ТУҺУНАН 
— Хоту күнү көрсүү улахан суолта-

лаах быһыылаах. Ол эрээри куруук биир 
кэмҥэ тахсыбат дуу, тугуй?

А. Мордовская.

Ыйытыыга Депутатскайтан улууска эбээн 
тылын уонна фольклорун үөрэтэ-сайын-
нара сылдьар, поэт Татьяна Афанасьевна 
Протопопова-Гулунэ маннык хоруйдаата:

— Күнү көрсүү бырааһынньыгын аҕыйах 
сыллааҕыттан ыытар буолбуппут. Дойдубут 
хайалаах буолан, Депутатскайга атын нэһи-
лиэктэрдээҕэр күммүт арыый хойутаан тах-
сар, тохсунньу 24-25 күннэригэр. 

Ааспыт сылларга бырааһынньыгы 
“Металлург” култуура дьиэтэ бэтэрээннэр 
“Алгыс” кулууптарын күүһүнэн ыытар буол-
лаҕына, быйыл кыттааччы элбээтэ. Дьон үксэ 
төрүт омуктарын таҥастарын кэппит. Ордук 
оскуола оҕолоро тоһуттар тымныыны аах-
сыбакка, кыттыбыттара хайҕаллаах. Эбээн 
норуотун бэрэстэбиитэлэ Анна Васильевна 
Булатова бырааһынньыктыыр болуоссакка 
чуораа дьиэни тутан, киирбит дьону таба 
төбөтүн минньигэс миининэн, итии чэйинэн 
күндүлээтэ.  

ТӨҺӨ БУОЛЛА?
— Икки хараҕынан олох көрбөт ки 

һиэхэ биэнсийэтигэр 3000тан тахса 
эбиллэр эбит дии? 

Д. Слепцова.

Ыйытыыга СӨ Үлэҕэ уонна социальнай 
сайдыыга министиэристибэтин пресс-су-
лууспатын салайааччыта Никита Прокопьев 
маннык хоруйдаата:

— Икки хараҕа суох инбэлииккэ олоҕун 
устата биэнсийэтигэр эбии төлөөһүн олох-
томмута. Бу төлөбүр 2020 сыл тохсунньу 1 
күнүттэн индексацияланан, ыйга 3 933 сол-
куобай буолла. Онон докумуоҥҥутун эккирэ-
тиһиҥ.  

ИЭСПИН ХАЙДАХ 
ТӨЛҮҮБҮН?

— Уот иэһин болдьохторунан быста-
лаан төлүүргэ дуогабар түһэрсиэххэ сөп 
дуо?

Петровтар.

— “Якутскэнерго” хомунаалынай 
өҥөлөрүгэр иэстээх дьону кытта сөбүлэҥ 
түһэрсиэн сөп. Ол эрээри иэс 30% төлөн-
нөҕүнэ биирдэ дуогабар түһэрсиллэр. 
Олоххо араас уустук түгэн буоларынан си -
бээстээн, биирдиилээн дьону кытта эмиэ 
үлэлэһэбит. Сөбүлэҥ киһини эбээһинэстиир. 
Иэс болдьоҕун (график) тутуһарын таһынан, 
ыйдааҕы төлөбүрүн хойутаппакка төлүөх-
тээх. Сөбүлэҥи түһэрсии туһунан олорор 
сиргитигэр баар Энергосбыт салааларыттан 
уонна учаастактарыттан ыйытыаххытын сөп. 
Дьокуускай куоракка «Якутскэнерго» уоту 

туһанааччылары хааччыйар киинин аады-
рыһа: Федор Попов уулуссатын 21 №-дээх 
дьиэтэ. Бу киин бэнидиэнньиктэн бээтинсэҕэ 
диэри сарсыарда 8 чаастан киэһэ 20 чааска 
диэри, субуотаҕа сарсыарда 8 чаастан киэһэ 
18 чааска диэри тохтобула суох үлэлиир, 
баскыһыанньа — өрөбүл.

СЧЕТЧИК ТУҺУНАН
— Счетчик көрдөрүүлэрин тоҕо ый 

аайы тиэрдиэхтээхпитий?

— Хомууналынай өҥөнү оҥоруу бы -
раабылатыгар олоҕуран (РФ бырабыы-
талыстыбатын 2011 сыл ыам ыйын 6 
күнүнээҕи 354 №-дээх дьаһала), уоту туһа-
нааччылар ый аайы счетчик көрдөрүүлэ-
рин Энергосбыкка этиэхтээхтэр. Оччоҕо 
саҥа ый 1 күнүгэр диэри төлүүр докумуон 
(квитанция) оҥоһуллар. Онтон сокуон ирдэ-
билинэн, хас биирдии ый 1-10 күннэри-
гэр диэри хомунаалынай өҥөлөрү төлүөх-
тээххит. Счетчик көрдөрүүтүнэн төһө суума -
лаах уоту туһаммыккытын ааҕан таһаарабыт. 
Хас ый ахсын 23-28 чыыһылаларга тиэрдэр 
ордук. Холобур, счетчик көрдөрүүтүн тохсун-
ньу 23-28 күннэригэр эттэххитинэ, олунньу 
ый 1 күнүгэр диэри тохсунньу ыйдааҕы кви-
танцияны бэлэмниибит.

Счетчик көрдөрүүлэрин маннык ньыма-
ларынан тиэрдиэххэ сөп:

— Якутскэнерго саайтыгар баар тус кэби-
ниэт нөҥүө https://yakutskenergo.ru

— Якутскэнерго саайтын сүрүн сирэйи-
гэр баар Счетчик көрдөрүүлэрин тиэрдии 
(Передать показания счетчика) диэн ссылка 
нөҥүө саайтка бигэргэтиитэ суох;

— Энергосбыт салааларыгар уонна 
 учаастактарыгар тиийэн этиэххэ сөп;

— Энергосбыт хаассаларыгар счетчик 

көрдөрүүлэрин суруйан угар анал дьааһык-
тар бааллар;

— Контакт-киин төлөпүөнүн нүөмэрэ: 
8-800-100-22-05.

Уоту туһаныыга сибээстээх ыйытыы-
ларга  «Якутскэнерго» Дьокуускайдааҕы 
Энергосбыт тэрилтэтиттэн хоруйдаатылар. 

ЧЭПЧЭТИИ КӨРҮЛЛҮӨ 
ДУО?

— Ууну туттууҥ иһин счетчигыҥ 
суох буолан, элбэҕи төлүүгүн дииллэр. 
Дьиэбэр уу счетчигын туруортараары 
гынабын.  Кырдьаҕас киһиэхэ маны ту 
руортарарбар туох эмэ чэпчэтии көрүл-
лэрэ дуу, суоҕа дуу? 

А. Сергеев.

Ааҕааччы ыйытыытыгар “СӨ ОДьКХ” ГУП 
саайтыгар тахсыбыт хоруйу туһанныбыт. 
Онно маннык суруллубут:  

— Билигин туһанылла сылдьар федераль-
най сокуоҥҥа счетчиктары туруорууга хан-
нык даҕаны чэпчэтии баарын туһунан ыйыы 
суох. Ол эрээри, “2020 сылга диэри уоту 
кэмчилээһин уонна энергетическэй көдьүүһү 
үрдэтии”  судаарыстыба бырагырааматынан 
эрэгийиэннэргэ федеральнай бүддьүөттэн 
субсидияны биэрии бэрээдэгэр уонна усу-
луобуйатыгар ирдэбиллэргэ учуоттуур при-
бору туруорарга төһө субсидия бэриллэрин 
туһунан көрдөрүү баар. Ону сиһилии олорор 
сиргитигэр баар тэрилтэттэн ыйыталаһыҥ.  
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ЫЙЫТ — ЭППИЭТТИИБИТ

БАЛАҺАНЫ ЖЕННИ СТРЮКОВА УОННА 
АНИВЕРА АКИМОВА  БЭЛЭМНЭЭТИЛЭР. 
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Эрэдээксийэбитигэр күннэтэ 
ааҕааччыларбыт араас ыйы
тыыларга хоруй көрдөөн 
эрийэллэр, суруйаллар. 
Итилэртэн сорох мунаарар 
кыһалҕаларыгар туһаан
наах тэрилтэлэртэн, дьонтон 
быһаччы хоруйдары таһаара
быт.

ОЛОХ-ДЬАҺАХ ТУЛА



АНАЛ ААТТАР
“Бастыҥ кэлэктиип” — “Айхал” 

үҥкүү ансаамбыла (хореограф  
А.А.Семенова, уус-уран салайааччы 
— Т.Г.Жиркова). 

“Айхаллар” бу сылларга саҥат-
тан саҥа үҥкүүлэри туруорду-
лар, таҥас-сап тиктэрдилэр, араас 
сири-дойдуну көрдүлэр,  үрдүк 
үрдэллэргэ үктэннилэр. Бу тухары 
төрөөбүт төрүт дойдуларын  Саха 
сирин, олорор түөлбэлэрин Хатаһы 
дорҕоонноохтук  ааттаттылар. 

“Кэрэ эйгэ кэрэһиттэрэ” — 
Хатастааҕы оҕо искусствотын 
оскуолатын уһуйааччылара Анна 
Семёнова, Зинаида Оконешникова. 
Оҕо аймах сайдыы-үүнүү суо-
лун тобуларыгар муусуканы олус 

табыгастаахтык көмөлөһүннэрэн, 
дорҕоон доҕуһуолугар уйдаран, 
айар аартыгы арыйбыт үтүөкэн 
дьон.

“Бастыҥ артыыс”  — Станислав 
Федоров.  

“Тускул” Култуура киинин  
иһинэн Дьокуускай куорат киэҥ 
туонатыгар соҕотох норуоду-
най тыйаатыр артыыһа. Станислав 
дэгиттэр талааннаах: ыллыыр, 
үҥкүүлүүр, артыыстыыр. Маны 
таһынан,  кини асчыт бэрдэ. 

“Дайар кынат” —  Сардаана 
Старкова. 

Кини Москваҕа түөрт сыл уста-
та киинэ уһуллуутун ымпыгын-чым-
пыгын дириҥник чинчи йэн, дьиҥ 
чахчы академическай үөрэҕи 
ылбыта. Дипломнай үлэтэ үрдүктүк 
сыаналанан,  үөрэммит кыһатын 
архыыбыгар киирэр  чиэскэ тик-
сибитэ биһигини үөрдүбүт түгэн-
нээх. Уус уран уонна  документаль-
най киинэлэргэ кэккэ интэриэһи 
тардыбыт үлэлэрдээх, ону таһынан,  
килииптэрдээх. 

“Сырдык сулус” — Лена 
Олёнова. 

Лена дьиҥ чахчы саха киһитэ, 
сахатынан киэн туттар, саха буо-
ларын өрө тутар,  саха култуура-
тын аан дойду таһымыгар күөрэч-
чи илдьэ сылдьар. 

“Көмүс иннэ” —  Мария 
Дегтярёва. 

Дегтярёвтар — дьиэ кэргэ-
нинэн   иис-күүс диэни эттэринэн- 
хааннарынан, өйдөрүнэн-са-
нааларынан билэр дьон. Кинилэр 
кыһыҥҥы, сайыҥҥы таҥаһы, суве-
нирдары, декоративнай паннола-
ры, көбүөрдэри тигэллэр, тугу да 
сыыска-буорга түһэрбэккэ бары-
тын туһаҕа таһаарар уратылаахтар. 
Дьэ бу улахан хамаанда хамсатар 
күүһэ —  Мария Сергеевна.

“Талба хотун” — Дария Козлова.
Ис туругунан, дьулуурунан, 

туппутун ыһыктыбатынан уос 
номоҕор сылдьар Далбар Хотун 
киэҥ Сахабыт сирин кэрийэн, 
элбэх талааннары арыйан, төрүт 
иис төлкөлөөх түөлбэтин төрүттээ-
тэ, сахалыы өйү-санааны иҥэрдэ.

“Ситиһии” — Татьяна Попова. 
Киһи тылынан кыайан эппэтин, 

дууһа иэйиитин, сүрэх үөрүүтүн 
уруһуй нөҥүө биэриэххэ сөбүн 
«Уруһуй — дууһа абылаҥа» түм-
сүү кыттыылаахтарын үлэлэри-
гэр көрөбүт. Татьяна  ‘’Труженицы 
тыла’’ хартыыната Москва куорак-
ка көрдөрүллүөхтээх. Хатас олох-
тоохторугар ураты уйан туругу 
биэрэр  хартыынаҕа нэһилиэк 3 
кэрэ далбара ойууламмыт.

“Бастыҥ сырдатааччы” – 
Надежда Егорова-Намылы.  

“Саха сирэ” хаһыат эрэдээк-
тэрэ Родион Кривогорницын 

сонун көрүүтүнэн,  Хатаска анал-
лаах хаһыат таһаарылла сылдьы-
быта. Бу хаһыаттарга  Надежда 
Егорова  Хатас олохтооҕо  да буо-
ларын быһыытынан уонна айар 
үлэҕэ сыһыаннаах да буолан,  
Хатас олоҕун көрдөрөр бииртэн 
биир интэриэһинэй матырыйаал-
лара бэчээттэнэн, нэһилиэк олоҕо-
дьаһаҕа  өрөспүүбүлүкэ дьонун-сэ-
ргэтин сэҥээриитин ылбыта.

“Бастыҥ сырдатааччы” анал аат 
өссө биһиги биир дойдулаахпы-
тыгар, бэйэтин эйгэтигэр куруук 
бастыҥнар ахсааннарыгар сыл-
дьар, дэгиттэр талааннаах репор-
тер, видеооператор, кэрэспэдьиэн 
Михаил Мордовскойга-Михутаҕа 
иҥэрилиннэ.  

«Сырдык сыдьаайа» – 
Сардаана Колосова. 

Кини — нэһилиэк уопсастыбан-
най олоҕун көхтөөх кыт тааччыта,  
алта оҕо күн күбэй ийэтэ, «Сир 
симэхтэрэ» оҕо уһуйааныгар 
иитээччи көмөлөһөөччүтэ.  Кэргэнэ 
Денис Колосов кэргэнин хан-
нык да саҕалааһынын сыыһа-хал-
ты, сатаммат диэбэккэ, куруук 
өйүүр-өйдүүр. 

Ханна баҕарар буоларын кур-
дук, ханнык  да тэрээһин үбэ-хар-
чыта суох ыытыллыбат. «Тускул» 
КК тэрээһиннэрин өйдүүр-өйүүр 
дьоммут кимнээхтэрий? 

“Бастыҥ спонсор” — Димир 
Кириллин.

Кини  буһуу-хатыы оскуо-
латын ааһан, үлэлээн-хамсаан, 
бэйэтэ туспа тэрилтэлээх. Биһиги 
алта уонча түмсүүлэрбититтэн 
биир саамай элбэх киһини хабар, 
 суоллаах-иистээх, интэриэһинэй 
тэрээһиннэрдээх түөлбэ  бэрэстэ-
биитэлэ буолар.  

«Бастыҥ уопсастыбанньык» 
— Герман Иванов (“Моисеевка” 
түөлбэ салайааччыта).

“Түмэр күүс” — Николай Попов 
(“Бастакы Баҕарах” түөлбэ сала-
йааччыта).

“ИННИКИТИН ДА БИИРГЭ 
ҮЛЭЛИЭҺИЭХПИТ”

“Көмүс кынат” бириэмийэҕэ 
тиксибиттэр үлэлэрэ биһирэм-
мититтэн долгуйалларын эттилэр  
уонна инникитин даҕаны бу курдук 
олох үөһүгэр сылдьарга эрэннэр-
дилэр.  Наҕараадаламмыт дьонно-
ру аймах-билэ дьонноро, түөлбэлэ-
рин актыыптара уонна киэҥ эйгэҕэ  
биллэр дьон: Хатас сэлиэнньэ-
тин баһылыга Евгений Пермяков, 
«Тэтим» араадьыйа ыытааччыта, 
СӨ култууратын үтүөлээх үлэһитэ,   
биллиилээх суруналыыс Альбина 
Тарабукина, өрөспүүбүлүкэтээҕи 
Норуот айымньытын дьиэтин сүрүн 
исписэлииһэ, СӨ култууратын туй-
гуна, биһигини кытта ыкса тутуһан 
үлэлии сылдьар Полина Слепцова, 
Уокуруктааҕы норуот айымньы-
тын киинин сүрүн исписэлииһэ,  
СӨ култууратын туйгуна  Розалия 
Громова, «Тускул» Култуура кии-
нин  салайааччыта, СӨ  култуу-
ратын үтүөлээх үлэһитэ Людмила 
Чепалова  эҕэрдэлээтилэр, ал -
гыстарын анаатылар.

Наталия РУФОВА, 
Хатас с.

Валентин ЧЕПАЛОВ 
түһэриилэрэ.

«Саха сирэ» хаһыат
култуураҕа, искусствоҕа 
аналлаах cыһыарыыта 
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Хатаска сыл түмүгүнэн  
култуура эйгэтин 
араас хайысхатыгар 
ситиһиилээхтэри, 
төрөөбүт-үөскээбит 
төрүт сирдэрин ааттата 
сылдьааччылары 
бэлиэтиир “Көмүс 
кынат” тэрээһин төрдүс 
сылын  буолан ааста. 
Тэрээһин,  аата да 
этэринии, ситиһииттэн 
сиэттэрэн, кыайыыттан 
кынаттанан салгыы 
айар-тутар суол 
аартыктарын арыйан  
силиһэ-мутуга дириҥиэ, 
эйгэтэ кэҥиэ диэн 
туран, анал ааттары 
иҥэрии буолла.

”Көмүс кынат” бириэмийэни туттарыы кыттыылаахтара.

ДОЙДУЛАРЫГАР БЭРИНИИЛЭЭХТЭРГЭ 
– “КӨМҮС КЫНАТ”

Станислав Федоров – “Бастыҥ артыыс” анал аат хаһаайына.

Ааспыт нэдиэлэҕэ Мэҥэ 
Хаҥалас Хаптаҕайыгар тахса сыл-
дьан, олохтоохтору кытта көр-
сөн кэпсэттим. Нэһилиэк уратыта 
диэн, Саха сиригэр уһун тардыы-
лаах икки үрэх быыһыгар сытар, 
хотуттан Мыла, соҕурууттан Тамма 
киирэн эбэҕэ түһэр. Амма баһыт-
тан хайа үрэҕэ Тамма маһы туру-
ору анньан киллэрэр күүстээх, 
хочону барытын толорор кыахта-
ах. Былыр тимири уһаарар собуо-
ту бүтүннүү тоҕо сотон ааспыт үрэх 
диэн кэпсииллэр олохтоохтор.

Муоста бу үрэх өрүскэ түһэр 
сиринэн ааһар, онон сирин 
тэҥнээн, мыраан саҕа даамба кут-
тахтарына, хаптаҕайдар оттуур 
сирдэрэ ууга баран, кута бадара-
ан дойдуга кубулуйар кутталла-
ах. «Быһыт тутан, өрүс уонна үрэх 
уутун хаайан кэбистэхтэринэ, ол 
уу дагдас гынан, Ороссолуода, 
Хоточчу, Хаҥалас, куорат диэки 
халыйыа, барытын тоҕо солоон 
ааһыан сөп. Онон үрүйэлэр-үрэх-
тэр өрүскэ түһэр намыһах сирдэ-
рин быһытынан быспакка, муоста-
ны атахха туруоруохха наада», — 
диэн туруорсаллар кинилэр. 

БАСТАКЫ БЫРАЙЫАК 
Муоста бырайыага 80-ус сыл-

лартан саҕаламмыта, геолог-
тар кэлэн чинчийии оҥорбутта-
ра. Нэһилиэк кытыытынан муоста 

тутуллар кыахтаах диэн быһаар-
быттара. 

Онон муостаны өссө 1989 
сыллаахтан тута сатаабыттара. 
Хаптаҕай нэһилиэгин землеустро-
ителэ Николай Попов кэпсииринэн, 
АЯМ-нар «Мостострой-58» тэрилтэ 
үлэһиттэрэ кэлэн, Хаптаҕай атты-
гар дьиэ туттан, үлэлээн-хамсаан 
барбыттара. Невер суолугар солоо-
һун оҥорон испиттэрэ, онтон 90-ус 
сылларга ыһыллыы-тоҕуллуу буо-
лбута. Ол кэмҥэ улахан уу дьиэлэ-
рин-уоттарын бүтүннүү ылан, 1991 
сылга көһөргө күһэллибиттэрэ. 

АРЫЫГА ОТТУУР ДЬОҤҤО 
– ТОЛУЙУУ ХАРЧЫТА 

“Муоста 6-7 атахтаах диэн этэ, 
ону билигин үһүн эрэ хааллар-
быттар, иккитэ —  өрүс кытыыты-
гар, биирэ — ортотугар. Муостаттан 
Невер суолугар диэри даамба оҥо-
руохтара. Быһыт куттахтарына, 
үрэх, өрүс уутун таһыма үрдээн, 
ууга барыахпытын сөп. Онон мы -
раан анныттан үрэх уонна боро-
туоха үрдүнэн хайаан да атахта-
ах муоста тутулларын туруорсабыт. 

Арыыга оттуур ходуһалаах 
150 тахса дьон толуйуу харчытын 
ылыахтарын наада. Ол үбэ-харчы-
та муоста сыанатыгар киириэхтээх. 
Муоста тутааччылар эбийиэктэрин 
туттардылар да баран хаалыахта-
ра уонна кимтэн ирдэһэн ылаары.    

Кэтит муостаҕа муус иҥнибэт, 
онон муоста тайанар сирэ даам-
ба буолбакка, атах буолуон наада, 
оччоҕо эрэ муус харыыта тахсы-
бат. Павловскайга гаас турбатын 
тааһынан бүрүйбүттэрин муус тоҕо 
солоон барбыта, кыл мүччү турба 
алдьамматаҕа”, — диэн кэпсиир 
Николай Николаевич. 

ХАПТАҔАЙЫ – ҮРДҮК 
СИРГЭ КӨҺӨРӨРГӨ 

Екатерина Гаврильева, 
Хаптаҕай баһылыга: “Табаҕанан 
өрүһү туораан, биһиги ходуһа-
ларбытын илдьи тэпсэн, үрдүк 
күүрүүлээх уот, оптика түргэн интэ-

риниэт ситимин тардыбыттара 
даҕаны, биир да толуйуу харчы-
тын биэрбэтэхтэрэ. Аны улахан уу 
кэллэҕинэ, нэһилиэкпитин үрдүк 
сиргэ көһөрөр туһунан боппуруос 
күөрэйэн тахсар. Муоста тутуллуон 
иннинэ Уопсастыбаннай истии буо-
лан, биһиэхэ инники былааннарын 
билиһиннэриэхтэрин, дьон санаа-
тын истиэхтэрин наада. 

Хаптаҕай улахан нэһи лиэк 
эрээри, саҥа оскуола, кулууп 
тутулла илик. Оҕолор 1974 сыл-
лаах былыргы мас дьиэҕэ үөрэнэл-
лэр, ол иккитэ умайа сылдьыбытын 
эркинин эпсиэйдээбиттэрэ, оннук 
турар. Инвестбылааҥҥа 2024 сылга 
киирбитэ, арыый эрдэ тутуллара 
буоллар диэн баҕа санаалаахпыт.

Комбикорм оҥорор собуоппут 
үлэлээбэккэ турар, оҕо сэллигин 
эмтиир санаторийы оптимизация 
диэн олунньу 1 күнүттэн саптылар, 
27 киһи үлэтэ суох хаалла”, — диэн 
туох кыһалҕалаахтарын кэпсиир. 

ОТТУУР ХОДУҺАБЫТЫН 
УУ БЫЛДЬЫА 

Ирбэт тоҥ үрдүгэр 3,12 км 

уһуннаах, 10,9 км киирэр суол-
лаах дойду биир саамай улахан 
өрүһүн туоруур баараҕай муоста 
ханна да тутулла илик. Бу муостаны 
анал ыытыллыбыт күрэххэ кыайбыт 
«ВИС» консорциум бөлөх уонна 
“Ростех” госкорпорация аан дойду 
бастыҥ экспиэртэрин кытта тутуох-
тара. Массыына Өлүөнэ эбэни туо-
руур муостата 2025 сылга үлэҕэ 
киириэхтээх. Бырайыага 2021 сыл 
ортотугар оҥоһуллан бүтүөхтээх.  

Географ идэлээх, оскуолаҕа 
учууталлыы сылдьыбыт, Хаптаҕай 
1995-2004 сыллардааҕы баһылы-
га Василий Соломонов: “19 киһи 
оттуур ходуһатын сиринэн муо-
ста тутуллар буолан, ол ночоо-
тун толуйан, Аллараа Бэстээххэ 
уота-гааһа, суола-ииһэ суох сиргэ 
учаастак биэрбиттэрэ. Харчынан 
көрдөөбүт дьон 1,8 мөлүйүөн сол-
куобайы (ходуһаларын сыанатын) 
баччааҥҥа диэри ыла иликтэр. 
Тулатыгар 1500 га оттуур ходуһа 
хабыллыбакка хаалла.  

Ханаал хаһыахпыт дииллэр 
даҕаны, арыыга оттуур ходуһабы-
тын син биир уу былдьыа, онон 
сирбитин сөбүгэр сыаналаан, 
толуйуу харчытын туруорсабыт. 

Инникитин ынах-сүөһү ииттэрбэт 
күчүмэҕэйдээх буолуон сөп. Тыа 
диэки аҕыйах алаастаахпыт, бары-
бытыгар тиийбэт. Муоста тутулун-
наҕына, таах ытыс соттон хаал-
бакка, саатар ол толуйуу харчытын 
ылан, атын  салаанан дьарыктаныа 
этибит. Нэһилиэк улахан аҥаара 
соҕуруу арыыга тахсан оттуур, муо-
ста тутулуннаҕына, олохпут укулаа-
та тосту уларыйыа. Оннооҕор кыра 
үрэҕи быһытынан бүөлээтэххэ, уу 
таһыма үрдүүр», — диэн этэр.  

ТҮМҮК  
Эбэҕэ түһэр үрэхтэри, боро-

туоханы быһыт кутан бүөлээбэк-
кэ, муоста мыраан үрдүттэн атах-
ха турарын олохтоохтор туруор-
саллар. Оттуур ходуһа үксэ арыы-
га баар, онон муоста бырай-
ыагын нэһилиэнньэ дьүүлүгэр 
Уопсастыбаннай истиигэ таһааран, 
дьон туруорсуутун ылыналлара 
буоллар диэн баҕа санаалаахтар.

Муоста ааһар сиригэр эрэ 
 буолбакка, арыыга кэтэх бас били-
игэ оттуур ходуһалаах дьон бары 
ырыынак сыанатынан толуйуу хар-
чытын ылаллара оруннаах дииллэр.  
Хаптаҕай үөһэ бэс чагда быыһыгар 
көһөр түгэнигэр гааһа-уота, суола 
быһаарыллыан наада. Элбэх оҕо-
лоох эдэр ыалларга уһаайба биэр-
биттэрэ эмиэ итинтэн иҥнэн турар.  

Эдэр дьон муоста тутууту-
гар, кэлин ону хааччыйыыга олох-
тоох дьону үлэҕэ ылар наадатын 
эттилэр. СӨ бырабыыталыстыбатын 
бэрэссэдээтэлэ Владимир Солодов: 
«Тутааччылары барыларын ыраах 
сиртэн аҕалар табыгаһа суох, онон 
үгүс хайысхаҕа олохтоох дьон үлэ-
лиэҕэ», — диэн тохсунньу 26 күнү-
гэр Instagram быһа биэриитигэр 
иһитиннэрбитэ. Онон өрүһү туо-
руур муостаны тутарга олохтоох 
дьону үлэлэтиэхтэрэ.  

Ааптар хаартыскаҕа 
түһэриилэрэ.
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СЫТЫЫ БОППУРУОС

Марианна ТЫРТЫКОВА
Rianna789@mail.ru

Өлүөнэ эбэ Эргэ Та
баҕа уонна Хаптаҕай 
икки ардыгар саамай 
синньиир сирдээх, 
манан өрүһү туоруур 
баараҕай муоста тутул
луохтаах. Тутуу сыаната 
быһа холоон, 83 мил
лиард солкуобай. 

КЭТИТ МУОСТАҔА 
МУУС ИҤНИБЭТ
Өлүөнэ муостатын тула хаптаҕайдар санаалара 
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АЛАМПА

ТУТУУ

БАЛАҺАНЫ НАДЕЖДА ЕГОРОВА 
БЭЛЭМНЭЭТЭ.

Көрсүһүүгэ бэйиэт оҕоло-
ро, доҕотторо, биир идэлээхтэрэ 
уонна  чугас дьонноро мустан, 
Иван Михайловиһы ахтан-санаан 
аастылар. 

СӨ култуураҕа уонна  духуобу-
най сайдыыга миниистирэ Юрий 
Куприянов: “Кындыл айар үлэтэ 
саха тыынын илдьэ сылдьар. Саха 
киһитэ кини хоһоонун ааҕарын 
уонна кини хоһоонноругар сурул-
лубут ырыалары ис сүрэҕиттэн 
баҕаран туран толорорун тухары, 

кини аата биһиги өйбүтүгэр-сана-
абытыгар хаалыа”, — диэтэ кини. 

Бүгүн санааларын үллэстибит 
дьон бары Иван Гоголев ураты 
талааннааҕын,  кини саха но -
руотун духуобунай сыаннаста-
рын, култууратын уонна үгэстэрин 
арыйбытын, кини айымньылара 
эдэр көлүөнэҕэ туһаайыы курдук 
буолалларын бэлиэтээтилэр. 

“Кындыл олох ураты киһи этэ, 
ол кини айылҕаҕа ытыктабылла-
ах сыһыаныгар көстөрө...”, — диэн 
СӨ норуодунай суруйааччыта 

Николай Лугинов эттэ. Кырдьыга 
да, бэйиэт хоһоонноро уонна ара-
мааннара ааспыт үйэҕэ сурул-
лубуттарын да иһин, билиҥҥи 
 ааҕааччы күннээҕи ыйытыылары-
гар эппиэттэри булар. 

Көрсүһүү кэмигэр көстүбүт 
“Хранители времени” диэн доку-
ментальнай киинэҕэ доҕордуу 
Иван Гоголев уонна Саха тыйаа-
тырын режиссера Федот Потапов 
олохторо  көстөр. Кинилэр доҕор-
доһуулара, саха култуурата сай-
дарын туһугар бииргэ үлэлээһин-
нэрэ отуттан тахса сыл устата 
салҕаммыта. 

“Биһиги бу киинэни олохто-
ро тыйаатырга ааспыт  дьоҥҥо 
аныырга быһаарбыппыт. Биллэн 
турар, киинэҕэ барыта киирбэ-
тэ. Киинэни элбэх киһи көрдүн 
диэн нууччалыы тылынан барар. 
Кинилэр элбэх умнуллубат уоба-
раһы арыйбыттара, ол гынан 
баран, кылаабынайа – кинилэр 
омук хараахтырын арыйбытта-
ра. Биһиги онон олус киэн тутта-
быт”, — диэн бэйиэт кыыһа Анна  
Ленская эттэ. 

Кындыл хас биирдии норуот 
хатыламмат култууралааҕын, 
дууһалааҕын, сүрэхтээҕин, 
өйдөбүллээҕин мэлдьи өйдүүрэ. 
Кини бэйэтин норуотун, төрөөбүт 
дойдутун  олус таптыыра уонна 
норуоттар доҕордоһуулары-
гар итэҕэйэрэ. Бу барыта кини 
“Өлүөнэ сарсыардатыттан” “Хара 
кыталыгар” тиийэ көстөр. 

Иван ЕВСЕЕВ.

ИВАН ГОГОЛЕВ-КЫНДЫЛ ҮБҮЛҮӨЙДЭЭХ СЫЛЫГАР НОРУОТ 
САЙДЫЫТЫН 
БИЛГЭЛЭЭБИТЭ

Былатыан Ойуунускай ааты-
нан Саха тыйаатырыгар тох-
сунньу 15 күнүгэр Саха АССР 
уонна РСФСР үтүөлээх артыыһа 
Федот Потапов, Саха норуоду-
най суруйааччыта, Саха АССР 
искусствотын үтүөлээх диэ -
йэтэлэ Иван Гоголев-Кындыл 
төрөөбүттэрэ 90 сылыгар анал-
лаах декада аһылынна. 

Көрөөччүлэр сыанаҕа 55-с  
дьылын оонньонор «Наара 
Суох» испэктээги, Чингиз 
Айтматов «Ийэ сирэ», Николай 
Якутскай «Төлкө», Иван Гоголев 
«Дыгын Дархан», «Хара кыта-
лык» испэктээктэри көрдүлэр. 
Режиссер Руслан Тараховскай 
тыйаатыр кэлэктиибин аатыт-
тан Федот Потапов кэргэнигэр, 
СӨ норуодунай артыыскатыгар 
Зоя Багынановаҕа уонна Иван 
Гоголев кыыһыгар, Саха тыйаа-
тырын сүрүн худуоһунньугар 
Лена Гоголеваҕа сибэкки дьөр-
бөтүн туттарда.

Саха тыйаатырын уус-уран 
салайааччыта Андрей Борисов: 
«Федот Потапов уонна Иван 
Гоголев бэйэлэрин бириэмэ-
лэрин тыйаатыр нөҥүө кэпсэ-
эн ааспыт чаҕылхай тала-
аннаах дьон. Кинилэр айар 
үлэһит уонна киһи быһыы-
тынан доҕордоһуулара – дьик-
ти көстүү. Оччотооҕуга бэйэлэ-
рин көрүүлэрин, норуот сай-
дыытын туһунан санааларын 
эппиттэрэ билигин да сабы-
дыаллыыр. Өссө сэбиэскэй иде-
ология күүстээх кэмигэр Дыгын 
Дархан туһунан «Өлүөнэ сар-
сыардата» диэн испэктээ-
ги туруорбуттара саха норуо-
та хайдах сайдыан билгэлээбит-
тэрин туоһута буолар. Кинилэр 
иккиэн аныгы драматургияҕа 
улахан болҕомтолорун уурал-
лара. Онон,  биһиэхэ билиҥҥи 
бириэмэ туһунан испэктээктэ-
ри туруорарбытыгар эмиэ холо-
бур буолаллар», — диэн кылгас 
эрээри, чаҕылхай бэргэн этии-
тин көрөөччүлэр ытыс хабыл-
лар тыаһынан биһирээбиттэрин 
биллэрдилэр.

Саха тыйаатыра ахсынньы 
ыйга Федот Потапов төрөөбүт 
дойдутугар Аммаҕа тахсан улуус 
тэрийбит декадатыгар кыттыбы-
та. Федот Федотович төрөөбүт 
күнүттэн, ахсынньы 2-тэн саҕа-
лаан, 13 нэһилиэк норуодунай 
тыйаатыра Аммаҕа кэлэн испэк-
тээк көрдөрбүтэ. Оттон Саха 
тыйаатыра режиссер Александр 
Титигиров туруорбут «Өлүү тап-
тала» саҥа испэктээгин аан 
бастаан көрдөрбүтэ. Онно сүрүн 
оруолу оонньообут артыыс 
Павел Ченянов Федот Потапов 
аатынан бириэмийэнэн наҕара-
адаламмыта.

Надежда ОСИПОВА.
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Былатыан Ойуунускай 
аатынан  Литература 
мусуойугар  Саха сирин  
норуодунай бэйиэтэ 
Иван Гоголев-Кындыл  
төрөөбүтэ 90 сылыгар 
аналлаах көрсүһүү 
ыытылынна. 

САХА ТЫЫНЫН 
ИЛДЬЭ СЫЛДЬАР

“ХАРА ХААР” —
ТОЛКУЙДАТАР КИИНЭ

— Дьиҥэр, судургу “survival” 
жанрдаах кылгас киинэ курдук 
толкуйдаабытым. Айаннаан иһэн 
саахалга түбэспит киһи туһунан. 
Суоппардар истэригэр суол орто-
то алдьаныы туһунан элбэх кэп-
сээн баар. Онтон саамай ынырык-
тара — тымныыга таһырдьа хаалан 
тоҥон өлүү туһунан. “Хара хаар”  
— көлөһөҕө баттатан баран, хап-
кааҥҥа хаптарбыт кыыл курдук 
илиитин быһа кэбийэн быыһам-
мыт киһи туһунан киинэ. Оннук 
быһылаан элбэхтэ буолбут эбит. 
Итинник алдьархайга түбэспит 
дьон үгүстэрэ быыһамматтар эбит 
эрээри, тыыннаах хаалбыттар эмиэ 
бааллар үһү. Суоппардары кытта 
кэпсэтэн, быраастары кытта сүбэ-
лэһэн, төбөбөр устуоруйа омооно 
үөскээбитэ.

Бастаан үс кылгас устуоруйат-
тан турар, суол уонна айан туһунан 
альманах-киинэ курдугу толкуйда-
абытым. Ити сюжет олортон биирд-
эстэрэ буолуохтаах этэ. Онтон онно 
киирэр биир устуору йаны “Хара 
Дьай” киинэҕэ киллэрбиппит, онон 
ис тутула ыһыллан хаалбыта. Онно 
өй киирбитэ “тоҕо хайаан да кыл-
гас киинэ уһула сатаатым, толо-
ру, улахан киинэтэ устууһукпун” 
диэн. Оччоҕо аҥардас айылҕаны 
кытта күөн көрсүһүү туһунан бүтүн 
биир киинэҕэ тиийбэт буолбута. 
Туох киһиний, хайдах манныкка 
түбэспитий? Ол курдук, биир киһи 
олоҕун бүтүннүүтүн толкуйдаан, 
айан киирэн барбытым. Киинэҕэ 

ол суох эрээри, кыра эрдэҕиттэн 
хайдах иитиллибитин, майгыта-си-
гилитэ хайдах уларыйбытын туһу-
нан санаан, толкуйдаан, сүрүн дьо-
руойбутун оҥорон та  һаарбытым. 
Инсэлээх, кытаанах санаалаах, бэ -
йэмсэх киһи, “дальнобойщигынан” 
үлэлиир, хоту улуустарга арыгы 
атыылаан харчылаһар. Чэ, барытын 
кэпсээмиэх, дьон киинэҕэ кэлэн 
көрдүн. Уопсайынан, эмиэ буола-
рын курдук, дьон бэйэ бэйэлэри-
гэр сыһыаннарын туһунан киинэ. 
Дириҥ ис хоһоонноох, толкуйдатар 
киинэ буолла дии саныыбын.

Бу бырайыак олоччу уһул-
лан бүппүтэ. Билигин араас бэсти-
бээллэргэ сайаапка ыыталаабы-
тым. Онно көрдөрөн баран, дой-
дубут киэҥ экраннарыгар таһаа-
рыам. Онон, “хаһан көрдөрөҕүн?” 
диэн боппуруоска бэйэм даҕаны 
эппиэтин билбэппин.

“СЭТТЭЭХ СИР-2”
— Сахаларга биир саа-

май  аатырбыт маҥнайгы “ужас” 
киинэттэн ремейк оҥоруу туһу-
нан, киинэ оҥорооччулар да истэ-
ригэр, көрөөччүлэр да санаалары-
гар санаа быһыытынан куруутун 
баара. Холонуон баҕарар курдук 
дьон элбэхтэр этэ эрээри, көннөрү 
кэпсэтииттэн ырааппат этэ. Мин 
эмиэ куруутун толкуйдуур этим, он -
нооҕор киинэ оҥорооччутун кытта, 
Эллэй Ивановтуун кэпсэтэ эҥин 
сылдьыбытым. Ол эрэн, дьиҥнээх-
тик ылсарга туох эрэ тиийбэт кур-
дуга. Онтон ааспыт сайын саҥа 
продюсер, Семен Шишигин миэхэ 
этиилээх тиийэн кэлбитэ “Сэттээх 
сир” киинэ сиквелын (салгыытын) 
уһулан көрөбүт дуо?” диэн. Онно 
мин: “Хайдах бэйэм итинник са -

нааҕа тиий-
бэтэхпиний? 
Ре мейк буолба-
тах — сиквел!” Ол кур-
дук, үлэ саҕаламмыта.

Биһиги киинэбит 
“Сэттээх сиргэ” хоһул-
лубут кэмтэн 23 
сыл кэнниттэн 
саҕаланар. Били, 
киинэҕэ кыра оҕо 
баара дии? Ол оҕо 
туһунан. Бу үлэбитигэр маҥнай-
гы киинэҕэ арыллыбатах түгэн-
нэр, таабырыннар арыллаллар. 
Бастаан маҥнайгы киинэ истиилин, 
настарыанньатын тутуһан оҥорор 
былааннаах этибит, онтон айар үлэ 
кэмигэр хаста даҕаны уларыйбы-
та. Сценарийы Алексей Амбросьев 
үстэ уларыппыта. Бүтэр уһугар 
киинэбит маҥнайгы хартыынаҕа 
баайыылаах эрээри, туспа киинэ 
буолан таҕыста. “Сэттээх сири” 
көрбөтөх да киһи холкутук көрөр 
киинэтэ.

“САРМАТЫ”
— Бу сайын Оренбургскай 

кыраайга “Сарматы” диэн киинэ 
устуутугар кытынным. Туруорааччы 
режиссерунан Александр Прошкин 
этэ (“Холодное лето 53-го” киинэ 
режиссера), миигин иккис режис-
сер быһыытынан ыҥырбытта-
ра. Прошкинныын Саха сиринээҕи 
норуоттар икки ардылары нааҕы 

бэстибээлгэ билсибитим. Оттон 
бырайыакка киинэ продюсе-
ра Дмитрий Пиркулов ыҥырбыта, 
кинилиин Чебоксардааҕы киинэ 
бэстибээлигэр билсибитим. Аныгы 
олох туһунан “вестерн” аҥаар-
даах киинэ. Улахан бүддьүөттээх 
киинэ устуутугар кыттыы биир 
туһунан уопут буолла, элбэҕи бил-
лим, көрдүм. Александр Прошкин 
устар ньымата атын режиссердар-
тан чыҥха атын, киниттэн элбэххэ 
үөрэниэххэ сөп.

Миигиттэн саха киинэти-
гэр оонньуур артыысканы бул 
диэн көрдөспүттэрэ. Хас даҕа-
ны хандьыдааты эппиппиттэн 
Ньургуйаана Маркованы талбыт-
тара. Дьиҥэр, оруола кыра соҕус 
этэ эрээри, бэйэтин талаанынан 
 оруолун улаханнык байытта, уһул-
лар кэмин уһатта.

Айылҕа туран биэрэн, киинэ-
битин тохтоло суох уһулан, түргэн-
ник түмүктээбиппит. Аны билигин 
устуудьуйаҕа түмүктүүр үлэ үгэнэ. 

Барыта үчүгэйдик аастаҕына, бу 
сылга тахсыахтаах.

АРТЫЫСТАР 
ТУСТАРЫНАН

— Бэйэм устар киинэбэр, 
бастатан туран, сценарий 
суруйабын, ол кэнниттэн оруо-
лларга артыыстары көрдүүбүн. 
Арай “Маҥнайгы таптал” 
киинэҕэ “ДетСАТ” бөлөх 
продюсердара хара маҥнай-

гыттан сүрүн  оруолларга 
Федот Львову уонна Изабелла 

Егорованы анаабыттара. Итинтэн 
сылтаан, сценарийы суруйар уус-
тук этэ – эрдэ үлэлээбэтэх артыы-
старым этэ. Сценарийы суруй-
ан бүтэрэн иһэн эрэн, дьэ дьом-
мун үлэм ис хоһоонугар көрбүтүм. 
Ол гынан баран, Федоту баттаҕын 
куудара лаах оҥорбутум – “Будулай” 
диэн хос аатыгар сөп түбэһэр гына. 
Кэнники Федоттуун син элбэхтэ 
үлэлээтибит, “Хара хаарга” сүрүн 
оруолу оонньуур. 

Сорох дьон миигин “ужас” 
киинэни уһулар режиссер кур-
дук саныыллар. Ол эрэн, биир эрэ 
киинэни чуолаан ити жанрга усту-
бутум,  — “Хара дьайы”.  Үлэлэрбэр 
сүрүн сыалым – дьон бэйэ бэйэти-
гэр сыһыаннарын арыйыы, ырыҥа-
лааһын. “Республика Z”, “Күрүөйэх”, 
“Бүтэһик күн” – күчүмэҕэй күннэр-
гэ араас майгылаах, дьылҕалаах 
дьон хайдах бэйэ икки ардыгар 
сыһыан олохтуулларын туһунан 
кэпсииллэр. “Сэттээх сир-2” эмиэ 
ис иһигэр киирдэххэ, драма киинэ, 
кутталлааҕа иннинээҕи киинэни 
кытта дьүөрэлэһэригэр анаан баар.
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Степан Бурнашев “Республика Z” киинэтин та -
һаарбыта номнуо икки сыл ааһа охсубут. Ки-
инэ элбэх жанрдарын баһылаабыт режиссер 
бу икки сыл иһигэр хас даҕаны кэрэхсэбиллээх 
быра йыактарга үлэлии сылдьыбыт эбит. Сотору 
кэминэн туох ис хоһоонноох киинэлэри кинит-
тэн күүтэрбит туһунан режиссеру кытта көрсөн 
кэпсэттим.

Егор КАРПОВ
vtornik.ykt@mail.ru

СТЕПАН БУРНАШЕВ: “КИИНЭЛЭРИМ 
ДЬОН СЫҺЫАНЫН 

ТУҺУНАН”



САХА ОПЕРАТЫН 
ТӨРҮТТЭНИИТЭ

Улуу сырдатааччы уонна гума-
нист Өксөкүлээх Өлөксөй сүүр-
бэһис үйэ саҕаланыытыгар саха 
омугун сэрэтэн турардаах – атын 
сайдыылаах омуктар быыстары-
гар симэлийэн хаалыаххытын сөп 
диэн. Ол кэмҥэ сахаҕа бибилэ-
тиэкэ, мусуой, тыйаатыр, универси-
тет, литература, идэтийбит искус-
ство диэн суох.   «Глухих и сле-
пых больше, чем умеющих читать 
и писать» диир этилэр. Билигин 
эргиллэн көрдөххө, ити сүүстэн 
тахса сыл иһигэр аан дойдуга төһө 
элбэх омук сүппүтүн ааҕарга да 
уустук.

1922 сыллаахха  Таатта өссө 
биир чулуу уола Ойуунускай Саха 
Өрөспүүбүлүкэтин төрүттүүр, саха 
култууратын сайдыыта саҕала-
нар, 1930-с сылларга эрэпириэс-
сийэ саҕаланар, олоҥхону «бур-
жуазный пережиток» диэн сэ -
биэскэй хаһыаттарга ааттыыр буо-
лаллар. 1938 сыллаахха Суорун 
Омоллоону, ол кэмҥэ биллиилээх 
суруйааччыны, хаайыыга угаллар, 
«буржуазнай националист» диэн 
буруйдаан.

Сэрии саҕаламмытыгар Сталин 
национальнай бэлиитикэтэ арыый 
уларыйар, Нуучча таҥаратын 
 дьиэтин официальнайдык төнүн-
нэрэр, Сэбиэскэй Сойуус норуотта-
рын Ийэ дойдуга бэриниилээх буо-
лууларын санаатын  өрө көтөҕүл-
лүүтэ саҕаланар.

1942 сыллаахха Суорун 
Омоллоон 33 олоҥхону хол боон, 
«Ньургун Боотур» музыкальнай 
драманы айан, Саха тыйаатырыгар 

туруораллар, саха операта уонна 
балета итинтэн төрүттэнэр.

ӨКСӨКҮЛЭЭХ ЭТИИТИНЭН 
ОЛОРБУТА

Надежда Семеновна Шепелева 
1923 сыллаахха Дьокуускайга 
төрөөбүтэ. Аҕата биллиилээх учуу-
тал этэ, төрдүлэрэ — былыр-бы-
лыргыттан Саха сиригэр олохсуй-
бут дьаамсыктар- бааһынайдар. 
1944 сылтан Саха АССР Араадьыйа 
кэмитиэтин хорун солистката. 1950 
сыл лаахха Москваҕа Гнесиннэр 
ааттарынан училищены бүтэрэр 
уонна дойдутугар төннөн Саха 
музыкальнай-драматическай тый-
аатырыгар үлэлии киирэр. 1955 
сыллаахха «Саха АССР үтүөлээх 
артыыската» ааты ылар.

1957 сыллаахха Москваҕа 
«Ньургун Боотур» операҕа Айыы 
Умсуур Удаҕан оруолун оонньуур. 
1958 сыллаахха «РСФСР үтүөлээх 
артыыската» үрдүк наҕарааданы 
ылар.

1960 сыллаахха Ураллааҕы 
консерваторияны бүтэрэр, ол 
кэнниттэн онно аспирантураҕа 
үөрэнэр.

1972–1986 сылларга Саха 
АССР култууратын миниистирин 
солбуйааччытынан үлэлиир.

2013 сыллаахха 90 сааһыгар 
«Саха Өрөспүүбүлүкэтин норуоду-
най артыыската» буолар.

Саха идэтийбит музыкальнай 

култууратын сайыннарыыга олоҕун 
анаабыт, аныгы саха култуура-
тын төрүттээччилэртэн биирдэ-
стэрэ буолар. Кэргэниниин, Суорун 
Омоллооннуун, Кулаковскай 
 этиитинэн олорбуттара. Надежда 
Семеновна, саха омуга сайдарын 
туһугар музыкальнай үөрэхтээһин 
сайдыахтаах диэн өйдөбүлү үйэ-
тин тухары илдьэ сылдьыбыта. 
Саха сиригэр 40-тан тахса муусу-
ка ос  куолатын тэрийбитэ, Муусука 
үрдүкү оскуолата кини көҕүлээһи-
нинэн арыллыбыта.

Суорун Омоллоон сахалар 
төрүт былыргы материальнай кул-
туураларын көрдөрөөрү, инни-
ки көлүөнэлэргэ хааллын диэн, 
1977 сыллаахха Черкөөх мусуойун 
арыйар, 1986 сыллаахха Суоттуга 
Доҕордоһуу мусуойун тутуутун 
саҕалыыр. Ити кэмнэргэ Надежда 
Семеновна култуура миниистирин 
солбуйааччынан үлэлиир буолан, 
эмиэ көмөтө улахан.

2020 сыл тохсунньу 17 күнүгэр 
97 сааһыгар Надежда Семеновна 
Шепелева күн сириттэн барбыта.

Ол эрэн, кини чаҕылхай сулуһа 
умуллубата. Кини аата саха устуо-
руйатыгар көмүс буукубанан суру-
лунна, дьулуурдаах айар үлэтэ, 
дьүһүнун-куолаһын кэрэтэ саха 
омуга баарын тухары умнуллуо 
суоҕа.

Сиэнэ Алексей ВАСИЛЬЕВ.
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Надежда Шепелева мин эһээм Суорун Омоллоон 
иккис кэргэнэ буолар. Эбээбит эрдэ өлбүтэ, ол 
иһин Надежда Семеновна кыра эрдэхпититтэн 
биһигини көрөн-истэн, иитэн таһаарбыт эбээбит 
кэриэтэ буолар.

КИНИ ЧАҔЫЛХАЙ 
СУЛУҺА УМУЛЛУБАТСУЛУҺА УМУЛЛУБАТСУЛУҺА УМУЛЛУБАТ

“Ньургун Боотур” операҕа Айыы Умсуур Удаҕан. 1957 сыл.

1960 сыл.

Олох устун иккиэн бииргэ...
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Валя үөрэҕэр туйгун, Бүтүн 
Арассыыйатааҕы Андрей 
Вознесенскай уонна саха норуо-
дунай бэйиэтэ Бүөтүр Тобуруокап 
ааттарынан литературнай исти-
пиэндьийэлэр хаһаайкалара, 
актыбыыс бэрдэ. Амма улууһун 
Соморсун нэһилиэгиттэн төрүттээх. 

— Айар үлэһит үөрэҕэр хай
дах талан киирдиҥ? Үөрэҕиҥ 
туһунан кылгастык кэпсиэҥ 
буолаарай? 
— Соһуччу. Оскуола эрдэхтэн 

айар үлэнэн дьарыктаммыт буо-
ламмын, оскуоланы бүтэрэрбэр 
хоһооннордоох, кэпсээннэрдээх, 
эсселардаах “Айар күнүм тахсыыта” 
диэн хомуурунньугу таһаарбыппыт. 
Ол кинигэбин туппутунан, «лите-
ратурное творчество» (оччолорго 
саҥардыы арыллыбыта) диэн бэрт 
интэриэһинэй үөрэх бырагыраама-
лаах бөлөххө киирбитим. Бэлиэтээн 
этэр буоллахха, бу хайысха 2015 
сылга, Литература сылын чэрчи-
тинэн Москватааҕы М. Горькай 
аатынан литературнай институт 
курдук анал бырагыраама лаах, 
суруйааччылары, айар үлэһиттэри 
уһуйан таһаарар сыаллаах тэрил-
либитэ. Эксээмэннэрбитигэр нуучча 
тылын, нуучча литературатын тут-
тарбыппыт уонна идэҕэ тургутук 
диэни ааспыппыт. Идэҕэ сыһыан-
наах тургутукка хаһыакка, суру-
наалга, кинигэҕэ бэчээттэммит үлэ-
лэрбитин, хоһооннорбутун, кэпсэ-
эннэрбитин илдьэн көрдөрбүп-
пүт. Маны таһынан, тута бэрил-
либит тиэмэҕэ өйтөн суруйуу-
ну уонна кэпсэтиини ааспыппыт. 
Үөрэхпит интэриэһинэй. Холобур, 
саха литературатын сайдыбыт кэр-
диис кэмнэрин, кириитикэни, нууч-
ча литературатын, кириитикэтин, 
литературнай маастарыстыбаны 
үөрэтэбит. Литературнай маастары-
стыбаҕа: поэзияҕа – норуодунай 
бэйиэттэр Иван Мигалкин, Наталья 
Харлампьева, прозаҕа – Афанасий 
Гуринов-Арчылан, драмаҕа – Семен 
Ермолаев-Сиэн Өкөр уһуйаллар. 
Маны таһынан, саха аныгы дра-
матургиятын чинчийээччи Мария 
Кириллина, суруйааччылар ассо-

циацияларын бырабылыанньатын 
бэрэссэдээтэлэ Олег Сидоров үөрэ-
тэллэр. 

— Валя, үөрэҕиҥ таһынан 
тугунан эбии дьарыктанаҕын? 
— Араас факультативка сыл-

дьабын. Иистэнэбин, хоһоон ааҕа-
бын, «Сэргэлээх уоттара» литера-
турнай түмсүүгэ дьарыктанабын. 
Бастакы кууруска күргүөмүнэн түм-
сүүгэ киирбиппит. Литератураны 
таптыыр, айар талааннаах ыччат 
кэккэтигэр баарбыттан үөрэбин. 
Үгүспүт хоһоон суруйар уонна уни-
верситет куонкурустарыгар, араас 
дьаһалларга суруйааччылар хо -
һооннорун дорҕоонноохтук ааҕа-
быт. Быйыл сайын Хакасияҕа эрэ-
гийиэннэр икки ардыларынааҕы 
III литературнай лааҕырга үөрэнэн 
кэллибит. Хакас литературатын 
мэтрдарын маастар-кылаастары-
гар такайыллан, нуучча, тыва, хакас 
айар дьоҕурдаах ыччатын кытары 
билсэн, доҕордоһон астынныбыт. 

— Арассыыйа таһымнаах 
Андрей Вознесенскай аатынан 
литературнай анал истипиэн
дьийэҕэ тиксибитиҥ.  Хайдах 
этэй, Москубаҕа сырыы? 
— Бу истипиэндьийэни ылар-

бар уһуйааччыларым төһүү күүс 
буолбуттара. Чуолаан, «Сэргэлээх 
уоттара» литературнай түмсүү 
салайааччыта Матрена Петровна 
Попова. Салайааччыбыныын 
ирдэнэр докумуоннары сып-сап 
хомуйан, куонкуруска хапсыбып-
пыт. Андрей Вознесенскай ааты-
нан истипиэндьийэни Арассыыйа 
үрдүнэн үрдүк үөрэх кыһалары-
гар «литературнай үлэһит» ха -
йысхаҕа үөрэнэр устудьуоннар 
ылаллар. Манна устудьуон туй-
гун үөрэҕин туоһулуур докумуо-
на, ситиһиилэрэ, айар үлэтэ сыана-
ланар. Онон, 2017 сыл ыам ыйыгар 
Москубаҕа Андрей Вознесенскай 
аатынан литературнай киин арыл-
лар тэрээһинигэр истипиэндьий-
эҕэ тиксибит 10 оҕону ыҥырбыт-
тара. Ол мин дойду тэбэр сүрэҕэр 
бастакы сырыым этэ. Тэрээһин олус 
сэргэхтик ааспыта: суруйааччылар, 
Вознесенскай дьиэ кэргэнэ баал-

лара. Истипиэндьийэни үксэ МГУ 
магистраннара ылбыттара. Маны 
сэргэ, Москуба кэрэ сирдэринэн 
дьаарбайбытым. 

— Аны быйыл саха тап
таллаах бэйиэтэ Бүөтүр 
Тобуруокап аатынан истипиэн
дьийэ хаһаайкатынан буоллуҥ.
— Кырдьык даҕаны, бу үтүө 

үгэс биһиги хаапыдыраҕа саа-
май кэтэһэр, таптыыр бырааһын-
ньыкпытыттан биир бастыҥна-
ра. Ол курдук, бэйиэт төрөөбүт 
күнэ маҥнайгы хаар түһүүтэ сөп 
түбэһэр. Хас биирдии бөлөх сору-
дах ылан бэлэмнэнэр. Холобур, 
ол дьоро киэһэлэрбит хайаан да 
уус-уран дьүһүйүү, Тобуруокап 
ырыа буолбут хоһоонноругар 

ырыа күрэҕэ, хоһоон, эссе суруй-
уу, хаартыска, видео түһэрии 
күрэҕэ түһүмэхтэрдээх буолар. Ол 
түмүгүнэн, көхтөөх бөлөх сыана-
лаах бирииһинэн наҕараадаланар. 
Дьоро киэһэни, үгэс курдук, төрдүс 
куурустар тэрийэллэр. Быйыл биһи-
ги “литературнай үлэһит” бөлөҕү 
кытта холбоон тэрийбиппит. 
Истипиэндьийэни Тобуруокаптар 
дьиэ кэргэн аныыр. Кыайыылааҕы 
ааттыылларыгар бэйэм ааппын 
истэн, олус соһуйбутум уонна дол-
гуйбутум. Эрдэ сэрэппэтэхтэрэ.

— Ситиһии туохха олоҕура
рый? Оскуоланы бүтэрээччилэр
гэ, доҕотторгор тугу сүбэ лиэҥ 
этэй?
— Ситиһии кэлэр кэмигэр кэлиэ 

уонна өссө да иннибитигэр буол-
лаҕа. Албан ааты-суолу батыспак-
ка, ис сүрэхтэн, бэйэҥ сүрэҕиҥ 
тугу этэринэн, баҕа санааҥ туох-
ха сытарынан, дьарыктаныах-
ха, үлэлиэххэ-үөрэниэххэ наада. 
Олоххутугар ыра оҥостубут са -
нааҕытын суолдьут сулус оҥостон, 
иннигит хоту эрэллээхтик, туох-
тан да толлубакка дьүккүөрдээхтик 
айаннааҥ! Абитуриеннар, эрдэттэн 
баҕарар үөрэххитигэр болҕомтоҕу-
тун ууруҥ, толкуйданыҥ, онно 
үөрэнэр устудьуоннартан толлу-
бакка, тугун-ханныгын туоһулаһыҥ, 
элбэхтэ ааҕыҥ! 

Эбиэт кэмин сэргэхтик сэһэр-
гэһэн атаардыбыт уонна үөрэнэр 
аудиторияларбыт диэки сыыдам-
нык хаамтыбыт. Валя суолдьут 
сулуһа олоҕун суолун сырдаттын! 
Саха сарсыҥҥытын салайсар саха-
быт салаатыгар чаҕылхай ыччат 
үксүү турдун! Үөрэххэ туттар -
сааччылар, үтүө түгэни мүччү туту-
маҥ, эрэнэ кэтэһэбит!  

Уйгулаана ПОРТНЯГИНА, 
ХИФУ устудьуона.

Сэргэлээххэ эбиэт кэмэ. Мин Сэргэлээх сэргэх 
кыыһа Валентина Андрееваны устудьуон олоҕо 
хайдах ааһан иһэрин туһунан атах тэпсэн олорон 
сэһэргэһэргэ ыҥырдым. Кини М.К. Аммосов ааты-
нан ХИФУ Хотугулуу-Илиҥҥи норуоттар тылла-
рын уонна култуураларын үөрэтэр институкка, 
айар үлэ бөлөҕөр төрдүс кууруска үөрэнэр. 

СЭРГЭЛЭЭХ СЭРГЭХ 
КЫЫҺА ВАЛЯ

Литератураны таптыыр, айар талааннаах ыччат 
кэккэтигэр баарбыттан үөрэбин. Үгүспүт хоһоон 
суруйар уонна университет куонкурустарыгар, 
араас дьаһалларга суруйааччылар хоһооннорун 
дорҕоонноохтук ааҕабыт. 



Хосе Пахарес 2018 сыллаах-
ха сэтинньигэ «Халыма» трассатынан 
бэлисипиэтинэн айаннаан иһэн, илии-
тин улаханнык үлүтэн, дойдулуурга кү -
һэллибит. Олох да балааккатыгар өлөн 
хаалыах киһини, Сусумаан диэки олох-
тоох уолаттар булан ылан, чугастааҕы 
балыыһаны булларбыттар. Дойдутугар 
Сарагоса куоракка тиийэн эмтэнэн 
баран, Магадааҥҥа төннөн кэлбит. 
Соруга – кыһын «Халыма» трассатынан 
айаннаан, Иркутскайга тиийии.

Быйылгы да айаныгар тымныыны 
тымныы диэбэккэ, онно-манна сүтэн 
хаала-хаала, күөрэйэн тахсан иһэр. 
Саамай уһуннук Өймөкөөн улууһугар 
«сүтэ» сылдьыбыт. Тымныы полюһугар 
бачча чугаһаан баран, “Өймөкөөҥҥө 
хайаан да сылдьабын” диэн, онно хас 
да хонон, сынньанан барбыт. Өймөкөөн 
оскуолатыгар анал сорудахтаах кэлбит 
эбит. Бу туһунан Өймөкөөн нэһилиэгин 
олохтооҕо Семен Сивцев кэпсиир:

— Хосе Пахарес дойдутугар ос -
куолаҕа остуорастыыр эбит. Саҥа 
дьыл аайы Санта оруолун толорор 
үһү. Өймөкөөн оскуолатыгар Сарагоса 

(Испания) оҕолоро Тымныы полюһун 
оҕолоругар кумааҕынан оҥорон ыып-
пыт Эйэ уонна Доҕордоһуу чыычаах-
тарын тиэрдибитэ. Маны таһынан, 
Испания оҕолоро музыкальнай эҕэр-
дэлэрин ыыппыттарын иһитиннэрбитэ.  
Оҕолор уонна учууталлар наһаа мах-
таммыттара.   

Өймөкөөнтөн хоҥнон барбытын 
кэнниттэн, балааккатын аттыгар олох 
үлүйэрэ чугаһаабыт киһини олохтоох 
суоппардар көрсөн баран, массыына-
ларыгар олордоору гыммыттарын, ак -
каастаммыт сурахтааҕа. Суоппардар 
ЫБМ сулууспатыгар омук туриһа баар 
сирин биллэрбиттэр. Онтон ол дьон 
төннөн иһэн «Восточная» метеоыс-
таансыйаттан сураспыттара, киһилэрин 
Хаандыгаҕа илдьибиттэр диэн буолбут.

ТОМПОЛОР ИСПАНЕҺЫ 
ДЬОКУУСКАЙГА АТААРДЫЛАР

Мин сураһан-сураһан, испа-
неһы Саһылга тиийбит диэн истиби-
тим. Дьаһалта баһылыга Степан Яковлев 
кэпсииринэн, көлүөһэтэ тэстэн, икки күн 
ону оҥостон, Саһылга тохтообут. 

— Таҥаһа биһиги тымныыбытыгар 
сөбө суох чараас эбит. Хайдах балаак-

каҕа хоно сылдьыбыта буолла? «Утуйар 
мөһөөччүккэ киирдэхпинэ сылыйа-
бын…» диир. Сүрүннээн эт кэнсиэрбэ-
тинэн аһаан сылдьар быһыылаах. Уонна 
түргэнник итии ууга суураллар астары 
аһыыр эбит. Биһиги ыалга түһэрбиппит. 
«Сарсын эһиэхэ барар», — диэн Мэҥэ 
Алдан баһылыгын сэрэппитим, — диэн 
кэпсиир Саһыл нэһилиэгин баһылыга 
Степан Яковлев.

Мэҥэ Алдаҥҥа эрийбиппэр, баһы-
лык Юрий Комиссаров: «Күүтэ олоробут. 
Спортсаалаҕа көрсөн, онно хонноруох-
тара», — диэтэ. Киэһэ билсибитим, испа-
нецпыт спортсааланы «тымныы» диэн, 
оскуолаҕа интэриниэттээх сылаас сиргэ 
түһэрэллэригэр көрдөспүт. Испанеһы 
Мэҥэ Алдаҥҥа көрсүбүт Николай 
Степанов бэркиһиир: «Киһибит,  50-тан 
тахса кыраадыс тымныы түһэн турдаҕы-
на, аны «балыктаабыт киһи» диэн баҕа-
лаах этэ. Эс, маннык тымныыны көрөн 
туран, туох киһитэ балыктыай?»

Ити курдук, бэлисипиэттээх турист 
Хаандыгаттан Саһылга диэри мас-
сыынанан, онтон Мэҥэ Алдаҥҥа диэри 
биэс чаас курдук бэлисипиэтинэн айан-
наан кэлбит. 

ОМУК АЙАННЬЫТЫН 
ТУҺУНАН ДЬОН САНААТА 
ХАЙДАҔЫЙ?

Сергей ИГНАТЬЕВ, ыраах айан суоп-
пара, Таатта улууһун Ытык Күөл сэлиэн-
ньэтин олохтооҕо:

— Суут-сокуон өттүнэн туох толкуй-
даах киһи сылдьара буолла? Дьиҥэр, 
тоҥон үлүйэн хааллаҕына, ким эппиэт-
тиирэ буолла? Аны, билигин бөрө саа-
май мэнээктээн турар кэмэ. Тааттаҕа 
соторутааҕыта адьырҕа кыыл сылгыны 
көҥүл тутан кэбиспитэ дии. 

Мин урут соҕотоҕун Дьааҥыга тиийэ 
айанныыр этим. Эдэр буолан куттам-
мат эбиппин. Массыынам тымныыга 
төһөлөөх тохтоон хаалар этэй? Билигин 
сааһыран баран, дьэ куттанабын. Ыраах 
айаҥҥа соҕотох киһи олох билбэт дой-
дутугар сылдьара олус сэрэхтээх. 

Софья БУРНАШЕВА, Томпо улууһун 
Мэҥэ Алдан орто оскуолатын учуутала:

— Туох да бэлэмэ суох айанныы сыл-
дьар киһи эбит. Дьону түбүккэ түһэрдэ 
аҕай, хата оҕолор сэргээтилэр. Хас да 
сыллааҕыта Кытайтан эмиэ тоҥо сыһа-
сыһа, бэлисипиэтинэн айанныы сыл-
дьар киһи биһиги нэһилиэкпитигэр тох-
тоон ааспыт этэ. Онно Женя Пестрякова 
диэн үөрэнээччибит кытайдыы кэпсэтэн 
үөрдүбүтэ. Испанец тымныыттан чаҕый-
быта таһыгар көстөр. Ол эрээри өһөс 
киһи эбит, туруоруммут сыалын ситиһэр 
санаалаах.

Ити курдук, Испанияттан сылдьар 
Хосе Андрес Абьян Пахарес Томпоттон 
Тааттаҕа айаннаата. Онтон сал-
гыы хас да улууһу ааһан, бу күннэргэ 
Дьокуускайынан Иркутскайга ааһыаҕа. 
Аны халлаан сылыйда, онон тулуһара 
чахчы. 
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ЭДЭР СААС

Елена ПОТОЦКАЯ
terut@bk.ru

Бу күннэргэ Испанияттан сылдьар турист Хосе Андрес 
Абьян Пахарес Саха сиригэр айаннаан иһэн, тоҥон үлүйэ 
сыспытын туһунан кэпсэтии сүтэ-сүтэ, күөрэйэн тахса 
турар. 

ТЫМНЫЫГА БЭЛИСИПИЭТИНЭН 
АЙАН АБЫЛАҤА
Испания уонна Польша туристара тохсунньуга 
“Халыма” трассатын баһылыыллар 

АНЫ ПОЛЬША ТУРИҺА 
АЙАҤҤА ТУРУННА!

Валерий Романовскай икки сыллааҕы-
та Өймөкөөҥҥө кэлэн тымныыга бэлисипиэтинэн 
айаннаан, Гиннес рекордун олохтоон барбыта. 
Онно кини икки күнү быһа тохтообокко, түүннэ-
ри-күнүстэри нэһилиэги 48 чаас устата эргийбитэ. 
Быйыл Валерий Романовскай Өймөкөөнтөн 5 күн 
бэлисипиэтинэн айаннаан, Дьокуускайга кэлиэх-
тээх. Бу туһунан «Inyakutia» туроператора Михаил 
Местниковы кытта кэпсэтэн биллим.

Поляктар бу бырайыагы бэлэмнииллэрин туһу-
нан биллэрэн, икки сыллааҕыта билсэ сылдьыбыт-
тара. Онон олохтоохтук сибээстэһэн баран кэл-
лилэр. «Хотугу таҥастан» таба түүтүнэн тигиллибит 
утуйар мөһөөччүгү ылан биэрбиппин, бэркэ саараан 
баран ылбыта. Бэйэтэ чараас утуйар мөһөөччүктээх. 
Кинилэр соруктара – тымныы усулуобуйаҕа киһи 
организма төһө тулуйарын чинчийии. Онон, арааһа, 
биһиги таба түүлээх утуйар мөһөөччүкпүтүн туһам-
маттара буолуо. 

Мин биэстэ Гиннес рекордун олохтообут киһи-
ни кытта Өймөкөөҥҥө сылдьар кэмигэр булан 
кэпсэттим. Испания туриһыгар холоотоххо, Валерий 
Романовскай толору бэлэмнээх киһи эбит.

— Айанныырым тухары кимниин да кэпсэ-
тиэ суохтаахпын. Балаакката суох таһырдьа хоно 
сылдьыахтаахпын. Күҥҥэ 20 чаас айанныыбын. 
Кыратык нухарыйан, сынньана эрэ түһэн баран, сал-
гыы барабын. Икки сыллааҕыта икки суукканы быһа 
тохтообокко нэһилиэги тула эргийбит буоллахпы-
на, быйылгы айаным уустук. Францияҕа оҥоһул-
лубут икки бэлисипиэттээхпин. Биирим алдьан-
наҕына, бириэмэни ыыппакка, уларытарым курдук. 
Маннааҕар тымныы – 100-150 кыраадыс тымныы-
га барокамераҕа эрчиллибитим. Онон Саха сирин 
тымныытын тулуйуом диэн эрэнэбин, — диэн санаа-
тын үллэһиннэ Валериан Романовскай.

... Хас да сыллааҕыта бэлисипиэттээх кытай 
экстремалтуриһын айанын суруйарбар, Саха сирэ 
барыта кэтии олорбута. Оччолорго «Халыма» 
трассатынан бэлисипиэтинэн айаннааһыны ким 
да өйүгэр батарбат этэ. Билигин Испания уонна 
Польша чараас таҥастаах уолаттара «Халыма» 
суолун устун таһырдьа аһаҕас халлаан анныгар 
утуйаутуйа айанныыллара, улахан сонун буолба-
тах курдук… 

КИИНЭНИ КЭПСИИР 
НИКОЛАЙ

Николай Корякин Горнай улууһун 
Одунутуттан төрүттээх. Билигин 
Дьокуускайга Ф.И.Авдеева аатынан 
Оҕо айымньытын дыбарыаһыгар үлэ-
лиир, оҕолору сахалыы тыллаах КВН-
ҥа уһуйар. Сэһэргээччим блогун хай-
дах саҕалаабытын туһунан маннык 
кэпсиир:

— Хаамыраны кытта оҕо эрдэхпит-
тэн үлэлиибин. Оччолорго бэйэбэр 
хаамырам суоҕа, онон оскуолаттан 
уларсан, доҕотторбун кытта күлүүлээх 
видеолары устан саҕалаабып-
пыт. Онтон атыҥҥа аралдьыйан, тох-
тоон хаалбытым, дьиҥэ, видео устар-
га, таҥан оҥорорго куруук интэриэ-
стээҕим. Оҕолору кытта үлэлиир буо-
ламмын, күлүүлээх видеолары устар 
буолбуппут. Олохтоохтук ылсыах-
ха баар диэн санааттан, кирэдьиик-
кэ бэйэбэр хаамыра атыыласпытым. 
Онтум сыанатын ороскуотун бэйэтэ 
сабыныахтаах  диэн сыалланаммын, 
блог оҥоробун уонна уруу малааһын-
нарын устар буоллум. 

— Бастакы блогуҥ туох туһу-
нан этэй?
— Былырыын доҕорум Дьу лус-

таан Ноговицын Уйбаан Белолюбскай 
бирииһигэр “Чөмпүйүөн кууба-
гар” кыттан кыайбыта. Онно кинини 
өйөөн, күрэхтэһиини былаһын туха-
ры эккирэтэ сылдьан устубутум. Ол 
устуубун таҥан, биир улахан блог оҥо-
рон, ютуб-ханаалбар укпутум. Дьон 
ону наһаа сэҥээрбитэ, элбэх киһи көр-
бүт этэ. Онтон кынаттанан, “Туран-ТВ” 
диэн спорду сырдатар ханаал буолу-
он сөп диэммин, күрэхтэһиилэри устар 
 буолбутум. Максим Тихонов онно 
номнуо блогтаах этэ, кини сүбэлээн, 
өйөөн, биир сыл курдук үлэлээбитим. 

— Ол ханаалыҥ?
— Мин спорка улахан сыһыана 

суох киһи буоламмын, кэккэ ыара-
хаттары көрсүбүтүм. Этэргэ дылы, 
 “просмотру эккирэтэн” өрөбүл аайы 
күрэхтэһиилэри кэрийэр тустаах-
ха сылаалаах этэ. Бэйэм тугу интэ-

риэһиргиирбин ус  туохтаахпын диэн 
санааттан тохтообутум. Ол курдук, 
иллэҥ кэммэр киинэни хайдах усту-
буттарын, режиссер үлэтин арый-
ар тиэмэлээх видеолары, ырытыыла-
ры көрөөччүбүн. Онтон сирдэтинэн, 
сахам тылынан киинэлэри кэпсиир, 
сырдатар, ырытар блог оҥорору тол-
куйдаабытым. Киинэҕэ сылдьан баран, 
тугу сөбүлээбиппин, туох тиийбэт дии 
санаабыппын, режиссер тугу этиэн 
баҕарбытын уо.д.а. кэп  сиибин, сын-
ньалаҥҥа ханнык киинэни көрүөххэ 
сөбүн “NikolayAte” диэн ханаалбар 
сүбэлиибин. Бастаан бэйэм сирэй-
бин видеоҕа көрөр дьикти этэ, кэлин 
үөрэнэн хаалбыппын. 

— Эн блогкар дьон ордук тугу 
интэриэһиргээн көрөр эбитий?
— Соторутааҕыта саҥа сүрэхтэм-

мит “Тиэтэйбит” киинэ туһунан бэйэм 
санаабын устубутум. Ону дьон сэр-
гээбит этэ. Сахалыы киинэлэри ыры-
тарбын, анаарарбын сөбүлүүбүн. 
Көрөөччүлэр ордук дьон санаата хай-
дыһарын, мөккүһүүнү көрөллөрүн 
сөбүлүүллэр быһыылаах, хайп буол-
лаҕа дии. Оттон биһиэхэ, омуктар-
га курдук нэдиэлэ аайы саҥа киинэ 
тахсыбат, онон нууччалар да, атын 
омук да киинэтин ырытабын. Ол эрээ-
ри маннык блогтар кыра сэҥээриини 
ылаллар.  

— Блог устарга тугу сатыахха 
нааданый?
— Видео устарбар уокка-күөскэ, 

тыаска-ууска болҕомто уурабын, сыр-
датар тэриллээхпин. “Adobe Premiere 
Pro” диэн бырагырааманы туһанан 
таҥабын. Маныаха барытыгар бэйэм 
үөрэммитим.  

— Хас сурутааччылааххын?
— Билигин тыһыынчаттан таҕыста 

– 1330 киһи блогпун көрөр. Маны 
таһынан, “Инстаграм”, “Телеграм” 
ситимнэргэ  эмиэ үлэлиибин. Суруйар, 
киинэ сүбэлэттэрэр да дьон элбэхтэр.

— Туох былааннардааххын?
— Киинэ эйгэтин үлэһиттэрин 

кытта кэпсэтэн, интервьюлары таһаа-
рыахпын баҕарабын. Өссө инникитин 
киинэ устуутугар сылдьан, ону иһит-
тэн көрөн, блог оҥорор санаалаахпын.

Өрөспү үбүлүкэбитигэр 
инстаграм-блогердар олус 
элбэхтэр. Оттон ютуб-блог-
гинг саҥа сайдан эрэр. Номнуо 
үс “үрүҥ көмүс кунуопкалаах” 
блогердаахпыт – Эдьигээҥҥэ 
олорор балыксыт Вячеслав 
Бродников уонна Ньурбаттан 
өрөспүүбүлүкэ устуоруйа-
тын, олоҕун-дьаһаҕын кэп-
сиир Олесь Петрович, «Охота 
и рыбалка в Якутии» биэрии. 
Маннык кунуопканан “YouTube” 
хампаанньа 100 тыһыынча 
сурутааччылаах блогердары 
наҕараадалыыр, оттон 1 мөлү-
йүөннээхтэр – “кыһыл көмүс 
кунуопканы” ылаллар. Үөһээ 
ааттаммыт блогтар — нуучча 
тылынан кэпсииллэр.

Оттон билигин ютубка саха-
лыы тылынан кэпсээн-ип сээн 
Максим Тихонов, NikolayAte, 
Ханнык Эрэ, djolloox uol диэн 
блогтаах уолаттар ылсан эрэл-
лэр. Сонун эйгэҕэ сырдатыынан 
дьарыктанар Максимнаах 
Николайы кытта кэпсэттибит.

СПОРДУ СЫРДАТАР 
МАКСИМ

Максим Тихонов норуок-
ка GelixMax (ГеликсМакс) диэн 
аатынан биллэр. Кини “Бөҕөс” 
диэн кроссфит-кулуубу тэрийэн 

үлэлэппитэ син быданнаата. 
Ол иннинэ хаартыскаҕа түһэ-
риинэн үлүһүйэ сылдьыбыта – 
СИА, “Спорт Якутии” таһаарыы-
ларга үлэлээбитэ. Онон, Максим 
спорду иһиттэн билэр буолан, 
ааспыт сылтан “Спортивный 
взгляд” диэн блогун ютуб киэҥ 
хонуутугар тарҕатар. 

— Ютубка сахалыы кон-
тент баарын былырыын бил-
битим. Саха сириттэн Грузияҕа 
тиийэн кыстаабыт Виктор 
Кривогорницын диэн уол 
“Ханнык Эрэ” диэн аатынан 
блогтары устан угарын сэргии 
көрбүтүм. Кинини кытта бил-
сэн, сүбэ-ама ылан, бэйэм ха -
наалбын ааспыт сыл олун-
ньутугар аспытым. Спорду 
сөбүлүүбүн, тиһигин быспак-
ка дьарыктанабын, онон чугас 
тиэмэбин талан, онно үлэлэһэ-
бин. 

— Ханаалга хайдахтуох 
видеолары угаҕын? 
— Мин спортивнай 

тэрээһиннэри сырдатабын. 
Маныаха спортсмен, тириэньэр, 
көрөөччү санаатын ыйыталаһа-
бын, күрэхтэһии туһунан ыры-
тыылары оҥоробун. Билигин 
интэриниэккэ дьон куһаҕа-
ны, “хайпы” көрөрүн астынар. 
Мин блогпар оннук суох. 
Видеоларбын дьоҥҥо үтүөнү, 
үчүгэйи кэпсээбит, тарҕап-
пыт киһи диэн сыаллаах уста-
бын. Арай, киһи үөйбэтэх өттүт-
тэн түбэлтэ тахсыбыт да буол-

лаҕына, ону укпаппын, куһаҕа-
нынан болҕомтону тардыбап-
пын. Мин блогпар дьон көҥүл 
тустууну наһаа интэриэһиргээн 
көрөр. Холобура, ааспыт сылга 
Румынияҕа буолбут Европа 
чөмпүйэнээтин туһунан блог-
тарбын уопсайа 70 тыһыынча-
та көрбүттэр. 

— Сурутааччылар интэ-
риэстэрин тардар гына 
тугу сатыахха, билиэххэ 
нааданый? 
— Интэриэһинэй контент 

булуохха наада. Ол аата, дьон 
сэҥээрэр тэрээһинин, дьонун 
таба тайанан устуоххун, онно 
сөптөөх ыйытыылары биэри-
эххин наада. Маны таһынан, 
видеоны кырасыабайдык, 
тупсаҕайдык устуохтааххын, 
табыгас таахтык таҥыахтааххын. 
Тыаһа-ууһа, саҥата-иҥэтэ иһил-
лэр, суруга-бичигэ өйдөнөр 
буо луохтаах. Уопсайынан, бары 
өттүн сатыахха наада.  

— Билигин хас суру
тааччыланныҥ?
— 14 600 сурутааччы-

лаахпын. Нэдиэлэ анараа өттү-
гэр 13 тыһыынча киһи этэ. 
Красноярскайга ыытыллыбыт 
Ярыгин турнирын быһа биэ-
риитин тута кэпсээн, дьоҥҥо 
сырдатан, 1,5 тыһыынча кэриҥэ 
киһи эбии суруттаран сөхтөрдө. 

— Сураҕа, ютубтан хар-
чылаһаллар үһү. Эн маны 
туһанаҕын дуо?
— Кыра да буоллар, харчы 

төлүүллэр. Ол эрээри, манна 
мачайа элбэх. Билигин мин бу 
өҥөнү туһанарбар диэн, хам-
паанньаттан пин-код почта-
нан айаннаан иһэр. Арассыыйа 
таһымнаах блогердарга кыра 
төлөнөр, ити туспа систиэ-
мэлээх. Блог уһуллуҥ да, хар-
чылаһаҕын диэн буолбатах. 
Кистээбэккэ эттэххэ, мин сылы 
быһа үлэлээбиппэр, сүүсчэ 
видеоны устан, блог оҥорбуп-
пар, 20 тыһыынча солкуобайы 
ылыахтаахпын.  

— Ханаалгын салгыы 
хайдах сайыннарар санаа
лааххын?
— Былаан бөҕөлөөхпүн. 

Блогпун саха тылынан эрэ 
буолбакка, нуучча, аангылыйа 
тылынан эмиэ ыытыахпын баҕа-
рабын. Оччотугар араас таһым-
наах күрэхтэһиилэри сырда-
тыам этэ буоллаҕа. Аны биир 
көҥүл тустуунан эрэ муҥур-
даммакка, спорт араас көрүҥүн 
туһунан устуохпун баҕарабын. 
Тылбаасчыттаныахпын, туспа 
таҥааччыланыахпын, уопса-
йынан улахан хамаанда тэри-
ниэхпин саныыбын. 
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ЭДЭР СААС

Саха сиригэр интэриниэт сайдыытын кытта тэҥҥэ араас 
интэриэһинэй хайысхалар арыллан, дьон кыаҕын араастык туһанар 
буолла. Ол курдук, билигин аан дойду үрдүнэн биир киэҥник 
тарҕаммыт саайтынан YouTube.com буолла. Манна дьон араас 
хабааннаах видеоларын угар, ону интэриэһиргээччилэр көрөллөр, 
ырыталлар. Аны бу саайтка киинэ, мультик арааһа баара сөхтөрөр.

“ЮТУБ”-ТААХ УОЛАТТАР

Айтана АММОСОВА
ai-ta-na@mail.ru
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— Алло, Сардаана, — диэн ийэ 
киһи оҕотун аатын хатылаата...

— Ийээ, дорообо. Олороҕун 
дуу, тураҕын дуу?. — диэн соһуч-
чу ыйытыыны ийэ өйдөөмүнэ: 
“Дьыбааҥҥа олоробун,” диэн 
судургутук эттэ. Онуоха кыыһа:

— Ийээ, мин академ ылан тии-
йэр буоллум, ыал буолан эрэбин... 
Оҕо күүтэбин, — диэтин кытта, 
ийэтэ эрэйдээх киэҥ-куоҥ саа-
латын иһигэр муммуттуу, хайдах 
да буолуон билбэккэ, дьыбааны-
гар дьөлө хатанан хаалла. Нэһиилэ 
аат-харата, бобуллан хаалбыт куо-
лаһынан: “Сардаана, туох буоллуҥ, 
бастакы эрэ куурускун дии, үөрэм-
митиҥ үс эрэ ый буолла, Москваҕа 
хаал, хаал..”, — диэмэхтээтэ. Сибээс 
анараа өттүгэр кыыһа тугу эрэ 
айманар. Дьахтар өйө букатын 
көттө. Төлөпүөнү арааран баран, 
саҥата суох сүүрэр хараҕын уула-
рын көҥүл ыыта олордо. Атын кэм 
эбитэ буоллар, бу сонунтан үөрүө 
этэ. Өскөтүн, кыыһа номнуо идэ 
ылан, ыал буолан баран, “ийээ, 

оҕо күүтэбит” диэбит  буоллун. 
Ама, кыыһын атаарарыгар элэ-бы-
ла тылын барытын эппэтэҕэ дуо. 
Бэрээдэктээхтик, өйдөөхтүк сырыт 
диэн. Билигин кэргэнэ кэллэҕинэ 
туох диир. Аҕалара кыыһы ыраах 
Москваҕа ыытыан соччо баҕар-
батаҕа. Оҕобут чугастыы куо-
ракка сырыттын дии сатаабыта. 
Онуоха дьахтар Дьокуускай үөрэх-
тэрин кыһаларын барытын сир-
битэ. Хайыай, куорат мааны дьах-
тара буоллаҕа. Дьүөгэлэрин оҕо-
лоро бары киһилии үөрэнэ сыл-
дьаллар. Ким даҕаны үөрэҕин 
кыайбакка эбэтэр хат буолан төн-
нүбүтэ иһиллибэт. Кэм буолуо 
биһиэнэ. Уола ким эбитэ буолла? 
Арааһа, били Ньурба уола буола-
ра дуу, бэркэ кыыспын батыһан 
Москваҕа туттарсыбыт сурахтааҕа. 
Саатар, омуммар ситэ кэпсэппэ-
тим, ити акаары кыыс аны куттаан 
тугу гыныа биллибэт.., — дии са  наат, 
ийэ барахсан иккистээн, абырал 
көрдүүрдүү төлөпүөнүн хаһыста. 
Кыыһа туруупканы ылаатын кытта 
ыксаабыт куолаһынан: 

— Сардаана, оҕоҥ аҕата били 
уол да. Ньурба уола дуо, — дии-дии 

үрүт-үөһэ ыйытта. Куруук холку, 
наҕыл бэйэтэ, эмискэ ийэтэ ити 
айылаах ыксаабыт куолаһын кыыс 
соһуйа да иһиттэр:

— Ийээ, Саша миигин таптыыр. 
Мин туспуттан манна, Москваҕа 
кэлбит. Санаан көр, миигин 
батыһан. Эн кинини билэҕин, биһи-
ги “Шаг в будущее” билсибиппит 
дии...

Ити саҥаны истэн, Марина 
Тимофеевна дьэ, уоскуйбуттуу ах 
барда. Ол аата, кини эбит. Тоҕо 
эрэ кини кыыһыгар төлөпүөннүүр, 
электроннай почтатыгар, социаль-
най ситимҥэ өрүү сибээскэ тах-
сар сырдык, бааһынай уолу иһигэр 
хара маҥнайгыттан киллэрбэтэҕэ. 
Уолчаан Ньурба улууһун биир уһук 
нэһилиэгиттэн сылдьара. Тоҕо эрэ 
ол кэмпириэнсийэҕэ кэлэн баран, 
кини кыыһыттан арахпатаҕа. Аны 
билигин кэргэн ылар үһү! Дьахтар 
санаатын мучумаана, дьиэ аана 
эмискэ тэлэллэн аҕалара киирби-
тигэр, ыһылынна. 

— Хайа, доҕоор, бу туох айы-
лаах буруотай. Алаадьыгын уокка 
сиэппиккин дии, — диэн кэргэнэ 
эппитигэр биирдэ өйдөөн көрбүтэ, 
чахчы, куукуна иһэ барыта буруо 
буолан, хас да алаадьы харааччы 
уокка сиэтиллэн, хобордооххо бар-
бах сырдьыгыныы сыталлар эбит. 
– Оо, чахчы даҕаны, хайа эн бүгүн 
тоҕо эрдэлээтиҥ? — диэн кэргэнит-
тэн утары ыйытта.

— Ээ, уолаттар волейбол-
лаан бүтүөхтэрэ ыраах. Аны 
икки чааһынан баран аҕалтыам. 
Чээйдиэх эрэ, — диэн баран кууку-
на түннүгүн арыычча сэгэппитигэр, 
тымныы туман бургучуйан киирдэ. 

— Артур, кыыспыт эрийэ сырыт-
та... — дьахтар чэй кута-кута хай-
дах сааһылаан саҥарарын толкуй-
даабыттыы умса көрдө. Кэргэнэ 
өрүү үөрэ-көтө сылдьар бэйэ-
тэ, бүгүн эмискэ санааҕа ыллар-
быттыы умса көрбүтүн дьиибэр-
гээн эр киһи: “Доҕоор, туох буолла? 
Сардаанчык үчүгэй ини?”, — диэн 
дьахтар сирэйин өҥөйдө. Онуоха 
Марина өрө тыынан баран: 

— Оҕобут оҕо күүтэр үһү, 

үөрэҕин быраҕан кэлиэ үһү. . . 
— диэт, ытаан санна титирэстээн 
барда. Аҕа киһи истиэм эрэ диэбэ-
тэҕин истэн ах барда. Кэргэнэ 
ытаатаҕына урут уоскутар бэйэ-
тэ, соһуйан, таастыйа быһыытый-
ан олордо. Дьахтар ытаан сыҥ-
сыйа-сыҥсыйа: “Били Ньурба 
уола, өйдүүр инигин, Саша диэн... 
Кыыспытын батыһан Москваҕа 
тиийбитигэр, эн өссө үөрбүтүҥ, 
көрө, көмүскэһэ сылдьыа диэн, 
ити баар”, — диэн дьахтар усту-
нан эрин буруйдаабыттыы саҥар-
да. – Хайдах, Сардаанабытын оттон 
кэргэн ылар ини, оҕолоон баран 
быраҕар дуу?!, — аҕа киһи тута 
сибилигин Москваҕа тиийэн саах-
салаан кэбиһиэх айылаах ойон 
турда.

— Ылар үһү, ол ылбыта диэн... 
оҕо иигэр-сааҕар буккуллан дьэ, 
хаһан уонна үөрэнэр? Эн ону 
саныыгын дуо? Академ ылыа үһү... 
Уол үөрэнэ сылдьыа. Аата кини 
оҕону иһигэр илдьэ сылдьыа буо-
ллаҕай. Биһиги акаары кыыспыт 
үөрэхтэн матар чинчилээх, — дии-
дии ытыстарынан сирэйин саптан 
олордо.

— Уоскуй, Марина, кэбис, 
оҕоҕун куһаҕаннык саҥарыма. 
Кэргэн ылар буоллаҕына, үчүгэй. 
Умуннуҥ дуо, биһиги хас сааспы-
тыгар ыал буолбуппутун, — диэн 
эр киһи кэргэнин санныттан кэлэн 
кууста. Эдэр сааһын санаан мүчүк 
гынан ылла.

Сэтинньи  саҥата. Хаар чиҥээн, 
номнуо хаачыгырыыр буолбут. 
Куорат иһэ ыыс-быдаан туман. 
Бүгүн кыыстара кэргэн тахсыах-
таах уолун кытта Москваттан көтөн 
кэлэллэр. Сардаана академ оҥор-
торбут үһү. Оттон Саша үөрэҕин 
бырахпыт. Ити сураҕы ийэлээх аҕа 
истэригэр хомойо уонна кыһыйа 
истибиттэрэ. Үөрэҕин бырахпыт эр 
киһи  тугу үлэлээн кэргэнин дьэ, 
иитэр?

Марина остуол хотойорунан ас 
астаан, сарсыардаттан күн соло-
то суох. Артур ол күн үлэтиттэн 
көҥүллэтэн, кыыһын тоһуйа пуорка 

киирбитэ. Икки кыра уол Женялаах, 
Дима хосторугар оонньууллар. 
Дьиэ иһэ уу-чуумпу. Бу түөрт хос-
тоох куорат киинигэр турар ула-
хан кыбартыыра иһигэр эмиэ да 
бы  рааһынньык, эмиэ да көрсүһүү 
буолуохтаах. Аата, диплом да суу-
йуута буолбатах ээ, академ суу-
йуута диэн Марина сотору-сотору 
бэйэтин санаатыттан бэйэтэ аба-
ран, хараҕын уутун соттор. Иһигэр 
оҕотун Сардаанатын аһынар. 
Аһынан да төһөнү аһыныай, ама, 
ийэ киһи быһыытынан ити туһу-
нан баҕас балачча кэпсээмэхтээ-
битэ. Хайа баарый, үөрэнэ тиийээт, 
хат буолбут. Марина кыыһа оскуо-
ланы бүтэриэн иннинээҕи сыл ити 
кэмпириэнсийэҕэ кыттар буолбу-
тугар олус үөрбүтэ. Кыыһын арыал-
лаан сырыттаҕына, бэрт сытыы-хо-
туу сырдык уол кини кыыһыт-
тан хараҕын араарбат этэ. Онно 
Марина улаханнык болҕомто уур-
батаҕа. Кэлин кыыһа Саша диэн 
уолу кытта суруйсабын диэн бэйэтэ 
аһыллан кэпсээбитигэр, буолуох-
тааҕын курдук истибитэ. Уоллаах 
кыыс суругунан, төлөпүөнүнэн 
кэпсэтэллэр этэ. Ити уолу кытта 
билсиэҕиттэн, кыыһа куорак-
ка кылааһынан көрсүһүүлэргэ, 
кафеларга сылдьара аҕыйаабыта. 
Марина иһигэр үөрэ саныыра. Онто 
ити баар. Олох кини кыыһын кэр-
гэн ыларга сорук оҥостон батыһан 
тиийбит эбит диэн дьахтар биир 
санаанан быһааран кэбистэ.

Аан звонога тыаһаабыты-
гар кыра уол Женя тиийэн ааны 
арыйбыта, аҕалара кыыһын кытта 
уонна күтүөт уол киирэн кэллилэр. 
Марина хайдах эрэ кыыһын көрөн 
ахтыбытын дьэ, өйдөөн кууһа түстэ. 
Кыысчаан саҥа хат буолбут буолан, 
иһэ төрүт да биллибэт. Уруккутунуу 
кыаһаан сирэйин имнэрэ тэтэрэн, 
үөрэн чаҕылыйан турара. Күтүөт 
уол кыбыстыбыт, буруйдаммыт 
быһыыта суох. Дьиэлээх киһилии 
туттан сонун ыйаат, саалаҕа ааста. 
Сардаана сырдык пуховигын аҕата 
ылан ыскаапка ыйаата.

(Салгыыта бэчээттэниэ).

Хобордооххо сырдьыгыныы буһар саһархай 
 алаадьылары биир-биир хотортолоон улахан 
кытыйаҕа өрөһөлүү ууран баран, эмискэ ты-
рылыы биэрбит суотабайын өрүһүйэ, дьахтар 
саала диэки хаамта. Бу Марина Тимофеевна диэн 
саас ортолоох дьахтар. Улахан кыыһа дойду тэбэр 
сүрэҕэр үөрэнэ барыаҕыттан, күн аайы төлөпүөнү 
эрэ маныыр. Икки кырата бакаа оскуола оҕоло-
ро. Дьахтар арыылаах илиитин аа-дьуо халаатын 
эҥээригэр соттон баран, төлөпүөнүн күөх кунуоп-
катын баттаата. Сибээс анараа өттүгэр кыысчаа-
нын чаҕаархай куолаһа иһилиннэ. Ол эрээри, өрүү 
чаҕаархай куолас уларыйбыкка дылы... Долгуйбут 
дуу ыгылыйбыт дуу курдук саҥарар Сардаанатын 
саҥатын ама ийэ хайаан билиэ суоҕай?

ТӨЛКӨ

МОСКВАТТАН КЭЛИМЭ…

Ульяна ЗАХАРОВА
mulenuz82@mail.ru

Баҕа санаа хаартата диэн 
тугуй? Чахчы оннук көмөлөөх дуо? 
Хайдах үлэлиирий? Дьиҥэ, интэ-
риниэккэ суруйуу элбэх, ол эрээ-
ри, мантыбыт да туспа “сэкириэт-
тэрдээх” буолан биэрдэ.

Холобур, ыллыҥ да оҥорон 
барбаккын. Саҥа Ый үүнэр кэмигэр 
эрэ оҥордоххуна, көдьүүстээх буо-
лар. Бу кэмҥэ оҥорбутуҥ барыта 
үтүө түмүктэнэр, үллэр, үүнэр. Сыл 
устата Ый үүнэр кэмин таба тутан 
оҥоруохха сөп.

Оттон саамай тоҕоостоох кэм 
– илиҥҥи Саҥа дьыл, Күтэр сылын 
үүнэр күннэрэ. Ол эбэтэр, быйыл 
илиҥҥи Саҥа дьыл тохсунньу 25 
күнүттэн саҕаланар (кыһыҥҥы күн 
туруутун кэнниттэн кэлэр бастакы 
Ый үүнэр кэмэ). Кытайдар Саҥа 
дьылларын 15 күнү быһа бы -
рааһынньыктыыллар, кинилэргэ 
хас биирдии күнэ туспа суолталаах. 

Онон быйыл Баҕа санаа хаар-
татын тохсунньу 25 күнүттэн олун-
ньу 9 күнүгэр диэри оҥоруохха 
сөп.

УОБАРАСТААН КӨРҮҮ
Хаарта киһи баҕа санаа-

тын хайдах толороруй? Аныгы 
үөрэх этэринэн, биһиги дьайыы-
ларбытын, олохпутун эт мэйиибит 
 буолбакка, ис, түгэх өйбүт (под-
сознание) салайар эбит. Ону бэйэ-
бит да билбэппит. 

Түгэх өй санааны, саҥарар 
саҥаны үчүгэйдик ылыммат, арай, 
уобарастаан көрүү, иэйии тылын 
өйдүүр. Ол эбэтэр, хартыыҥканы 
көрө-көрө, баҕа санааҥ  туолбут 
курдук санаан, ол онтон дуоһу-
йан, астынан, үөрэ-көтө сыһыа-
ран кэбиһэҕин. Кэмиттэн кэми-
гэр көрө сылдьан, эмиэ туолбу-
тун курдук санаан, үөрүү, астыныы 
 иэйиитинэн “аһата” сылдьаҕын. Ити 
ньыма нууччалыы “визуализация” 
диэн ааттанар. 

Ол аата, түгэх өйгө тиийэргэ 
үс суолу тутуһаҕын: хараххынан 
уобарастаан көрөҕүн, ону үтүө, 
үөрүүлээх иэйиинэн сылытаҕын, 
өссө сыал-сорук туруорунар 
 этиинэн (аффирмация) тоһоҕолоон 
биэрэҕин, тыл, санаа күүһүн туһа-
наҕын. 

АФФИРМАЦИЯЛАР
Аффирмацияны этии туспа 

быраабылалардаах. Буола илик 
кэми таарыйбакка, сибилигин 
буола турарын курдук саҥарыл-
лыахтаах. “Баҕарабын” диэн тылы 
туттуо суохтааххын. Мэлдьэһэр, 
суох оҥорор тыллары (нууччалыы 
“не” диэн эбиискэлээх) туттуллубат. 
Баҕа санаа чопчу, чуолкай буолуо-
хтаах. Сыыһа саҥаран кэбистэххэ, 
атыннык туолан хаалыан сөп! 

Сыыһа этиилэр:
“Мин муораҕа сынньаныахпын 

баҕарабын!”
“Мин элбэх харчыланыахпын 

баҕарабын!”
“Мин ыалдьыахпын баҕарбап-

пын!”
“Мин уойуохпун баҕарбаппын, 

ырыахпын баҕарабын!”
“Мин үс оҕолонуохпун баҕа-

рабын!”

Сөптөөх этиилэр:
“Мин 2020 сыл сайыныгар 

дьиэ кэргэммин кытта Хара муо-
раҕа сөтүөлүү сылдьарбыттан олус 
астынабын!”

“Мин хамнаһым 2020 сылга 
100 тыһыынча солкуобай буолбу-
туттан дьоллонобун!”, “Иккис үлэ-
биттэн ый аайы 40 тыһыынча сол-
куобай кэлэ турар!” о.д.а.

“Мин доруобуйам чэгиэн-чэб-
дик, эдэрбэр түһэн иһэбин!”

“Мин ыйааһыным үс ыйынан 
60 киилэ буолбутуттан олус-олус 
үөрэбин!”

 “Ыйааһыным 60 киилэ буола-
рыгар спордунан дьарыктанабын, 
сарсыарда аайы сүүрэбин, аспын 
көрүнэбин!” о.д.а.

“Мин үс үчүгэйкээн оҕолоох, 
дьоллоох ыал ийэтэбин, таптал лаах 
кэргэммин!”

СӨПКӨ СЫҺЫАРЫЫ 
КИСТЭЛЭҤНЭРЭ

Табыгастаах хартыыҥкала-
ры сурунааллартан, интэриниэт-
тэн ылыаххытын сөп. Сүрүннээн, 
киһи сирэйэ көстүбэтэ ордук. 
Холобур, тапталлаахтар куустуһан 
турар хартыыҥкаларыгар кинилэр 
ойоҕосторунан, эбэтэр кэннилэ-
ринэн тураллар. Билэр дьоҥҥут 
хаартыскаларын сыһыарбак-
кыт (атын киһи көҥүлүн таарый-

бат курдук). Дьиэ кэргэҥҥит хаар-
тыскатын, сөбүлэһэр буоллахтары-
на, сыһыарыахха сөп.

Баҕа санааны дьиҥнээх-
тик баҕарар эрэ буоллахха, хаар-
таҕа сыһыарыллар. Яхталары, 
дыбарыастары, спортивнай мас-
сыыналары, көмүстээх сундуукта-
ры сыһыардахха – туолара саар-
бах. Тоҕо диэтэр, бу баайы-дуолу 
уйар, булар, сөпкө салайар кыахта-
аххын дуо? Баҕар, кыһалҕаҥ, эрэ-
йиҥ эбиллээрэй? Атын киһи баҕа 
санаатын үтүктүбэккэ, бэйэҥ дьиҥ 
баҕарарыҥ буолуохтаах.

Оҕолордооххут, итиэннэ өссө 
төрүүр баҕаҕыт суох буоллаҕына, 
“Оҕолор, айар үлэ, сөбүлүүр дьа-
рык” диэҥҥэ оҕо хартыыҥкатын 
сыһыарымаҥ. Оттон ханнык эмит 
хартыыҥка тиийбэт буоллаҕына, 
уруһуйдаан биэриэххэ сөп.

Дьиэ-уот, өрөмүөн, миэбэл, 
дьиэ кыылларын хартыыҥкаларын 
“Дьиэ кэргэн” диэҥҥэ сыһыараҕыт. 
“Үп-харчы, баай-дуол” диэҥҥэ – 
араас төлөпүөннэри, массыынала-
ры, таҥаһы-сабы, ону тэҥэ, хамнас 
үрдүүрүн, бэйэ дьыалата сайдарын, 
бириэмийэ ылары, о.д.а. сыһыа-
рыахха сөп. 

Хартыыҥкалар анныларынан 
тустаах аффирмациялары суру-
йуохха сөп, оччоҕо өссө күүһүрэр. 
Баҕа санааларгытын куруук өйгө 
тута сылдьымаҥ, “туолуоҕа!” диэн 
баран, ыытан кэбиһэҕит. Ол эрэн, 
дөрүн-дөрүн хаартаҕытын көрөн, 
туолбут курдук санаан, санааҕытын 
көтөҕөн, дуоһуйуохтааххыт.

Биир да чааһын кураанахтыы 
хаалларымаҥ. Барытыгар тэҥнээн 
сыһыара сатааҥ. Хаартаны ким да 
көрбөт сиригэр, холобур, ыскаап ис 
ааныгар сыһыарыахха сөп. Имитэр, 
хайытар, бүк тутар табыллыбат. 
1-2 сыл иһинэн баҕа санаалартан 
үксэ туолуохтаах. Саҥаттан оҥорор 
буоллахха, махтанан баран, урук-
ку хаартаҕын суох гыныахтааххын. 
Иккини тэҥинэн ыйаныллыбат.

ТҮМҮКТҮҮР ЧААҺА
Хаарта үлэлээн барарын туһу-

гар – кинини “собуоттуохтааххын”. 
Ол эбэтэр, оҥорон бүтэн баран, 
хаартаҕар сыһыарыллыбыт биир 
туолар баҕа санааны тута толо-
руохтааххын. Холобур, киинэҕэ 
сылдьабын, тыҥырах оҥорторо-
бун, мүөттээх чэй иһэбин, моро-
женай атыылаһабын, о.д.а. Эмиэ 
уобарастаан көрөҕүн: чэйиҥ итии, 
 ытыскын сылытар, мүөт сыта кэлэр, 
ньуоска тыаһыыр, эчи, минньи-
гэһин! Онтон куукунаҕар баран, 
чэйгин иһэн баран, “Мин баҕа 
санааларым миэхэ, чугас дьоммор 
саамай табыгастаахтык туолал-
лар!” диэн аффирмацияны хаар-
таҕар суруйан кэбиһэҕин. Үрдүкү 
Күүстэргэ махтанаргын умну-
ма. Кэмиттэн-кэмигэр итинник 
кыра баҕа санаалары эбии сыһыа-
ра-сыһыара толоро сырыттахха, 
дьиктилээх хаарта күүскэ үлэлээн 
барыаҕа.

Төһөнөн итэҕэйэҕин, 
 иэйиилэргинэн угуттуугун, үөрэ-
көтө кэтэһэҕин – соччонон туолуо! 
Элбэх биллэр-көстөр дьон Баҕа 
санаа хаартатын оҥороллор уонна 
үксэ туоларын бэлиэтииллэр. Онон 
бу күннэргэ, табыгастаах кэмҥэ 
оҥорбут хаартаҥ баҕа санаалара 
эйиэхэ эмиэ туолалларыгар баҕа-
рабын!

Бигэ туруктаах, чэбдик олохтоох айыы сиэрдээх дьиэ кэргэн – омук кэскилэ

«Саха сирэ» хаһыат
дьиэ кэргэҥҥэ аналлаах
cыһыарыыта 
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ЧААСТАРЫНАН АРААРЫЫ
Хаарта 9 чаастаах. Улахан баатыман кумааҕытын, эбэтэр хаһыат 

балаһатын саҕа ыраас кумааҕыны ылан, тэҥ чаастарга арааран, су -
рааһыннары тардаҕыт. 

Ортотугар, “Доруобуйа” диэн чааска бэйэҕит күлбүт-үөрбүт, дьол-
ломмут хаартыскаҕытын сыһыараҕыт. Тула доруобуйаҕа сыһыаннаах 
хартыыҥкалары (спорт, иҥэмтиэлээх аһылык, о.д.а.) сыһыарыахха сөп.

Хаарта бу маннык чаастарга арахсар:
1. Үп-харчы, баай-дуол
2. Албан аат, чиэс-бочуот, билинии 
3. Таптал, сыһыан
4. Дьиэ кэргэн
5. Доруобуйа 
6. Оҕолор, айар үлэ, сөбүлүүр дьарык
7. Билии, муударас, бэйэни сайыннарыы 
8. Идэ, карьера, ситиһии 
9. Айан, сынньалаҥ, көмөлөһөөччүлэр.

Ангелина ВАСИЛЬЕВА
Angelina.vasilev@mail.ru

Билиҥҥи кэмҥэ үгүс 
дьон Баҕа санаа 
 хаартатын оҥорорунан 
үлүһүйдэ. Баҕа са-
нааҕын барытын толо-
рор үһү диэн буолла. 
Сорохтор хаарта оҥо-
рорго үөрэтэр “коуч” 
буола түстүлэр, итинэн 
харчы оҥорон барды-
лар...

БАҔА САНАА ХААРТАТА
СҮБЭҺИТ

Хаарта киһи баҕа санаатын хайдах 
толороруй? Аныгы үөрэх этэринэн, биһиги 
дьайыыларбытын, олохпутун эт мэйиибит 
буолбакка, ис, түгэх өйбүт (подсознание) 
салайар эбит. Ону бэйэбит да билбэппит. 



*  *  *

Анастасия уонна Евгений 
Эверстовтар  4 оҕолоохтор: улахан 
кыыстара Айта  экэнэмиис үөрэҕин 
бүтэрбит,  Дьокуускайга олорор. 
Сыллата төрөөбүт Виктордаах 
Денис 1-кы уонна 2-с кылааска 
үөрэнэллэр, оттон муннуларын 
бүөтэ кыысчааннара Нарыйаана 1 
сааһын туолара чугаһаан сылдьар. 

Кэргэннии Эверстовтар кыра-
тык тэрилтэҕэ үлэлээн баран, бэ -
йэлэрэ туспа тэрилтэ тэринэн 
барарга санаммыттар. Ыал аҕа 
баһылыга, Новосибирскайга үрдүк 
үөрэх кыһатыгар тутуу инже-
нерин баһылаабыт.  Евгений 
Викторович 2008-2010 сылларга  
улуус дьаһалтатыгар тутуу отделы-
гар үлэлээбит. 2012 сылтан тутуу 
чааһынай тэрилтэлэнэн, били-
гин  “Профистрой” ХЭТ генераль-
най дириэктэрэ, Намҥа омук мас-
сыыналарын саппаас чаастарын 
атыылыыр “НАМ-АВТО” маҕаһыы-
ны арыйбыт. Ону таһынан, нэһи-
лиэнньэҕэ араас өҥөнү оҥорор. 
Холобур, көрдөһүүлээх дьоҥҥо 
тутуу докумуоннарын, ол иһигэр 
симиэтэлэри, аакталары уо.д.а. 
оҥорон биэрэр уонна массыына-
тынан тиэйэр-таһар өҥөлөрү оҥо-
рор. Биир тылынан эттэххэ, олорон 
көрбөт үлэһит. 

Оттон алаһа дьиэлэрин 
араҥаччылааччы Анастасия 
Борисова дьахтар киһиэхэ сэдэх 
уонна дьикти идэлээх эбит. 
Бырааһынньык буолар сирдэрин 
киэргэтээччи, дьон сакааһынан 
үлэлиир (тэрилтэтэ суох). 

“КИҺИНИ АТАХТАРА 
АҺАТАЛЛАР”

“Киһи талан ылбыт үлэтин 
таптыахтаах, үлэтиттэн сүргэ-
тэ көтөҕүллүөхтээх. Мин үлэбин 
наһаа сөбүлүүбүн, санаабын бары-
тын ууран туран үлэлиибин. Нуучча 
өс хоһоонунан эттэххэ, киһини 
атахтара аһаталлар. Төһөнөн үлэ-
лиигин, оччонон хамнастанаҕын, 
оччонон бэйэҕин туруктаахтык 
сананаҕын. Кимтэн да көмө күүп-
пэккэ, көрдөөбөккө! 

Билиҥҥи эдэр ыччат, мин 
 саастыылаах да дьон,   үксүлэрэ 
үлэ суох дииллэрин итэҕэйбэппин. 
Тоҕо диэтэххэ, үлэ баар, үлэлиэххэ, 
бэйэни көрдөрүөххэ эрэ наада. 
Сорохтор тута улахан хамнаска 
наадыйаллар, үлэлии да иликтэ-
риттэн харчыларын мыыналлар. 
Кинилэргэ: “Бастаан эн бэйэҕин 
көрдөр, үлэһит киһини үлэ бэйэтэ 
сырса сылдьар”, —  диэн этиэхпин 
баҕарабын.  Бу олоххо бэйэлэрин 
суолларын булуна илик  дьон үлэ 
суох диэн муҥатыйаллар. 

Бэйэм тэрилтэ салайааччыта 
да буоларым быһыытынан уонна 
уонча сылы быһа тутууга үлэ-
лээн, дьону-сэргэни кытары элбэх-
тик алтыһабын. Онно көрдөхпүнэ, 
эдэр дьон  аҕыйах эрэ бырыһыа-
на үлэҕэ эппиэтинэстээх, киһи 
эрэнэр киһитэ буолар. Бэйэм, хайа 
баҕарар салайааччы курдук, ирдэ-
биллээх соҕуспун. Эппит тылы-
гар турар, эппитин толорор киһи-
ни убаастыыбын”, — диэн Евгений 
Викторович санааларын аһаҕастык 
үллэстэр. 

Кини туруу үлэһит киһи 
 буолбутугар төрөппүттэрэ Любовь 
Павловна уонна Виктор Елисеевич  
иитиилэрэ улахан оруоллааҕын 
киэн тутта этэр. Төрөппүттэрэ 
Евгенийи уонна куоракка олорор 
балтын  ханнык да үлэттэн тол-
лубакка, үлэни таптыырга, бэйэ 
иннигэр эппиэтинэстээх буолар-
га ииппиттэр. “Соҕотох уолбут диэн 
 атаахтаппатахтара, сэттис кылаас-
ка тахсыбыппар,  Намҥа гимнази-
яҕа ыыппыттара”, – диэн, номнуо 
сэттис кылаастан төрөппүттэриттэн 
тутулуга суох, бэйэтин бэйэтэ бас 
билэр, дьаһанар киһи буолбутун 
туһунан кэпсиир. 

“ИЙЭЭ”, “АҔАА” ДИЭН 
ЫҤЫРДАХТАРЫНА...

Ыал аҕата:
— Билиҥҥи үйэҕэ  бэйэҕэр  

эрэ эрэниэххэ уонна сытыы-хо-
туу буолуохха, туохха барытыгар  
аҥаар кырыытыттан киирсэн уонна  
ситиһэн иһиэххэ наада. Сахабыт 
сириттэн саҕалаан, аан дойдуга 
тиийэ бэлиитикэ, олох-дьаһах ула-
рыйа турар, күүппэтэх-көһүппэтэх 
өттүгүттэн туох баҕарар буолуон 
сөп.  Онно  барытыгар оҕону бэлэм 

оҥоруохха наада, туохтан эрэ 
иҥнэн, саараан хааллаҕына, мум-
мут оҕо курдук, биир сиргэ тэп-
сэҥнээн хаалыан сөп. 

Ыал ийэтэ:
— Оҕо өйөбүлү, бастатан туран, 

төрөппүттэриттэн  көрдүүр. Туга 
эрэ сатамматаҕына, кими эрэ 
кытта өйдөспөтөҕүнэ, ол үөскээ-
бит балаһыанньаны бииргэ оло-
рон үчүгэйдик илдьиритиэхтээх-
хин. Этэргэ дылы, “мин оҕом саары 
чаккылаах” диэбэккэ. Оҕо  сөпкө 
дуу, сыыһа дуу гыммытын туорат-
тан көрө, анаалыстыы  үөрэниэх-
тээх.

Уолаттарбыт саахыматтыыллар, 
дуобаттыыллар. Оҕолору өй-санаа 
уонна эт-хаан өттүнэн дьүөрэлээн 
дьарыктыахха наада диэн санаа-
лаахпыт.  

Биһиги оҕолорбутун иитэр-
битигэр эбээлээх-эһээбит наһаа 
көмөлөһөллөр.  Кэргэним ийэтэ 
эдэр сааһыттан олоҕун тухары 
Аппааныга оҕо уһуйааныгар үлэ-
лиир.  

Ыал аҕата:
— “Сахалар буоларбытынан, 

омукпут төрүт сиэрин-туомун 
тутуһа сатыыбыт. Оҕолорбут биһи-
гини сахалыы “ийээ”, “аҕаа” диэн 
ыҥыраллар. Туох барыта иитиит-
тэн саҕаланар. Уолаттарбыт “ийэ-
аҕа” дииллэрин дьон истэн соһуй-
даҕына, киэн туттан чынас гына-
бын (күлэр), истэргэ да олус  үчү-
гэй. 

Дьиэбитигэр оҕолорбутугар 
көмпүүтэрбит суох,  төлөпүөнү 
тутан баран олорботтор. Ол кэ -
риэтэ оскуолаларыттан кэлээт да, 
саахыматтыахтара, уруһуйдуо-
хтара, турниктарыгар  дьарыкта-

ныахтара, балтыларын көрүөхтэрэ. 
Төһө да 1-2 кылааска эрэ үөрэн-
нэллэр, төгүл, түҥэтии табылыыс-
сатын номнуо нойосуус билэл-
лэр,  тыһыынча иһинэн суоттуул-
лар. Итиннэ барытыгар эбээлэрэ 
үөрэтэр. 

ТӨРӨӨБҮТ ДЬИЭ 
КӨМӨЛӨҺӨР КҮҮСТЭЭХ

Евгений Викторович Хатыҥ 
Арыыга төрөөбүт уонна улааппыт 
алаһа дьиэтигэр олорорунан киэн 
туттар. “Санаабар, төрөөбүт төрүт 
дьиэм миэхэ көмөлөһөр курдук, 
дьиэбин наһаа харыстыыбын”, — 
диир. 

Кини ыал буолан баран, 
 улааппыт дьиэтигэр төттөрү көһөн 
кэлбитэ эмиэ киһи эрэ сэҥээрэр 
төрүөттээх эбит. Ол эбэтэр төрөп-
пүттэригэр махталын биллэрэн, 
кинилэргэ саҥа дьиэ тутан, ол  
дьиэни тупсаҕай оҥоһуулаан биэр-
бит уонна бэйэтэ дьиэ кэргэнинэн 
төрөөбүт  дьиэтигэр төннөн кэл-
бит. Кырдьыга да, бэйэтигэр буо-
лбакка, бастатан туран, төрөппүт-
тэригэр дьиэ тутан биэрэр киһи, 
хомойуох иһин, элбэҕэ суоҕа дуу. 
“Бэйэбит дьиэбитин билиҥҥитэ 
тупсаҕай гына иликпит. Тутуунан 
дьарыктанабын да, 11 сыл эрэ 
 буолан баран, массыынам гара-
аһын дьэ тутан, үөрэн аҕай сылдьа-
бын”, — диэн “саппыкыта суох сап-

«Сиэрдээх уонна ситиһиилээх дьиэ кэргэн» —  “Саха сирэ” хаһыат уонна Үөрэх сайдыытын, идэни үрдэтии институтун 
холбоһуктаах бырайыактара 
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САХА ЫАЛА

Надежда ЕГОРОВА
nadezhda-egorova-2012@mail.ru

“Саха сирэ” хаһыат уонна Үөрэх сайдыытын, 
идэни үрдэтии институтун “Сиэрдээх уонна сити
һиилээх дьиэ кэргэн” диэн 2019 сылтан саҕалам
мыт бырайыакпытын быйыл эмиэ салгыыбыт. 
Быйылгы сылга киирэн баран, бастакы тиийэн 
билсибит ыалбытынан Нам улууһун Хатыҥ Арыы 
нэһилиэгэр (Аппааны сэлиэнньэтигэр) олорор 
Анастасия уонна Евгений Эверстовтар буоллулар. 

“Аныгы олох хаамыытынан, төгүрүччү өттүттэн 
тутуу бардаҕына, бу сир суолтата түһүөн сөп. 
Онон ыһыахтыыр сирбитин хайдах баарынан 
харыстыахха наада”, — дииллэр тулагылар.  

БЭЙЭЛЭРИГЭР ЭРЭЛЛЭЭХ ЭВЕРСТОВТАР 

пыкыһыппын” диэн күлэ-оонньуу 
кэриэтэ этэр. Уопсайынан, Евгений 
Эверстовы кытары кэпсэтэ олорон, 
киниэхэ ыарахаттары көргө-нарга 
сатаан кубулутар, олоҕу үчүгэй эрэ 
өттүнэн көрөр, бэ  йэҕэ эрэллээх 
буолуу курдук үтүө  хаачыстыба-
лар баалларын бэлиэтии көрөҕүн. 

БИИСИНЭС  КӨСТҮБЭТ 
СОКУОННАРА

“Чааһынай киһи үлэлээн булбут 
үбүн-харчытын биирдэ туттан, 
ыһан-тоҕон кэбиспэт, мунньар, 
эргитэр.  Биисинэс биир  уратыта 
итиннэ сытар. Сорохтор чааһынай 

тэрилтэлээх дьону баай дьон кур-
дук сыыһа саныыллар.  Туох бары-
та көлөһүнтэн тахсар. Ону өйдүүр, 
киэҥ көрүүлээх дьон эмиэ баал-
лара үөрдэр.  Мин үлэтигэр бэри-
ниилээх,  кыахтаахтык олорор, бу 
олоххо бэйэтин булуммут дьону 
олус хайҕыыбын. Сүрүнэ, дьону 

кытары сыһыан үчүгэй буолуон 
наада. 

Тэрилтэлэр ханнык эмэ 
тэрээһиннэригэр көмөлөһөргө 
көрдөстөхтөрүнэ, төһө кыах баа-
рынан көмөлөһөбүн. Спортсмен 
буолбатахпын, ол гынан баран, 
хапсаҕайы уонна многоборье-
ны интэриэһиргиибин. Бэйэм 
ааппыттан бириис ту  руорабын. 
“Автолюбители” диэн уопсастыба-
быт пуондатыгар эмиэ кыралаан 
харчы мунньабыт. Кыаммат оҕо-
лорго көмө оҥоробут. Уопсайынан, 
ис сүрэхтэн оҥорор көмөбүт туһу-
нан киэҥ эйгэҕэ биллэрэ, иһи-
тиннэрэ сатыырбын сөбүлээбэп-
пин, бэйэни түөскэ охсунуу курдук 
саныыбын. 

КЫЛААБЫНАЙА, 
ОҔОЛОРБУТУН КИҺИЛИИ 
КИҺИ ГЫНА ИИТИИ

Евгений Эверстов:
— Биллэн турар, хас биирдии 

киһи инники олоҕор соруктаах, 
былааннаах олорор уонна ол туһу-
гар үлэлиир-хамсыыр. Биһиги  дьиэ 
кэргэн сүрүн сорукпутунан, кы -
лаабынайа, оҕолору киһилии киһи 
гына иитии буолар.  Билигин дойду 
баһылыга Владимир Путин эппит 
элбэх оҕолоохтор дьиэ ылаллары-
гар  2 бырыһыаннаах ипотека туһу-
нан толкуйдаабаппыт. Кирэдьиит 
хабалатыгар киирбэтэх киһи бэрт 
буолуо этэ. Биисинэскэ биэрэл-
лэрэ  буоллар, баҕар,  ылыам эбитэ 
дуу? (күлэр).  Ыарахаттар да баал-
лар. Холобур, үбүҥ-харчыҥ эрги-
йиитэ төһөнөн улаатар да, нолуок-
ка, бүддьүөккэ иэһиҥ улаатар кур-
дук. Атыннык эттэххэ, судаарысты-
ба биир өттүнэн көмөлөһөр, атын 
өттүнэн эйигиттэн ыган ылар... 

СЭДЭХ ДЬОҔУРДААХ 
НАРЫН-НАМЧЫ 
АНАСТАСИЯ

Эверстовтар иэримэ дьиэ-
лэрин иччилээччи, оҕолор ама-
рах ийэлэрэ Анастасия Борисовна  
Намнааҕы педагогическай кэл-
лиэһи, онтон педагогическай ака-
демияны бүтэрбит.

Анастасия Эверстова нарын-
намчы бэйэтэ, эмиэ дьикти  дьа-
рыктаах буолан соһутта.   Кини 
наар сүүрэ-көтө, устудьуоннары, 
дьону-сэргэни кытары  алтыһа, 
олох үөһүгэр сылдьыбыт киһи 
утуу-субуу кырачааннарданан, 
 дьиэҕэ олорон хаалбытын бастаан 
ыарырҕаппытын туһунан этэр.

“Нам сэлиэнньэтин түгэҕэр 
дьиэ уларсан олорбуппут. Ырааҕа 
бэрт буолан, ким да кэлбэт-бар-
бат буолан хаалбыта.  Кэргэним  
сарсыарда эрдэттэн киэһэ хойукка 
диэри үлэтигэр сылдьара, өрөбүлэ 
суох үлэлиирэ. Онтон биир-ик-
ки сылынан син үөрэнэн хаалар 

эбиккин – хаһаайка быһыытынан 
 дьиэҕэ олороҕун, ас астыыгын, 
оҕолоргун көрөҕүн. 

Арай биирдэ, чугастааҕы ыал-
быт уолларын уруу киэһэтин тэри-
йэр буолбуттара. Онно сыбаай-
бабыт остуолун киэргэтиэҥ дуо 
диэн соһуччу көрдөһүүлээх буо-
лан биэрбиттэрэ. Мин сөбүлэ-
спиппин билбэккэ да хаалбы-
тым уонна эдьиийдэрбин, балты-
ларбын кытары  баран киэргэп-
пиппит. Арай, дьон наһаа сөбүлээ-
битэ, бэйэм да астыммытым. Онтон 
ыла сыл  аҥаарыгар биирдэ-иккитэ 
аймахтарбыт, доҕотторбут кэлэн 
көрдөһөр буолбуттара. Харчытыгар 
буолбакка, дьарыктаах эрэ буо -
луохха диэн санааттан бырааһын-
ньыктарга араас киэргэллэри тол-
куйдаан оҥорор буолбутум”, — 
диэн Анастасия Борисова оҕоло-
рун көрөр кэмигэр бэйэтин суолун 
булуммутун туһунан сэһэргиир.

Наадалааҕын куораттан атыы-
лаһан, туттар тэрилэ элбээн, үөрэ-
көтө үлэлиир буолбута. Аны лоб-
зигынан маска быһан, араас киэр-
гэллэри, оһуордаах быыһыгар 
(ширма) тиийэ оҥорор буолбута. 
Ол саҕана, үөрүүлээх тэрээһин-
нэри киэргэтээччилэр (оформи-
теллар) син элбэх буоллахтарына, 
сыыйа-баайа аҕыйаан испиттэр. 
Арай, Анастасия Борисовнаҕа сака-
аһа өссө элбээтэр элбээн барбыт. 
Билигин, биллэн турар, оҕото өссө 
кыра буолан, ити дьарыгын тохтоп-
пут. “Билиҥҥитэ тохтоттум.  Киһи 
наһаа умсугу йан үлэлиир дьары-
га. Ылсыбыт үлэҕин бүтэрэн эрэ 
баран уоску йаҕын, утуйаҕын”, — 
диир Анастасия Борисовна. 

 Фанераттан оҥоһуллубут кур-
даттыы көстөр (ажурнай) киэргэл-
лэр, олбуорга сыһыарыллар харыс-
хал бэлиэлэрэ, сибэкки олордор 
нарын-намчы иһиттэр, харысхал 
ойуулаах быыстар, хаартыскаҕа 
түһэргэ аналлаах зоналар уо.д.а. – 
бу барыта илиитигэр талааннаах, 
нарын дууһалаах кэрэ куо, 4 оҕо 
ийэтэ айбыт үлэлэрэ. 

*  *  *

Сахабыт сирин улуустары-
гар бэйэлэригэр эрэллээх, этэргэ 
дылы, байылыат олох халлаантан 
түһэн кэлэрин күүппэккэ,  сити-
һиилээхтик үлэлии-хамсыы сыл-
дьар кэргэннии дьон аҕыйаҕа суо-
ҕуттан киһи санаата көтөҕүллэр. 
Маннык ыаллар дьиэ кэргэннэ-
рин уонна үлэлэрин-хамнастарын 
тэҥҥэ дьүөрэлииллэр, ис куттарын 
ары йан, дьоҕурдарын, талаанна-
рын уһугуннаран, дьоллоох олоҕу-
нан олороллор. Кинилэри кытары 
сэһэргэһэн, олохторун-дьаһахта-
рын илэ хараххынан көрдөххүнэ, 
“маннык ыччаттардаах буоллахпы-
тына, тыа сирэ тоҕо эстиэй”  диэн 
санааҥ күүһүрэр. 
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БЭЙЭЛЭРИГЭР ЭРЭЛЛЭЭХ ЭВЕРСТОВТАР 



(Салгыыта. Иннин хаһыат 3-с 
№-гэр ааҕыҥ).

Ааспыт нүөмэргэ “Киһи уҥуо-
ҕар сылдьар тоҕо бобулларый?” 
диэн ыстатыйаҕа сахаларга өлүү, 
көмүү өйдөбүллэрин тула кэпсэп-
пиппит. Ааҕааччыбыт кэлэн ыйы-
тыы биэрбитэ: “Өлбүттээхтэр күн-
нэригэр киһи уҥуоҕун хаар-
тыскатын уларытыахха, алдьаммы-
ты саҥардыахха сөп дуо? Киһи 
уҥуоҕар олордуллубут маһы туу-
руохха, алдьатыахха сөп дуо? 
Идэлээх дьону булан, бу ыйытыы-
ларбар хоруй ыларгыт буоллар”, 
— диэн.

Бэрэпиэссэр, истори ческай 
наука дуоктара Розалия Инно-
кентьевна Бравина сахаларга өлүү, 
көмүү үгэстэрин дириҥник чин-
чийбитэ, монографиялары, кинигэ-
лэри суруйбута. Киниттэн бу ыйы-
тыыга хоруйдууругар көрдөстүбүт. 

— Миигиттэн сотору-сотору 
бу туһунан ыйыталаһаллар. Онно 
биири этэбин: киһини харай-
ыыга субу курдук диэн быһа- 
бааччы этэн кэбиһэр кыаллыбат. 
Билээҕимсийэр да табыллыбат. 
Наһаа ыарахан тиэмэ. 

Сахаларга киһи уҥуоҕар үс 
сыл кэннэ сылдьыллыбат диэн үгэс 
баар. Тоҕо? “Өлбүт киһи кирдээх”, 
итинтэн сибээстээн “кир” диэн 
өйдөбүллэр бааллар. Ити анараа 
дойдуну кытта ситимнээх өйдөбүл-
лэр. Өлбүт киһи уутун аймаабаттар, 
уҥуоҕун сөргүппэттэр. Уопсайынан, 
былыргы дьон өлүүгэ, анараа дой-
дуга өйдөбүллэрэ, сыһыаннара 
букатын атын этэ. Дьалты тутта, 
орто дойду олоҕор “кири” чугаһап-
пат буола сатыыллара. Билиҥҥи 
курдук элбэх дьону мунньар бохо-
руона да диэн суоҕа, “киибэс” диэн 
аналлаах дьонунан көмтөрөллөрө. 

Ол эрээри, кэм-кэрдии, өй-са-
наа эмиэ уларыйар. Куорат саха-
лара “Төрөппүт күнэ” диэн аат-
таан, өлбүттээхтэр күннэригэр 
кылабыыһаҕа тахсар, сылдьар 
 буоллулар. Ити атын култуура өтөн 
киириитэ. Култуура олоҕу кытта 
тэҥҥэ сайдан иһэр. Онон аныгы 
киһи бэйэтэ туохха итэҕэйэринэн, 
сүрэҕэ тугу этэринэн, “эттилэр” эрэ 

дии-дии үтүктүбэккэ, ыараҥнатан 
көрөн баран, туох толкуйга кэл-
битинэн быһаарыныахтаах дии 
саныыбын. 

“Оҕо кут” диэн өйдөбүл баар. 
Ол аата оҕо сэттэтигэр диэри урук-
ку олоҕун өйдүүр. Олох былыргы 
өйдөбүл быһыылаах. Сорох улуу-
старга сүппүт. Сүрүннээн хоту улуу-
старга – Дьааҥыга, Аллайыахаҕа 
тутуһаллар. “Хотугу архаика” диэн 
өйдөбүл баар. Ыраах хоту баран, 
ойдом олорон, түҥ былыргы үгэ-
стэрин, төрүт өйдөбүллэри, сиэ-
ри-туому илдьэ хаалбыттар. 

Онон түөлбэнэн толкуй диэн 
эмиэ баар. Улуустарынан тус-туспа 
үгэһи тутуһаллар. Холобур, сорох-
тор иини эргийэллэригэр күнү 
утары бараллар. Күн киирдэ, киһи 
олоҕо түмүктэннэ диэн. Оттон 
сорохтор күн эргииринэн хаа-
маллар – бу киһи иккистээн төн-
нүө, оҕолоро этэҥҥэ олордуннар 
диэн өйдөбүлтэн. Онон туох бары-
та икки өрүттээх. 

КИҺИ КУТА ХАТТААН 
ТӨРҮҮР

“Киһи уҥуоҕа” диэн тоҕо аат-
таммытый? Толкуйдаан көрдөххө, 
былыр араҥастыыр буоланнар, 
кырылас уҥуохтара эрэ кылбаһан 
сытар буоллахтара. Ити курдук, 
барытыгар мээнэ, күдээринэ буол-
бакка, ис хоһоонноох, дириҥ суол-
талаах буоллаҕа. 

Федот Тумусов “Ыал Бии били-
итэ” диэн кинигэтигэр маннык 
суруллубут:

“Киһи өлбүтүн кэнниттэн 3 
сыл иһигэр уҥуоҕун мэҥэтэ тутул-
луохтаах. Үс сыл иһигэр силигин 
барытын ситэриллиэхтээх. Үс сыл 
кэнниттэн өлбүт киһи уҥуоҕар 
чугаһыыр да сатаммат. Көннөрү 
көрөн эрэ ааһыллыахтаах. Тугу 

да эбиллиэ, оҥоруллуо суохтаах. 
Бобуллар. 

Үс сыл иһигэр уҥуоҕун мэҥэ-
тэ тутуллубата да – ол киһи уҥуо-
ҕа суох хаалар ыйаахтаах. Үс сыл 
кэнниттэн уҥуох тутуллубат.  Онон, 
киһи Кута хаттаан төрөөн түспүтэ 
буолуо диэн, сахалар киһи уҥуо-
ҕар үс сыл кэнниттэн чугаһаабат-
тар. 

Өлбүт киһиҥ Кута хаттаан 
кэлэн түһэн, киһи буолан тыын-
наах сылдьара буолуо. Урукку 
олоҕунааҕы уҥуоҕун аһыйбы-
та буолан, төттөрү-таары бэрий-
эриҥ сатаммат. Тыыннаах, хатта-
ан төрөөн сылдьар киһини оло-
рор олоҕун моһуоктуоххун сөп. 
Сатаммат. Былыргыга  улахан Бый 
быһыы буолар.

Киһи өлөн баран, Кута-Сүрэ 
бу дойдуга иккистээн кэлэн, оҕо 
буолан төрүүр. Ол эргийэн кэлии 
Быралыйыы бараанын тутуһар. 
Сорох киһи Кута сэттэтэ, сорох 
киэнэ үстэ, сорохтор тоҕуста 
төрөөн ааһаллар үһү. Сорох киһи 
биирдэ эрэ төрүүр куттаах буолар 
үһү. Сирдээҕи кээмэйинэн, өлбүтэ 
үс сыл буолан баран, 9 эбэтэр 7 
сыл иһигэр оҕо буолан хаттаан 
төрүүр үһү”. 

Федот Тумусов бу суруйууту-
гар Билгэ “Чап уонна Сата ууста-
рын удьуордара”, Розалия  Бравина 
“Олох уонна өлүү саха итэҕэлигэр” 
кинигэлэригэр сигэммит. 

Дьэ, сахалар үс сыл буолан 
баран тоҕо киһи уҥуоҕар сылдьы-
баттарын төрүөтэ итиннэ сытар 
эбит.

ОҔО ӨЛҮҮТҮН ӨЙДӨБҮЛЭ
Оттон оҕо өлүүтүн туһунан 

“Ыал Бии Билиитэ” кинигэҕэ ман-
нык суруллубут:

“Сахаҕа оҕо сэттэтигэр диэри 
киһи суотугар кыттыспат, киһи 

ахсааныгар киирбэт дииллэрэ. 
Кинини оннооҕор торбос аба-
аһыта сиэн сөбө. 1740 сыллаахха   
Л.И.Линденау сахалар оҕо-
лорун абааһыттан куоттаран, 
сэттэ сааһыгар диэри харысхал 
(куһаҕан, тапталлаах) аатынан эрэ 
ыҥыраллар диэн суруйбута. Оҕо 
бу кэрдиис сааһыгар диэри толору 
киһинэн ааҕыллыбата көмүү сиэ-
ригэр-туомугар көстөр.

Эмиийдээх оҕо өллөҕүнэ, 
аҕата туоска суулаан баран, тыаҕа 
илдьэн кырдьаҕас мас быыһы-
гар кыбыта анньара. Тыллана илик 
оҕо төнүннэҕинэ, урукку саха-
лар сири алдьаппаттара. Биһигэр 
уган баран, биир эмит чугас аймах 
киһилэрин уҥуоҕун эргиирин иһи-
гэр хааллараллара. Арыый обур-
гу оҕону олус аймаммакка, көмүл-
лүбүт сирин бэлиэтээбэккэ, хоол-
дьуга сүөһүнү өлөрбөккө, судур-
гу харайаллара. Биһиктээх оҕо 
 уҥуоҕар Иэйэхситэ эмтэриэ диэн-
нэр, эмэккэтин угаллара. Ол кыра 
оҕо өллөҕүнэ, Кута Иэйэхситигэр 
чыычаах буолан төннөн баран, 
сотору кэминэн сиргэ хат таан 
эргиллэр диэн итэҕэли кытта 
ситимнээҕэ. Ол иһин буолуо, оҕо 
өлүүлээх дьон улаханнык өлө-сүтэ 
аймамматтар этэ. Төннүбүт иккис-
тээн эргийиэҕэ диэн эрэнэллэрэ”. 

Аныгы киһи санаатыгар, кытаа-
нах үгэс эбит. Оҕо барахсан көмүл-
лүбэккэ, салгыҥҥа сытыйа- ымыйа 
сытар буоллаҕа. Ол эрээри, урут 
араҥастааһын даҕаны дириҥ 
өйдөбүлтэн, түҥ былыргы итэҕэ-
лтэн тахсыбыт үгэс буолуохтаах. 
Онон итинник үгэстэри, сиэри- 
туому үөрэтэн, төрдүн-төбөтүн 
билэн эрэ баран, аныгы олоххо 
тутуһарын тутуһан, уларытарын 
уларытан, туһаныахха наада эбит.
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САХА ЫАЛА

“УЛАХАННЫК 
АЙМАНАР, 
АҺЫЙАР СЫЫҺА”

Федора Кобякова-Эдьиий 
Дора:

— Икки атахтаах орто дойдуга 
букатын кэлбэт. Кэмэ кэллэҕинэ, 
айыллыбыт сиригэр төннөр. 
Киһи утуйдаҕына, дьон айманыа 
суохтаах. Аһыйыы ханна барыай. 
Ол гынан баран, улаханнык 
айманар сыыһа, аньыы. Кини уутун 
уйгуурдуо суохтаахпыт. 

Утуйбут киһиттэн киһи 
куттаныа суохтаах. Хараҕын 
көрөн, айаҕын атан, илиитэ 
токуруйан сытар буоллаҕына, 
чаас кэнниттэн имэрийэн-
томоруйан, сууннарыах иннинэ, 
оннун булларан кэбиһэҕин. 
Сууннаран баран, сөбүлүүр 
таҥаһын таҥыннараллар, эргэ 
да буоллун. Сорох дьон саҥаны 
таҥыннараллар, ким хайдах 
кыахтааҕынан. Итини уруу-аймах 
бэйэтэ тэрийэр. Кыһыҥҥы кэмҥэ 
кыһыҥҥылыы таҥыннарыллар, 
саас сааскылыы, сайын 
сайыҥҥылыы, күһүн күһүҥҥүлүү, 
хайаан да бэргэһэлээх, үтүлүктээх 
буолуохтаах. Киһи айаҥҥа 
барарын курдук тэрийиллэр...

Куорат уонна тыа сирин 
усулуобуйата уратылардаах 
буолар. Мин бу сүбэбин сүнньүнэн 
тыа сиригэр туһаайабын. 

Уҥуоҕун сыл иһинэн да 
эргитиэххэ сөп. Холобур, күһүн 
айаннаабыт киһи уҥуоҕун 
саас от-мас тыллыыта, ыһыах 
ыһыллыан, окко киириэх иннинэ 
эргитиэххэ сөп. Саас айаннаабыт 
киһи буоллаҕына, күһүн кыстыкка 
киириэх иннинэ эргитэр сөп. 
Билигин үс сылы кэтэспэккэ, 
билиҥҥи тиэхиньикэ кэмигэр, 
утуйбут дьоммутун ардахха-
силбиккэ сытыарбакка, сааскы, 
күһүҥҥү ууну-хаары киллэрбэккэ, 
төһөнөн эрдэ тэринэбит да, 
оччонон ордук. 

ЭБЭН ЭТТЭХХЭ

СИЭР-ТУОМ

Ангелина ВАСИЛЬЕВА
Angelina.vasilev@mail.ru

КИҺИ УҤУОҔАР СЫЛДЬАР 
ТОҔО БОБУЛЛАРЫЙ?

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок»
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
23.00 Т/с «Сваты»
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим следам»

04.10, 02.40 Т/с «Девятый отдел»
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 «Сегодня»
09.20, 00.05 Т/с «Морские дьяво-
лы»
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 16+
16.00, 23.05 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - «Саха сирэ»  информаци-
оннай биэрии 12+
09:15 - Дойдум дьоно 12+
09:30 - Асчыттар 12+
10:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
11:15 - Айуу-чэ! 12+
11:30 - Талбан 12+
12:45 - Лекториум 12+
13:30 - Саха Сирэ-Якутия 12+
14:00 - Тэтим чааһа 12+
15:00 - Кэрэ кистэлэҥэ 12+
16:00 - Саха Сирэ-Якутия 12+
16:15 - Тыа ыччата 6+
17:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
17:30 - Полярная звезда 6+

17:45 - Мультсериал 6+
18:00 - «Саха Сирэ» информаци-
оннай биэрии 12+
18:15 - Сэргээ 12+
19:00 - «Якутия» информацион-
ная программа 12+
19:15 - Талбан 12+
20:30 - «Саха Сирэ» информаци-
онная программа 12+
21:00 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
21:45 - Сэһэн сирэ 6+
22:30 - Итоги дня 12+
23:00 - Сэргээ 12+
23:45 - Бастыҥ клип  6+
00:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
00:30 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
01:15 - Сэргээ 12+
02:00 - Итоги дня 12+
02:30 - Тэтим чааһа 12+
03:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
04:15 - Сэһэн сирэ 6+
05:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

12.00 Д/ф «Вся правда про…»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00, 14.55, 16.50, 20.15, 21.40, 04.15 
Новости
13.05, 16.55, 21.45, 04.20, 06.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 Тотальный Футбол 12+
16.00, 23.10 «Катарские игры 2020» 
12+

16.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира» 12+
17.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем 
весе. Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда 16+
19.45 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+
20.20, 11.10 «Курс Евро» 12+
20.40 «Евро близко» 
Специальный обзор 12+
22.40 «Сильнее самого себя» 12+
23.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала. «Вердер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
07.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» (Чили) 
- «Интернасьонал» (Бразилия). 
Прямая трансляция
09.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
11.30 Д/ф «Первые леди»

05.00 Сегодня утром 12+
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня
07.20, 17.30 12+
07.40 Не факт! 6+

08.20, 12.20, 16.05 Т/с «Летучий 
отряд»
16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Хроника Победы»
17.50 Д/с «872 дня Ленинграда»
18.40 Легенды армии 12+
19.25 Улика из прошлого 16+
20.30 Открытый эфир 12+
22.05 Между тем 12+
22.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин»
00.35 Х/ф «В полосе прибоя»
02.00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство»
03.20 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»

06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «Смокинг»
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
15.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Эффект колибри»
22.00 Х/ф «Механик»
23.55 Х/ф «Люси»
01.35 Х/ф «Патриот»
04.10 Х/ф «Флот Мак Хейла»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок»
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
23.00 Т/с «Сваты»
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим следам»

04.10, 03.25 Т/с «Девятый отдел»
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 «Сегодня»
09.20, 00.20 Т/с «Морские дьяво-
лы»
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 16+
16.00 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
23.05 Поздняков 16+
23.15 Мы и наука. Наука и мы 12+

06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - «Саха сирэ»  информаци-
оннай биэрии 12+
09:15 - Дойдум дьоно 12+
09:30 - Кэрэ кистэлэҥэ 12+
10:30 - Тыыннаах дорҕоон 12+
11:15 - Айуу-чэ! 12+
11:30 - Өркөн өй 12+
12:45 - Эл Иитэ 12+
13:30 - Саха Сирэ-Якутия 12+
14:00 - Тэтим чааһа 12+
15:00 - Город женщин 12+
16:00 - Саха Сирэ-Якутия 12+
16:15 - Бай 12+
16:45 - Бастыҥ клип 6+

17:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
17:30 - Полярная звезда 6+
17:45 - Мультсериал 6+
18:00 - Отчет Правительства РС 
(Я) 12+
19:00 - «Якутия» информацион-
ная программа 12+
19:15 - Талбан 12+
20:30 - «Саха Сирэ» информаци-
онная программа 12+
21:00 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
21:45 - Тыа ыччата 6+
22:30 - Итоги дня 12+
23:00 - Лекториум 12+
23:45 - Бастыҥ клип  6+
00:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
00:30 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
01:15 - Лекториум 12+
02:00 - Итоги дня 12+
02:30 - Тэтим чааһа 12+
03:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
04:15 - Тыа ыччата 6+
05:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

12.00 Д/ф «Вся правда про…»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00, 14.25, 15.25, 16.25, 18.30, 21.20, 
00.55, 04.10 Новости
13.05, 18.35, 21.25, 04.15, 06.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-

вания. Юниоры. Трансляция из 
Швейцарии 0+
15.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка преследо-
вания. Юниорки. Трансляция из 
Швейцарии 0+
16.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Катара 
0+
19.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» Трансляция 
из Катара 0+
21.00 «Катарские игры 2020» 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Интер» 0+
23.55 Тотальный Футбол 12+
01.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Наполи» Прямая 
трансляция
07.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бавария» 
0+
09.10 Х/ф «Брюс Ли»
11.00 Анатомия спорта с Эдуардом 
Безугловым 12+
11.30 Команда мечты 12+

05.00 Сегодня утром 12+
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня
07.20, 17.30 12+
07.45 Т/с «Розыскник»
12.20 Х/ф «Рысь»

14.45, 16.05 Х/ф «Мальтийский 
крест»
16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Хроника Победы»
17.50 Д/с «872 дня Ленинграда»
18.40 Скрытые угрозы 12+
19.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
20.30 Открытый эфир 12+
22.05 Между тем 12+
22.40 Х/ф «В полосе прибоя»
00.30 Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
02.05 Х/ф «Небесный тихоход»
03.20 Д/ф «Забайкальская одис-
сея»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Т/с «Мамочки»
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы»
20.00 Х/ф «Малыш на драйве»
22.20 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
00.40 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф «Розовая пантера»
03.10 Х/ф «Розовая пантера-2»
04.35 М/ф «Винни-Пух»
04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости»
04.55 М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера»
05.35 М/ф «Петушок-Золотой гре-
бешок»

БЭНИДИЭННЬИК 03.02.2020
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11.30 Д/ф «Первые леди»



05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок»
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
23.00 Т/с «Сваты»
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим следам»

04.10, 03.20 Т/с «Девятый отдел»
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 «Сегодня»
09.20, 00.40 Т/с «Морские дьяво-
лы»
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 16+
16.00, 23.35 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+
23.05 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского 12+

06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - «Саха сирэ»  информаци-
оннай биэрии 12+
09:15 - Дойдум дьоно 12+
09:30 - Готовим вкусно 12+
10:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
11:15 - Айуу-чэ! 12+
11:30 - Талбан 12+
12:45 - Аал-луук мас 12+
13:30 - Саха Сирэ-Якутия 12+
14:00 - Тэтим чааһа 12+
15:00 - Город женщин 12+
16:00 - Саха Сирэ-Якутия 12+
16:15 - Сэһэн сирэ 6+

17:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
17:30 - Полярная звезда 6+
17:45 - Мультсериал 6+
18:00 - «Саха Сирэ» информаци-
оннай биэрии 12+
18:15 - Один из нас 12+
19:00 - «Якутия» информацион-
ная программа 12+
19:15 - Талбан 12+
20:30 - «Саха Сирэ» информаци-
онная программа 12+
21:00 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
21:45 - Сэһэн сирэ 6+
22:30 - Итоги дня 12+
23:00 - Один из нас 12+
23:45 - Бастыҥ клип  6+
00:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
00:30 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
01:15 - Один из нас 12+
02:00 - Итоги дня 12+
02:30 - Тэтим чааһа 12+
03:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
04:15 - Сэһэн сирэ 6+
05:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

12.00 Д/ф «Вся правда про…»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00, 14.55, 17.20, 19.55, 22.20, 00.15 
Новости
13.05, 17.25, 22.25, 05.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.00, 23.55 «Катарские игры 
2020» 12+
15.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен» 0+
20.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Верона» 0+
22.00 «Курс Евро» 12+
23.25 Спортивные итоги января. 
Специальный обзор 12+
00.20 «Евротур. Live» 12+
00.40 Все на хоккей! 12+
01.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
03.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
06.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» (Москва, 
Россия) 0+
08.25 «Сильнее самого себя» 12+
08.55 С чего начинается Футбол 
12+
09.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция
11.25 Команда мечты 12+

05.00 Сегодня утром 12+
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня

07.20, 17.30 12+
07.40 Не факт! 6+
08.10, 12.20 Т/с «Второе зрение»
13.05 Х/ф «Родина или смерть»
15.00, 16.05 Х/ф «Тихая застава»
16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Хроника Победы»
17.50 Д/с «872 дня Ленинграда»
18.40 Легенды телевидения 12+
19.25 Код доступа 12+
20.30 Открытый эфир 12+
22.05 Между тем 12+
22.40 Х/ф «Курьер»
00.30 Т/с «Летучий отряд»
03.30 Х/ф «Риск без контракта»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
09.00 Х/ф «Птичка на проводе»
11.15 Х/ф «Команда-А»
13.40 Х/ф «Рэд»
15.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3»
22.05 Х/ф «2 ствола»
00.20 Х/ф «Механик»
02.00 Х/ф «Заплати другому»
04.00 Х/ф «Римские свидания»
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу»
05.35 М/ф «А что ты умеешь?»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10, 01.10, 03.05 Время покажет 
16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Поздний срок»
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «Крепостная»
23.00 Т/с «Сваты»
01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
04.00 Т/с «По горячим следам»

04.10, 02.40 Т/с «Девятый отдел»
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 22.55 «Сегодня»
09.20, 00.05 Т/с «Морские дьяво-
лы»
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 16+
16.00, 23.05 ДНК 16+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.00 Основано на реальных 
событиях 16+

06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - «Саха сирэ»  информаци-
оннай биэрии 12+
09:15 - Дойдум дьоно 12+
09:30 - Город женщин 12+
10:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
11:15 - Айуу-чэ! 12+
11:30 - Талбан 12+
12:45 - Сэргээ 12+
13:30 - Саха Сирэ-Якутия 12+
14:00 - Тэтим чааһа 12+
15:00 - Асчыттар 12+
16:00 - Саха Сирэ-Якутия 12+
16:15 - Сэһэн сирэ 6+

17:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
17:30 - Полярная звезда 6+
17:45 - Мультсериал 6+
18:00 - «Саха Сирэ» информаци-
оннай биэрии 12+
18:15 - Аал-луук мас 12+
19:00 - «Якутия» информацион-
ная программа 12+
19:15 - Талбан 12+
20:30 - «Саха Сирэ» информаци-
онная программа 12+
21:00 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
21:45 - Сэһэн сирэ 6+
22:30 - Итоги дня 12+
23:00 - Аал-луук мас 12+
23:45 - Бастыҥ клип  6+
00:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
00:30 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
01:15 - Аал-луук мас 12+
02:00 - Итоги дня 12+
02:30 - Тэтим чааһа 12+
03:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
04:15 - Сэһэн сирэ 6+
05:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

12.00 Д/ф «Вся правда про…»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00, 14.55, 17.20, 20.00, 22.05, 04.15 
Новости
13.05, 17.25, 22.10, 04.20, 06.40 

Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00, 23.10 «Катарские игры 2020» 
12+
15.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+
18.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже» 0+
20.05 Футбол. Кубок Германии. 1/8 
финала 0+
23.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
04.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - 
«Хоффенхайм» Прямая трансля-
ция
07.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Химки» (Россия) 0+
09.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Стронгест» 
(Боливия) - «Атлетико Тукуман» 
(Аргентина). Прямая трансляция
11.25 Команда мечты 12+

05.00 Сегодня утром 12+
07.00, 12.00, 20.15 Новости дня

07.20, 12.20, 16.05 Т/с «Второе зре-
ние»
16.00 Военные новости
17.10 Д/с «Хроника Победы»
17.30 12+
17.50 Д/с «872 дня Ленинграда»
18.40 Последний день 12+
19.25 Д/с «Секретные материалы»
20.30 Открытый эфир 12+
22.05 Между тем 12+
22.40 Х/ф «Риск без контракта»
00.20 Т/с «Летучий отряд»
03.20 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы»
09.00 Х/ф «Заплати другому»
11.35 Х/ф «Малыш на драйве»
13.55 Х/ф «Эффект колибри»
15.55 Т/с «Дылды»
20.00 Х/ф «Рэд»
22.15 Х/ф «Команда-А»
00.40 Х/ф «Сотовый»
02.20 Х/ф «Копи царя Соломона»
05.05 М/ф «Миллион в мешке»
05.35 М/ф «Путешествие мура-
вья»
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06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

11.25 Команда мечты 12+

11.25 Команда мечты 12+

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «Карнавал»
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 «Время»
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «Берлинский синдром»
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «Крылья Пегаса»
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Замок на песке»
01.00 Х/ф «Мамочка моя»

04.00 ЧП. Расследование 16+

04.35 Х/ф «Антиснайпер. Двойная 
мотивация»
06.20 Смотр 0+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
07.45 Доктор свет 16+
08.25 Едим дома 0+
09.20 Главная дорога 16+
10.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
10.55 Квартирный вопрос 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
18.00 Центральное телевидение 
16+
19.50 Секрет на миллион 16+
21.45 Международная пилора-
ма 16+
22.30 Своя правда 16+
00.25 Дачный ответ 0+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 
1919»

06:00 - Геван 12+
06:30 - Простые истины 12+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - Новости 12+
09:15 - Истиҥ илдьит 6+
09:45 - Бастыҥ клип 12+
10:00 - Кэл, олор, сэһэргэһиэх 6+
11:00 - Новости парламента 12+
11:15 - Саха итэҕэлэ 12+
11:45 - Уостан түспэт ырыалар 6+
12:00 - Хранители времени 12+
12:30 - Асчыттар 12+

13:30 - Саха сирэ. Күнтэн күн 12+
14:30 - Геван 12+
15:00 - Истиҥ илдьит 6+
15:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
19:00 - Эн сулускун! 12+
21:00 - Саха сирэ. Күнтэн күн 12+
22:00 - ТВ-спорт 12+
00:00 - Өркөн өй 12+
01:15 - Тыыннаах дорҕоон 12+
02:00 - Кэнсиэр 12+
03:00 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
03:45 - Продвижение 12+
04:00 - Саха сирэ. Күнтэн күн 12+
05:00 - Кэрэ кистэлэҥэ 6+

12.00 Футбол. Чемпиона 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Аугсбург» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль» 0+
16.00, 22.45 Новости
16.10 Все на Футбол! Афиша 12+
17.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид» - «Вильярреал» 0+
19.10 «Катарские игры 2020» 12+
19.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция
22.15 Жизнь после спорта 12+
22.50, 04.25, 06.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
23.20 «Евротур. Live» 12+
23.40 Все на хоккей! 12+
00.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Швеция - Россия. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Ювентус» Прямая 
трансляция
07.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ференцварош» 
(Венгрия) - «Ростов-Дон» (Россия) 
0+
08.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
09.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Валенсия» 
0+

05.00 М/ф
06.10 Х/ф «Родная кровь»
08.00, 12.00, 17.00 Новости дня
08.15 Легенды музыки 6+
08.45 Круиз-контроль 6+
09.10 Легенды армии 12+
10.05 Морской бой 6+
11.05 Последний день 12+
12.15 Легенды кино 6+
13.00 Улика из прошлого 16+
13.55 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым»
14.50 Не факт! 6+
15.20 СССР. Знак качества 12+
16.05 Д/с «Секретные материалы»
17.10 Задело! 12+
17.25 Т/с «Смерш. Легенда для 
предателя»
21.25 Х/ф «Родина или смерть»

23.15 Д/с «Легенды госбезопас-
ности»
00.05 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи»
12.30 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский»
14.55 Х/ф «Шпион по соседству»
16.40 Х/ф «План игры»
19.00 Х/ф «Ведьмина гора»
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах»
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера»
03.40 М/ф «Даффи Дак. 
Фантастический остров»
04.55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
05.25 М/ф «Сестрица Алёнушка и 
братец Иванушка»
05.35 М/ф «Лиса и волк»

05.00, 09.15 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 Модный приговор 6+
10.50 Жить здорово! 16+
12.10 Время покажет 16+
15.10 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 «Время»
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club»
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «Тайны следствия»
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «Деревенская история»
03.25 Х/ф «Только вернись»

04.10 Т/с «Девятый отдел»
05.00, 06.05, 07.20 Т/с «Москва. Три 
вокзала»
06.00, 07.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 «Сегодня»
09.20, 01.25 Т/с «Морские дьяво-
лы»
12.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.00, 15.25 Место встречи 16+
16.00 Жди меня 12+
17.00, 18.40 Т/с «Пёс»
20.00 Т/с «Горячая точка»
22.00 ЧП. Расследование 16+
22.40 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
23.55 Квартирный вопрос 0+
01.00 Фоменко фейк 16+

06:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
07:00 - Саҥа күн-Новый день 6+
09:00 - «Саха сирэ»  информаци-
оннай биэрии 12+
09:15 - Дойдум дьоно 12+
09:30 - Город женщин 12+
10:30 - «Күдээринэ күүрээн» теле-
сериал 12+
11:15 - Айуу-чэ! 12+
11:30 - Талбан 12+
12:45 - Один из нас 12+
13:30 - Саха Сирэ-Якутия 12+
14:00 - Тэтим чааһа 12+
15:00 - Готовим вкусно 12+
16:00 - Саха Сирэ-Якутия 12+
16:15 - Сэһэн сирэ 6+

17:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
17:30 - Полярная звезда 6+
17:45 - Мультсериал 6+
18:00 - «Саха Сирэ» информаци-
оннай биэрии 12+
18:15 - Эл иитэ 12+
19:00 - «Якутия» информацион-
ная программа 12+
19:15 - Өркөн өй 12+
20:30 - «Саха Сирэ» информаци-
онная программа 12+
21:00 - Эр санаа 12+
22:00 - Бай 12+
22:30 - Итоги дня 12+
23:00 - Эл иитэ 12+
23:45 - Бастыҥ клип  6+
00:00 - К 75-летию Великой 
Победы 12+
00:30 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
01:15 - Эл иитэ 12+
02:00 - Итоги дня 12+
02:30 - Тэтим чааһа 12+
03:30 - Эр санаа 12+
04:30 - Бай 12+
05:00 - Саҥа күн-Новый день 6+

12.00 Д/ф «Вся правда про…»
12.30 Д/ф «Жестокий спорт»
13.00, 14.55, 17.35, 19.30, 22.25, 00.30 
Новости
13.05, 17.40, 19.35, 00.35, 04.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.00 «Евротур. Live» 12+
15.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 
игры» Финляндия - Россия 0+

18.10, 22.05 «Катарские игры 2020» 
12+
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против 
Кристианы «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США 16+
20.35 «ВАР в России» 12+
21.05 Все на Футбол! Афиша 12+
22.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джамал Юсупов про-
тив Петчморакота Петчьинди. 
Марат Гафуров против Юрия 
Лапикуса. Прямая трансляция из 
Индонезии
01.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Болонья» Прямая 
трансляция
06.40 Точная ставка 16+
07.00 «Евро близко» 
Специальный обзор 12+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
10.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Канады 0+
10.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
16+

05.00 Не факт! 6+
05.50, 07.20 Х/ф «Курьер»

07.00, 12.00, 20.15 Новости дня
08.15 Х/ф «Мальтийский крест»
10.25, 12.20, 15.50, 16.05, 20.30 Т/с 
«Военная разведка. Западный 
фронт»
16.00 Военные новости
21.25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности»
22.10 Десять фотографий 6+
23.05 Х/ф «Ярослав»
01.10 Х/ф «Тихая застава»
02.40 Х/ф «Где 042?»
03.50 Х/ф «Летающий корабль»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.35 М/с «Охотники на троллей»
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица»
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
09.00 Х/ф «2 ствола»
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «Лёд»
23.35 Х/ф «В метре друг от друга»
01.50 Х/ф «Игры разума»
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор»
05.15 М/ф «Кошкин дом»
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05.30, 06.10 Х/ф «Моя мама - неве-
ста»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто ты 
попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 «Время»
22.00 Dance Революция 6+
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых»
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.55, 02.10 Х/ф «Родной человек»
08.00 Местное время. 
Воскресенье
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «Возраст любви»
14.00 Х/ф «Никто кроме нас»
17.50 Ну-ка, все вместе! 16+
20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «Золото Колчака»

04.00 Их нравы 0+
04.20 Таинственная Россия 16+
05.10 Центральное телевидение 
16+
07.00, 09.00, 15.00 «Сегодня»
07.20 У нас выигрывают! 12+
09.20 Первая передача 16+
10.00 Чудо техники 12+
10.55 Дачный ответ 0+
12.00 Нашпотребнадзор 16+
13.10 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.20 Следствие вели... 16+
17.00 Новые русские сенсации 16+
18.00 Итоги недели
19.10 Звезды сошлись 16+
20.45 Ты не поверишь! 16+
21.55 Основано на реальных 
событиях 16+
01.05 Х/ф «Игра с огнем»

06:00 - Геван 12+
06:30 - Кэл, олор, сэһэргэһиэх 6+
07:30 - Будем вместе 12+
07:45 - Полярная звезда 6+
09:00 - Новости 12+
09:15 - Истиҥ илдьит 6+
09:45 - Бастыҥ клип 12+
10:00 - Будем вместе 12+
10:15 - Родной край 6+
10:45 - Оҕо саас ыллыыр 6+

11:00 - Мультсериал 6+
12:00 - Хранители времени 12+
12:30 - Готовим вкусно 12+
13:30 - Итоги недели 12+
14:30 - Геван 12+
15:00 - Истиҥ илдьит 6+
15:30 - Золотой фонд 6+
16:15 - Продвижение 12+
16:30 - Охота и рыбалка в 
Якутии12+
17:00 - Клевая рыбалка12+
17:30 - ТВ-Спорт 12+
20:00 - Тыыннаах дорҕоон 12+
20:45 - Бастыҥ клип 12+
21:00 - Итоги недели 12+
22:00 - Кэнсиэр  6+
01:00 - Эр санаа 12+
02:00 - Документальный фильм с 
субтитрами 12+
03:30 - Клевая рыбалка12+
04:00 - Итоги недели 12+
05:00 - Город женщин 6+

12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Амьен» - «Монако» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Гранада» 
0+
16.00, 18.10, 22.40 Новости
16.10 Футбол. Чемпионат 
Португалии. «Порту» - 
«Бенфика» 0+
18.15 Жизнь после спорта 12+
18.45, 22.45, 04.25, 06.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
19.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
19.50 «Евротур. Live» 12+
20.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры» Россия - Чехия. Прямая 
трансляция
23.10 «Катарские игры 2020» 12+
23.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севилья» 
Прямая трансляция
04.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Милан» Прямая 
трансляция
07.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
07.40 Художественная гимнасти-
ка. Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабаевой в рам-
ках программы «ГАЗПРОМ - 
ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 2020» 
Трансляция из Москвы 0+
10.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+

03.55 Т/с «Военная разведка. 
Западный фронт»
08.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
08.25 Служу России 12+
08.55 Военная приемка 6+
09.45 Код доступа 12+
10.30 Скрытые угрозы 12+
11.20 12+
11.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины»
12.35 Т/с «Охота на вервольфа»
17.00 Главное с Ольгой Беловой

18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска»
22.00 Фетисов 12+
22.45 Х/ф «Дерзость»
00.45 Х/ф «Родная кровь»
02.15 Х/ф «Летающий корабль»
03.15 Д/ф «Морской дозор»
04.05 Д/ф «Стихия вооружений»
04.35 Д/с «Москва фронту»

06.00, 05.45 Ералаш 6+
06.20 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
06.45 М/с «Приключения кота в 
сапогах»
07.10 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «Шпион по соседству»
12.05 Х/ф «План игры»
14.20 Х/ф «Ведьмина гора»
16.20 Х/ф «Небоскрёб»
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
21.00 Х/ф «тихоокеанский рубеж-
2»
23.05 Х/ф «Трон. Наследие»
01.35 Х/ф «Храброе сердце»
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях»
04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»
05.15 М/ф «Две сказки»
05.30 М/ф «Хвосты»
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БЭНИДИЭННЬИК

06.05 День в истории
06.10 Геван
06.30 Здоровая нация
06.45 Ретро концерт
07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.00 Сонун 
07.12 История биир күнэ 
07.15 Гороскоп 
07.30 Новости 
07.35 Болҕомто киинигэр-Ре-
зонанс
07.47 Ситиһиилээх буолуохха
08.00 Сонун 
08.05 Бастакы ыалдьыт 
08.30 Новости 
08.35 Аан дойду сонуна
08.38 Саха сирин чулуу 
дьоно
09.10 Саха сирин сонуна
09.30 Новости
09.35 Оонньуу
10.00-11.00 Русский блок 
«Хороший день!»
10.05 История одного дня
10.08 Гороскоп
10.15 События. Подключения 
по телефону
10.18 Выдающиеся люди 
Якутии
10.23 Ведущие, музыка
10.30 Новости
10.33 Прямой эфир
11.00-13.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Үтүө күнүнэн, Сахам сирэ!»
11.00 Сонун
11.15 Рубрика к 75-летию 
Победы
11.25 События. Подключения 
по телефону
11.30 Новости 
11.35 Интерактив
12.00 Сонун 
12.05 Ведущие
12.10 Республика бүт-
түүнэ-Вся республика
12.15 События. Подключения 
по телефону
12.23 Болҕомто киинигэр- 
Резонанс
12.30 Новости
12.35 Здоровая нация
13.00-14.00 Общественно-
политический блок «КЭМ 
ТЭТИМЭ»
13.00 Сонун
13.05 Инники күөҥҥэ
14.00 Тэтим чааһа
15.00-18.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Кэпсээҥҥит, хайдах оло-
роҕут?»
15.00 Сонун

15.10 История быыһын сэгэ-
тэн
15.23 События. Подключения 
по телефону
15.30 Новости
15.35 Интерактив
16.00 Сонун
16.23 Улуус хаһыаттара кэп-
сииллэр
16.30 Новости
16.48 События. Подключения 
по телефону
17.02 Саха сирин сонуна
17.05 Студия ыалдьыта
17.30 Барыс уонна туһа
17.47 Спорт түһүлгэтэ
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
18.00 Сонун
18.07 Интерактив
19.00 Новости
19.07 Интерактив
19.30 Сонун
20.00 Новости
21.00 Уус-уран ааҕыы
23.00-06.00 Музыка по 
городу

ОПТУОРУННЬУК

06.05 День в истории
06.10 Геван
06.27 Спорт түһүлгэтэ
06.30 Тускул билгэтэ
07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.00 Сонун 
07.12 История биир күнэ 
07.15 Гороскоп 
07.30 Новости 
07.35 Болҕомто киинигэр-Ре-
зонанс
07.47 Сүбэһит
08.00 Сонун 
08.05 Бастакы ыалдьыт 
08.30 Новости 
08.35 Аан дойду сонуна
08.38 Саха сирин чулуу 
дьоно
09.10 Саха сирин сонуна
09.26 Сводка ГИБДД
09.30 Новости
09.35 Оонньуу
10.00-11.00 Русский блок 
«Хороший день!»
10.05 История одного дня
10.08 Гороскоп
10.15 События. Подключения 
по телефону
10.18 Выдающиеся люди 
Якутии
10.23 Ведущие, музыка
10.30 Новости
10.33 Прямой эфир
11.00-13.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Үтүө күнүнэн, Сахам сирэ!»

11.00 Сонун
11.15 Рубрика к 75-летию 
Победы
11.25 События. Подключения 
по телефону
11.30 Новости 
11.35 Интерактив
12.00 Сонун 
12.05 Ведущие
12.10 Республика бүт-
түүнэ-Вся республика
12.15 События. Подключения 
по телефону
12.23 Болҕомто киинигэр- 
Резонанс
12.30 Новости
12.35 Тускул билгэтэ
13.00-14.00 Общественно-
политический блок «КЭМ 
ТЭТИМЭ»
13.00 Сонун
13.05 Актуальный разговор
14.00 Тэтим чааһа
15.00-18.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Кэпсээҥҥит, хайдах оло-
роҕут?»
15.00 Сонун
15.10 История быыһын сэгэ-
тэн
15.23 События. Подключения 
по телефону
15.30 Новости
15.35 Интерактив
16.00 Сонун
16.23 Улуус хаһыаттара кэп-
сииллэр
16.30 Новости
16.48 События. Подключения 
по телефону
17.02 Саха сирин сонуна
17.05 Студия ыалдьыта
17.30 Барыс уонна туһа
17.47 Спорт түһүлгэтэ
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
18.00 Сонун
18.07 Интерактив
19.00 Новости
19.07 Интерактив
19.30 Сонун
20.00 Новости
21.00 Уус-уран ааҕыы
23.00-06.00 Музыка по 
городу

СЭРЭДЭ

06.05 День в истории
06.10 Геван
06.27 Спорт түһүлгэтэ
06.30 Түмэл тиһигэ-Архыып 
докумуоннара
07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.00 Сонун 
07.12 История биир күнэ 

07.15 Гороскоп 
07.30 Новости 
07.35 Болҕомто киинигэр-Ре-
зонанс
07.47 Ойуу тыл оһуора
08.00 Сонун 
08.05 Бастакы ыалдьыт 
08.30 Новости 
08.35 Аан дойду сонуна
08.38 Саха сирин чулуу 
дьоно
09.10 Саха сирин сонуна
09.30 Новости
09.35 Оонньуу
10.00-11.00 Русский блок 
«Хороший день!»
10.05 История одного дня
10.08 Гороскоп
10.15 События. Подключения 
по телефону
10.18 Выдающиеся люди 
Якутии
10.23 Ведущие, музыка
10.30 Новости
10.33 Прямой эфир
11.00-13.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Үтүө күнүнэн, Сахам сирэ!»
11.00 Сонун
11.15 Рубрика к 75-летию 
Победы
11.25 События. Подключения 
по телефону
11.30 Новости 
11.35 Интерактив
12.00 Сонун 
12.05 Ведущие
12.10 Республика бүт-
түүнэ-Вся республика
12.15 События. Подключения 
по телефону
12.23 Болҕомто киинигэр- 
Резонанс
12.30 Новости
12.35 Интерактив
13.00-14.00 Общественно-
политический блок «КЭМ 
ТЭТИМЭ»
13.00 Сонун
13.05 Инники күөҥҥэ
14.00 Тэтим чааһа
15.00-18.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Кэпсээҥҥит, хайдах оло-
роҕут?»
15.00 Сонун
15.10 История быыһын сэгэ-
тэн
15.23 События. Подключения 
по телефону
15.30 Новости
15.35 Интерактив
16.00 Сонун
16.23 Улуус хаһыаттара кэп-
сииллэр
16.30 Новости
16.48 События. Подключения 
по телефону
17.02 Саха сирин сонуна
17.05 Студия ыалдьыта
17.30 Барыс уонна туһа
17.47 Спорт түһүлгэтэ
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
18.00 Сонун
18.07 Тыыннаах дорҕоон

19.00 Новости
19.07 Интерактив
19.30 Сонун
20.00 Новости
21.00 Уус-уран ааҕыы
23.00-06.00 Музыка по 
городу

ЧЭППИЭР

06.05 День в истории
06.10 Геван
06.27 Спорт түһүлгэтэ
06.35 Ахтан-санаан 
ааһыаҕыҥ
07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.00 Сонун 
07.12 История биир күнэ 
07.15 Гороскоп 
07.30 Новости 
07.35 Болҕомто киинигэр-Ре-
зонанс
07.47 Рубрика
08.00 Сонун 
08.05 Бастакы ыалдьыт 
08.30 Новости 
08.35 Аан дойду сонуна
08.38 Саха сирин чулуу 
дьоно
09.10 Саха сирин сонуна
09.30 Новости
09.35 Оонньуу
10.00-11.00 Русский блок 
«Хороший день!»
10.05 История одного дня
10.08 Гороскоп
10.15 События. Подключения 
по телефону
10.18 Выдающиеся люди 
Якутии
10.23 Ведущие, музыка
10.30 Новости
10.33 Прямой эфир
11.00-13.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Үтүө күнүнэн, Сахам сирэ!»
11.00 Сонун
11.15 Рубрика к 75-летию 
Победы
11.25 События. Подключения 
по телефону
11.30 Новости 
11.33 Анонс газеты «Саха 
сирэ»
11.35 Интерактив
12.00 Сонун 
12.05 Ведущие
12.10 Республика бүт-
түүнэ-Вся республика
12.15 События. Подключения 
по телефону
12.23 Болҕомто киинигэр- 
Резонанс
12.30 Новости
12.35 Интерактив
13.00-14.00 Общественно-
политический блок «КЭМ 
ТЭТИМЭ»
13.00 Сонун
13.05 Инники күөҥҥэ
14.00 Тайм аут
15.00-18.00 Музыкально-
развлекательный канал 

«Кэпсээҥҥит, хайдах оло-
роҕут?»
15.00 Сонун
15.10 История быыһын сэгэ-
тэн
15.23 События. Подключения 
по телефону
15.30 Новости
15.35 Интерактив
16.00 Сонун
16.23 Улуус хаһыаттара кэп-
сииллэр
16.30 Новости
16.48 События. Подключения 
по телефону
17.02 Саха сирин сонуна
17.05 Студия ыалдьыта
17.30 Барыс уонна туһа
17.47 Спорт түһүлгэтэ
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
18.00 Сонун
18.07 Интерактив
19.00 Новости
19.07 Интерактив
19.30 Сонун
20.00 Новости
21.00 Уус-уран ааҕыы
23.00-06.00 Музыка по 
городу

БЭЭТИНСЭ

06.05 День в истории
06.10 Геван
06.27 Спорт түһүлгэтэ
06.30 Тускул билгэтэ
07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.00 Сонун 
07.12 История биир күнэ 
07.15 Гороскоп 
07.30 Новости 
07.35 Болҕомто киинигэр-Ре-
зонанс
07.47 Чөл буол
08.00 Сонун 
08.05 Бастакы ыалдьыт 
08.30 Новости 
08.35 Аан дойду сонуна
08.38 Саха сирин чулуу 
дьоно
09.10 Саха сирин сонуна
09.26 Сводка ГИБДД
09.30 Новости
09.35 Оонньуу
10.00-11.00 Русский блок 
«Хороший день!»
10.05 История одного дня
10.08 Гороскоп
10.15 События. Подключения 
по телефону
10.18 Выдающиеся люди 
Якутии
10.23 Ведущие, музыка
10.30 Новости
10.33 Прямой эфир
11.00-13.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Үтүө күнүнэн, Сахам сирэ!»
11.00 Сонун
11.23 Рубрика к 75-летию 
Победы
11.25 События. Подключения 
по телефону

11.30 Новости 
11.35 Интерактив
12.00 Сонун 
12.05 Ведущие
12.10 Республика бүт-
түүнэ-Вся республика
12.15 События. Подключения 
по телефону
12.23 Болҕомто киинигэр- 
Резонанс
12.30 Новости
12.35 Тускул билгэтэ
13.00-14.00 Общественно-
политический блок «КЭМ 
ТЭТИМЭ»
13.00 Сонун
13.05 Власть и общество
14.00 Тэтим чааһа
15.00-18.00 Музыкально-
развлекательный канал 
«Кэпсээҥҥит, хайдах оло-
роҕут?»
15.00 Сонун
15.10 История быыһын сэгэ-
тэн
15.23 События. Подключения 
по телефону
15.30 Новости
15.35 Интерактив
16.00 Сонун
16.23 Улуус хаһыаттара кэп-
сииллэр
16.30 Новости
16.48 События. Подключения 
по телефону
17.02 Саха сирин сонуна
17.05 Студия ыалдьыта
17.30 Барыс уонна туһа
17.47 Спорт түһүлгэтэ
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
18.00 Сонун
18.07 Интерактив
19.00 Новости
19.07 Интерактив
19.30 Сонун
20.00 Новости
21.00 Уус-уран ааҕыы
23.00-06.00 Музыка по 
городу

СУБУОТА

07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.16 История биир күнэ
07.22 Гороскоп
07.25 Рубрика к 75-летию 
Победы
07.35 Сарсыардааҥҥы эҕэрдэ
08.10 Нэдиэлэ түмүгэ
08.20 Аан дойду сонуна
08.30 Оонньуу
09.05 Өрөбүллээҕи көрсүһүү
09.23 Ведущие
09.28 История биир күнэ
09.34 Саха сирин сонуна
09.37 Гороскоп
09.45 Рубрика к 75-летию 
Победы
10.00-14.00 Музыкальный 
канал
10.05 Олох омоон суолунан
10.23 День в истории
10.33 Саха сирин чулуу дьоно

11.05 Төрүт түһүлгэ
11.25 Тылдьыт
12.00 Нэдиэлэ түмүгэ
12.15 Саҥарар Дьокуускай
12.23 Саха сирин чулуу дьоно
12.25 Интерактив
13.10 Санаа сэргэтэ
14.05 Горожане-Берег друж-
бы
14.23 День в истории
14.28 Саха сирин чулуу дьоно
15.20 Наука у микрофона
16.03 Тыыннаах дорҕоон
17.05 Радио көмүс фонда-
тыттан
18.00-21.00 Музыкальный 
канал
21.00 Радио көмүс фонда-
тыттан
23.00-06.00 Музыка по 
г.Якутску

БАСКЫҺЫАННЬА

07.00-10.00 Информационно-
развлекательный блок 
«ЭРДЭҺИТТЭР»
07.16 История биир күнэ
07.22 Гороскоп
07.25 Рубрика к 75-летию 
Победы
07.35 Сарсыардааҥҥы эҕэрдэ
08.10 Итоги недели
08.20 Аан дойду сонуна
08.30 Оонньуу
09.05 Өрөбүллээҕи көрсүһүү
09.23 Ведущие
09.28 История биир күнэ
09.34 Саха сирин сонуна
09.37 Гороскоп
09.45 Рубрика к 75-летию 
Победы
10.00-14.00 Музыкальный 
канал
10.05 Аартык
10.28 День в истории
10.33 Саха сирин чулуу дьоно
11.05 Ахтан-санаан 
ааһыаҕыҥ
11.25 Ааҕыы абылаҥа-Клас-
сическай музыка
11.28 Интерактив
12.00 Итоги недели
12.15 Араадьыйаҕа — суру-
йааччылар
12.23 Саха сирин чулуу дьоно
12.25 Якутия в мире- Саха 
сирэ Аан дойду эйгэтигэр
13.10 Үтүө тылынан-Кэрэ 
эйгэтигэр
14.05 Культурная среда
14.23 День в истории
14.28 Саха сирин чулуу дьоно
16.05 Түмэл тиһигэ-Архыып 
докумуоннара
17.05 Радио көмүс фонда-
тыттан
18.00-21.00 Музыкальный 
канал 
21.00 Радио көмүс фонда-
тыттан
23.00-06.00 Музыка по 
г.Якутску

САХА АРААДЬЫЙАТА

«Лейпциг» 0+

Үһүс болдьоҕун Үгүлээккэ 
дьаһалта баһылыгынан үлэлиир 
Октябрь Иванович Лукин кытыы 
нэһилиэк кыһалҕаларын, ааспыт 
сыллааҕы сүрүн тэрээһиннэри, тыа 
хаһаайыстыбатын салаатын сайын-
нарыы түмүктэрин, быйылгы сорук-
тары билиһиннэрэр:

БЭЛИЭ ТҮГЭННЭР
Нэһилиэкпит 1911 сыллаах-

ха тэриллибитин туһунан сурукка 
киирэ сылдьар. Ол эрэн, хас да үйэ 
анараа өттүгэр тутуллубут таҥа-
ра дьиэтин тула дьон тоҕуоруһан 
олордоҕо. Нэһилиэк төрүттэнии-
тин ити кэмнэртэн ситимнээтэххэ, 
Үгүлээт улууска иккис кырдьаҕас 
нэһилиэнньэлээх пуун буолан хаа-
лыан эмиэ сөп. Билигин архыыпка 
итини чуолкайдыыр үлэ бара турар. 

2020 сылга Үгүлээт оскуола-
тын 100 сыллаах үбүлүөйэ бэли-
этэниэхтээх, Ааҕар балаҕан 1920 
сыл лаахха тэриллибитэ, онон 
быйыл култуура тэрилтэтэ тэрил-
либитэ эмиэ 100 сылын бэлиэ-
тиэхпит, оттон балыыһабыт – 85 
сыла. Итини тэҥэ, Үгүлээт сири-
гэр “Тимирдикээн” кыылы-сүөлү 

ха  рыстыыр ресурснай резерват 
тэриллибитэ быйыл 25 сылын туо-
лар.

Нэһилиэккэ араас түмсүүлэр 
көхтөөхтүк үлэлииллэр. Ордук 
“Күбэйэ” диэн эбээлэр түмсүүлэрэ 
сэргэх, кинилэр ааспыт сылга 10 
сыллаах үбүлүөйдэрин бэлиэтээ-
тилэр. Санкт-Петербурга аан дой-
дутааҕы бэстибээлгэ 1 истиэпэн-
нээх лауреат аатын ылан кэлбит-
тэрэ. Капитоновкаҕа, Сосновкаҕа 
сылдьан инбэлииттэргэ кэн-
сиэртээбиттэрэ, сэмэй бэлэхтэрин 
туттарбыттара. 

2019 СЫЛГА БҮДДЬҮӨТ 
— 25 МӨЛҮЙҮӨН 
СОЛКУОБАЙ

2019 сылга нэһилиэк бүд-
дьүөтэ 18 мөлүйүөн солкуобай-
ынан бигэргэммит буоллаҕы-
на, тастан 7 мөлүйүөн солкуобай 
киирэн, сыл бүтүүтэ бүддьүөппүт 
25 мөлү йүөҥҥэ тиийэ үрдээбитэ. 
Сүрүннээн, улуус үбүнэн көмөлөстө, 
итиэннэ араас куонкурустарга кыт-
тыы үбү-харчыны тарта. Холобура, 
улуус уу баһар массыынаны ылыы-

га үп көрбүтэ, бэйэбит нэһилиэн-
ньэ көҕүлээһинин өйүүр быра-
гыраама куонкурсугар кыайбып-
пыт, “Хотугу Бүлүү” диэн олохтоох 
тэрилтэ до  хуот киллэрдэ. Ааспыт 
сыллары кытта тэҥнээтэххэ, бүд-
дьүөппүт быдан эбиллэн, балачча 
үлэни ыыттыбыт.

НАЦИОНАЛЬНАЙ 
НЭҺИЛИЭК БУОЛАРГА – 
РЕФЕРЕНДУМ

Национальнай нэһилиэккэ ула-
рытыы боппуруоһа 1995 сылтан 
турбута. Бастаан В.М. Алексеев 
салайааччылаах “Амыһаах” диэн 
аҕа ууһун общината тэриллибитэ. 
Архыыптан 1910 сыллааҕы Үгүлээт 
хаһаайыстыбаннай кинигэтэ 
диэххэ сөп курдук докумуон булул-
лубута. Докумуоҥҥа олохтоохтор 
“кочующие эвенки” диэн суруллу-
буттар, ким төһө табалааҕа, туох 
баайдааҕа-дуоллааҕа, аҕа ууста-
рын дьонун ахсаана кытта тиһил-
либит этэ. 

Община үгүлээттэр эбэҥки буо-
ларбытын туоһулуур суут уурааҕын 
таһаартарбыт этэ. Кырдьаҕастар 
эбэҥки буолалларын туһунан сиби-
диэтэлистибэ, эдэрдэр пааспарга 
угуллар докумуон ылбыттара. 

Кэлиҥҥи сылларга нацио-
нальнай нэһилиэк буоларга элбэх 
тэрээһин үлэ ыытылынна. Ол түмү-
гүнэн ааспыт сыл кулун тутар 31 
күнүгэр эбэҥки национальнай 
нэһилиэгэ буолар туһунан аан 
бастаан референдум ыыппыппыт. 
Сокуон хараҕынан референду-
му ыытыы элбэх ирдэбиллээх этэ. 
Быыбар хамыыһыйатын, Арктика 
кэмитиэтин, өрөспүүбүлүкэ 
хамыыһыйатын кытта ыкса үлэ-
лэһии түмүгэр быраабыланы, со -
куону кэспэккэ, референдум 
ыытыллыбыта.

Референдумҥа нэһилиэнньэ 70 
бырыһыана кыттыбыта, онтон 94 % 
национальнай нэһилиэк буоларга 
сөбүлэспитэ, 6 % утарбыта, ол иһи-
гэр бюллетеннэр дьиҥэ суоҕунан 
ааҕыллыбыттара. Сотору кэминэн 
– олунньу ый бүтүүтэ референдум 
түмүгэ Ил Түмэҥҥэ көрүллүөхтээх.

2020 сылга буолаары турар 
биэрэпискэ эбэҥки ахсаана эл -
биирэ буолуо диэн сабаҕалыыбын. 
2010 сыллааҕы биэрэпис көрдөр-
бүтүнэн, нэһилиэнньэ 30 % хоту-

гу кыра ахсааннаах норуокка киир-
сэллэрин суруттарбыттара.

САХА ЫНАҔЫН ИИТЭРГЭ 
ТУРУНАЛЛАР

Улууска саамай аҕыйах 
сүөһүлээх нэһилиэк буолабыт. Дьон 
үксэ булдунан-балыгынан олорор. 
Уруккута Үгүлээт “Күүлэт” сопхуос 
биир улахан отделениета этибит, 
кэлин кэтэх хаһаайыстыбаларга 
эрэ ынах сүөһү ордон хаалбыта... 

Бастаан биэс сыллааҕыта ынах 
сүөһүнү тутар бастакы тэрээһин-
нээх хаһаайыстыба тэриллибитэ, 
хотон тутуллубута. Тэрээһиннээх 
хаһаайыстыбалары тэрийиини, 
сүөһү тутар дьону өйүүр үлэни 
ыытарбыт түмүктэрдээх буолан 
эрэр. 4 бааһынай хаһаайыстыба, 
“Үнүгэс” кэпэрэтиип баар буоллу-
лар. Хаһаайыстыбалар ынах сүөһү, 
сылгы, сибиинньэ туталлар. 

2019 сылга нэһилиэк дьонун 
кытта мунньахтаан саха ынаҕын 
иитэргэ быһаарыы ылбыппыт. 
Кырыкый нэһилиэгиттэн сайын 
икки саха оҕуһун аҕалбып-
пыт. Ынахтарбыт төрөөн эрэллэр. 
Олохтоох бүддьүөттэн 1,8 мөлү-
йүөн солкуобай көрөммүт, саҥа 
хотон тутуутун муус устарга түмүк-
түөхтээхпит. Тыа хаһаайыстыба-
тын министиэристибэтин кытта 
сөбүлэһии түмүгүнэн муници-
пальнай бас билиигэ диэн 50 саха 
ынаҕын аҕалтарыахтаахпыт. 

Элбэх балыктаах Түҥ өрүс 
үрдүгэр олорорбутунан, дьону до-
хуоттаах оҥорорго балык астааһы-
нынан дьарыктаныахтаахпыт. Улуус 
көмөтүнэн 1,1 мөлүйүөн солкуобай 
балык ыыһыыр тэрил ылыахпыт.

САҤА ҮЛЭ МИЭСТЭТИН 
ТАҺААРЫЫ

“Хотугу Бүлүү” диэн муни-
ципальнай автономнай тэрилтэ 
тэрийбиппит. Тэрилтэ 3 киһилээх, 
тэрилтэлэргэ, дьоҥҥо тыраа-
ныспар өҥөтүн оҥорор. Биир ула-
хан сыала-соруга – Бүлүү куо-
ракка диэри олохтоммут сыана-
ны биир таһымҥа тутуу буолар. 
Бүлүүгэ диэри айан 3 тыһыынча 
солкуобайга тиийэ үрдүү сылдьы-
быта тыа дьонугар охсуулаах этэ. 
Билигин дьон 1 тыһыынча солкуо-
байга киирэр.

ИККИ МЭНДИЭМЭННЭЭХ 
ТААС ОҔО УҺУЙААНА 
ТУТУЛЛУО

Бөһүөлэги тупсаҕай, үчүгэй 
көрүҥнээх оҥорууга үлэ сылын 
аайы бара турар. Оҕо былаһаак-
ката тутуллубута, соҕуруу үүнэр 
мастар олордуллубуттара, Кыайыы 
75 сылыгар болуоссаты саҥар-
дан биэрдибит, 2009 сылтан 
сайыҥҥы уу ситимэ үлэлии турар, 
өрөспүүбүлүкэ бырагырааматы-
гар киирэн, сайыҥҥы уу ситимин 
атын күөлгэ диэри тардыыга ула-
хан үлэни ыыттыбыт.  

2019 сыл бүтүүтэ 50 миэстэлээх 
2 мэндиэмэннээх таас  дьиэлээх 
оҕо уһуйаанын тутуу национальнай 
бырайыагынан федеральнай быра-
гыраамаҕа киирбитэ бөһүөлэк дьо-
нун санаатын улаханнык көтөхпүтэ. 
Сотору кэминэн аукцион ыытыл-
лан, бэдэрээтчит бы  һаарыллан, 
2021 сылга саҥа тутуу үлэҕэ кии-
риэхтээх. 

Кэлиҥҥи 2-3 сыл тухары 
 улуустан харчы көрүллэн, оскуола 
дьиэтин хапытаалынай өрөмүөнэ 
ыытылынна. 

САЙЫННАРЫ СЫРЫЫ 
БААР БУОЛЛА

2019 сылга улуус салалтата 
үгүлээттэр кыһалҕаларын быһаа-
рарга үп көрөн, Үгүлээккэ диэри 
суол куһаҕан сирдэрин оҥорторон, 
аан бастаан сайын устата  суол 
сырыыта олохтоммута. Бу улахан 
бэлиэ түгэн буолар. Урукку өттүгэр 
уһун курааннарга Бүлүүгэ диэри 
суукканан айаннаан тиийэр этибит. 
Билигин кутуу суолунан, кумаҕынан 
8 чааһынан киирэбит. 

РОСКОСМОҺЫ КЫТТА ҮЛЭ
Роскосмоһы кытта Үгүлээт 

сиригэр түһэр аракыата сүһүөҕүн 
үлтүркэйдэрин көрдөөһүҥҥэ үлэ-
лэһэбит. Роскосмос, “Суһал көмө 
сулууспата” фрагменнары булалла-
рыгар, тиэйэллэригэр биһиги бэ -
йэбит интэриэстээхпит. 2019 сылга 
эмиэ көрдүүр үлэҕэ кыттыбыппыт.

Ити курдук, олохтоох дьаһалта 
дьон олоҕун-дьаһаҕын тупсарарга, 
саҥаны киллэрэргэ үлэлэһэр.

Николай КУПРИЯНОВ.
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КҮНТЭН КҮН

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай гражданскай сулууспатын 
туйгуна” бочуоттаах бэлиэнэн наҕараадалыыр туһунан

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дарханын ЫЙААҔА

Судаарыстыбаннаһы бөҕөргөтүүгэ, өрөспүүбүлүкэ социаль-
най-экэнэмиичэскэй сайдыытыгар кылааттарын уонна өр сыллаах 
эҥкилэ суох сулууспаларын иһин наҕараадалыырга

“Саха Өрөспүүбүлүкэтин судаарыстыбаннай гражданскай 
сулууспатын туйгуна” бочуоттаах бэлиэнэн

АЛЕКСЕЕВА Вера Андреевнаны, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Дьиэ-
уот хомунаалынай хаһаайыстыбатын уонна энергетикаҕа министиэ-
ристибэтин Экэниэмикэ, үп-харчы, баай-дуол уонна информатизация 
департаменын салайааччытын солбуйааччыны;

НЕУСТРОЕВА Евдокия Марковнаны, Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил 
Дарханын иһинэн хоруупсуйаны уонна быраабы атын кэһиилэри сэрэ-
тиигэ управление хоруупсуйаны уонна быраабы атын кэһиилэри сэрэ-
тиигэ отделын сүбэһитин;

ПОНОМАРЕВ Юрий Валентиновиһы, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Ил Дарханын уонна Саха Өрөспүүбүлүкэтин бырабыыталыстыбатын 
дьаһалтатын Судаарыстыба-быраап боппуруостарыгар департаменын 
салайааччытын солбуйааччыны.

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана                А. Николаев
2020 сыл тохсунньу 27 күнэ
983 №дээх.  

Бүлүү улууһун кииниттэн 200-чэ км ыраах хоту сытар, Түҥ өрүс үрдүгэр оло-
рор булт-балык дьарыктаах Үгүлээт нэһилиэгэр билиҥҥи олох сайдыытын 
тэтимин баттаһа олохтоох дьаһалта тыа хаһаайыстыбатын салаатын, урба-
аны сайыннарыыга, үлэ миэстэтин таһаарыыга, дьон олоҕун тупсарыыга 
үлэлэһэр.

ҮГҮЛЭЭККЭ 
ТААС ДЬИЭЛЭЭХ ОҔО 
УҺУЙААНА ТУТУЛЛУО

ЫЙААХ



МЭҤЭ ХАҤАЛАСТАН
«Бүтэйдээх, Бүтэйдээх,
Атын сирдэр курдук,
Үгүс элбэх үчүгэйдээх»,

— диэн ырыаҕа ылланар саха 
омук уутуйан олохсуйбут Куоллара 
үрэх сириттэн-уотуттан сахалар-
тан бастакы Социалистическай 
Үлэ Дьоруойа, сылгыһыт Афанасий 
Егорович Степанов төрөөн-үөскээн, 
иитиллэн тахсыбыта. ССРС Үрдүкү 
Сэбиэтин Президиумун 1948 сыл 
атырдьах ыйын 7 күнүнээҕи 2660 
№-дээх Ыйааҕынан Мэҥэ Хаҥалас 
оройуонун «Комбайн» холкуо-
һун сылгыһыта А.Е.Степановка 
уонна Чурапчы оройуонун 
Фрунзе аатынан холкуоһун сыл-
гыһыта Р.И.Константиновка 
Социалистическай Үлэ Дьоруойун 
үрдүк аата иҥэриллибитэ. Сарсын, 
тохсунньу 31 күнүгэр Афанасий 
Степанов төрөөбүтэ 100 сыла буо-
лар.

 
САХАЛАР СӨПТӨӨХ 
БОППУРУОҺУ 
ТУРУОРСАЛЛАР!

С.М.Буденнай, ССРС тыа-
тын хаһаайыстыбатын миниисти-
рин солбуйааччы-сылгы иитии-
тин кылаабынай управлениетын 
начаалынньыга, Сэбиэскэй Сойуус 
маршала: «... Климент Ефремович 
Ворошиловка тиийэммит сүбэлэһи-
эхпит. Эн туруорсар боппуруоскун 
өйөөтөххө сөп, диэн миэхэ санаа 
түмүлүннэ».

К.Е.Ворошилов, ССРС Миниис-
тирдэрин Сэбиэтин бэрэссэдээ-
тэлин солбуйааччы, Сэбиэскэй 
Сойуус маршала: «Сахалар төһө 
күүстэрэ кыайарынан элбэх ахса-
аннаах сылгыны ииттиннэр, аһы-
лыктарыгар туһанныннар. Сылгы 
иитиитин дохуотун холкуостар үлэ 
күнүгэр түҥэттэллэрэ тоҕо табыл-
лыбатый?! Саха сиригэр сылгы 
иитиитин суолтатын көтөҕөр наа-
даттан, сылгы этин госпостав-
каҕа ылар эмиэ сөп буолуохтаах 
эбит. Маҕаһыыннарынан эргитэн, 
сылгы этин сөбүлээччилэр атыы-
лаһан сиэтиннэр. Биир тылынан 
эттэххэ, табаарыс Борисов сылгы 
иитиитинэн дьарыктанан, сылгыт-
тан бородууксуйа таһааран аһаан-
сиэн олорор омуктарга наадалаах 
боппуруоһу саамай сөпкө туруор-
сар эбит!».

А.А.Андреев, ССКП Киин 
Кэмитиэтин тыа хаһаайыстыба-
тынан дьарыктанар сэкирэтээрэ: 
«Сахалар сылгы иитиитин инники 
өттүгэр сайыннарарга көрдөһүүлэ-
рин өйөөн, оҥоһуллубут түмүктэ-
ри кытта сүнньүнэн сөбүлэһиэҕиҥ. 
Бу түмүккэ олоҕуран, бырабыыта-
лыстыба уурааҕын бырайыагын 
бэлэмниэххэ. Боппуруос принципи-
альнай өттүн табаарыс Сталиҥҥа 
дакылааттаан сөбүлэҥин ылан 
баран, Киин Кэмитиэт сэкирэтэри-
йээтигэр киллэрэр сөп буолсу. 
Сылгы иитиитинэн сахалар кур-
дук дьарыктанар омуктардаах 

өрөспүүблүкэлэр, кыраайдар, уоба-
ластар салайааччыларын кытта 
сүбэлэһиэххэ, кинилэр санааларын 
билэр наада.

Табаарыс Борисов, эһиги 
туруорсар боппуруостаргыт ити 
курдук быһаарыллан иһиэх-
тэрэ. Бырабыыталыстыба уура-
аҕын илиигитигэр ыллаххыты-
на, өрөспүүбүлүкэҕит норуотугар 
тэрээһиннээхтик өйдөтүү үлэтин 
ыытаҥҥыт, ити эн эппитиҥ кур-
дук, холкуостаахтар геройдуу үлэ-
лииллэрин ситиһэҥҥит, холкуоста-
ры тэрилтэ-хаһаайыстыба өттүнэн 
бөҕөргөтүҥ, холкуостаахтары ба -
йылыат олохтооҥ!». 

 
ҮТҮӨ ТҮМҮКТЭР 
КҮҮТТЭРБЭТЭХТЭРЭ

Ити курдук, өскөтүн ити ин-
нинэ сылгы аҥаардас көлүүр ат 
быһыытынан рабочай катего-
рияҕа эрэ сылдьыбыт буоллаҕына, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтата 
Сэбиэскэй Сойуус саамай үрдүкү 
уорганнарыгар дьаныһан туруор-
субутун түмүгэр, сылгы этин су -
даарыстыбаҕа туттаран табаа-
рынай бородууксуйа категорияты-
гар киллэрэн, холкуостар дохуот 
аахсар биир сүрүн салааларыгар 
кубулуйбута. Биэ үүтүттэн кымыс 
оҥорон атыылааһын эмиэ до  хуокка 
аахсыллар буолбута. Ол эбэтэр экэ-
нэмиичэскэй көрдөрүүлэр: сылгы 
ахсаанын элбэтии, үрдүк төрүөҕү 
ылыы, боруоданы тупсарыы, сылгы-
ны көрүү-харайыы, уотуу, ол түмү-
гэр биир төбөттөн ылыллар эти 
элбэтии курдук дьаһаллар сылгы 
иитиитинэн дьарыктанар хаһаа-
йыстыбаларга күннээҕи түбүктэ-
ринэн буолбута. 

Сылгы иитиитигэр үлэлиир 
дьон дьаныардаах үлэлэрэ үтүө 
түмүктэри биэрбитинэн барбыта. 
Холкуостар мэлдьи дьаакыр кур-
дук таҥнары тардар дайыымкат-
тан (иэстэриттэн) төлөрүйбүт-
тэрэ. Барыстаахтык үлэлиир ха -
һаайыстыбалар үөскээбиттэрэ. 
Дьон санаата өрө көтөҕүллүбүтэ, 
үлэ күөстүү оргуйбута, саҥат-
тан-саҥа кыайыыларга кынаттаа-
быта. 

Сылгы иитиитин салаатын 
чахчылара көрдөрөллөрүнэн, 
өрөспүүбүлүкэҕэ Аҕа дойду Улуу 
сэриитин иннинэ, 1940 сыллаах-
ха 194480 сылгылаах эбит буол-
лахпытына, 1945 сыл саҥатыгар 
124699 төбө сылгылаах хаалбып-
пыт. Сэрии сылларыгар сылгы ах -
саана үс гыммыт биириттэн орду-
гунан, 70-ча тыһыынча төбөнөн 
аччаабыта. Саха сирэ фроҥҥа 55 
тыһыынча тыйыс айылҕаҕа киил-
лийбит, тулуурдаах саха сылгы-
тын утаарбыта. Дьөһөгөй оҕолоро 
барахсаттар, уоттаах сэ  риигэ сэ -
биэскэй кавалеристар эрэллээх, бо -
йобуой доҕордоро буолан, өстөөх 
арҕаҕар – Берлиҥҥэ тиийбит-
тэрэ. Сылгы куттаах сахалар туста-
рынан аатырбыт кавалерист-ге-
нерал, Москва анныгар өстөөҕү 
үлтүрүтүүгэ сөҕүмэр кылаатын кил-
лэрбит аттаах аармыйа хамандыы-

ра, Сэбиэскэй Сойуус Дьоруойа 
П.А.Белов: «...сахалар акка үөрү-
йэҕэ суох буолуохтара дии санаа-
бытым, сүрдээх үөрүйэх, сыстаҕас, 
сүрдээх сэрииһит дьон эбиттэр», 
диэн ахтыытыгар сөҕө-махтайа 
суруйбута. Сэрии устуоруйатыттан 
биллэринэн, генерал Белов кавале-
рийскай куорпуһугар 2000 кэриҥэ 
саха сэриилэспитэ.

Төһө даҕаны сэрии кэннинээҕи 
ыарахан дьыллар турдаллар, хол-
куостаахтар дьиҥ-чахчы дьоруой-
дуу үлэлэринэн, 1950 сыл саҥа-
тыгар сэрии ыар сылларыгар бил-
лэрдик энчирээбит сылгы ахсаа-
на 166760 төбөҕө тириэрдил-
либитэ. Күүрээннээх үлэ түмү-
гэ суох буолбатаҕа. 1948-1949 
сылларга аҥаардас сылгы иити-
итигэр алта Социалистическай 
Үлэ Дьоруойдара баар буолбут-
тара! Маннык сөҕүмэр ситиһии 
Саха сиригэр эрэ буолбакка, сылгы 
иитиитин салаатыгар бүтүн Сойуус 
үрдүнэн аан бастаан ситиһиллибит 
чахчы буоларынан суолтата ула-
хан.

КӨЛӨҺҮН ДЬӨГҮӨР УОЛА
1920 сыллаахха кыһыҥҥы 

Охонооһойоп күн Куоллара 
Хороонооҕор кыстаан олорор 
Настаа, Дьөгүөр Ыстапаанаптарга 
аҕа ууһун салҕааччы өссө биир уол 
оҕо төрөөбүтэ. Уолчааны эһэтин 
Ундус Хонооһой аатынан ааттаа-
быттара. Эһэтэ нэһилиэгэр биллэр 
мас ууһа эбитэ үһү. Үөлээннээхтэрэ 

Өлөксөй 
Тиэхэнэптиин-Ырыган Уустуун, 
Уйбаан Аринкинныын-Улардыын 
1898 сыллаахха Бүтэйдээх 
бастакы оскуолатын туппутта-
ра биллэр. Ийэтэ Настаа Өлөчөй 
Барабаанаптарыттан төрүттээх. 
Аҕатын, үлэлиирин эрэ билэр киһи-
ни, таптаан Көлөһүн Дьөгүөр диил-
лэрэ. Дьэ, бу киһи уола Хонооһой 
Ыстапаанап улаатан, киһи-хара 
буолан харса суох үлэлээн-хам-
саан тохпут көмүс көлөһүнэ Үлэ 

Д ь о р у о й у н 
Көмүс Сулуһунан чаҕылыйбыта! 

Ыстапаанаптар уонтан тахса 
оҕоломмуттарыттан Лукаа, Байбал, 
Арамаан, Хонооһой эрэ ула-
аппыттара. Хонооһой тоҕуста-
аҕар, Ыстапаанаптар сэниэ ыал 
хаһаа йыстыбаларыгар кииннээн 
«Бүкчээн чараҥа» диэн тыа хаһа-
айыстыбатын бастакы табаарысты-
бата тэриллибитэ. Табаарыстыбаҕа 
Степановтар, Тарабукиннар, 
Егоровтар, Назаровтар, 
Нахсыловтар, о.д.а. ыаллыы-

24
www.edersaas.ru2020 c. тохсунньу 30 күнэ№4 (6194) «Саха сирэ» хаһыат

САХА СААРЫНА

СЭБИЭСКЭЙ СОЙУУСКА 
БАСТАКЫ ДЬОРУОЙ СЫЛГЫҺЫТ

Аҕа дойду иккис сэриитин кэннинээҕи 1947-1948 
сыллар Саха сиригэр сылгы иитиитигэр тосту ула-
рыйыылар сылларынан буолбуттара. Урааҥхай-
дар тыйыс олохпут аргыһа – Дьөһөгөйбүт оҕото, 
саха сылгытын дьылҕата тосту уларыйбыта. 

“Аныгы олох хаамыытынан, төгүрүччү өттүттэн 
тутуу бардаҕына, бу сир суолтата түһүөн сөп. 
Онон ыһыахтыыр сирбитин хайдах баарынан 
харыстыахха наада”, — дииллэр тулагылар.  

Өлөксөй 
Тиэхэнэптиин-Ырыган Уустуун, 

Д ь о р у о й у н 
Көмүс Сулуһунан чаҕылыйбыта! 

Афанасий Егорович Степанов ааккасуолга киирбит атыыра Уһун Сиэллиин.
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СЭБИЭСКЭЙ СОЙУУСКА 
БАСТАКЫ ДЬОРУОЙ СЫЛГЫҺЫТ

лар ынах, сылгы сүөһү, көлүнэр 
көлө тэрилин быатыгар-туһаҕар 
тиийэ холбоон, уопсайдаан киир-
биттэрэ. Хонооһой уһун дьылы-
гыр  уҥуохтаах, томтоҕор сирэй-
дээх, уһун субурҕа мурун-
наах, олус тэбэнэттээх, дьээбэ-
лээх, күлбүт-үөрбүт оҕо эбитэ үһү. 
Оччугуй сааһыттан сылгыга сысты-
гаһын, сылгыһыттарга мэҥэһик 
буолан улааппытын туһунан кыр-
дьаҕастар кэпсииллэрэ.

 Бүтэйдээх 7 кылаастаах ос -
куолатыгар саастыылаахтарыт-
тан хаалсыбакка үөрэммитэ. 
Өрөбүллэргэ дьиэтигэр, дьонугар 
икки көстөөх Куоллара баһыгар 
тэбинэрэ. Аҕатын, убайын кытары 
бултаан-алтаан, хаһаайыстыбаҕа 
көмөлөһөн кэлэрэ. Ардыгар ыары-
тыйан дьиэ киһитэ буолара. Утуу-
субуу аҕата, убайа Чохоон Арамаан 
өлөннөр, ийэтинээн иккиэйэх хаал-
быттара. Үөрэхтээх убайдара биэл-
сэр Луха, хаһыаччыт Үнүгэс Байбал 
тэйиччи үөс сиргэ үлэлииллэрэ. 
Эбиитин Байбал Чурапчыттан 
ыалдьан кэлэн, дьиэтигэр өлбүтэ. 

Чороччу улааппыт Хонооһой 
ийэтигэр көмө киһитэ 
 буолбута. Кыһалҕаттан бэһис 
кылаас кэнниттэн үөрэҕит-
тэн уурайан, оҕотук сааһыт-
тан хол куос бүтэн биэр-
бэт уопсай үлэтигэр умса 
түспүтэ.

 
СЫЛГЫҺЫТ 
АФАНАСИЙ 
СТЕПАНОВ 
УҺУЛУЧЧУЛААХ 
СИТИҺИИЛЭРЭ

 
Афанасий Степанов оҕо 

эрдэҕиттэн сылгыга олус 
сыстаҕас буола улааппыта, 
сылгыһыттары кытта ыкса 
куодарыһан, Дьөһөгөй 
оҕотугар кутун туттарбыта. 
Кини ордук ыала, убай тут-
тубут Мииппээн Дьөгүөрэп 
диэн сылгыһыттыын сыл-
дьарын сөбүлүүрэ. Инньэ 
гынан, «Комбайн» хол-
куоска киирэн эдэркээн 

уол үлэтин сылгы иитиит-
тэн саҕалаабыта. Туругас-олоругас, 
толоругас, дьулуурдаах уолу бары 
сөбүлээбиттэрэ. Үлүмнэһэн үлэлии 
сырыттаҕына, алдьархай арҕаат-
тан ааҥ наан, Аҕа дойду Улуу сэри-
итэ саҕаламмыта. Доруобуйатынан 
аармыйаттан сыыйыллыбыт уолу, 
дьоруойу өтө көрөн, холкуос тута-
ах сылгыһыта Егоров Дмитрий 
Иванович-Мииппээн бэйэтин онну-
гар хаалларан, саамай эдэрдэрэ 
сылгы пиэрмэтин сэбиэдиссэйэ 
буолбута.

Уоттаах сэрии, сут-кураан ыара-
хан сылларыгар Афанасий ыҥыыр 
аттаах киэҥ Куолларанан, Амма, 
Чурапчы быыстарынан алааста-
рынан, үрүйэ-харыйа сирдэринэн 
кыһыннары-сайыннары өрө-таҥна-
ры сыыйбыта. Сэрии маҥнайгы уот 
кураан сылларыгар сылгыга аһара 
ыарахан кэм кэлбитэ. Эдэр сыл-
гыһыт ыарахаттары, ыалдьарын 
аахсыбакка сыспай сиэллээхтэрин 
энчирэппэккэ иитэн, төһө кыал-
ларынан төрүөх ылан, Кыайыыга 
туһалыырдыы кыһаллан үлэлээ-
битэ. 1943 сылтан холкуос бэрэс-
сэдээтэлинэн үлэлээбит Семен 
Алексеевич Сергучев өйөбүлүнэн, 
кыһамньытынан сут-кураан сыл-
ларыгар сылгыларын көрөн-истэн 
судаарыстыба былаанын сылла-
та толорон испитэ. Уһулуччу уустук 
усулуобуйаҕа, кыратык да буоллар, 
төрүөҕү ылыыны үрдэтэри ситис-
питэ, үлэтинэн оройуоҥҥа билли-
битэ. 

«Мындыр сылгыһыт Афанасий 
Степанов сылгы хайдах хаамарын 
билэр буолан, мэччирэҥэр уонна 
хаһыытыгар табыгастаах сирдэри 
сатаан талар, хаһыыны таба тэри-
йэр соругу туруорунан үлэлээбитэ. 
Кыһынын сылгы үөрүн сааста-
рынан тус- туспа бөлөхтөргө араа-
ран көрөрө. Ордук уулаах биэлэ-
ри кыстатыыга болҕомтотун уура-
ра уонна биэлэр саас ыам ыйы-
гар төрөөн бүтэллэрин ситиһэрэ. 
Үчүгэй төрүөҕү биэрэр атыыр-
дар туруктарыттан эмиэ туту-
луктаахтарын хайаан да учуот-
таан үлэни тэрийэрэ. Мэлдьи 
кэтээн, атыыр үөрү илдьэ сыл-
дьарын  дьаалатынан ыыппатах. 
Сорох атыырдар биэлэрин «субу-
йан» (кулуннатан) кээһээччилэр. 
Былыргылар этэллэринэн, сылгы 
3 сааһыгар ситэр. Онон сылгы-
ны улаатыннаран баран, хаачыс-
тыбатынан көрөн талар, иитэр, 
ууһатар этилэр. Хомойуох иһин, 
аныгы сылгыһыттар аҕа көлүөн-
элэр ити көмүс быраабылаларын 
ту  туспат, ситэ илик, туохтара-хан-
ныктара биллэ илик убаһалары 
эккэ өлөрөллөрө сылгы иитиитин 
сайыннарыахтааҕар, кэҕиннэрэр», 
— экэниэмикэ билимин хандьыдаа-
та, тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх 
үлэһитэ Василий Степанович 
Винокуров санаатын үллэстэр.

Сатабыллаах, оройуон бастыҥ 
сылгыһыта үлэҕэ үрдүктүк сыана-
ламмыт көрдөрүүлэрин 1945-1949 
сылларга ситиспитэ. Ол курдук 5 
сыл устата 26 биэттэн 121 кулуну, 
ол иһигэр 1947 сыллаахха 21 биэт-
тэн 100 % төрүөҕү ылбыта уонна 
тыыннаахтыы ииппитэ. Салайбыт 
сылгы пиэрмэтэ судаарыстыба 
былаанын 1944 сылга 112 %, 1945 
сылга 100%, 1946 сылга 105%, 

1947 сылга 101%, 1948 сылга 
105%, 1949 сылга 103% толорбу-
та. Ити кэмҥэ кини 28 эрэ сааста-
аҕа. «Комбайн» холкуос чулуу сыл-
гыһыта, Улуу Кыайыыны уһансыбыт 
тыыл саллаата кыайыылаах үлэтин 
иһин «И.В.Сталин төбөлөөх» мэтээ-
линэн наҕараадаламмыта.

Афанасий Егорович эйэлээх 
кэмҥэ киллэртээбит бары саҕа-
лааһыннарын сэрии сылларыгар 
боруобалаабыта: кииннээн, идэ-
тийэн үлэлээһин, эдэрдэри уус-
тук идэҕэ уһуйуу, саха төрүт сыл-
гытын харыстаан иитии, боруода-
ны тупсарыы, бүтэйдээһин, уо.д.а. 
Салайа сылдьыбыт сылгыһыттара 
кини мааны майгытын, сыанала-
ах сүбэлэрин, сылгыны сыһытыы-
га тэҥнээҕэ суоҕун, сылгыга муҥу-
ра суох тапталын, сылгы сыдьаа-
нын барытын билэрин, айылҕат-
тан айдарыылаах мындырын 
ахталлара. Ирдэбиллээҕин, мэлдьи 
холобур буолан инники сылдьа-
рын бэлиэтээн туран, «барахсан, 
Дьоруой буолуохтаах киһи буолбу-
та» диэн астына сыаналыыллар. 

Сылгыларыттан ордук Куоллара 
бэйэтин төрүт сылгыта Уһун Сиэл 
ааттанар, аатырар. Дьөгүөрэптэр 
холкуоска холбообут атыырдара. 
Саха сылгытыгар улахан, бөдөҥ 
атыыр дьону сөхтөрөн, элбэх 
 быыстапкаларга кыайыылаах тах-
сыбыта. Норуот сөбүлээн, хаһаа-
йынын аатынан Ыстапаанап диэн 
ааттыыр буолбута. Үлэ Дьоруойа 
Афанасий Еорович Степанов 
төрөөбүт-үөскээбит дойду-
та, Бүтэйдээҕэ сайдарын туһугар 
олохтоох Сэбиэт дьокутаатын, хол-
куос бырабылыанньатын чилиэнин 
быһыытынан биир дойдулаахтарын 
олохторун-дьаһахтарын, үлэ-хам-
нас бопуруостарынан ах саабакка 
туруулаһа сылдьан, до  руобуйатын 
туруга алларыйан, 1956 сыллаах-
ха баара эрэ 36 сааһыгар олохтон 
туораабыта. 

ОЛОХ САЛҔАНАР
Афанасий Егоровичка Үлэ 

Дьоруойа буолбут 1948 сыла 
эргиччи дьоллоох сылынан 
 буолбута. Ити сыл кулун тута-
рыгар Чурапчы Чакырыттан 
сүрэҕинэн сөбүлээбит кыыһыныын 
Александра Кузьминалыын хол-
боһон ыал буолбуттара. Эдэрдэр, 
төһө да уонча эрэ сыл дьолло-
охтук олорор дьылҕаламмытта-
рын иһин, утуу-субуу үстэ оҕоло-
нон, ийэ-аҕа буолуу үөрүүтүн бил-
биттэрэ. Айылҕаттан ураты сэмэй 
киһи, Дьоруой буоллум диэн 
үтүөмсүйбэккэ, таптыыр үлэтиттэн 
тэйбэккэ, өссө үлүмнэһэн үлэлээ-
битэ. Онто да суох быыс-арыт бул-
бат үлэтигэр араас уопсастыбан-

най үлэ, сэминээрдэр, быыстапка-
лар, уопут тарҕатыы, мунньахтар-
га сылдьыы түбүктэрэ эбиллибит-
тэрэ. Холкуос сылгытын кииннээһи-
ни саҕа лаабыта, Москваҕа Норуот 
хаһаайыстыбатын ситиһиилэрин 
Бүтүн Сойуустааҕы быыстапкаты-
гар кыттыбыта.

Кэргэнэ Александра Васи-
льевна эрдэ аҥаардас хаалан, хол-
куоска, сопхуоска сүөһү көрүүтү-
гэр бастыҥ үлэһит быһыытынан 
сыаналаммыта, 3 оҕотун улаатын-
нартаан атахтарыгар туруорбу-
та. Улахан уол Егор Афанасьевич 
аҕатын туйаҕын хатаран, 20 сыл 
сылгыһытынан үлэлээбитэ, сылла-
та үрдүк көрдөрүүлэри ситиспитэ. 
Саратов куоракка үөрэнэн, саха-
лартан маҥнайгынан ат спордун 
тириэньэрин идэтин баһылаабыта. 
Кини баайбыт аттара Мэҥэҕэ Куоҥ 
Харахха, өрөспүүбүлүкэ иппод-
ромугар кыайаннар Бүтэйдээҕи, 
Байкалов аатынан сопхуо-
һу, Мэҥэ Хаҥалаһы элбэхтэ аат-
таппыт үтүөкэн кэмнэрдээхтэрэ. 
Байкал өрөспүүбүлүкэ рекордун 
олохтоон аатырбыта. Күн бүгүн ат 
сүүрдүүтүн сүгүрүйээччилэрэ Егор 
Степанов сырдык аатын умну-
баттар, саныыллар, өйдүүллэр. 
Степановтар  кыыстара Антонина 
Афанасьевна педагогическай үлэ 
бэтэрээнэ, бочуоттаах сынньа-
лаҥҥа олорор. Кыра уол Михаил 
Афанасьевич СГУ биологияҕа 
факультетын бүтэрэн үлэлээн-хам-
саан, биэнсийэҕэ тахсан, дойдутун 
кыыһа Анастасия Федоровналыын 
Дьокуускай куоракка дьоллоох-
тук олороллор. Эһээлэринэн киэн 
туттар элбэх сиэн, хос сиэн улаа-
таллар, атахарыгар тураллар. Орто 
дойдуга 36 сыл олорбут, 28 сааһы-
гар Үлэ Дьоруойа буолбут, саха 
чулуу уола Афанасий Егорович 
Степанов олоҕо салҕанар, удьуора 
утумнанар!

 
ҮЛЭ ДЬОРУОЙА ҮЙЭЛЭРГЭ 
ЧИЭСТЭНЭР

1948 сыл балаҕан ыйыгар 
Бүтэйдээххэ, Саха сиригэр эрэ 
 буолбакка, дьиҥэр сылгы иитии-
тигэр Сэбиэскэй Сойууска бастакы 
Социалистическай Үлэ Дьоруойугар 
Афанасий Егорович Степановка 
анаммыт, Дьоруой бырааһын-
ньыга буолбута. Бу күн Мэҥэ 
Хаҥалас улууһун Бүтэйдээҕэр 
өрөспүүбүлүкэ салайааччыла-
ра: Миниистирдэр Сэбиэттэрин 
бэрэссэдээтэлэ С.З.Борисов, 
Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин 
Президиумун бэрэссэдээтэ-
лэ М.Д.Нартахова, оройуон сала-
йааччыта Н.Н.Барашков, суру-
йааччылар Амма Аччыгыйа, 

Күннүк Уурастыырап, Эллэй, бил-
лиилээх артыыстар, о.д.а. саха 
саҥалаах бары билэр, ытык-
тыыр дьонноро ыалдьыттаабыт-
тара. Бырабыыталыстыба Дьоруой 
үлэлиир «Комбайн» холкуоһу-
гар дьону-норуоту үөрдэ ЗИС-5 
грузовой массыынаны бэлэхтээ-
битэ. Бүтэйдээхтэр бу бастакы 
массыыналарыгар аан бастаан 
Майаттан Павел Сидоров, онтон 
Өлөчөй олохтооҕо Прокопий 
Билюкин суоппардаабыттара.

Быйыл, сотору кэминэн, Үлэ 
Дьоруойа А.Е.Степанов төрөөбүтэ 
100 сыла туоларынан сибээстээн, 
биир дойдулаахтара өссө бу күһүн, 
алтынньыга, төрөөбүт улууһун кии-
нигэр Майаҕа Афанасий Егорович 
Степанов аатын сүгэр тупсаҕай 
оҥоһуулаах мэҥэ сири (иски-
биэр) тутан-оҥорон үөрүүлээх 
быһыыга-майгыга арыйбыттара. 
Хайҕаллааҕа, махталлааҕа, Амма 
улууһун Сатаҕай нэһилиэгин олох-
тооҕо, норуот маастара, тимири 
«ыллатар» уус Алексей Петрович 
Скрябин тимиртэн уһааран, эллээн, 
чочуйан оҥорбут, А.Е.Степанов 
аатырбыт Уһун Сиэл атыырын 
үүнүттэн тутан турар пааматынньы-
гын туруорбуттара буолар. Чулуу 
сылгыһыт, Үлэ Дьоруойун сырдык 
аата, номоҕон мөссүөнэ кэнчээри 
ыччаппыт, кэлэр көлүөнэ сахалар 
үлэни үрдүктүк туталларыгар, сыа-
налыы үөрэнэллэригэр, үлэһит дьо-
нунан киэн тутта улааталларыгар 
үтүө өй-санаа күүһүн иҥэрэ, үйэ-
лэргэ араҥаччылыы туруохтара.

Үлэ киһитигэр чиэс, бочуот, 
албан аат диэн өрө көтөҕүл-
лүүлээх тыллары астына, киэн 
тутта этэртэн-тыынартан кы  быстар 
табыллыбат. Үлэ, үлэһит дьон-
нор баар буоланнар, олоҕу инни-
ки хамсаталлар, олох салҕанар. 
Ол да иһин, биир дойдулаахпыт, 
Дьөһөгөй оҕото куттаах чулуу сыл-
гыһыт, тыылга Улуу Кыайыыны 
уһансыбыт Үлэ Дьоруойа, Мэҥэ 
Хаҥалас улууһун Бүтэйдээҕэр 
урукку «Комбайн» холкуос 
сылгы пиэрмэтин сэбиэдиссэйэ 
Афанасий Егорович Степанов аата 
төрөөбүтэ 100 сылыгар аналлаах 
өрөспүүбүлүкэтээҕи тэрээһиннэргэ 
киэн тутта ааттаныаҕа!

Иван КСЕНОФОНТОВ-
СИЛИГИ,

СӨ култууратын үтүөлээх 
үлэһитэ, 

Мэҥэ Хаҥалас улууһун 
бочуоттаах гражданина. 

Уочаркаҕа наадалаах 
дааннайдар, чахчылар В.И.Птицын 

хомуйан оҥорбут “С.З.Борисов, 
М.Е.Борисова. Саха сылгыта” 

кинигэтиттэн туһанылыннылар.       

ийэтигэр көмө киһитэ 
 буолбута. Кыһалҕаттан бэһис 
кылаас кэнниттэн үөрэҕит-
тэн уурайан, оҕотук сааһыт-
тан хол куос бүтэн биэр-
бэт уопсай үлэтигэр умса 
түспүтэ.

СЫЛГЫҺЫТ 
АФАНАСИЙ 
СТЕПАНОВ 
УҺУЛУЧЧУЛААХ 
СИТИҺИИЛЭРЭ

эрдэҕиттэн сылгыга олус 
сыстаҕас буола улааппыта, 
сылгыһыттары кытта ыкса 
куодарыһан, Дьөһөгөй 
оҕотугар кутун туттарбыта. 
Кини ордук ыала, убай тут-
тубут Мииппээн Дьөгүөрэп 
диэн сылгыһыттыын сыл-
дьарын сөбүлүүрэ. Инньэ 
гынан, «Комбайн» хол-
куоска киирэн эдэркээн 

уол үлэтин сылгы иитиит-
тэн саҕалаабыта. Туругас-олоругас, 
толоругас, дьулуурдаах уолу бары 



Исписэлиистэр этэллэринэн, вируһу 
көбүтээччилэринэн Ухань куоракка атыы-
ланар муора бородуукталара (бэрэбиэр-
кэни ааспатах)  буолуохтарын сөп. Оттон 
инфекцияны киһиэхэ  сыһыарааччыларынан эриэн үөннэр, 
барсуктар уонна күтэрдэр буолуохтарын сөп. 

Кытай Ухань куоратыгар коронавирус өрө туруутун 
утары охсуһар мэдиссиинискэй  сиэстэрэлэр, быраастар, 
волонтердар суруктара тарҕанна. Онно эмчиттэр ыарыһах-
тары сөкүүндэҕэ да соҕотох хаалларбат туһугар пампер-
стаах сылдьан үлэлииллэрин, мэдиссиинискэй матырыйа-
ал тиийбэтин, үлэлии сылдьан өлөллөрүн, инфекцияны хап-
пат туһугар баттахтарын кырыйтарбыттарын уо.д.а. кэпсэ-
этилэр. 

АРАССЫЫЙАҔА
Тохсунньу 28 күнүнээҕи туругунан,  Арассыыйаҕа коро-

навирус инфекциятынан ыалдьыы тү  бэлтэтэ бэлиэтэммэт. 
Ол да буоллар, таҥара сэрэҕи сөбүлүүр. Арассыыйа пре-
мьер-миниистирэ Михаил Мишустин коронавирус инфек-
цията тарҕаныытын сэрэтии уонна хонтуруол боппу-
руостарынан мунньаҕы ыытта, суһал штабы тэрийэргэ сору-
дахтаата.  Роспотребнадзор салалтатыгар коронавирус 
инфекцията тарҕаныытын сэрэтии уонна хонтуруол үлэтин 
былаанын оҥорор соругу туруорда.

Тохсунньу 28 күнүттэн кытайдар Арассыыйаҕа көтөн 
кэлэллэрэ бобулунна, туристары кытары үлэлиир фир-
малар саҥа бөлөхтөрү кытары үлэни тохтоттулар. Оттон 
Арассыыйаҕа эрдэ кэлбит ту  ристары болдьохторун иннинэ 
дойдуттан таһаарыы боппуруоһа турбат. 

САХА СИРИГЭР
СӨ Ил Дархана Айсен Николаев коронавирус тарҕа-

ныытын сэрэтэр туһугар Саха сиригэр кэлбит пассажирда-
ры бэрэбиэркэлээһини күүһүрдэргэ соруйда.

«Коронавирус инфекциятыгар сыстыбыт дьону быһаа-
рар санитарнай эпидемиологическай хонтуруол ис уонна 
тас дойду рейстэринэн, ону тэҥэ,  пуойаһынан Кытайтан, 
Азия дойдуларыттан, Сибиир уонна Уһук Илин куорат-
тарыттан кэлэр пассажирдарга ыытыллыаҕа», — диэн 
сөмөлүөттэргэ, пуойастарга уонна таможня көрүүтүгэр икки 
хос хонтуруол систиэмэтин туруорарга соруйда.

Саха сиригэр мониторинг биллэриллибит кэмигэр үрдүк 
температуралаах 4 ыарыһах булуллубут,  кинилэргэ кириип, 
ОРВИ, бронхит диагнозтар туруоруллубуттара. 
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ЧЭГИЭН

БАЛАҺАНЫ НАДЕЖДА ЕГОРОВА 
БЭЛЭМНЭЭТЭ. 

СӨ Роспотребнадзор управ-
лениета:

— Өрөспүүбүлүкэ сири-
гэр-уотугар барытыгар монито-
ринг ыытыллар, РФ кыраныыс-
сатын аһардар пууннарга сани-
тарнай-харантыын хонтуруо-
лун күүһүрдэргэ эбии дьаһал-
лар ылылыннылар. Ол курдук, 
омук дойдуларын икки ардыла-
рыгар көтөр рейстэргэ монито-
ринг күүһүрдүлүннэ, сөмөлүөккэ 
уонна “Дьокуускай” аэропорка 
көтүү саалатыгар икки төгүллээх 
термометрия (кыраадыһы бэрэ-
биэркэлиир аппараат) оҥоһул-
лар. Ону сэргэ,  Хабаровскайтан, 
Владивостоктан, Благо-
вещенскайтан, Иркутскайтан 
уонна Новосибирскайтан кэлэр 
рейстэр пассажирдарыгар уонна 
экипаж чилиэннэригэр эмиэ 
термометрия оҥоһуллар. 

Сеултан, Соҕуруу Кореяттан 
уонна Харбинтан быһа көтөн 
кэлэр рейстэр, маны сэргэ, 
Иркутскайынан Таилантан кэлэр 
рейстэр бааллар. 

Бу рейстэринэн кэлбит пас-
сажирдарга уонна экипаж чили-
эннэригэр эмиэ икки төгүллээх 
термометрия оҥоһуллар. Аан 
бастаан сөмөлүөккэ  олордохто-
руна оҥоһуллар. Сөмөлүөт омук 
сириттэн кэлэн түстэҕинэ, аан 
маҥнай бортка санитарнай-ха-
рантыыннай  хонтуруол ыытыл-
лар, хас биирдии киһи темпера-
туратын кээмэйдииллэр. Маны 
таһынан,  аэропорт   дьиэтигэр 
киирдэхтэринэ эмиэ кээмэйди-
иллэр. Тоҕо диэтэххэ, коронави-
рус бастакы сибикитэ – темпе-
ратура тахсыыта. Үрдүк темпе-
ратуралаах киһини  буллахпы-
тына, булгуччу инфекционнай 
балыыһаҕа илдьэбит. Суһаллык 
анаалыстар ылыллаллар уонна 
ол  күн Новосибирскайга науч-
най-чинчийэр институкка 
ыытыллаллар. 

ИҺИТИННЭРИИКэнники чахчыларынан, 
аан дойдуга 2019-nCoV ко-
ронавируһунан  4 тыһыын-
чаттан тахса киһи ыалдьы-
быта, ол иһигэр, 106 киһи 
өлбүтэ бэлиэтэннэ. Бастатан 
туран, Кытай Ухань куо-
ратыгар ыалдьыбыттар. 
Вирус киһиттэн киһиэхэ 
бэриллэр буолан, ыарыы 
аны Японияҕа, Соҕуруу Ко-
реяҕа, Таилаҥҥа, АХШ-ка,  
Германияҕа, Австралияҕа 
тарҕанна. 

ААН ДОЙДУНУ АЙМААТА
 КОРОНАВИРУС 
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Эмтиир тэрилтэлэргэ саҥа 
коронавирус инфекциятыгар уор-
балааһын түбэлтэтигэр эмчит-
тэр дьайыыларыгар алгоритм 
оҥоһулунна. Балыыһалар “уорба-
ланар” ыарыһахтары киллэрэн,  
кэтээн көрөргө бэлэмнэр. 

РОСПОТРЕБНАДЗОР СҮБЭЛИИР
— Кытайга балаһыанньа бигэ туруктаныар диэри, Кытайга барыыттан-кэлииттэн 

туттунуҥ. 
— Кытайтан кэлбит дьоҥҥо 14 хонук иһигэр  ОРВИ ыарыы сибикилэрэ билин-

нэҕинэ, булгуччу балыыһаҕа киллэриллэн, лабораторияҕа чинчийии оҥоһуллар. 
— Ыарыы бастакы сибикилэрэ билиннилэр да, мэдиссиинискэй  өҥөнөн туһаныҥ, 

бэйэҕит эмтэнимэҥ. 
— Ыалдьыаххыт иннинэ  Кытай Өрөспүүбүлүкэтигэр ханнык сиргэ уонна хаһан 

сылдьыбыккыт туһунан эмчиттэргэ биллэриҥ. 

МАНЫ БИЛИҤ
— Турист атын дойдуга быстах сылдьар кэмигэр олоҕор уонна доруобуйатыгар 

куттал суоһуур түбэлтэтигэр, кини дуогабарын көтүрэр бырааптаах. Оччотугар кини-
эхэ сорох харчыта төннөрүллэр. 

— Туроператордар, турагеннар дьиҥнээх иһитиннэриини оҥоруохтаахтар. Ол эбэ-
тэр,  турист айанныыр, сынньанар кэмигэр суоһуон сөптөөх кутталы, ол дойду мэдис-
сиинискэй, санитарнай-эпидемиологическай быраабылаларын уо.д.а. билиһиннэри-
эхтээхтэр. 

ЫАРЫЫ СИБИКИЛЭРЭ
Коронавирус инфекцията киһиэхэ эрэ буолбакка, кыылга-сүөлгэ (куоскаҕа, ыкка, 

көтөргө, сибиинньэҕэ, ынах сүөһүгэ) сыстыан сөп. 
Элбэх көрүҥнээх коронавирус кэккэ ыарыылары — көннөрү тымныйыыттан саҕа-

лаан, атипичнай пневмонияҕа тиийэ көбүтүөн сөп. 
Ыарыһах температурата тахсар, сөтөллөр, аҕылыыр, тыына кылгыыр. Ол эрээ-

ри,  пневмонияҕа тириэрдиэ суоҕун эмиэ сөп. Ардыгар куртах-оһоҕос үлэтэ уларый-
ыан, убаҕаһынан ыыта сылдьар буолуон сөп. Ыарыы ыарахан көрүҥэр киһи тыынара 
тохтуон сөп. Оччотугар ыарыһаҕы искусственнай тыыныы аппараатыгар холбооһун 
уонна көмөнү реанимация отделениетыгар оҥоруу ирдэнэр. 

Вирус ордук ыарыыны утары охсуһар күүстэрэ мөлтөөбүт дьоҥҥо, саастаахтар-
га, ону сэргэ,  саахарынай диабеттаах, тыҥалара куруук ыалдьар уо.д.а. ыарыһахтар-
га кутталлаах. 

Коронавирус сибикилэрэ атын респираторнай вируснай инфекциялартан улахан 
уратылара  суохтарынан, быһаарар оруолу эпидемиологическай анамнез чахчылара 
ылаллар. Ол эбэтэр, ыарыһах ханна, хайдах усулуобуйаҕа сылдьыбыта биллиэхтээх. 

Кытайга сылдьыбыт эбэтэр онтон кэлбит киһини кытары хантаактаспыккыт кэннэ 
14 хонугунан кыраадыскыт тахсар, ытырдар, сөтөллөр эбэтэр ыараханнык тыынар 
буоллаххытына, суһаллык балыыһаҕа көрдөрүнүҥ. 

Вирус ыарыһах киһини кытары хантаактастахха уонна  салгынынан бэриллэр. 

Тохсунньу 20 күнүгэр Ленскэй куорак-
ка бэйдиэ сылдьар ыттар оҕоҕо саба түһэн 
сии сыстылар. Оҕо тыыннаах хаалар дьо-
лугар, ааһан иһэр киһи оҕону өрүһүйэн, 
балыыһаҕа аҕалбыт.  Бэлиэтээн этэр буол-
лахха, үүммүт сылы көрсө, тохсунньу 1 күнү-
гэр «Кыылларга эппиэтинэстээх сыһыан 
туһунан» сокуон тахсан, бэйдиэ сылдьар 
кыыллары, чуолаан ыттары, куоскалары 
өлөрөр бобуллан турар. 

Бэйдиэ сылдьар ыттартан эмсэҕэлээбит 
киһи бэйэтин эрэ туһугар буолбакка, оҕоло-
рун, саастаах дьонун-сэргэтин туһугар дол-
гуйан, куттанан, ыт ахсаанын аччатыыны 
туруорсар. 

ДЬИИКЭЙ КЫЫЛГА ТЭҤНИИ 
СЫЛДЬЫБЫТТАРА

Хомойуох иһин, саҥа сокуон олоххо 
киирээтин кытта, сыл бүтүүтэ уонна сыл 
саҥата, бэйдиэ сылдьар ыттары кытта сибэ-
эстээх куһаҕан быһыы-майгы тахсыталаа-
та. Ол курдук, 203 оройуоҥҥа 3-с кылаас 
оҕотун ыт ытырбытын, иккис түбэлтэ Саҥа 
дьыл кэнниттэн буолбутун, ГРЭС оройуо-
нугар оскуола оҕотун ыттар хаайбыттарын 
ааһан иһэр дьахтар өрүһүйбүтүн туһунан 
социальнай ситимҥэ тарҕаммыта.  

2002 сыллаахха эдэр кыыска ыттар 
саба түһэн өлөрбүттэрин бөх тоҕор сиртэн 
булбуттара,  2013 сыллаахха Тиксиигэ 
кыракый кыысчааны ыттар саба түһэн өлөр-
бүттэрэ. 2019 сыллаахха эрдэҕэс саастаах 
уолга алабай боруодалаах ыт  саба түһэн 
улаханнык эчэппитэ. 

Тиксиигэ оҕону ыт өлөрбүт сылыгар, 
оччотооҕу Ил Дархан Егор Борисов, ыты 
дьиикэй кыылга тэҥниир сокуону ылынар-
га эппитэ.

ЫАРЫЫНЫ ТАРҔАТАЛЛАР
Бэйдиэ сылдьар ыттары, куоскала-

ры тутуунан дьарыктанар «Жилкомсервис» 
тэрилтэҕэ биир кэлим диспиэтчэрскэй 
сулууспаттан сайаапкалар киирэллэр. Үлэ 
барар. Оччотугар тоҕо ыт ахсаана аччаа-
батый? Тоҕо диэтэххэ, ыты тутуунан дьа-
рыктанар сулууспа моонньугар ошейникта-
ах ыттары туппат. Бу ыттар хаһаайыннаах-
тар. Хаһаайыннаах ыты өлөрүү иһин суутта-
ныахха да сөп. Чааһынай дьиэҕэ олорооч-
чулар ыттарын босхо ыытан кэбиһэллэр, ол 
түмүгэр, бэйдиэ сылдьар ыттары кытта сыл-
дьыһан, бу ыттар киһиэхэ кутталынан суо-
һуулларын ааһан, ыарыыны тарҕаталлар. 

Киһи дьиктиргиирэ, айдаан таҕыста 
даҕаны, социальнай ситим оргуйан оло-

рор. Ким буруйдааҕын, буруйа суоҕун ыры-
таһаллар, мөккүһэллэр. Дьон эппиэтинэһэ 
суоҕуттан ыттар кыыллыйбыттарын, аста-
ра тиийбэтиттэн, саба түһэллэрин ыйаллар. 
Оттон билигин ону ырытыы буолбакка, ити 
кыһалҕаны быһаарыы сүрүн боппуруоһунан 
буолуохтаах. 

Хаһан тутуллара биллибэт ыт питом-
нигын күүтэн, саҥаттан саҥа сайаапка-
лары «Жилкомсервискэ» түһэрэн, бэйдиэ 
сылдьар ыттартан өрүү куттана, сэрэхэ-
дийэ сылдьар соччото суохха дылы. Ыты 
таптааччылар, биллэн турар, көмүскэһэл-
лэр. Чахчы, киһи кыылы аһынар. Ол эрээри, 
куһаҕан быһыы-майгы иккистээн хатылам-
матын туһугар бэйдиэ сылдьар ыт ахсаана 
аҕыйыахтаах. Ошейниктаах, ошейнига суох 
диэн араарбакка, ыты тутуунан дьарыктанар 
сулууспа ылсан үлэлиэхтээх. Тустаах салалта 
бу үлэни хонтуруоллуохтаах. 

Дьокуускай куоракка бэйдиэ сылдьар 
ыттары туттарыыга, «Жилкомсервис»  
нүөмэригэр эрийэн сайаапка түһэрэҕит: 
44 42 29.

Юлия Устинцева,  наука хандьыдаата, 
Дьокуускай куорат  Кальвицатааҕы 
бэтэринээринэй килииникэтин бэтэринээрэ:
— Саха сиригэр наһаа элбэх бэйдиэ 
сылдьар ыт баар. Халлаан сылыйдаҕына, 
ыттар сүүлэр кэмнэрэ саҕаланар. 
Дьэ, бу кэмҥэ ыттар дьоҥҥо-сэргэҕэ 
кутталланаллар. Дьоҥҥо саба түһүү элбиэн 
сөп. Ыт ахсаана сылын ахсын элбиир. Тоҕо 
диэтэххэ, дьон ытын, куоскатын аттаабат. Ол 
түмүгэр, төрүүр-ууһуур, тэнийэр. Биһиэхэ 
ордук куоскалары аттата аҕалаллар. 
Куосканы аттааһын сыаната 600 солкуобай, 
оттон төрөөбөт оҥоруу — 600 солкуобай. 
Манна утутар эмп сыаната уонна анал 
мэдиссиинискэй матырыйаал сыаната 
ааҕыллар. Ыты аттааһын маннааҕар 
ыарахан. 10 киилэҕэ диэри ыйааһыннаах 
кыра ыты аттааһын сыаната 2000-2500 
солкуобай иһинэн халбаҥныыр. Оттон 
улахан ыйааһыннаах ыттарга сыана 3000-
5000 солкуобайга тэҥнэһэр. Ол иһин дьон 
харчытын харыһыйан биһиги өҥөбүтүнэн 
туһаммат. 
Ыт ытырдаҕына, киһи ииримтийии 
ыарыыга сыстыан сөп. Бу олус сэрэхтээх 
ыарыы. Бу ыарыыттан Чехов аатынан 
уулусса 66 №-дээх бэтэринээринэй 
килииникэтигэр ыттарга, куоскаларга 
босхо быһыы туруораллар. Оттон чааһынай 
килииникэлэргэ төлөбүрдээх. 

Лев Новгородов, Нам улууһун 2-с 
Хомустаах нэһилиэгин баһылыга:
— Бэйдиэ сылдьар ыт кыһалҕата дьэ, мантан 
саас өссө кэлиэ турдаҕа. Оҕолорбутугар, 
дьоммутугар-сэргэбитигэр, сылгыбытыгар-
сүөһүбүтүгэр суоһуур. Билигин саҥа 
сокуон тахсыаҕыттан, олохтоох дьаһалта 
өйдөтөр эрэ кыахтаах. Питомник туттаран 
уонна ыттары онно иитэн-аһатан туруоруу 
элбэх үбү-харчыны эрэйэр. Хомойуох 
иһин, нэһилиэк бэйэтин күүһүнэн оннук 
питомнигы тутар кыаҕа суох.  Дьон 
эппиэтинэһэ суоҕуттан бэйдиэ сылдьар ыт 
ахсаана элбиир. «Биһиги ыппыт сымнаҕас, 
ытырбат» диэн босхо ыытан кэбиһэллэр. 
Нэһилиэккэ бэйдиэ сылдьар ыттары хайдах 
дьаһайарбытын анал хамыыһыйа эрэ 
быһаарар кыахтаах. Биһиэхэ ыт ахсаана 
элбээтэҕинэ, нэһилиэнньэттэн үҥсүү 
киирэр. Оттон сокуон хараҕынан, биһиги 
ыты өлөрөр бырааппыт суох. 
     
Игнатий Семенов, Дьокуускай куорат 
травмпуунун травматолог-ортопед 
бырааһа:
— Биһиэхэ антирабическай кабинет 
диэн баар. Ыкка ытыттарбыт киһиэхэ 
тута антирабическай быһыы туруорабыт.  
Ыттар ииримтийэр ыарыылара Саха 
сиригэр баарынан, сэрэхэдийэр наада. 
Ыкка ытыттарбыт киһи бааһа саамай 
кирдээх бааска киирсэр. Ол иһин 
үчүгэйдик ыраастыыбыт, онтон дьэ, быһыы 
туруорабыт. Ааспыт сыл устата биһиэхэ 
758  киһи ыкка ытыттаран, ииримтийии 
утары быһыы ылбыта. Саҥа үүммүт сылга 
35  киһи кэлэн быраас көмөтүн ылла. 
Куоракка бэйдиэ сылдьар ыттар дьоҥҥо-
сэргэҕэ кутталларын ааһан, ыарыыны 
тарҕаталларын умнумаҥ. 

САНААЛАР

35
www.edersaas.ru2020 c. тохсунньу 30 күнэ№4 (6194) «Саха сирэ» хаһыат

БАЛАҺАНЫ УЛЬЯНА ЗАХАРОВА БЭЛЭМНЭЭТЭ. 

ЧЫПЧАХХАЙ

Бэйдиэ сылдьар ыттар 
ахсааннара сыл ахсын 
көҕүрээбэтин ааһан, саас, 
күһүн ииримтийэн, дьоҥҥо 
саба түһэн, ытырыллыбыт 
дьон травмпуун өҥөтүнэн 
туһаналлара тахса турар.

 ЫТТАР КЫЫЛЛЫЙДЫЛАР
Бэйдиэ сылдьар ыттартан эмсэҕэлээһин тохтообот

ЧААҺЫНАЙ ДЬОН ЫТТАРА САБА ТҮСПҮТТЭР    
Өрөспүүбүлүкэни аймаабыт Ленскэйгэ буолбут айдаан кэнниттэн, Ленскэй куо-

рат баһылыга Александр Хорунов бу, бэйдиэ сылдьар ыттары хайдах дьаһайар туһу-
нан олохтоохтору кытта сүбэ мунньах тэрийбитэ. Оҕоҕо саба түспүт ыттар хаһаайыт-
тарын булан миэрэҕэ тардарга, ытырыык ыттары бэтэринээрдэри кытта кэпсэтэн уту-
тарга уонна уулуссаҕа бэйдиэ сылдьар ыттартан олохтоохтору харыстыырга олохтоох 
дьаһалтаҕа этии киллэрбитэ.  Ол эрээри, саҥа сокуон тахсыаҕыттан, улуус да, нэһилиэк 
да баһылыктара ыты өлөртөрөр дьаһалы таһаарар кыахтара суох. 

Биһиги эмсэҕэлээбит оҕо аҕатын кытта төлөпүөнүнэн кэпсэттибит.
Евгений Флицер, Ленскэй куорат олохтооҕо, эмсэҕэлээбит оҕо аҕата:
— Тохсунньу 20 күнэ биһиги дьиэ кэргэҥҥэ ыар сурахтаах күн этэ. Оҕобут Андрей 

1-кы кылааска үөрэнэр. Кыыспыт оҕо саадыгар сылдьар. Уолбутун оскуолаттан эбээ-
тэ эбэтэр биһиги ылааччыбыт. Быһылаан буолар күнүгэр оҕобут дьиэтигэр оскуолат-
тан соҕотох барбыт этэ. Ленскэйгэ уопсайынан бэйдиэ сылдьар ыт кэлин наһаа элбээ-
тэ. Эбиитин бу тохсунньу ыйтан саҥа сокуон тахсан, оҕолорбутун сатаан көмүскүүр 
кыахпыт суох курдук буолла. Уолчааммыт туруга мөлтөх буолан, суһаллык Дьокуускай 
куоракка аҕалбыттара. Билигин эмтэниини ааһар кэмэ. Бэйдиэ сылдьар ыттар оҕобу-
тун сии сыстылар. Ордук төбөтүн улаханнык эмсэҕэлэттилэр. Төбөтүн этиттэн логлу ыты-
ран ыланнар, билигин көрөрө мөлтөх. Илиитэ, атаҕа бүтүннэр эрээри, элбэх ыт саба 
түһэн ытырбыт суола-ииһэ элбэх. Кэлэр сайын Иркутскай куоракка төбөтүн пласти-
ческай эпэрээссийэҕэ анаатылар. «Ленскэй оройуона» МТ дьаһалтата 100 тыһыынчаны 
көмөлөһүөх буолбута даҕаны, ол харчы эпэрээссийэҕэ да тиийбэтэ буолуо. Оҕобутугар 
уйулҕа өттүнэн улахан көмө наадата биллэр. Саба түспүт ыттартан түөрт эрэ ыты суох 
оҥордулар. Онтон атыттара, 11 ыт ханна барбыта биллибэт. Чааһынай дьиэлээх ыал 
ыттара буолуон сөп дии саныыбын. Оҕобутун быы һаабыт хорсун санаалаах киһиэхэ 
махталбыт муҥура суох. Саамай сүрүнэ, оҕобут этэҥҥэ буоллар ... 

Ленскэйгэ бэйдиэ сылдьар ыттартан эмсэҕэлээбит оҕо Иркутскайга эпэрээссийэ-
лэнэ барарыгар маннык нүөмэргэ көмө оҥоруохха сөп:

Евгений Флицер 89244601993 бу нүөмэргэ Сбербаан мобильнай баан сыһыарыл-
лар. 

СЫЫППАРАЛАР

2019 сылга Дьокуускайга 

758 
киһи,  
2020 сылга 

35 
киһи ыкка ытыттаран ииримтийии утары 
быһыы ыллылар.
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КҮНДҮ ТААС

Куонкуруска өрөспүүбүлүкэ 
18 улууһуттан 7-тэн 18-гар диэри 
саастаах оҕолор кытыннылар. 
Хас да ый устата куонкурус 800-
тэн тахса кыттыылааҕа бэстибээл 
сүүмэрдиир түһүмэҕин ааспыта. 

Дьүүллүүр сүбэ састаабыгар 
АЛРОСА генеральнай дириэктэрин 
солбуйааччы э.т. Николай Франк, 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Арктиканы 
сайыннарыы уонна Хоту дойду 
норуоттарын дьыалаларын мини-
стиэристибэтин исписэлииһэ Софья 
Степанова, Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Экологияҕа, айылҕаны туһаныыга 
уонна ойуур хаһаайыстыбатыгар 
министиэристибэтин бэрэстэбиитэ-
лэ Влада Александрова, Мииринэй 
куорат Оҕо искусствотын оскуола-
тын дириэктэрэ Любовь Савицкая 
уонна Мииринэй куорат Оҕолору 
эбии үөрэхтээһиҥҥэ киинин педа-
гога Надежда Кан киирдилэр. 

“Өбүгэлэр тыллара” бэсти-
бээл – хампаанньа култуура, эко-
логия уонна этнография эйгэлэри-
гэр тутаах уонна сүрүн тэрээһин-
нэриттэн биирдэстэрэ. Бу бырай-
ыак РФ Национальностар дьыа-
лаларыгар федеральнай агент-
ствотын кытта бииргэ ыытыл-
лар. Оҕолор кыттыыларын сыана-
лааһын сүрүн ирдэбиллэринэн уус- 
уран толоруу тиэмэҕэ сөп түбэ-
һиитэ уонна тыын суолталааҕа, ту -
руоруута, сценическэй култуура-
та, толоруутун хаачыстыбата, кыт-
тааччылар көстүүмнэрэ”, —  АЛРОСА 
Экологическай киинин салайаач-
чыта Полина Анисимова бэлиэтээ-
тэ. 

Айар кэлэктииптэр Хоту дойду 
төрүт норуоттарын тылларыгар 
уонна үгэстэригэр анаммыт ырыа-
лары, үҥкүүлэри, хоһооннору 
уонна туруоруулары  көрдөрдүлэр. 
Түмүктүүр түһүмэххэ алта кэлэк-
тиип киирбитэ: 

— “Кустук” саха үҥкүүтүн но -
руодунай ансаамбыла (Мииринэй 
куорат), 

— “Дьулусхан” ааҕааччылар 
кэлэктииптэрэ (Үөһээ Бүлүү сэ -
лиэнньэтэ), 

— “Звук” вокальнай ансаамбыл 
(Сунтаар оройуонун Элгээйи сэ -
лиэнньэтэ), 

— “ТАЛАНТиЯ” хореография 
кэлэктиибэ (Удачнай куорат), 

— Эрхаан Сафронов (Сунтаар 
улууһун Түбэй Дьаархан сэ -
лиэнньэтэ), 

— Александр Архиповскай 
уонна Надык Кервин дуэттара 
(Мииринэй куорат).

“ТАЛАНТиЯ”
Куонкурус түмүгүнэн кыайыы-

лаахтар АЛРОСА Экологическай 
кииниттэн махтал суруктары 
уонна өйдөбүнньүк бэлэхтэри тут-
тулар. Ол курдук, үһүс истиэпэн-
нээх лауреатынан уонна видео-ха-
амыра хаһаайынынан “ТАЛАНТиЯ” 
үҥкүү кэлэктиибэ (Удачнай куо-
рат) буолла. Кэлэктиип 2016 сыл-
лаахха тэриллибитэ. Төһө да оҕотук 
саастаахтарын иһин, иитиллээч-
чилэр хайыы-үйэ оройуон уонна 
норуоттар икки ардыларынаа-
ҕы куонкурустарга кэккэ наҕараа-
далардаахтар. Араас хайысхалаах 
үҥкүүлэри толороллор: норуоду-
най, эстрада, аныгы уо.д.а. Педагог-
хореограф Олеся Толстая салал-
татынан оҕолор үс саастарыттан 
үҥкүүгэ уһуйуллаллар. “Өбүгэлэр 
тыллара” көрүү-куонкурус фина-
листарынан кэлэктиип 10-13 саас-
таах  саамай уопуттаах үҥкүүһүт-
тэрэ буоллулар, кинилэр “Сээдьэ 
(Сэджу)” эбээн үҥкүүтүн толорду-
лар.

АЛЕКСАНДР 
АРХИПОВСКАЙ УОННА 
КЕРВИН НАДЫК

Иккис миэстэни уонна ноутбу-
гу Александр Архиповскай уонна 
Кервин Надык (Мииринэй куо-
рат) дуэттара ыллылар. Александр  
уонна Кервин (иккиэн 10 сааста-
ахтар) – Мииринэй 12 №-дээх ос -
куолатын 4 “А” кылааһын үөрэнээч-
чилэрэ. Уолаттар муусука оскуола-
тыгар дьарыктаналлар, саахыма-
ты кэрэхсииллэр, оскуола, куорат 
уонна оройуон тэрээһиннэригэр 
көхтөөхтүк кытталлар. Оҕо эрдэхтэ-
риттэн литератураны таптыыллар. 
Александр уонна Кервин дьүүл-
лүүр сүбэҕэ М.Ефимов “Он пел по- 
эвенски” хоһоонугар ырыа фраг-
меннарын киллэрэн уонна муу-
суканан арыаллаан көрдөрдүлэр 
салайааччы – Елена Архиповская).

“ДЬУЛУСХАН”
Кыайыылаахтарынан уонна 

аудиосистема хаһаайыннарынан 
Үөһээ Бүлүүтээҕи М.А.Алексеев 
өрөспүүбүлүкэтээҕи лис сиэй-
интэринээт “Дьулусхан” хоһо-
он  ааҕааччылар кэлэктииптэрэ 
(бырайыак салайааччыта – саха 
тылын уонна литературатын учуу-
тала Татьяна Никифорова) буоллу-
лар. Кыттааччылар саастара – 17. 

Үөһээ Бүлүү сэлиэнньэтин оҕолоро 
куонкуруска кыайарга дьулуур даах 
бэлэмнэммиттэрэ. Үөһээ Бүлүү эдэр 
ааҕааччыларын ситиһиилэрэ – 
оройуон уонна өрөспүүбүлүкэ куо-
нкурустарыгар 13-тэ кыа йыылара. 
“Өбүгэлэр тыллара” көрүү- 
куонкурус финалыгар кыайыыны 
кинилэргэ ”Төрөөбүт тыл – норуот 
ааспыт, билиҥҥи, кэлэр кэмэ” диэн 
саха тылын дьылҕатын туһунан 
литературнай монтаж аҕалла.

АЛРОСА экологическай кии-
нинэн тэриллибит куонкурус хам-
паанньа бигэргэппит уонна ылым-
мыт социальнай-экологическай 
булгуччулаах тэрээһиннэрин бы -
лааныгар киирэр. 

Хаартыскаҕа 
Григорий ИФТОДИЙ 

түһэриилэрэ.

  

АЛРОСА экологическай киинэ, Саха сирин Аркти-
ка уонна Үөрэх, наука министиэристибэлэрэ  2019 
сылга Арассыыйаҕа ыытыллыбыт Төрүт норуот-
тар тылларын норуоттар икки ардыларынааҕы 
сылыгар анаммыт “Өбүгэлэр тыллара”оҕолор 
өрөспүүбүлүкэтээҕи көрүү-куонкурустарын 
түмүктээтилэр. 

«ӨБҮГЭЛЭР ТЫЛЛАРА» 
Оҕолор өрөспүүбүлүкэтээҕи көрүү-куонкурустарын түмүгэ

Үп-харчы өттүнэн чэбдигир-
дии биэс сыллаах бырагыраама-
та улахан комплекстары туттан 
кирэдьиит ытарчатыгар ыллар-
быт бөдөҥ хаһаайыстыбаларга 
көмөлөһөр сыалтан 2015 сыл-
лаахха оҥоһуллубута. Онуоха 
хамнаһы үрдэтэр, сүөһү аһылы-
гын баазатын тупсарар, боро-
дууксуйа ылыытын элбэтэр 
ирдэбил турбута, көмө бэрээдэ-
гинэн биир ыанар ынахха 20 
тыһыынча солкуобайдаах суб-
сидия бэриллэрэ олохтомму-
та.  Бырагыраамаҕа бастаан 150 
ыанар ынахтаах хаһаайыстыба-
лар киирбиттэрэ, кэлин харчы 
көрүллүүтэ эбиллэн, 100 ыанар 
ынахтаахтар хабыллыбытта-
ра. Инньэ гынан, чэбдигирдии 
бырагырааматынан 2015 сыл-
лаахха 47, 2016 сыллаахха 50, 
2017 сыллаахха 57, 2018 сыл-
лаахха 60, 2019 сыллаахха 65 
хаһаайыстыба үлэлээбиттэрэ.

ТҮМҮКТЭР ҮӨРДЭЛЛЭР
Тохсунньу 24 күнүгэр Тыа 

хаһаайыстыбатын министиэ-
ристибэтин аактабай саалаты-
гар бу хаһаайыстыбалар сыл 
түмүгүн  таһаарар мунньахтара 
буолла.   Сүрүн иһитиннэриини 
миниистир Александр Атласов 
оҥордо. 

Бырагыраама чэрчитинэн 
сыл устата 343 мөлүйүөн солку-
обай тиэрдиллэн, хаһаайыстыба-
лар барыта холбоон, 1 млрд 834 
мөлүйүөн солкуобай суума лаах 
бородууксуйаны оҥорбуттар, 
көрдөрүүлэрин бары көрүҥҥэ 
тупсарбыттар. Биллэрин кур-
дук, көрдөрүү улаатыыта хаачы-
стыбаны тупсарыыттан тутулук-
таах. Үгүстэр сүөһү аһылыгын 
бааһынаттан хааччынар үлэ-
ни-хамнаһы тэрийдилэр, элбэх 
сыллаах оту уонна бурдугу ыһан-
нар, сиилэс, сенаж оҥороллор. 
Ынаҕы искусственнайдык буо-
һатары баһылаан, төрүөҕү дьыл 
кэмиттэн тутулуга суох ылан, 
үүтү төгүрүк сыл устата ыыл-
лар. 2019 сыл барыллаан түмү-
гүнэн, Тыа хаһаа йыстыбатын ми-
нистиэристибэтигэр отчуоттуур 
80 хаһаайыстыба ынах ахсыт-
тан 2 381 киилэ үүтү ыабыт буо-
ллаҕына, чэбдигирдиигэ үлэ-
лиир хаһаайыстыбалар ортоту-
нан 2 538 киилэ үүтү ыабыт-

тар. Ити иһигэр, «Бөртө» сылгы 
собуота» ХЭУо (Хаҥалас) 3 
826, «Кириэстээх» кэпэрэтиип 
(Сунтаар) 3707, «Ампаардаах» 
ХЭУо (Бүлүү) 3 661 киилэ-
ни ыабыттар! 12 хаһаайысты-
ба ньирэй төрүөҕүн 70-79 %, 38 
хаһаайыстыба 80-89 %, 11 хаһа-
айыстыба 90-96 % ылбыттар.  
Орто хамнас 2018 сыл түмү-
гүнэн 30 884 солкуобай буол-
лаҕына, билигин 32 945 солку-
обайга тиийбит. Аны бу хаһаа-
йыстыбалар үлэ-хамнас хастыы 
да көрүҥүн тэрийэннэр, нэһи-
лиэнньэни үлэнэн хааччы-
йаллар. Ол курдук, Кириэстээх 
нэһилиэгэр 779 киһи олоро-
руттан сүүһэ кэпэрэтиипкэ үлэ-
лиир!     

САЛГЫЫ – 
САҤА БЫРАГЫРААМА

Чэбдигирдии бырагыраама-
та саҕаланыаҕыттан үлэлээбит 
40 хаһаайыстыба (ыанньыгын 
ахсаана итэҕэс, көрдөрүүтүн 
тупсарбатах сэттэ хаһаайысты-
ба эрдэ туоратыллыбыта) ис 

туруктарын, уопсай сайдыыла-
рын үөрэтэн баран, министиэ-
ристибэ салгыы 2020-2024 сыл-
ларга үлэлиир бырагыраама-
ны  оҥорбут. Манна ааспыт биэс 
сылга идэтийэр хайысхаларын 
быһааран, сөптөөх материаль-
най баазаны тэриммит биитэр 
тэринэ сылдьар хаһаайысты-
балар сүүмэрдэнэн киллэрил-
лиэхтээхтэр. 2015 сыл кэннит-
тэн киирбиттэр биэс сылларын 
толорон истэхтэринэ, эмиэ итин-
ник үлэлиэхтээхтэр.  

Ону таһынан, Ил Дархан 
сорудаҕын толоруу чэрчи-
тинэн, бырагыраамаҕа бы -
йылгыттан дьоҕус хаһаа-
йыстыбалары киллэрэргэ бы -
һаарыллыбыт. Ирдэбил быһыы-
тынан, бырагыраамаҕа киирэр 
хаһаа йыстыба Тыа хаһаайы-
стыбатын министиэристибэти-
гэр отчуоттуур, үүтү-эти тутта-
рыыга дуогабарынан үлэлиир, 
мэхэньи сээссийэлээх биитэр 
мэхэньи сээссийэлэммит аҥар-
даах хотонноох, сүөһүтүн бары-
тын онно тутар итиэннэ ааспыт 
сыл түмүгүнэн, ынаҕын ахсыт-
тан 1800 киилэ үүтү ыабыт буо-

луохтаах. Онуоха  ыанар ынахха 
бэриллэр субсидия кээмэйэ 100 
уонна онтон элбэх ыанньыкта-
ах хаһаайыстыбаҕа 20 тыһыын-
ча, 50-99 ыанньыктаах хаһаа-
йыстыбаҕа 10 тыһыынча, 25-49 
ыанньыктаахтарга 5 тыһыынча 
солкуобайынан быһыллыбыт.

ИЭС КЭМ ДА СОҺУЛЛАР...                    
Санаа атастаһыытыгар тыл 

эппиттэр айгыраабыт хаһаа-
йыстыба бигэтик сайдары-
гар биэс сыл диэн кылгаһын 
тоһоҕолоон тураннар, чэбдигир-
дии бырагыраамата салгыы үлэ-
лиирин биһирииллэрин биллэр-
дилэр. 

Бу ааспыт биэс (2015-2019) 
сыл устата чэбдигирдиигэ үлэ-
лиир хаһаайыстыбалар холбоон 
32 сүөһү иитэр комплексын, 23 
сылгы баазатын, 22 сайылыгы 
туттубуттарын, сири таҥастыыр 
улахан тиэхиньикэлэри атыы-
ласпыттарын уонна ол ороску-
отун улахан  өттө бүддьүөттэн 
толуйуллубута олус көмөлөөҕүн 
ыйдылар. Бырагыраама кил-
лэриллиэн иннинэ тутуллубут 
эбийиэктэргэ иэстэри быһаа-
рар наадатын эттилэр. Холобур, 
алта  хаһаайыстыба, ол иһи-
гэр «Уолба» кэпэрэтиип, урут 
«Туймаада» ҮАПК чэрчитинэн 
комплекс туттарбыт, оттон 
«Солооһун» кэпэрэтиип лизи-
нинэн сүөһү ылбыт иэстэрэ 
соһулла сылдьара үлэни-хам-
наһы олус атахтыыр эбиттэр. 
Онуоха былырыын үп көрүллэн, 
сорох иэстэргэ толуйуу оҥоһул-
лубута, быйыл да үп көрүлүн-
нэҕинэ, бу хайысханан үлэ 
ыытыллыаҕа  этилиннэ.   

ХИФУ ИҺИНЭН 
АҺЫЛЫННЫН

Хаһыат ааспыт ыйдааҕы нүөмэрдэ-
ригэр тахсыбыт ”Саха сылгыта – норуот 
дьылҕата” диэн ыстатыйам ааҕааччылар 
болҕомтолорун тардыбытынан, түмүк 
санааны өссө төгүл тоһоҕолоон бэлиэ-
тиир тоҕоостоох. 

Ханнык баҕарар салааны, ол иһигэр 
тыа хаһаайыстыбатын, сайыннарыы боп-
пуруоһун быһаарыы бүтүн дойду экэ-
ниэмикэтин сайдыытын уопсай тутулу-
нан оҥоһуллар. Урукку өттүгэр итинник 
үлэ-хамнас ыытыллара. Билигин атын 
кэм. 

Хас биирдии салаа бэйэтин айыл-
гытыгар сөп түбэһэр көрүүлээх буолар. 
Арассыыйа иһинэн үлэлиир научнай 
тэрилтэлэр биир методиканан салайта-
раллар. Биһиэхэ тыл, устуоруйа уонна 
култуура өттүгэр баай баазалаах инсти-
туттар, научнай кииннэр, тыйаатырдар, 
мусуойдар тэриллэн, куһаҕана суохтук 
үлэлии олороллор. Инньэ гынан, бу э й-
гэлэргэ сыһыаннаах үлэни-хамнаһы идэ-
тийбит исписэлиистэр быһаараллар. 

Оттон бэйэбит оҥорон таһаарар 
эйгэбитигэр кэллэххэ, туохпут  да суох. 
Бу тоҕото биллэр. Сэбиэскэй былаас сыл-
ларыгар сылгыны, табаны иитии аҕыйах 
ахсааннаах хотугу омуктар уонна саха-
лар тыыннаах хаалар боппуруостарын 
курдук буолбакка, үлэ уопсай салаа-
тын эрэ быһыытынан көрүллэрэ. Дьэ ол 
иһин, билигин дойду таһымыгар тиийэ 
быһаарсан, үгэс буолбут төрүт салаа-
ларбытын аныгы ырыынак ирдэбилигэр 
сөп түбэһиннэрэн салгыы сайыннарар 
туһуттан, Саха сылгытын экэниэмикэтин 
институтун тэрийиэххэ наада. 

Бу институкка мин бастакы аҕы-
йах сылларга дириэктэрдиэхпин сөп. 
Үлэлээбит-хамсаабыт уопутум уонна 
научнай үлэм хайысхата онно сөп 
түбэһэр. Манна боппуруоһу төрдүттэн 
билэр, сылгыга уонна табаҕа үлэлээ-
бит экэнэмиис-учуонайдары, биэс-алта 
киһини түмэн, кинилэр баай уопутта-
рыгар олоҕуран, научнай каадырдары 
иитиигэ үлэлиэхпит. Ону таһынан, анал 
куурустары тэрийэн, сылгы уонна таба 
хаһаа йыстыбаларын иилээн-саҕалаан 
үлэлэтэр менеджердэри бэлэмниэхпит. 
Сэбиэскэй былаас саҕана “учуонай- 
зоотехниктар” диэн сопхуоска биригэ-
дьииртэн саҕалаан, дириэктэргэ тиийэ 
үлэлиир дьон, аны санаатахха, тыа ха -
һаайыстыбатын бары идэтин баһылыы-
рга бэлэмнэммит менеджердэр этилэрэ. 
Ырыынакка киириигэ кинилэр улахан 
охсууну ылбыттара,  наадата суох испи-
сэлиис быһыытынан көрүллүбүттэрэ. Ол 
туохха тиэрдибитин бары бэркэ билэ-
бит. Билигин зоотехниктары Тыа хаһаа-
йыстыбатын судаарыстыбаннай ака-
демията бэлэмниир, оттон бу исписэ-
лиистэртэн менеджердэри бэлэмнээһин 
бастакы олугун биһиги оҥоруохпут.  

Саха сылгытын экэниэмикэтин инсти-
тута М.К. Аммосов аатынан Хотугулуу-
Илиҥҥи федеральнай университет 
иһинэн аһыллара көдьүүстээх уонна 
аспирантураны арыйан эдэр учуонайда-
ры да бэлэмнииргэ ордук табыгас таах 
буолуоҕа.

Василий ВИНОКУРОВ,
экэниэмикэ наукатын хандьыдаата, 

өрөспүүбүлүкэ тыатын 
хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ.
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БАЛАҺАНЫ РАИСА СИБИРЯКОВА  БЭЛЭМНЭЭТЭ. 

ТЫЫН БОППУРУОС

Ааспыт сайын Айсен 
Николаев судаа
рыстыба өйөбүлүнэн 
төһө кыалларынан 
элбэх хаһаайысты
ба хабылларын 
 хааччыйар инниттэн, 
чэбдигирдии быра
гырааматыгар дьоҕус 
хаһаайыстыбалары 
эмиэ киллэрэргэ эп
питэ итиэннэ онуоха 
сөптөөх ырычааҕы 
оҥорор соругу ту
руорбута.

СУРУЛЛУБУККА ЭРГИЛЛЭН 

КИМ ҮЛЭЛИИР, 
ОЛ – ӨЙӨНӨР

Хаһаайыстыба салайааччылара чэбдигирдии бырагыраамата салгыы үлэлиирин биһирээтилэр.

Бу ааспыт биэс (2015-2019) сыл устата 
чэбдигирдиигэ үлэлиир хаһаайыстыбалар 
холбоон 32 сүөһү иитэр комплексын, 23 
сылгы баазатын, 22 сайылыгы туттубуттарын, 
сири таҥастыыр улахан тиэхиньикэлэри 
атыыласпыттарын уонна ол ороскуотун 
улахан  өттө бүддьүөттэн толуйуллубута 
олус көмөлөөҕүн ыйдылар. Бырагыраама 
киллэриллиэн иннинэ тутуллубут эбийиэктэргэ 
иэстэри быһаарар наадатын эттилэр. 
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ДЬИКТИ ДЬАРЫК

БЭҺИС СЫЛЫН ТАҔЫСТА 
Дьокуускай куорат олохтоох-

торо, географ идэлээх Маргарита 
уонна Александр Герасимовтар 
күн-дьыл туругун бэлиэтиир күн-
нүгү бастаан сиэннэригэр анаан 
оҥорбуттар. Уолчаан ону олус 
сөбүлээбит итиэннэ айылҕаны 
кэтээн көрөргө бэрт интэриэстээх 
киһи буолан, эбээлээх эһээтэ күн-
нүгү киэҥ эйгэҕэ таһаарарга бы -
һаарыммыттар. Ити курдук, 2016 
сыллаахха күн-дьыл туругун бэли-
этиир, бэрт тупсаҕай оҥоһуулаах, 
сахалыы уонна нууччалыы тылла-
рынан оҥоһуллубут “Күннүк” баар 
буолбут. 

— “Күннүкпүт” быйыл бэһис 
сылын таҕыста, — диэн кэпсиир 
Александр Августович. — Манна 
күн-дьыл туругун, салгын темпера-
туратын, тыал хайысхатын, салгын 
баттааһынын уонна сөҥүү түһүүтүн 
күннэтэ кэтээн, ону таһынан бэлиэ 
күннэринэн (бастакы тураах кэ -
лиитэ, маҥнайгы ньургуһун тах-
сыыта о.д.а.) сыл устата толорул-
лар. Тустаах ыйдарынан күн хаһан 
тахсарын, киирэрин уонна салгын 
муҥутуур тымныйбытын биитэр 
сылыйбытын туһунан чахчылар, 
дьыл бэлиэлэрэ бааллар. Холобур, 
1931 сыллаахха тохсунньу 10 күнү-
гэр Өймөкөөҥҥө 66,8 С тымный-
быт, оттон 1979 сыллаахха тохсун-
ньу 1 күнүгэр Маачаҕа 4,1 С сы  лаас 
буолбут! Саҥа тахсар ый “муоһа” 
туруору уонна сырдык буоллаҕына 
— кураан, сытыары уонна мултугур 
ый түбэлтэтигэр – былыттаах, үгүс 
сөҥүүлээх буолар эбит. 

“Күннүгү” оскуолаҕа үөрэнэр 
оҕолордоох ыаллар, энтузиаст- 
учууталлар, кыраайы үөрэтээч-
чилэр, күн-дьыл туругун кэтээн 
көрүүнэн дьарыктанар дьон кэрэх-
сээтилэр. Алын кылаас оҕолоро 
төрөппүттэрин кытары толорол-
лор. Дьиэ кэргэҥҥэ уопсай дьарык 
баара оҕону иитиигэ улахан суол-
талаах, тоҕо диэтэххэ, биир интэ-
риэстээх буолан, төрөппүт оҕо-
тун кытары ыкса бодоруһар, оҕо-
тун майгытын-сигилитин үчүгэйдик 
билэр, хонтуруоллуур кыахтанар, 
итинэн ыал түмсүүлээх буолар. 

Иккис сылбытын Үөрэх итиэн-

нэ Экология, айылҕаны туһаныы, 
ойуур хаһаайыстыбатын министи-
эристибэлэрин кытары кыттыһан, 
“Күннүгү” толорууга  оскуола 
үөрэнээччилэригэр өрөспүүбүлүкэ-
тээҕи куонкуруһу тэрийэбит. Онно 
оҕолор араас улуустартан, ол иһи-
гэр Усуйаанаттан, Муоматтан, 
Алдантан, Ньурбаттан  уо.д.а. кыт-
таллар. Уопсайынан айылҕаны 
кэтээн көрүү киһиэхэ, эгэ, оҕоҕо 
дуо, болҕомтолоох, тэрээһиннээх 
буолар, ырытан-ырыҥалаан тол-
куйдуур, былаанныыр дьоҕуру са -
йыннарар, тулалыыр эйгэҕэ ха -
рыстабыллаахтык сыһыаннаһар-
га, дьону уонна айылҕаны кытары 
дьүөрэлэһэн олорорго, үлэ  лииргэ-
хамсыырга үөрэтэр. 

ШТРИХ-КОД 
“Күннүк” биир сирэйэ күнү-

дьылы кэтээн көрөр сулууспалар-
га ананна. Өрөспүүбүлүкэ үрдүнэн 
төһө метеорологическай ыстаан-
сыйа уонна ханнык улууска, нэһи-
лиэнньэлээх пууҥҥа баара барыта 
хаартаҕа ыйылынна. 

Муннукка анал штрих-код баар. 
Ону сканердаан, суотабай төлөпүөн 
көмөтүнэн Саха сиринээҕи 
Гидрометеосулууспа саайтыгар 
киирэн, улуустарынан сарсыарда 
алта уонна күнүс уон икки чаастар-
га хомуллубут салгын температу-
ратын, баттааһынын, тыал хайыс-
хатын көрөҕүн. Бу ньыма нэһи-
лиэккэ олорор киһи бэйэтэ хомуй-
бут чахчытын тустаах улууһун 
көрдөрүүтүн кытары тэҥнииригэр 
(оннооҕор биир бөһүөлэк иһигэр 
көрдөрүү тус-туһунан буолар), ыал-
лыы улуустар чахчыларын билсэ-
ригэр уонна онон сирдэтэн бил -

гэлээһиннэри оҥороругар табы -
гастаах.  

Саха сирэ киэҥ, айылҕатын 
араастаһыыта улахан, онон бил-
гэлээһиннэр тус-туһунан буолал-
лар. Холобур, кырсалаах Аллайыаха 
бурдуктаах Өлүөхүмэттэн, табала-
ах Анаабыр дьэдьэннээх Амматтан 
чыҥха атын килиимэттээхтэр. Бэл, 
Горнай улууһун айылҕата тилэх 
баттаһа олорор Туймаадатыттан 
уратыта үгүс. Ити иһин, күнү-дьылы 
кэтээн көрөөччүлэри түмэ, кинилэр 
билгэлиир үгэстэрин үөрэтэ, 
хомуйа  итиэннэ “Күннүгү” толорто-
рон, бэлиэлэр уонна билгэлэр пуо-
ндаларын хаҥата сатыыбыт.     

ЫЙ ХААМЫЫТА УОННА 
ЗОДИАК БЭЛИЭЛЭРЭ 

Сир аргыһа, Ый дьайыытыт-
тан акыйаан уута түллэр уонна 
уостар, оттон  киһи организмын 70 
бырыһыана ууттан турар буолан, 
киһи туругар эмиэ сабыдыаллыыр. 
Ити иһин, ый үүнэр кэмэ араас 
тэрээһиннэри оҥорорго, кэпсэ -
тиилэри ыытарга, эмтэнэргэ, оттон 
ый эргэтэ саҕаламмыты ситэрэр-
гэ ордук табыгастаах эбит. Бу кис -
тэлэҥин сахалар эмиэ билэллэрэ 
диэн бөлүһүөк Дабыл этэр, өбүгэ-
лэрбит ый тахсыбыт кэмигэр кэр-
гэн кэпсэтэр, олохторун оҥостор 
уо.д.а. үгэстээхтэрэ диир.  Ый 
халандаарын оҕуруотчуттар ордук 
туһаналлар, үгүстэн биири санат-
тахха, ый үүнэр кэмигэр  сиэмэ-
ни буорга баттыыр, ый бүтүүтү-
гэр төрдүгэр астаахтары олор-
дор идэлээхтэр. Мин кэлэр өттүгэр 
Ый киһи организмыгар дьайыы-
тын өссө хасыһан, дириҥник үөрэ-
тиэхпин баҕарабын. 

Ый Сири тула 29,5 күн устаты-
гар эргийэр итиэннэ Зодиак бары 
бэлиэлэринэн ааһар. Дьэ ити иһин 
биһиги “Күннүккэ” Ый хаамыытын 
уонна Зодиак  бэлиэлэрин кытары 
алтыһыытын киллэрдибит. Холобур, 
тохсунньу 30 күнүгэр Ый үүнэр 
кэмэ уонна Хой бэлиэтигэр (кулун 
тутар 21 күнүттэн муус устар 20 
күнүгэр диэри) төрөөбүт дьоҥҥо 
ордук табыгастаах  эбит. 

БЭЙЭҔИН – ИҺИЛЛЭЭ!  
Бу күннүк анала киэҥ: күн-

дьыл туругун сурунары, гороскоп 
быһыытынан туһанары таһынан, 
бэйэ доруобуйатын туругун, чуо-
лаан, хаан баттааһынын, бэлиэ-
тэнэргэ табыгастаах. 

Ыйдааҕы чахчылар түмүктэрин 
тэҥнээн көрөн, ханнык күннэргэ 
(онно Ый хаамыыта  учуоттанар) 
киһи хаанын баттааһына биир 
кэмҥэ турарын биитэр халбаҥ-
ныырын итиэннэ сэниэтэ күүһүрэ-
рин биитэр эстэрин быһаарыан 
сөп. Ити бэйэ туругун  хонтуруол-
лана үөрэнэргэ тирэх буолуоҕа. 

Айылҕаны кытары дьүөрэлэһэн, 
кини тэтимин тутуһан сылдьар 
киһи кута-сүрэ чөл, доруобуйата 
чэгиэн-чэбдик буолар, үйэтэ уһуур. 

ӨБҮГЭ ТӨРҮТ ДЬАРЫГА
«Саха – айылҕа оҕото» диэн 

мээнэҕэ этиллибэт. Өбүгэлэрбит 
айылҕа тэтимин, сулустар хам-
сааһыннарын, Үргэл алтыһыы-
тын, кыыл-сүөл быһыытын-май-
гытын кэтээн көрөннөр, күнү-
дьылы билгэлииллэрэ уонна олох-
торун-дьаһахтарын онон сирдэ-

тэн тэринэллэрэ. Кураан дьылла-
ры эрдэттэн от хаһаанан, сүөһүлэ-
рин-сылгыларын арыый аҕыйатан 
көрсөллөрө уонна өҥ дьылларга 
өрө баһан тахсаллара.  

Норуот мындыр дьонун умнуо 
суохтаах диэн, “Күннүккэ” урук-
ку уонна билиҥҥи дьылдьыт-
тар тустарынан сырдатабыт, сыл-
лата биэстии-алталыы киһини та -
һааран иһэбит. Ол түмүгэр, бил-
гэһиттэр, күнү-дьылы сабаҕа-
лааччылар уонна айылҕаны кэтээн 
көрөөччүлэр тустарынан балачча 
матырыйаалы мустубут. Биллиилээх 
поэт, “Ытык Ильмень” баллада аап-
тара Сергей Васильев-Борогонскай 
бэйэтин кэмигэр дьылдьытта-
ры үөрэппитин, кинилэр билгэлэ-
рин сурукка тиһэн, 1945 сыллаах-
ха «Приметы о погоде, урожае и 
охоте якутов Соттинского насле-
га» кинигэни бэчээттэппитин мин 
биир бэйэм саҥа билэн соһуйдум. 
Иннокентий Сосин уонна Анатолий 
Петров-Уу Туолатын билгэлэр 
 итиэннэ билгэһиттэр тустарынан 
кинигэлэрин аргыс оҥоһуннум. 

Хомойуох иһин, хойута-
ан саҕалаан, аҕа көлүөнэ дьыл-
дьыттары үгүстэрин “куоттар-
быппын”. Ол эрээри, утумнааччы-
лар суох  буолбатах эбиттэр: Бүлүү 
улууһун Халбаакытыгар олорор, 
учуутал идэлээх Алексей Васильев 
диэн эдэр киһи күнү-дьылы бил-
гэлээһиҥҥэ эһээтиттэн уһуйул-
лан, 15 сааһыттан дьарыктанар. 
Чурапчыттан төрүттээх, билигин 
киин куорат олохтооҕо Андрей 
Варламовтыын күннэтэ кэри-
этэ алтыһабын, күнү-дьылы бил-
гэлииргэ астрономия билиитин 
туһанарга Анатолий Павловтан-
Дабылтан элбэххэ үөрэнним. 
Былырыыҥҥы арыйыыбытынан 
Кэбээйи Куокуйун олохтооҕо, 1966 
сыллаахтан күн-дьыл туругун бэ-
лиэтэнэр Геннадий Иванов буол-
ла. Биһиги кинини “Күннүгү” толо-
руу куонкуруһугар киирбит сиэнэ 
кыыс үлэтинэн сирдэтэн булбуп-
пут. Дьиҥинэн, маннык дьон хас 
улуус, нэһилиэк ахсын бааллара 
чахчы. Түгэнинэн туһанан, хаһыат 
 ааҕааччыларыттан кинилэр туста-
рынан биһиэхэ биллэрэргэ 
көрдөһөбүт.

Тустаах үлэлэрин 
таһынан сүрэхтэрин 
баҕатынан туох эмит 
салаанан үлүһүйэн 
дьарыктанар дьоннор 
күннээҕи судургу олоҕу 
байыталлар, дириҥ ис 
хоһооннууллар. 

КҮН “КҮННҮКТЭН” 
САҔАЛАНАР  

Раиса СИБИРЯКОВА
sibrs63@mail.ru

“Күннүк”  күн-дьыл туругун бэлиэ-
тииргэ, гороскоп быһыытынан туһа-

нарга, бэйэ доруобуйатын туругун 
хонтуруолланарга табыгастаах.

Күн-дьыл туругун бэлиэтиир “Күннүк” ааптара Александр Герасимов.
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БАЛАҺАНЫ ЖЕННИ СТРЮКОВА  БЭЛЭМНЭЭТЭ. 

ХАҺЫАТ УОННА ААҔААЧЧЫ

Онон маннык санааҕа кэлэбин. Буойун-
суруйааччы айымньыларын барытын түмэн 
хос бэчээттиэххэ уонна бэчээттэнэ илик 
айымньыта көһүннэҕинэ, анаан-минээн 
саҥа кинигэ гынан бэчээттиэххэ. Маныаха, 
хамсатар күүһүнэн хаҥаластар буолуох-
таахтар дии саныыбын. Чуолаан, суруйааччы 
төрөөбүт сэлиэнньэтэ Кытыл Дьура уонна 
ийэтэ төрөөбүт дэриэбинэтэ Иһит олохтоох-
торо туруналлара буоллар.

Исай Никифоров биһиги бары тап-
таан ааҕар суруйааччыбыт буолар. Кини 
айымньылара уратылар. Биир сүрүн ура-
тытынан түөлбэнэн, илин, арҕаа, хотугу 
 улуустар уонна биһиги, бүлүүлэр, кэпсэтэр 
тылбытын хайдах баарынан айымньытыгар 
киллэртээбитэ буолар. Оттон дьаам сыктар 
саҥаларын-иҥэлэрин киниттэн ордук ким 
суруйуо баарай. Суруйааччы тиэмэтэ да 
киэҥ этэ. Сэрии тиэмэтэ кини айымньылары-
гар проза жанрын быһыытынан таарыллы-

быта. Ыччаты патриотизмҥа иитиигэ бэйэ-
тин аатыттан эппитэ-тыыммыта. Фронтовик-
суруйааччы Тимофей Сметанинныын доҕор-
дуу этилэр. Ити туһунан “Саха сирэ” хаһыап-
пытыгар суруйбуттар этэ. Онон Кыайыы 
үбүлүөйүн сэргэ, өрөспүүбүлүкэбитигэр Ийэ 
дойдуга бэриниилээх буолуу сылынан даҕа-
ны, суруйааччы айымньыларын сөргүтүөххэ. 

Хаҥаластарга сунтаардар, чуолаан, той-
бохойдор көмөлөһөргүтүн күүтэбит. Тоҕо 
диэтэххэ, Исай Никифоров бэйэтин ахтыы-
тыгар суруйааччы буолбут биһигинэн 
Сунтаар Тойбохойун интэринээтин өрүү 
ахтара. Үс суруйааччы: Леонид Попов, Петр 
Филиппов, Исай Никифоров үүнэн тахсы-
быппыт диэн “Сүрэх кэпсиир” автобиографи-
ческай айымньытыгар суруйбуттаах. 

Саха араадьыйатын 90 сылы-
гар кини туһунан ахтан ааһыахтарын 
наада. Орджоникидзевскай оройуон 
 араадьыйатыгар икки сыл араадьыйа суру-
налыыһын быһыытынан суруйар идэҕэ үлэ-
лээбитэ. Салгыы “Кыым”, “Эдэр коммунист” 
хаһыаттарга таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. 
Суруйааччы быһыытынан сэрии иннинэ 
1939 сыллаахха бэчээттэппит эмиэ авто-
биографическай ис хоһоонноох “Ыстапаан” 
сэһэнинэн биллибитэ.

Билигин урукку-хойукку сөргүтүллэр 
кэмигэр буойун-суруйааччы, суруналыыс 
Исай Никифоров айымньылара хаттаан күн 
сирин көрүөхтэрэ, саҥа хараҕынан көрөргө 
кыах биэриэхтэрэ диэн эрэнэбит.

Иван ИВАНОВ, 
биэнсийэлээх. 

Үөһээ Бүлүү.

Мин ааспыт сыл устата 
улууһум бары бибилэтиэ
кэлэрин кэрийэммин, фрон
товиксуруйааччы Исай Ни
кифоров кинигэтин кыайан 
булан аахпатым. Аҕыйах 
сыллааҕыта элбэхтик ааҕыл
лан илдьирийэн, элээмэтэ эрэ 
хаалбыт “Сүрэх кэпсиир” ки
нигэтин булан аахпыт таахпын 
да, билигин онтукабыт  
мэлийбит.

ХАҤАЛАСТАР, 
КЫТААТЫҤ!

ПЕТР БАТТАХОВ – 
ААН ДОЙДУ 
ЧӨМПҮЙҮӨНЭ

Күөх Ньурба улууһа Саха сири-
гэр былыр-былыргыттан бөдөҥ-садаҥ 
күүстээх дьонунан биллэр. Чаппанда 
нэһилиэгэр биир ытыктанар киһинэн 
Петр Петрович Баттахов буолар. Кини 
элбэх оҕолоох ыалга иккис оҕонон күн 
сирин көрбүтэ. Аҕата Баттахов Петр 
Акимович холкуостааһын саҕана сылгы 
салаатын салайбыта. Уоттаах сэриигэ ба-
ран, улаханнык бааһыран дойдутугар эр-
гиллибитэ. Дойдутугар кэлэн холкуоска, 
сопхуоска ыскылаат сэбиэдиссэйинэн 
үлэлээбитэ. Ийэтэ Мария Даниловна Ни-
колаева элбэх оҕону көрөн-харайан киһи 
гыммыта.

Петр Баттахов олох кыра сааһыттан 
үөрэҕи, спорду сэҥээрэрэ. Үрдүк үөрэҕи 
бүтэрэн, Ньурбанан, Үөһээ Бүлүүнэн, кэн-
ники Дьокуускай куоракка үлэлээбитэ. 
Кини олох эдэриттэн хапсаҕайдаһан 
тустууга, мас тардыһыытыгар дьарыкта-
нан, маастар нуорматын толорбута. Мас 
тардыһыытыгар, спорт уопсастыбатыгар 
өрөспүүбүлүкэ таһымнаах судейскай кэ-
митиэккэ киирсэн, мас тардыһыытын аан 
дойду таһымыгар таһаарсыбыта. 

Дьокуускай куоракка “Триумф” спорт 
комплекска мас тардыһыытыгар “Мас ре-
стлинг” диэн аан дойду күрэхтэһиитигэр 
араас дойду чөмпүйүөннэрэ кэлэн кыт-
таллар. Табыллыбыт күүстээх спортсмен-
нар аан дойду чөмпүйүөннэрэ буолан 
бараллар. Саха дьоно “Триумф” кииҥҥэ 
аан дойду күрэхтэһиитин, чөмпүйүөннэ-
ри илэ харахтарынан көрөн үөрэллэр, 
сөҕөллөр. Өссө кинилэри кытта хаар-
тыскаҕа түсүһэн, үөрүүлэрэ муҥура суох 
буолар. 

Петр Петрович Дьокуускайга кэ-
лиэҕиттэн “Модун” спорт комплексы-
гар мас тардыһыытынан, ыараханы 
көтөҕүүнэн дьарыктаммыта. 2019 сыл 
бүтүүтэ Финляндияҕа аан дойду күрэх-
тэһиитигэр Арассыыйа хамаандатын 
күүстээх дьонугар киирсэн, күрэхтэ-
һиигэ ыарахан ыйааһыҥҥа 400 киилэни 
көтөҕөн, пауэрлифтиҥҥэ аан дойду чөм-
пүйүөнэ буолбута, чиэппэр күүстээҕинэн 
ааттаммыта. Онон уолбутунан киэн тут-
табыт. 

Александр ПШЕННИКОВ-
НОХТУЙСКАЙ.

Быйыл өрөспүүбүлүкэҕэ Ийэ дойдуга бэ-
риниилээх буолуу сыла биллэриллибитинэн, 
оскуолаларга туризм уонна төрөөбүт кы -
раайы үөрэтиигэ хаһааҥҥытааҕар да улахан 
болҕомто ууруллуохтаах. 

Патриотизм диэн дорҕоонноохтук иһиллэр 
тыл эрэ буолбатах, бу төрөөбүт дойдуҥ иһин 
кыһаллыы уонна үлэҕэ-хамнаска эппиэти-
нэстээхтик сыһыаннаһыы. Кистэл буолбатах, 
кэнники сылларга оскуолаҕа оҕо туризма тоҕо 
эрэ көйгөтүлүннэ. Биһиги наар цифровой тех-
нология, робототиэхиньикэ, үөрэх хаачыстыба-
тын туһунан эрэ кэпсэтэбит, оттон туризм туһу-
нан тоҕо эрэ умнабыт. 

Итинник буоллахпытына, үөрэхтээһин на-
циональнай бырайыак диир кыахпыт суох. 
Икки сыллааҕыта бу боппуруоһу хаһыат нөҥүө 
көтөҕө сылдьыбытым да, хаһыакка эрэ хаал-
быта. Турсүлүөтү сөргүтүү үлэтэ хамсаабакка 
турар. Ол хаһыакка “Турсүлүөтү сөргүтүөххэ” 
диэн төбөлөөн, СӨ үөрэҕин миниистирэ  
В.А.Егоровка аадырыстаах көрдөһүү сурукпар 
маннык ис хоһоонноох эппиэти ылан турабын: 
“... улуус аайы оҕо туризмыгар эппиэттээх дьон 
ананнылар, оскуола, улуус, куорат аайы тури-
стическай сүлүөтү ыытыахтаахтарын туһунан 
дьаһал таҕыста”. Хомойуох иһин, Горнайга да, 
куоракка да түрсүлүөт олох да ыытыллыбатаҕа. 
Үөрэх миниистирэ В.А.Егоров дьаһал таһаар-
быт буоллаҕына, ону ким ирдэһиэхтээҕий? 
Дьаһал кумааҕыга хаалыа суохтаах буоллаҕа.

СӨ үөрэҕин миниистирэ В.А.Егоров оҕо 
туризмын туһунан дьаһала тоҕо туолбатый, 
көннөрү хараҕы баайан, кураанахха эрэннэ-
рии дуо? Ону баара – туризм оҕо университета 
диэн кураанах куолу буолбатах. Оскуолаҕа ту-
ризм уонна төрөөбүт кыраайы үөрэтии оҕолор 

билиигэ-көрүүгэ тардыһыыларын уһугуннарар, 
инники олохторугар идэлэрин сөпкө таба та-
лалларыгар көмөлөһөр уонна эт-хаан өттүнэн 
сөпкө сайдалларыгар олус улахан суолталаах. 

Билигин иитии үөрэхтээҕэр өссө үрдүк 
суолталаах буолан турар. Саатар, Ийэ дойду-
га бэриниилээх буолуу сылыгар куорат таһы-
нааҕы улуустары кытыннаран туран, быйыл са-
йыҥҥы өрөспүүбүлүкэтээҕи турсүлүөтү үрдүк 
таһымнаахтык ыытыахха диэн баҕа санаабын 
тириэрдэбин. Үөрэх миниистирин дьаһалын 
хойутаан да буоллар, толоруохха, дьыаланан 
эппиэттиэххэ. Урут 80-90-с сылларга туристи-
ческай сүлүөттэр үрдүк таһымҥа ыытылларын 
“Бэлэм буол” саһарбыт страницалара кэпсиил-
лэр. Аны “Российский азимут” диэн киэҥник 
биһирэммит спортивнай ориентированиены 

хас күһүн аайы киэҥник ыытыахха баара. 
Мин көрдөхпүнэ, куорат оскуолаларыгар син 
ыытыллар курдук. Тоҕо сатамматый, куорат 
таһынааҕы улуустары кытыннаран, маассабай 
оҥорор. Туризм эмиэ спорт биир тутаах уонна 
маассабай көрүҥэ буоларын умнар сатаммат. 
Онон үөрэнээччилэр комплекснай спартакиа-
даларын көрүҥэр киллэриэххэ баар этэ. Тоҕо 
эрэ “Снежный барс” сыл аайы үрдүк таһым-
наахтык ыытыллар дии. 

Владимир ПАРФЕНОВ, 
СӨ үөрэҕириитин үтүөлээх үлэһитэ, 

суруналыыс, кыраайы үөрэтээччи.

Горнай, Дьиикимдэ, Мытаах.   

КИЭН ТУТТАР

ХОМОЙОР

20 ХАНААЛЫ 
БЭЧЭЭТТЭЭҤ

Күүтүүлээх “Саха сирэ” хаһыаппыт 
үлэһиттэрин үүммүт сылынан эҕэрдэ-
лиибин!

Хаһыат биллэ-көстө тубуста. Бэл, су-
рук бэлиэтигэр болҕомто уурар буолбук-
кут. Киэҥ билиилээх суруналыыстар үлэ-
лииргит биллэр. Суруйуугут элбии турдун. 

Түмүгэр, биир кыра баҕа санаабын 
этиим. Булгуччу толоруҥ диэбэппин. 
Хаһыат балаһалара барыта ааҕыллар- 
суоттанар буоллахтара. 20 ханаал быра-
гырааматын бэчээттииргитигэр баҕара-
бын. 

Иван ИВАНОВ, 
биэнсийэлээх. 

Үөһээ Бүлүү.

КӨРДӨҺӨРЭТИИ КИЛЛЭРЭР

МИНИИСТИР ДЬАҺАЛА ТОҔО ТУОЛБАТЫЙ?



Ыйыллыбыт төлөпүөнүнэн бил-
сэн, кыргыттары булан кэпсэттим.

УЧУУТАЛ СОРУДАҔА 
“УҺУГУННАРБЫТ”

— Кыргыттар, туох са 
нааттан бу көрдүүр үлэ саҕа
ламмытай?
— Сэтинньигэ оскуолабытыгар 

Улуу Кыайыы 75 сылыгар аналлаах 
кыраайы үөрэтиигэ көрдүүр-чин-
чийэр үлэни ыытыыга кэмпи-
риэнсийэ буолбута. Онно кылаас-
пыт салайааччыта биһиэхэ маты-
рыйаал булан кыттарбытыгар сору-
дах биэрбитэ. Биһиги интэриниэк-
кэ көрдүү олорон, Севастополь куо-
рат олохтооҕо Ситим Лисагор диэн 
Нахимовскай байыаннай учили-
ще үөрэнээччитин ыҥырыы суру-
гун булан ылбыппыт. Кини 5 “д” 
кылааска үөрэнэр эбит. Ол суругу 
ааҕан баран, биһиги оскуола тааҕы 
кэмпириэнсийэбитигэр “Эдэр бул-
чуттар сэрии саҕана диэн”  дакы-
лаат оҥорорго санаммыппыт. 
Өрөспүүбүлүкэ пионердара Улуу 
Кыайыыга бэйэлэрин оҕолуу сэмэй 
кылааттарын киллэрбиттэрин туһу-
нан элбэҕи биллибит. Ордук бул-
чут оҕолорго сыһыаннаах маты-
рыйааллары көрдөөн буллубут. 
Ол курдук, оҕолор үүнээйигэ ула-
хан хоромньуну оҥорор кэрбээч-
чилэри бултаспыттар. Аны моҕо-
той, күтэр, дьабарааскы тири-
илэрин судаа рыстыбаҕа түүлээх 
быhыытынан туттараллар эбит. 
Ыҥырыыбытыгар суруйбуппут кур-
дук, “Дружные ребята” сурунаал-

га суруллубут куонкуруска кытты-
быт 50 булчут оҕоттон Саха сирит-
тэн сылдьар 16 оҕо кыайыы өрө-
гөйүн билбит. Кинилэргэ хас биир-
диилэригэр ССРС соҕотуопкаҕа 
наркомун «Туйгун булчут» значо-
гун уонна бириэмийэ быһыытынан 
ботуруоннаах саалары ыыппыттар. 

Биһиги бу хомуйбут матыры-
йаалбытынан Кыайыы күнүн көрсө 
электроннай альбом оҥоруохпут. 

ДЬОРУОЙДАР 
КӨҺҮННҮЛЭР!

Алиссия Петрова уонна Даша 
Окорокова сэрии сылларыгар бул-
таабыт оҕолор тустарынан бат-
саапка суруйбут суруктарын көрөн 
баран, үгүс киһи кинилэргэ си -
бээскэ тахсыбыт. Мин кыргыттар 
биэрбит төлөпүөннэригэр эрийэн, 
ол дьону кытта кэпсэтэ сырыттым.

Галина СТРУЧКОВА (НИКО-
ЛАЕВА), Амма сэлиэнньэтин, Амма 
улууһун  олохтооҕо:

— Мин аҕам булчут оҕолор 
испииһэктэригэр “Николаев Егор” 
диэн сылдьар. Алдан оройуонут-
тан төрүттээх. Аҕата көрбөт буолан, 
уолун олох кыра сааһыттан булка 
сыһыаран үөрэппит. Аҕабыт кадро-
вай булчут этэ. Амма Болугуругар 
аҕабыт 95 саастаах эдьиийэ оло-
рор. Кини кэпсээнинэн, быраата 
15 саастааҕар сэрии сылларыгар 
судаарыстыбаҕа элбэх  кыыл этин 
туттарбытыгар диэн Москваттан 
бултуур саа ыыппыттар. Эҕэрдэ 
сурукка Кириэмил тойотторо оло-
роллоро үһү. Кинилэр илии батта-
аһыннаах суругу көрөн баран, аҕа-
быт наһаа үөрбүтэ үһү. Сурунаалга 
аата киирбитин олох да билбэт этэ. 
Биһиги батсаапка оҕолор сурукта-

рын көрөн баран 
эрэ билбиппит. 
Билэр дьон “ити 
эһиги аҕаҕыт” диэ-
биттэригэр.  

В а л е р и й 
КУЛЬБЕРТИНОВ, 
Сулҕаччы нэһи-
лиэгин, Амма 
улууһун олохтооҕо:

— Аҕам Тихон 
Кульбертинов туох 
да докумуона суох 
буолан, кини туһу-
нан тугу да билбэп-
пин.  Ыарахан 
дьылҕа лаах киһи 
эбит. Сэрии саҕана 
булчутунан сылдьы-
быт. 1947 сыллаах-
ха таһаҕас тиэйээччи 
табаһыт быһыытынан, 
Өлөөнтөн таба үүрэн 
аҕалбыттар. Аны ол 
табалартан сорохто-
ро дойдуларыгар төн-
нөөрү, күрээн хаал-
быттар. Онон таба 
итэҕэстэнэн, аҕабы-
тын хаайыыга уган 
кэбиспиттэр. Кэлин 
дьонугар “маска батта-
тан өллө” диэн сурук 
кэлбит. Мин аҕабын урут үлэлээ-
бит сирдэринэн, хаайыынан көрдүү 
сатаабытым да булбатаҕым. Ити 
сурунаалга наҕараадаламмыт бул-
чут оҕолор истэригэр кини аата 
баарын былырыын “Байанай” суру-
наалга тахсыбытыттан билбитим. 
Онно “Кульбердинов” диэн сурул-
лубут этэ. Улуу Кыайыы 75 сылын 
бэ  лиэтиибит да, аҕабыт аатын 
дорҕоонноохтук быйыл эрэ аат-
таатыбыт. Ити сурунаалга киирбит 
оҕолор, төһө да саастара кыра-
тын иһин, номнуо уопуттаах бул-
чуттар этэ. Оннооҕор биһиги, эйэ-
лээх кэм оҕолоро,  9 сааспыты-
гар диэри ыстаада олоҕун билбит, 
булт абылаҥын билбит дьон буол-
лахпыт. Оттон сэрии оҕолоро ула-
хан киһи курдук толкуйдаах буол-
лахтара. Даша Окороковаҕа уонна 

Алиссия Петроваҕа аҕам аатын 
ааттаппыттарыгар махталым муҥу-
ра суох. 

“ОҔОЛОР СУОЛТАЛААХ 
ДЬЫАЛАҔА 
ЫЛЫСТЫЛАР...”

Людмила ФЕДОТОВА, Өлүө-
хүмэ улууһун Киндигиир оскуола-
тын бибилэтиэкэрэ:

— Мин кыргыттар ыҥырыы-
ларын батсаапка ааҕаат, интэри-
эһиргээбитим. Биһиги нэһиэли-
экпит дьоннорун ааттара баал-
лар этэ. Чолбон Калинов — 
элбэх оҕо лоох аҕа. Кини оҕоло-
ро кыргыттары кытта тута сибээс-
тэспиттэрэ. Дьиктитэ баара, аҕала-
рын 40-c сыллар дааҕы кыраамата-
тын билиҥҥэ диэри харайан уура 

сылдьаллар эбит. Степан 
Габышев эмиэ биһиги нэһи-
лиэкпит киһитэ. “Александр 
Кордышев” диэн,  арааһа, 
Александр Карташову 
эппиттэр быһыылаах. Сэрии 
саҕана манна олоро сыл-
дьыбыта үһү.

Оҕолор олус суолталаах 
дьыалаҕа ылыстылар. 75 
сыл буолан баран,  биһиги 
аттыбытыгар баар дьоммут 
туһунан Кыайыыны уһан-
сыбыттарын билэн соһуй-
дубут да, үөрдүбүт да.

Мария ДАВЛЕТОВА, 
Дьокуускай куорат Саха 
политехническай лице йин 
7 «а» кылааһын са лайа-
аччыта:

— Алиссия Петрова 
уонна Даша Окорокова 
урут “сэрии”, “Кыайыы” 
диэн тыллары истэн эрэ 
аһарар буоллахтары-
на, билигин бу тиэмэ-
ни кылаас чааһыгар таа-
рыйдахха, бэркэ интэ-
риэһиргээн олорон ис -

тэллэр, кэпсэтиигэ санааларын 
 атастаһаллар. Учууталлар  “кыр-
гыттар үөрэхтэригэр кытта биллэ 
ту  бустулар” диэн бэлиэтиил-
лэр. Бу үлэлэринэн кыргыттарым 
Чурапчыга ыытыллар “Павловскай  
ааҕыыларга” кыттаары сылдьаллар. 
Аны бу кыраайы үөрэтии үлэлэрин 
Вернандскай аатынан куонкурус-
ка ыыппыппыт. Иккис тууру аастах-
тарына, Москваҕа барыахтаахтар. 

... Ити курдук, оскуола оҕоло
ро Алиссия Петрова уонна Даша 
Окорокова учууталларын уонна 
төрөппүттэрин өйөбүллэринэн 
олус наадалаах дьыалаҕа ылсан, 
75 сыл устата биллибэккэ сыл
дьыбыт булчут оҕолор туста
рынан матырыйаалы үөрэтэн, 
өрөспүүбүлүкэҕэ улахан кэпсэтиини 
таһаардылар. 

Чолбон Калинов оҕолоро аҕаларын 40с сыллардааҕы 
кырааматаларын ууруна сылдьаллар.
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УЛУУ КЫАЙЫЫ ДУОРААНА

Соторутааҕыта социальнай ситимнэргэ Дьокуу-
скай куорат Саха политехническай лиссиэйин 7 
«а» кылааһын үөрэнээччилэрэ Алиссия Петрова 
уонна Даша Окорокова ыҥырыы таһаарбыттара. 

Елена ПОТОЦКАЯ
terut@bk.ru

Ыҥырыыга маннык этиллэр: “Убаастабыллаах Саха сирин олох
тоохторо! Улуу Кыайыы 75 сыла туолуутун бэлиэтиир күн чугаһаан 
иһэр. Бэлиэ үбүлүөйдээх кэм олус эппиэтинэстээх, онон бу тэрээһини 
үрдүк таһымҥа, дириҥ ис хоһоонноохтук ыытар инниттэн бары биир
гэ сомоҕолоһон бэлэмнэниэхпитин наада. Биһиги, киин куораттааҕы 
Саха политехническай лицей 7 «а» кылааһын үөрэнээччилэрэ, интэри
ниэти хасыһа олорон, “Дружные ребята” диэн сурунаал матырыйаалын 
булан ыллыбыт (1945 с.,  ыам ыйынааҕы уонна бэс ыйынааҕы 5,6 №дэр). 
Ол онно “Кыайыылаахтар” диэн эдэр булчуттар Бүтүн Сойуустааҕы 
куонкурустарыгар анаммыт иһитиннэрии баар эбит. 19441945 сыл
ларга кыһын дойду бары муннуктарыттан оскуола оҕолоро Кыайыыны 
уһансан, 2,5 мөлүйүөн солкуобай суумаҕа күндү түүлээҕи бултаан тут
тарбыттарын туһунан суруллубут. Ол кыайыылаах 50 оҕо иһигэр Саха 
сириттэн  16 оҕо баарын булан ыллыбыт! Биһиги бу оҕолор ааттарын 
ааттаан туран, кинилэр бэйэлэрин эбэтэр чугас аймахтарын булуо
хпутун баҕарабыт. Кинилэр тустарынан матырыйааллары хомуйан, 
электроннай альбом оҥороору гынабыт. Оччотугар бу матырыйаалы 
мусуойдарга уонна бибилэтиэкэлэргэ матырыйаал быһыытынан туһа
ныахтарын сөп. Хомойуох иһин, оҕолор улуустара, нэһилиэктэрэ ыйыл
лыбатах. Кыайыыны уһансыбыт оҕолор ааттара бу баар: Александр 
Кордышев, Чолбон Калинов, Степан Габышев, Тихон Кульбертинов, Егор 
Николаев, Федор Басыгысов, Аксинья Попова, Федор Травкин, Валентин 
Петров, Захар Павлов, Сергей Яковлев, Моисей Иванов, Христофор 
Данилов, Семен Иванов, Михаил  Иванов, Анна Иванова.

Биһигини кытта билсиэн баҕалаахтар: 89246614686 эрийиҥ. 
Электроннай аадырыспыт: alissa24.06@mail.ru”.

75 СЫЛ БУОЛАН БАРАН...

ха таһаҕас тиэйээччи 
табаһыт быһыытынан, 
Өлөөнтөн таба үүрэн 
аҕалбыттар. Аны ол 
табалартан сорохто-
ро дойдуларыгар төн-
нөөрү, күрээн хаал-
быттар. Онон таба 
итэҕэстэнэн, аҕабы-
тын хаайыыга уган 

сылдьаллар эбит. Степан 
Габышев эмиэ биһиги нэһи-
лиэкпит киһитэ. “Александр 
Кордышев” диэн,  арааһа, 
Александр Карташову 
эппиттэр быһыылаах. Сэрии 
саҕана манна олоро сыл-
дьыбыта үһү.

Оҕолор олус суолталаах 
дьыалаҕа ылыстылар. 75 
сыл буолан баран,  биһиги 
аттыбытыгар баар дьоммут 
туһунан Кыайыыны уһан-
сыбыттарын билэн соһуй-
дубут да, үөрдүбүт да.

Дьокуускай куорат Саха 
политехническай лице йин 
7 «а» кылааһын са лайа-
аччыта:

уонна Даша Окорокова 
урут “сэрии”, “Кыайыы” 
диэн тыллары истэн эрэ 
аһарар буоллахтары-
на, билигин бу тиэмэ-
ни кылаас чааһыгар таа-
рыйдахха, бэркэ интэ-
риэһиргээн олорон ис -

тэллэр, кэпсэтиигэ санааларын 
 атастаһаллар. Учууталлар  “кыр-

Чолбон Калинов оҕолоро аҕаларын 40с сыллардааҕы Чолбон Калинов оҕолоро аҕаларын 40с сыллардааҕы 

Кинээс Дьэһээл Кытчыыйап 
уола Нунчекан Дьэһээлэп аҕа-
тыттан туспа баран, сир ылан, бэ -
йэтин аатынан аҕа ууһун төрүт-
тээбит. Аҕа ууһа тайаан сытар 
сирэ Сыырдаахтан Ыт Баһыгар 
диэри элбэх алаас, күөл, үрүйэ, 
үрэх киирэр. Сылаҥтан нууччаҕа 
бастакы дьаһааҕы 1637-1638 сыл-
ларга Кандырык, Наалтаан, 1639-
1640 сылларга Мойлон ойуун, 
Букаайка Булымаев, Дендегор 
Таскин төлөөбүттэр. Сурукка 
киирбитинэн, Күтүр уол Киччий 
диэн киһи 1755-1766 сылларга 
Сылаҥ кинээһэ эбит. Бу билиҥҥи 
Дьоскуоскайдар төрдүлэрэ киһи. 
Элбэх оҕолоох эбит. 1795 сыл-
лаахха ыытыллыбыт бэһис реви-
зияҕа көстөрүнэн, Дьэһээл 
Киччиийэп Сылаҥ буолаһын 
кинээһэ эбит. 1816 сыллааҕы 
ревизияҕа көстөрүнэн, кини уола 
Нунчекан Дьэһээлэп Нууччаһыт 
аҕатын ууһун чарчыыната (стар-
шина). Дьэһээл Кыччыыйап 
1815  сыллаахха 76 сааһыгар 
өлбүт. Кэлин 1850-с сылларга 
Бөтүрүүнньэ суруксут диэн үөрэх-
тээх киһи үөскүү сылдьыбыт. Бу 
Бүөтүр Дьоскуоскай 1856 сыллаах-
ха Уҥа алаас уонна Хоптолоох икки 
ардыгар чочуобуна туттаран, үлэҕэ 
киллэрбит. Бастаан утаа кэриим 
аҕабыыттара, онтон кэлин баста-
йааннай аҕабыыт олорон үлэлээ-
бит. Бу чочуобуна 1893 сылга диэри 
үлэлии турбут. Ол чочуобунаҕа 
тирэҕирэн, 1893 сыллаахха нэһи-
лиэк киинигэр Булгунньахтаахха 
Михайло-Архангельскай таҥара 
дьиэтэ тутуллан үлэҕэ киирбитэ.

Мугудай, Сылаҥ биир эрдэхтэ-
ринэ Уйбаан Дьоскуоскай-Бадаайы 
нэһилиэккэ хас да сыл кинээстээ-
бит. Кини уола Тимофей Сылаҥ 
кинээһинэн үлэлээбит.

1917 сыллаахха өрөбөлүүс-
сүйэ буолан, былаас уларыйбыта. 
Сылаҥ нэһилиэгин бастакы ревко-
мун бэрэссэдээтэлинэн Нууччаһыт 
аҕатын ууһун киһитэ Дьоскуоскай 

Дьөгүөр Көстөкүүнэбис буолбута. 
Элбэх үлэни ыыппыта. Кини нэһи-
лиэк киинигэр, Булгунньахтаахха, 
типовой оскуола дьиэтин туттаран 
саҕалаан, уон эргиири оҥортор-
бутун кэннэ, гражданскай сэрии 
саҕаланан, тутуу тохтообут. Кинини, 
ыалдьан дьиэтигэр сыттаҕына, 
үрүҥнэр таһааран, дьиэтин таһы-
гар ытан өлөрбүттэрэ. Билигин ол 
сиргэ өйдөбүнньүк бэлиэ турар.

Сэрии кэнниттэн туттаран 
испит оскуолатын ситэрэн, бэрт 
өр кэмҥэ оскуола буолан үлэлээ-
битэ. Кэлин Уһун Күөлгэ оскуола, 
интэринээт быһыытынан үлэлэп-
питтэрэ. Билигин Сылаҥ оскуола-
тын олбуорун иһигэр турар. Дөксө 
урут Сылаҥ оскуолата Дьоскуоскай 
Дьөгүөр Көстөкүүнэбис аатын 
сүгэрэ. Аҕа ууһун биир ычча-
та Дьоскуоскай Ньукулай 
Баһылайабыс – Чурапчы улууһу-
гар 1920 сыллаахха аан бастаан 
тэриллибит комсомольскай ячейка 
сэкирэтээрэ. Кэлин сэбиэскэй-пар-
тийнай үлэһит. Саха АССР бастакы 
ыҥырыылаах Үрдүкү Сэбиэтин дьо-
кутаата. Кини Чурапчы, Ленскэй, 
Ленинскэй уонна Нам райиспол-
комнарын бэрэссэдээтэлинэн үлэ-
лээбитэ. Саха Киин Ситэриилээх 
кэмитиэтин чилиэнэ этэ. 
Эрэпириэссийэҕэ түбэһэн, 1939 
сыллаахха Дьокуускай түрмэти-
гэр өлбүтэ. 1956 сыллаахха буруйа 
суоҕа дакаастанан, үтүө аата төн-
нөрүллүбүтэ.

Дьячковская Дарья Кирил-
ловна – холкуостаах, ыанньык-
сыт, ферма сэбиэдиссэйэ, хол куос, 
сэ  биэт солбуйар бэрэссэдээтэлэ. 
Кини 1935 сыллаахха саха ынаҕыт-
тан сылга 2 тыһыынча киилэ үүтү 
ыабыта. Дарья Кирилловна – 
Саха АССР бастакы ыҥырыылаах 
Үрдүкү Сэбиэтин дьокутаата этэ. 
1939 сыллаахха Москубаҕа норуот 
хаһаа йыстыбатын ситиһиилэрин 
 быыстапкатыгар кыттыбыта.

Дьячковскай Дмитрий Федо-
рович (1918-1985) сэ  биэскэй-
партийнай, хаһаайыстыбан-
най үлэһит. 1941 сыллаахха 
«Социализм суола» хаһыат эппи-
эттиир сэкирэтээрэ. 1942 сылтан 
баартыйа чилиэнэ. 1942-43 сыл-
ларга Брянскай фроҥҥа сэрии-
лэспитэ. 1943 сыллаахха фрон-
тан кэлэр, алта ыйдаах партий-
най кууруһу бүтэрэр. 1944 сыл-

тан баартыйа Чурапчытааҕы рай-
комун каадырга сэкирэтээрэ, 1947 
сылтан баартыйа райкомун иккис 
сэкирэтээрэ. Дмитрий Федорович 
1949 сылтан, биэнсийэҕэ тахсыар 
диэри, сэбиэскэй-хаһаайыстыбан-
най салайар үлэлэргэ үлэлээбитэ. 
Эргиэн үлэтин бэтэрээнэ. Барыта 
47 сыл партийнай-сэбиэскэй, 
хаһаайыстыбаннай салайар үлэ-
лэргэ ситиһиилээхтик үлэлээбитэ.

Дьячковскай Афанасий 
Николаевич (1914-1985) сэрии 
иннинэ холкуостаах, «Комбайн» 
холкуос биригэдьиирэ. 1941 сыл-
лаахха бастакы хомуурга сэрии-
гэ барбыта. Москуба анныгар, 
Калининскай, Белорусскай фрон-
нарга сэриилэспитэ. Биэстэ, онтон 
үһүгэр ыараханнык бааһырбыта. 
Фронтан 1944 сыл сааһыгар уҥа 
окумала граната эстиитигэр үнтү 
кумаланан, инбэлиит буолан эргил-
либитэ. Сэрииттэн “Аҕа дойду сэ -
риитин” иккис истиэпэнэ уордьан-
наах, хас да бойобуой мэтээл-
лэрдээх кэлбитэ. 40 сыл бэрэдэ-
биэһинэн үлэлээбитэ. 1962 сылтан 
потребительскай кэпэрээссийэ туй-
гуна. 1965 сылтан Саха АССР эргиэ-
нин үтүөлээх үлэһитэ.

Дьячковскай Егор Абрамович 
(1916-1977) холкуостаах. 1941 
сыл атырдьах ыйыгар аармы-
йаҕа ыҥырыллыбыта. Мальтаҕа 
байыаннай дьыалаҕа үөрэммитэ. 
Алтынньыттан Москва анныгар 
сэриилэспитэ. Икки төгүл бааһыр-
быта. Дойдутугар 1942 сыл от ыйы-
гар эргиллибитэ. Кини «Хорсунун 
иһин” мэтээлинэн наҕараадалам-
мыта. Сэрии кэнниттэн фермаҕа 
үлэлээбитэ. Үлэҕэ үрдүк сити-
һиитин иһин Саха АССР Үрдүкү 
Сэбиэтин Президиумун Бочуотунай 
грамотатынан наҕараадаламмыта. 
Коммунистическай үлэ ударнига.

Дьячковскай Николай 
Алексеевич (1919-1995) партий-
най-сэбиэскэй, хаһаайыстыбан-
най үлэһит. Сэрии иннинэ холкуос 
бэрэссэдээтэлэ. Хоту көһөрүү кыт-
тыылааҕа. Аармыйаҕа 1943 сыл-
лаахха Кэбээйиттэн ыҥырыллыбы-
та. Забайкальеҕа резервнэй чааска 
сулууспалаабыта. Сэрии кэнниттэн 
Чурапчы, Аллайыаха оройуоннары-
гар партийнай-сэбиэскэй, хаһаа-
йыстыбаннай салайар үлэлэргэ 
өр кэмҥэ таһаарыылаахтык үлэ-
лээбитэ. Баартыйа, үлэ бэтэрээнэ, 

“1941-1945 сылларга килбиэннээх 
үлэтин иһин” мэтээллээх.

Дьячковскай Роман Нико-
лаевич «Комбайн» холкуос чи -
лиэнэ. Холкуос, сэбиэт бэрэссэдээ-
тэлэ, хоту көһөрүү кыттыылааҕа. 
25 сыл устата холкуоска биригэ-
дьииринэн, ферма сэбиэдиссэ-
йинэн, солбуйар бэрэссэдээтэли-
нэн, бэрэссэдээтэлинэн үлэлээбитэ, 
үлэ ударнига, үлэ-тыыл бэтэрээнэ. 
“1941-1945 сылларга килбиэннээх 
үлэтин иһин” мэтээллээх.

Дьячковскай Семен Нико-
лаевич партийнай-сэбиэскэй, 
хаһаайыстыбаннай үлэһит. Аҕа 
дойду Улуу сэриитин кыттыы лааҕа. 
Көһүүгэ Кэбээйигэ сылдьыбыта. 
Аармыйаҕа 1943 сыл лаахха ыҥы-
рыллыбыта. Японияны утары сэри-
илэспитэ. Сэрии кэнниттэн сэби-
эскэй-хаһаайыстыбаннай үлэ-
лэргэ үлэлээбитэ. 1963 сыллаах-
ха Дьокуускайдааҕы сэ  биэскэй-
партийнай оскуоланы бүтэр-
битэ. Баартыйа райкомун инструк-
торынан, ОДьКХ, сибээс оро-
йуоннааҕы узелын начаалынньы-
ктарынан биэнсийэҕэ тахсыар 
диэри үлэлээбитэ. “Бочуот Знага» 
уордьан кавалера. «Аҕа дойду 
сэриитэ» уордьан иккис истиэпэ-
нинэн, «Японияны кыайыы» мэтээ-
линэн наҕараадаламмыта.

Дьячковскай Алексей Алек-
сеевич (1921-1943) холкуос чи-
лиэнэ, аармыйаҕа 1942 сыллаах-
ха ыҥырыллыбыта. Сэриилэһэ сыл-
дьан, Украина сиригэр дьоруойдуу 
охтубута.

Дьячковскай Алексей Михай-
лович (1905-1971) «Чолбон» хол-
куос чилиэнэ, көһүүгэ Кэбээйигэ 
сылдьыбыта. Кэбээйиттэн 1943 
сыллаахха аармыйаҕа ыҥырыл-
лан, Учурга аэродром тутуутугар 
сылдьыбыта. Сэрии кэнниттэн хол-
куоһугар үтүө суобастаахтык үлэ-
лээбитэ. “1941-1945 сылларга кил-
биэннээх үлэтин иһин” мэтээлинэн 
наҕараадаламмыта.

Дьячковскай Сергей Михай-
лович (1888-1943) «Чолбон» 
холкуос чилиэнэ, туруу үлэһит. 
Көһүүгэ Кэбээйигэ түөрт кыыһын, 
икки быраатын кытары барбыта. 
Оччолорго саастаах киһи салал-
та тугу этэринэн, күүһүн харыстам-
макка үлэлээбитэ. Ыалдьан, хоргу-
йан 1943 сыл сааһыгар Кэбээйигэ 
өлбүтэ.

Дьячковскай Исак Михайлович 
(1893-1943) «Чолбон» хол-
куос чилиэнэ. Күүстээх-уохтаах, 
үлэни кыайар киһи этэ. Көһүүгэ 
Кэбээйигэ убайа Сергей Михай-
ловичтааҕы кытары бииргэ барбы-
та. Онно тиийэн, туох баар ыара-
хан үлэҕэ барытыгар үлэлээ-
битэ. Ыалдьан, хоргуйан 1943 сыл 
сааһыгар Кэбээйигэ өлбүтэ.

Дьячковскай Иван Федорович 
(1915-1946). Сылаҥ нэһилиэгэр 
1915 сыллаахха төрөөбүтэ. Орто 
үөрэхтээх. 1930 сыллаахтан хом-
сомуол, 1944 сыллаахтан баар-
тыйа чилиэнэ. 1936 сыллаахтан 
баартыйа Чурапчытааҕы райкомун 
дьыалаларын управляющайа, рай-
совет эппиэттээх үлэһитэ.

1939 сыллаахха аармыйаҕа 
ыҥырыллыбыта. 1940 сыллаах-
ха Саха национальнай байыаннай 
оскуолатын бүтэрбитэ. 1941 сыл-
лаахха от ыйыгар диэри Иркутскай 
куоракка младшай командирынан 
сулууспалаабыта. 1942 сылтан 
ОСОАВИАХИМ Чурапчы оройуо-
нунааҕы Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ, 
байыаннай учуот остуолун начаа-
лынньыга. Биирдэ эшелон хаман-
дыырынан ананан, аармыйаҕа 
барааччылары илин кыраныыссаҕа 
тиэрдибитэ. Байыаннай үөрэҕи 
тэрээһиннээхтик, үрдүк хаа-
чыстыбалаахтык ыыппытын иһин 
1944 сыл муус устар ый 29 күнү-
гэр Саха АССР Үрдүкү Сэбиэтин 
Президиумун бочуотунай грамота-
тынан наҕараадаламмыта.

1944 сыл балаҕан ыйыттан 
олоҕун тиһэх күннэригэр диэри 
баартыйа Чурапчытааҕы райко-
мун байыаннай дьыалаҕа отделын 
сэбиэдиссэйинэн үлэлээбитэ. 1946 
сыл муус устар 10 күнүгэр өлбүтэ.

Дьэ ити курдук, Сылаҥ 
Дьоскуоскайдара былыр-былыр-
гыттан салайар үлэҕэ сыһыан наах, 
уопсай дьыалаҕа бэри ниилээх, 
чиэһинэй, туруу үлэһит дьоннор. 
Оҕолоро, ыччаттара, аймахтара 
кинилэринэн сиэрдээхтик киэн тут-
табыт, кинилэр ааттарын умнубап-
пыт.

Владимир ДЬЯЧКОВСКАЙ.

Чурапчы, Сылаҥ.

Мин Сылаҥ нэһи-
лиэгин Нууччаһыт 
аҕатын ууһун туһу-
нан, туох-ханнык 
дьон төрөөн-үөскээн, 
 үлэлээн-хамсаан, олох 
олорон ааспыттарын, 
төһө билэрбинэн сыр-
датыам. Аҕа ууһа төрүт 
Сылаҥ сиригэр баар. 
Нууччаһыт аҕатын ууһа 
архыып дөкүмүөн-
нэринэн сирдэтэн 
көрдөххө, 1790-с сыл-
лар диэки тэриллибит. 

СЫЛАҤ ДЬОСКУОСКАЙДАРА 
– ҮЙЭЛЭР КИРБИИЛЭРИГЭР
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КЫАЙЫЫ 75 СЫЛЫГАР



— Кыстык хаамыытын, 
үлэ-хамнас туһунан билиһин-
нэрдэххэ, 2020 сылга үктэнэн 
баран, тохсунньу ыйга түөрт рей-
дэни ыыттыбыт. Ити рейдэлии 
сылдьан айылҕаны туһанааччы-
лартан – булчуттартан  туйахта-
ах кыыллар тустарынан сибиди-
энньэлэри ылабыт.  Чуолаан, тур-
тастар төһө охтубуттарын, көн-
ньүнэн өлбүттэрин туоһуласты-
быт. Билиҥҥитэ этэҥҥэ. Дьэ, бу 
резерваппытыгар бараары хому-
на сылдьабыт. Туртастарга эбии 
аһылыгы ыһыахпыт, ыйыахпыт. 
Сүрүннээн, эппитим курдук, тур-
таска. Тайах бу диэки аҕыйах, 
— диэн кэпсээнин саҕалаата 
Виталий Егорович. 

Иниспиэктэрдэр үлэлэрин 
да аналынан кыыл-сүөл суо-
лун-ииһин өрүү көрө сылдьал-
лар. Быһата, айылҕаны кэтээн 
көрөөччү дьон буоллахтара

— Туртастарга тохтоотоххо, 
хонууларга, арыыларга суоллара 
олох аҕыйах. Ыркыйга тураллар 
быһыылаах. Туртастарга күһүҥҥү 
ириэрии охсор буолуохтаах. 
Сир үрдүнээҕи хаар мууһуруута 
охсуулаах бөҕө. Сылгы син хаһар 
буоллаҕына, туртас кыайбат. Ол 
да буоллар, “Кэҥкэмэ” ресурс-
най резерват сиригэр кыһыҥҥы 
маршрутунан учуоттааһын түмү-
гүнэн иллэрээ сыл булчуттарга 
— 5,  2019 сылга 7 лицензия тур-
таһы бултуурга түҥэтиллибитэ, — 
диэн кэпсээнин салҕаата. 

Иниспиэктэрдэри өссө биир 
эппиэттээх үлэ күүтэр эбит. Ол 
курдук,  кыһыҥҥы маршрутунан 
учуот (ЗМУ дииллэр) саҕаланна. 
Быйыл биэс төгүл элбэх марш-
руту анаабыттар. Хаар халыҥ 
буолан, ааҕыыга баралларыгар 

иниспиэктэрдэр “Буран” көлөнү 
туһаналлар.   

Бу кыһыҥҥы учуоту ыытыы 
эппиэтинэстээх үлэ буоларын 
уопуттаах иниспиэктэр кэпсэ-
эниттэн биллим. Учуоту ыытыы 
маршрутун уһуна 10 км та  йыыр. 
Учуот үлэтэ диэн хайдаҕый? 
Бастаан хамсыыр-харамай суо-
лун сотуталыыгын (затирка).  
Онтон биир суукка буолан баран, 
ити суолгунан хаттаан бараҕын. 
Онно туох-туох кыыл ааспытын, 
турбут, тохтообут сирин, ханнык 
мас көтөрө көтөн тахсыбытын 
бэлиэтиигин. Тымныыга сиргэ, 
ойуурга сылдьар иниспиэктэр-
гэ абыраллаах тэрилинэн харан-
даас буолар эбит. Бу маршрук-
ка ыытар үлэлэрэ барыта нави-
гаторынан бигэргэнэллэр. Хантан 
саҕаламмытын, ханан бүппүтүн 
бэлиэтииллэр. Ити быыһыгар 
учуот ыытар кэмнэригэр кыыл 
өлүгүн  эбэтэр булт быраабы-
латын кэһиини буллахтарына, 
навигаторынан бэлиэтээн иһэл-
лэр. Буруйдааҕы тутан, боротоку-
ол толороллор. 

— Бу тыаҕа сылдьар кэм-
мэр куруук кэтээн көрөбүн. Бары 
да оннук үлэлиир буоллахпыт.  
Быйыл мас көтөрө аҕыйаабыт 
диэн бэлиэтии көрдүм. Ону отон 
аанньа үүммэтэҕиттэн быһыы-
лаах диэн быһаарабыт. Хата, 
кыһыл саһыл элбээбит. Куруук 
бардаҕым аайы көрөбүн, түбэһэ-
бин. Куобах эмиэ аҕыйаата. Бу 
эргин туртас соччо аччыктыы 
илик быһыылаах. Оту тыыппат-
тар. Дьиҥэ, өлөөрү гыммыт, ыран 
бүппүт туртас, кыайан хаспат 
буолан, окко тиийэн, хаппыт оту 
сиир. Хаппыт от туртаска барсы-
бат, иһэ бааллан хаалар. Биһиги 
хаппыт окко туох эмэ эбиили-

ги, холобур, эбиэһи, уотурбаны, 
тууһу ыһабыт.   Хайаан да хаар-
даах буолуохтаах. Сайын күөх 
талаҕы хатаран, кыылларбыты-
гар бэлэмниибит. Биирдии киһи 
40-чаны бэлэмниир. 

Инстаграмҥа дьон айылҕа 
харыстабылын үлэһиттэрэ тур-
таһы көрбөттөр диэн айдаа-
раллар. Бу кыылбыт сириттэн, 
үөскүүр усулуобуйатыттан эмиэ 
тутулуктаах. Ону өйдүөхтэрин 
наада. 

Кэҥкэмэҕэ бөрө суоҕун кэри-
этэ. Горнай, Хаҥалас өттүттэн 
суоллаан эрэ ааһааччы, быһа-
та, эргийэн барар суола быһыы-
лаах. Уйаламмыта биллибэт, 
— диэн кэпсээнин түмүктээтэ 
айылҕа харыстабылын уопуттаах 
иниспиэктэрэ Виталий Миронов.    
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СОНОР СУОЛУГАР

СААСКЫ БУЛТ ТУЛА
Саха сирин Экологияҕа, айылҕа харыстабылыгар уонна ойуур хаһаайыстыбатыгар 
министиэристибэтэ: сааскы булду бобор туһунан боппуруос турбат

Саха сирин булчуттарын долгутар тиэмэ социальнай ситимнэри толордо, булчуттар 
утуйар ууларын аймаата. Бу сурах төһө оруннааҕын билээри, СӨ Экология министиэри-
стибэтин иһинэн Булт  хаһаайыстыбатын уонна ураты харыстанар сирдэр департаменна-
рын салайааччы Дьулус таан Дьяконовтан ыйыталастыбыт.

— “Булт хаһаайыстыбатын сайыннарыы киинэ” ФГБУ салайааччыта Н.А.Моргунов уу 
көтөрүгэр  сааскы куһу бобуу туһунан иһитиннэрии олоҕо суоҕун туһунан иһитиннэр-
битэ. 

Оттон биһиэхэ, Саха сиригэр, сааскы кус туһунан этэр эрдэ. Билиҥҥитэ бобуу, хаач-
чахтааһын боппуруоһа турбат. Баҕар, кэлин балаһыанньа ыараатаҕына, бобуохтара. 

Уопсайынан, сыл аайы кус саҥа кэлэн эрдэҕинэ, ветеринардар өлөрүллүбүт 
көтөрдөрү лабораторияҕа ылаллар, эрдэттэн мониторинг оҥороллор (вируһуттан туту-
луга суох). Быйыл даҕаны саас эрдэ ветеринардары кытары мониторинг оҥоруохпут. 

СЫТЫЫ ТИЭМЭ

БАЛАҺАНЫ ЖЕННИ СТРЮКОВА, НАДЕЖДА ЕГОРОВА  
БЭЛЭМНЭЭТИЛЭР. 

Булчуттары быйылгы кыстыгы кыыл-сүөл, 
көтөр-сүүрэр хайдах туораан эрэрэ интэри-
эһиргэтэр. Онон сибээстээн,  “Кэҥкэмэ” резер-
ват судаарыстыбаннай иниспиэктэрэ Виталий 
Мироновтан ыйыталастыбыт.  

КЫҺЫҤҤЫ 
УЧУОТ САҔАЛАННА

БЭЙЭБИТ 
ИНТЭРИЭСПИТИН 
КӨМҮСКЭНИЭХТЭЭХПИТ 
Виктор Смирников, Амма улууһун 
булчуттарын уонна балыксыттарын 
уопсастыбатын бэрэссэдээтэлэ: 
— Билиҥҥи үйэҕэ саа-саадах, бултуур 
тэриллэр олох күүскэ сайдан, дэлэйэн 
турар кэмнэригэр Сахабыт сиригэр 
сааланар булчут ахсаана элбээн, 
бу кэнники сылларга булчуттары 
барыларын баҕаларын ханнарар 
туйахтаах кыылы бултуурга быраабы 
биэрэр лицензиябыт ахсаана олох 
тиийбэт буолла. Онон сибээстээн, 
үгүс улуустарга уопсай бултуур 
сирдэргэ лицензия түҥэтиитигэр 
элбэх мөккүһүүлэр үөскүүллэр, дьон 
айдаарара сыллата элбээн иһэрин 
көрөбүт, ол мэлдьэх буолбатах.
Ону сааһылыырга боростуой булчут 
санаатын, баҕатын Сахабыт сирин 
Судаарыстыбаннай Мунньаҕар (Ил 
Түмэҥҥэ), норуот дьокутааттарын 
дьүүллэригэр таһаарарга, хас улуус 
аайы уопсастыбаннай тэриллиилэр, 
дьону түмэ тардар олоххо көхтөөх 
уопсастыбанньыктар күүскэ 
үлэлиэхтээхтэр. 
Бүгүҥҥү күҥҥэ бүтүн Арассыыйа, 
өрөспүүбүлүкэбит үрдүнэн үлэлиир 
булка сыһыаннаах сокуоннарбыт, 
быраабылаларбыт сорох пууннара 
биһиги дойдубут тыйыс килиимэтигэр 
да, төрүт үгэспитигэр да сөп 
түбэспэттэр.  Ол эбэтэр сааһын бастакы 
атыыр көҕөнү бултуур көҥүллэммэт, 
сааскы булду көҥүллүүр, хааччахтыыр 
болдьохпут кэмэ кус маассабай 
ааһыытын кэмигэр сөп түбэспэт 
буолла. Ону барытын сааһылыырга 
бүтүн өрөспүүбүлүкэни биир 
халыыпка киллэрэн көрбөккө, 
улуустарынан тус-туспа көрөн, олохтоох 
булчуттар санааларын, баҕаларын 
учуоттаан, барытын сааһылаан, 
үлэлии турар сокуоннарбытыгар, 
быраабылаларбытыгар сөп 
түбэһиннэрэн, уларытыы киллэрэр кэм 
кэллэ дии саныыбын. 
Ону олоххо киллэрэргэ Сахабыт 
сирин булчуттарын бука барыларын 
түмэн, Сахабыт сирин улууһун аайы 
уопсастыбанньыктар түмсэммит, 
биир санаанан салайтаран, булчуттар 
бэйэбит интэриэспитин көмүскээммит 
үлэлиэхпитин наада. 

БУЛЧУТ САНААТА

Виталий Егорович 
Миронов — СӨ норуотун 
хаһаайыстыбатын үтүөлээх 
үлэһитэ, РФ уонна СӨ айылҕа 
харыстабылын туйгуна, 
“Гражданскай килбиэн” анал 
бэлиэ хаһаайына, Дьааҥы 
бочуоттаах гражданина. 

БЫҺААРЫЫ

«Кыстыкка астаах буоллулар».

Виталий Миронов үлэтин үгэнэ.
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КУЛТУУРА

Бүгүн Валентина Гаврильеваны 
кытта кэпсэтиибитин таһаарабыт. 

Олох хаһан баҕарар киһи 
үөйбэтэх-ахтыбатах өттүнэн 
эргийиэн эмиэ сөп. Айар кут-
таах, ытыктыыр суруйааччыбын 
Валентина Гаврильеваны көр-
сөөрү, Дьокуускай куорат Бекетов 
аатынан уулуссатыгар баар  кыр-
дьаҕастар дьиэлэригэр тиий-
дим. Валентина Николаевна до -
руобуйата мөлтөөбүт кэмэ буолан, 
оронтон турбата. Ол да буоллар, 
эдэр сааһын сэргэх, кэрэ сэбэрэ-
тин өссө да ыһыкта илик, бэйиэт 
Иван Ласков сырдык музата мии-
гин кытта олус истиҥник кэпсэттэ.

ДОЙДУ АХТЫЛҔАНА
— Хас биирдии киһи төрөөбүт 

дойдулаах, иэйэр санаалаах. . .
Төрөөбүт дойдубар, Майаҕа былы-
рыын тиийэ сылдьыбытым. Онно 
бииргэ төрөөбүттэрим олорол-
лор. Киһи сааһыран истэҕин ахсын, 
оҕо сааһа,  төрөппүттэрэ олор-
бут сырдык кэмнэрэ өссө чуга-
һаан, тупсан, сырдаан көстөр буо-
лаллар эбит. Мин сэрии бүтүүтүн 
саҕана төрөөбүт буоламмын, 
нэһи лиэктэри сөргүтүүгэ улахан 
күүстээх, күүрээннээх үлэлэр саҕа-
на оҕо сааһым ааспыта. 

Билигин доруобуйам мөлтөөн, 
бу кырдьаҕастар дьиэлэригэр оло-
робун. Киһи сааһырдаҕына, уопса-
стыбаҕа наадыйар, тардыһар. 

АЙАР ҮЛЭ СУОЛУНАН
— Мин оскуолаҕа үөрэнэ сыл-

дьыахпыттан, кыралаан суруйан 
саҕалаабытым. Литератураҕа кии-
риим сүрүн төрүөтэ, баҕар, «Бэлэм 
буол» хаһыакка үлэлээбиппит-
тэн эбитэ дуу, айар-тутар эйгэлээх 
дьон быыһыгар сылдьан айар үлэ 
умсулҕаныгар ылларбытым буолуо. 
Москваҕа литературнай институкка 
үөрэнэ сылдьан, Иван Ласковтуун 
билсибитим. Кини айымньылар-
бын тылбаастаан, айар үлэм суолу-
гар төһүү күүс буолбута. Иванныын 

ыал буолан 20-чэ сыл биир-
гэ олорбуппут. Биир уол 
оҕолоохпут. Сиэним суох. 

АНЫГЫ ЛИТЕРАТУРАҔА 
САНААМ

— Эдэр дьон кэлин элбэх-
тэ бэчээттэнэр, айар-суруйар 
 буолбуттарын бэлиэтии көрөбүн. 
Дьон аахтын диэн суруйар буол-
лахтара. Онон сахалыы тылынан 
суруллубут эдэрдэр айымньыларын 
сэҥээрэр наада дии саныыбын. 
Олох баарын тухары, айар дьон 
баар буолуохтара. Айар дьону биир 
халыыпка киллэрэр кыаллыбат, 
суоллара-иистэрэ син биир ураты-
лаһар буоллаҕа. 

ДЬАХТАР ДЬОЛО ДИЭН 
ТУГУЙ?

— Дьол диэн тыл наһаа дириҥ 
ис хоһоонноох. Күлүм гыммыт 
дьол, санааны кынаттыыр дьол... 
киһи ааҕан сиппэт. Оттон дьахтар 
дьоло таайтарыылаах.

Киһи дьылҕата араас- араас 
буолар. Дьахтар киһи буола-
рым быһыытынан, дьахтар дьоло 
 туохханый диэн ыйытыыгар этиэм 
этэ, саха дьахтарын дьоло кэргэ-
нигэр, дьиэтигэр-уотугар уонна 
сүрэҕэ сытар, таптыыр үлэтигэр 
дии саныыбын. Оттон айар, суру-
йар киһиэхэ айымньылара эмиэ 
үөрүүнү, астыныыны аҕалыахтаах-
тара буолуо...

Айар үлэ түүл кэриэтэ. Угуйар, 
абылыыр күүстээх. Айымньы эмиэ 
түүл курдук туспа олохтоох. 
Валентина Гаврильева айымньы
ларыгар дьахтар санаата, бэйэни 
иһиллэнии, бэйэ иэйиитин дьоруой 
нөҥүө саҥардан ааҕааччыга тиэр
дии ураты ньымалаах. Ол да иһин, 
маннык ураты айымньылары саха 
литературатыгар бэлэхтээбит 
Валентина Гаврильева, мин киир
биппэр, олус сэмэйдик умса көрбүтэ. 
Баҕар, кини баҕарбатаҕа буолуо, 
маннык түгэҥҥэ көрсүөн, кэпсэ
тиэн...

Валентина Гаврильева саха литератураты-
гар дьахтар прозатын ураты суолун-ииһин 
тэлэн киирбитэ. Кини бастакы айымньылара 
1966 сыллаахха «Хатыҥчааным барахсан» 
диэн хомуурунньук буолан бэчээттэммит-
тэрэ. Онтон кэлиҥҥи айымньыларын номнуо 
суруйааччы быһыытынан ситэн-хотон баран 
таһаартарбыта. Кини айымньыларын кэр-
гэнэ, суруйааччы, бэйиэт Иван Ласков бело-
рустуу, поляктыы, нууччалыы тылбаастаан, 
киэҥ эйгэҕэ таһаарбыта. 

БЭЛИЭ КҮН

АЙАР КУТТААХ МУЗА 
Суруйааччы Валентина Гаврильева үбүлүөйэ

Ульяна ЗАХАРОВА
mulenuz82@mail.ru

Валентина Николаевна 
Гаврильева  1944 сыллаах-
ха Мэҥэ Хаҥалас улууһун 
Майа нэһилиэгэр төрөөбүтэ. 
Оскуоланы бүтэрэр сылы-
гар «Бэлэм буол» хаһыак-
ка үлэлээбитэ. 1971 сыл-
лаахха А.М.Горькай аатынан 
Москватааҕы литературнай 
институту бүтэрбитэ.

1966 сыллаахха бастакы 
айымньылара бэчээккэ тах-
сыбыттара. Кини айымньыла-
рынан Ньурбатааҕы драматиче-
скай тыйаатыра испэктээк туру-
орбута. 

ССРС Суруйааччыларын со -
йууһун чилиэнэ (1973), СӨ кул-
тууратын үтүөлээх үлэһитэ.

Айымньылара:
Хатыҥчааным барахсан. 

Кэпсээннэр. — Якутскай, 1968. 
Повесть о великом путе-

шествии оранжевого Серёги, 
мудрейшего Ибрагима и хитро-
умного охотника Сэмэна 
Большая голова. Сахалыыттан 
нууччалыы  Иван Ласков тыл-
бааһа. 1971.

Туярыма-куо. Сахалыыттан 
нууччалыы  Иван Ласков тыл-
бааһа. 1971.

Дөлүhүөн уга. Сэhэннэр, 
кэпсээннэр. 1971..

Страна Уот-Джулустана. Иван 
Ласков тылбааһа. 1972.

Суол. Сэhэннэр. 1977. 
Мин доҕотторум. Сэhэннэр. 

1987. 
Маленькие повести. 1987. 
Болугур Айыыта: Сэhэннэр. 

1991.
Сэhэннэр. Дьокуускай, 1994. 
Кыыс олоҕо. Сэhэннэр. 2001.
Эргэ өтөх кистэлэҥэ. Номох. 

2005. 
Чуумпу алааска. Сэhэннэр. 

2011.

БЫҺААРЫЫ

Убаас табыллаах 
Валентина Николаевнаны 
75 сааскынан «Саха сирэ» хаһыат 
кэлэктиибин аатыттан итиитик
истиҥник 
эҕэрдэлиибит. 

Саха 
литературатыгар 
сүҥкэн кылаатыҥ 
иһин махтанабыт.

Этэҥҥэ буолууну 
баҕарабыт! 
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ЗЮГАНОВЫ, 
ЖИРИНОВСКАЙЫ 
КӨРҮСТҮМ...

Дьэ, доҕоттоор, бөөлүүн сүрдээх да түүлү 
түһээтим. Бэйэм да итэҕэйбэккэ, түүл дуу, илэ 
дуу диэн буккуллан бараары гынным. Абааһы 
батсаабынан араас тойоттор, дьокутааттар, 
бэлиитиктэр, куолуһуттар ону-маны туойалларын 
ааҕан, биидьийэнэн көрөн-истэн харааччы 
буккуллан, түүлбэр кытта бэлиитикэнэн иирэн, 
этэр курдук гэрээчикэлээри гынным быһыылаах.

Арай, даачабар буорга буккуллар, хаптаһыны-
былаахыны сосуһар таҥаспынан-саппынан 
сирилийэн-бурулуйан биирдэ өйдөммүтүм, 
Москуба куоракка Госдуумаҕа баар буолан 
хаалбыппын. Соһуйан хаалан, мээнэнэн 
мэлээриҥнии, эргичиҥнии түстүм. Килэйэн-
халайан, үрүттэри-аннылары, эргиччи күлүмүрдэс 
таас, килэрийбит сиэркилэ дойду эбит. Киэҥ 
баҕайы көрүдүөрдэринэн улуу Толустуой «Сэрии 
уонна эйэ» арамааныгар ойууланар баалга курдук 
мааны бэйэлээх даамалар, кавалердар хаамсан 
унаарыҥнаһаллар, чөмөхтөһөн туран сэлэһэллэр, 
тоҥхоҥноһоллор.

—Биэтэс, хайа бу, ханнык рудниктан, 
«Интертэн» дуу, «Айхалтан» дуу оронон тахсан 
кэллиҥ, дорообо!— диэбитинэн Зюганов мунна 
кытаран уун-утары тиийэн кэллэ. 

—Оо, Геннадий Андреевич, дорообо!— икки 
илиибин утары уунан атыллаан иһэн, сиэккилэҕэ 
кэтиллэ түстүм. Зюганов мүчүҥнүү-мүчүҥнүү 
санныбыттан эргилиннэри тарта:

— Кырдьаҕас биэнсийэньиэр, саҥа 
сокуону, биэнсийэҕэ тахсыы сааһын уһатыыны 
туох дии саныыгын?— диэн буолла. Мин 
сөбүлэспэппин,утарарбын туох баарынан 
хардардым. – Киһи орто сааһа уһаата, 76-гар 
тиийдэ дииллэр — сымыйа! Эһиэхэ, Уһук 
хоту сиргэ 60-62 эрэ сааска тэҥнэһэр. Аныгы 
кырдьаҕастарга биэнсийэлэрин өллөхтөрүнэ 
хоруоптарыгар сатаналар аҕалан уган биэрэр 
буолуохтара. Биэтэс, биэнсийэҥ төһөнүй? — 
Зюганов кыйаханар аҥардаах токкоолоһон турда.

— Ээ, дуона суох, 25 тыһыынчаттан эрэ тахса.
Туохха да тиийбэт,—улахан киһиэхэ соруйан 
кэриэлийэргэ сананным.

— Дьэ, ити. Эһиги ньиэптээххит, гаастааххыт, 
алмаастааххыт. Туох да туһалаах, харчы 
киллэринэр сир баайа суох эстониялар икки 
төгүл үрдүк биэнсийэлээхтэр. Саудовскай 
Аравияҕа ньиэп хостонор. 40 сыл үлэлээн баран 
биэнсийэҕэ тахсалларыгар, биһиги харчыбытынан 
1,5 мөлүйүөннээх босуобуйа ылаллар. Өллөҕүнэ 
ону ойоҕо ылар. Иккиэн өллөхтөрүнэ, оҕолоро 
18 саастарыгар диэри ылаллар. Арассыыйаҕа 
бэлиитикэни, сокуоннары уларытыахха наада!—
Геннадий Андреевиһым дакылааттаан барыах 
курдук буолан эрдэҕинэ:

— Кимий бу, саха даа?—диэбитинэн 
Жириновскай ыган кэллэ. –Путины түҥнэрэргэ 
соруммут хаамаайы ойууҥҥун дуо?  Мэ, 
туора урдус, умнаһыт,—диэн 5000-лаах кыһыл 
кумааҕыны ырбаахым сиэбигэр кум-хам анньан 
баран, хантаарыҥныы турда.

“Бээ-эрэ, хайдах-хайдаҕый. Зюганов, 
Жириновскай...” — диэбитинэн уһукта биэрдим. 

  

БИЭТЭС БИЛЭЭХЭП КЭПСЭЭНЭ
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ИЛДЬИТ

@EDERSAAS.RU ИНСТАГРАМҤА 55000 СУРУТААЧЧЫЛААХ

Тапталлаах кэргэн, аҕа, эһээ, 
Таатта улууһун уонна Ытык Күөл 
сэлиэнньэтин бочуоттаах гражда-
нина,  тыыл уонна үлэ бэтэрээнэ, 
«Бочуот Знага» уордьан кавалера, 
ССРС кинематографиятын туйгуна, 
РСФСР норуотун үөрэҕириитин туй-
гуна, СӨ уус-уран оҥоһуктарга маас-
тара 

ОСИПОВ 
Живкурс Николаевич

б.дь. тохсунньу 26 күнүгэр уһун ыара-
хан ыарыыттан күн сириттэн барбы-
тынан  Анна Егоровна Осиповаҕа, 
Анжелика Живкурсовна Акимоваҕа, 
Владислав уонна Николай 
Живкурсович Осиповтарга, кинилэр 
дьиэ кэргэттэригэр дириҥ кутурҕам-
мытын биллэрэбит. 

Тааттаттан төрүттээх Дьокуускайга 
олорор биир дойдулаахтара.

Күндү тапталлаах эдьиийбит, 
доҕорбут, бииргэ үлэлээбит колле-
габыт, 1944 сыллаахха Саккырыыр 
нэһилиэгэр төрөөбүт, Үөһээ Дьааҥы 
бочуоттаах олохтооҕо, СӨ доруобу-
йатын харыстабылын туйгуна, комму-
нистическай үлэ ударнига, «Трудовая 
Слава Якутии» Бочуот кинигэтигэр 
киирбит, «Ийэ албан аата», «Сэрии 
оҕолоро» мэтээллэрдээх, улуус 
айар дьоҕурдаахтарын хомуурун-
ньугар 2011 сыллаахха хоһоонно-
ро киирбит, Дулҕалаах, Верхоянскай 
балыыһаларыгар фельдшеринэн 
таһаарыылаахтык үлэлээбит, эйэҕэс 
майгылаах, кыһамньылаах, элбэх оҕо 
ийэтэ, эбээтэ

ЕФИМОВА 
Клавдия Прокопьевна

уһун ыарахан ыарыыттан б.дь. тох-
сунньу 16 күнүгэр орто дойдуттан 
букатыннаахтык барда. 
Дириҥ кутурҕаммытын тиэрдэбит 
оҕолоругар, аймахтарыгар, доҕотто-
ругар, дьонноругар.

Анна Семеновна Слепцова 
(Васильева),

Мария Кимовна,
Анна Михайловна Андреева,

Вера Николаевна Горохова
Дьокуускай куораттан.

Наhаа да ыарахан буолар эбит, 
бу соторутааҕыта күлэ-үөрэ, өйдүү-өй-
дөһө, көмөлөһө сылдьыбыт чугас 
киһиҥ эмискэ суох буолара…

Биһиги тапталлаах аҕабыт, кэр-
гэним ВАСИЛЬЕВ ВАСИЛИЙ 
ХРИСТОФОРОВИЧ ахсынньы 21 
күнүгэр бу Орто дойдуттан соһуччу 
суох буолбута тохсунньу 29 күнүгэр 40 
хонуга буолар.

Василий 1957 сыллаахха бэс 
ыйын 21 күнүгэр Бүлүү улууһун 
Тылгыны нэһилиэгэр Екатерина 
Даниловна, Христофор Егорович 
Васильевтарга, уон оҕолоох ыалга 
4-с  уол оҕонон күн сирин көрбүтэ. 
Василий киэн туттан, астынан кэпсиир 
этэ: «Мин 3 эдьиийдээх, 3 быраат-
таах, 3 балтылаах  киһибин», — диэн. 
Оҕо сааһа Тылгыны алаастарынан, 
Түҥ өрүс кытылларынан ааспыта. Оҕо 
сылдьан таптал аата Баһыкка диэн 
эбит. Ону билиҥҥээҥҥэ диэри бииргэ 
төрөөбүттэрэ Баһыкканан ыҥыраллар 
этэ уонна үөскээбит сиригэр Бүлүүгэ 
дьоннор Баһыкканан билэллэрэ буо-
луо.

Бүлүү 1 Күүлэттээҕи орто ос -
куолатын 1974 сыллаахха бүтэрэн 
баран,   Намнааҕы 2 №-дээх СПТУ-
га силиэсэр  идэтигэр үөрэнэ киирэр. 
Үөрэнэр кэмигэр буоксанан утумнаах-
тык дьарыктанан, өрөспүүбүлүкэ чөм-
пүйүөнүнэн буола сылдьыбыт кытта 
кэмнээҕэ.

1977 сыллаахха Намтан аармы-
йаҕа ыҥырыллан, Уссурийскай куорат 
таһыгар сибээс чааһыгар сулууспа-
лыыр. Аармыйа кэнниттэн 1979 сыл-
лаахха Хабаровскайдааҕы политехни-
ческай институт бэлэмнэнии кууруһу-
гар киирэн баран, 1980 сыллаахха 
бу институт инженернэй факультетын 
күнүскү салаатын устудьона буолар. 
1985 сыллаахха институту бүтэрэн, 
инженер-мэхээнньик идэтин ылан, 
Бүлүү куоракка  «Ремтехпредприятие» 
инженеринэн үлэтин саҕалыыр. Кэлин 
Бүлүүтээҕи «Агропромснабка» инже-
нер  ОМТС  үлэлиир.

1988 сыллаахха мин Үөһээ 
Бүлүүттэн Бүлүүгэ командиров-
каҕа кэлэ сылдьан, Василийы көрсөн, 
сөбүлэһэн ыал буолбуппут. Эдэр саҥа 
холбоспут ыалга  үлэлиир тэрилтэ-

тэ, үчүгэйдик үлэлиирин иһин, биир 
хостоох кыбартыыра биэрбитэ.

1991 сыллаахха Василий  Нам 
улууһугар,   «Нам» сопхуоска 1 
Хомустаах нэһилиэгэр кылаабынай 
инженеринэн ананар. Кэлин соп-
хуос ыһыллыбытын кэннэ, олох-
тоох дьаһалта хомунаалынай ха -
һаайыстыбатыгар начаалынньы-
гынан, орто оскуолаҕа инженер-тех-
нигинэн үлэлиир. 1 Хомустаах нэһи-
лиэгэр олорон, чааһынай дьиэ тутту-
бута. Хаһаайыстыбаланан, биэс ынах-
ха тиийэ сүөһүлэнэ сылдьыбыппыт. 
Онно барытыгар илиинэн охсон от 
оттуура.

Нэһилиэк уопсастыбаннай үлэ-
тигэр, спорка, художественнай само-
деятельностка  актыыбынайдык кыт-
тар этэ. Нэһилиэк чиэһин оройуон 
спортивнай спартакиадатыгар гиирэ 
анньыытыгар тустууга, хапсаҕай-
га көмүскээн, бириистээх миэстэлэр-
гэ тиксэрэ, чөмпүйүөн буолуталыырын 
элбэх грамоталар, мэтээллэр туоһу-
лууллар. Сыана бэтэрээнэ үчүгэйдик 
ыллыыра, сценкаларга кыттара.

2006 сыллаахха Намҥа РФ уопса-
стыбаннай РОСТО (ДОСААФ) тэрил-
тэҕэ начаалынньыгынан үлэлии көһөн 
кэлэр.

2010 сыллаахтан урут үөрэм-
мит 2 №-дээх СПТУ-га, билиҥҥи-
тинэн «профессиональнай лис-
сиэйгэ» преподавателинэн үлэ-
лиир, 2014 сыллаахтан Намнааҕы 
ДОСААФ тиэхи ньиичэскэй оскуолаҕа 
бүтэһик күнүгэр диэри  преподава-
телинэн үлэлээбитэ. Бүтэһик нэдиэ-

лэтигэр Үөдэй нэһи лиэгин ыччатта-
рын уонна педколледж устудьуонна-
рын үөрэтэ сылдьан, бу олохтон ба -
раахтаата. Үлэтигэр олус бэриниилээх 
этэ. Бэйэтин чааһынай тырааныспа-
рын биэнсийэтинэн сапыраапка лаан, 
улуус нэһилиэгин барытын кэриэ-
тэ кэрийэн, дьону массыына ыытар-
га үөрэппитэ. Горнай улууһугар хас да 
нэһилиэккэ эмиэ үөрэтэ сылдьыбы-
та. Олоххо олус тардыһыылаах, мэл-
дьи үөрэ-көтө сылдьар аламаҕай май-
гылааҕа. Нам улууһун дэ  риэбинэлэрин 
кэрийэ сылдьан үөрэтэн, Кинини 
– Василий Христофоровиһы билбэт 
киһи Намҥа, арааһа, суоҕа буолуо. 
Айылҕаҕа сылдьан бултуурун, сир 
аһын хомуйарын, балыктыырын олус 
диэн сөбүлүүрэ.  Хаартыскаҕа түһэрэ-
рин, видеоҕа устарын туохтааҕар да 
ордороро. Элбэх умнуллубат түгэннэ-
ри түһэрэн, устан, өйдөбүнньүк хаал-
ларда. Уопсастыбаннай үлэҕэ актыы-
бынайдык кыттар этэ, норуодунай 
суукка хас да сыл сэтээтэлинэн сыл-
дьыбыта. Улууска Түөлбэтээҕи быы-
бардыыр хамыыһыйа чилиэнэ этэ. 
Иллээх дьиэ кэргэн аҕа баһылыга буо-
лан, биһиги туспутугар олус кыһалла-
ра. Биһиги аҕабыт төһө да үрдүк наҕа-
раадаҕа тиксибэтэр, Кини наҕараада-
та – чугас дьонун  убаастабыллара, 
тапталлара, үөрэппит оҕолорун мах-
таллара уонна мин оскуолаҕа биир-
гэ үөрэммит оҕолорум чаастатык буо-
лар көрсүһүүлэригэр бииргэ үөрэн-
көтөн, ыллаан-туойан, күтүөттэрин 
Василийы бииргэ үөрэммит курдук 
киһибит диэн, «Хампаанньа Дууһата 
уонна Генерала» диэн биэрбит туоһу 
суруктара буолаллар.

Хомолтолооҕо диэн, сиэн мин-
ньигэһин билбэккэ, олус соһуччутук 
бараахтаата… Кэргэним, аҕабыт истиҥ 
мичээрин, дьоҥҥо эйэҕэс сыһыанын, 
бэриниилээх үлэһитин мэлдьитин 
ахта-саныы сылдьыахпыт. Кини сыр-
дык мөссүөнэ биһигини өрүү арыал-
лыы, араҥаччылыы сылдьыаҕа, биһиги 
сүрэхпитигэр мэлдьи тыыннаах буо-
луоҕа. 

Сырдык  үтүө санаалаах кэргэним, 
аҕабыт, быдан дьылларга бырастыы….

Кэргэнэ, уола, кийиитэ.

СӨ Тыатын хаһаайыстыба-
тын  министиэристибэтэ  СӨ тыа-
тын  хаһаайыстыбатын туйгуна 
уонна бэтэрээнэ,  СӨ  тыатын ха -
һаайыстыбатын  министиэристибэ-
тигэр өр сылларга хотугу үгэс буо-
лбут салаалар  департаменнары-
гар  кылаабынай,  сүрүннүүр  испи-
сэлииһинэн  үлэлээбит,  эппиэтинэс-
тээх, дириҥ билиилээх үлэһит, таба, 
булт хаһаайыстыбатын уонна  ба-
лыктааһын  сокуоннара олоххо 
киирэллэрин сүрүннэспит дьоннор-
тон биирдэстэрэ,   кэнники сыллар-
га  Абый  улууһугар  тыа  хаһаа-
йыстыбатын управлениетыгар  кыла-
абынай исписэлииһинэн сити-
һиилээхтик үлэлээбит  

СЛЕПЦОВА (ПОТАПОВА)  
Валентина Васильевна

ыараханнык ыалдьан  күн сирит-
тэн   өлөн  туораабытынан кэргэни-
гэр Гаврил Николаевичка,  оҕолору-
гар, сиэннэригэр уонна чугас дьону-
гар  дириҥ  кутурҕанын тириэрдэр.

Үрдүк үөрэх кыһатыгар бииргэ 
үөрэммит табаарыспытыгар Исаков  
Александр Гаврильевичка  таптал-
лаах аҕата, өрөспүүбүлүкэ ытык 
олохтооҕо, тыыл, үлэ бэтэрээнэ, үгүс 
уордьаннар, мэтээллэр кавалерда-
ра, ССРС Норуот хаһаайыстыбатын 
ситиһиилэрин быыстапкатын кыт-
тыылааҕа, Уус Маайа оройуонун 
бочуоттаах гражданина

ИСАКОВ 
Гаврил  Еремеевич

өлбүтүнэн дириҥ кутурҕаммытын  
тириэрдэбит.

СГУ  ФФ-80  үөрэнэн бүтэрбиттэр. 

СӨ Гостехнадзор бэтэрээннэрэ уонна бииргэ үлэлиир коллегалара Никифоров 
Андрей Васильевичка тапталлаах аҕата

ЕМЕЛЬЯНОВ 
Василий Петрович 

күн сириттэн барбытынан дириҥ кутурҕаннарын тиэрдэллэр.

ВАСИЛЬЕВ Василий Христофорович

Саха сирин Судаарыстыбаннай 
Мунньаҕын (Ил Түмэн) дьокутаат-
тара 2020 сыл тохсунньу ыйыттан 
күүһүгэр киирбит “Любительскай 
балыктааһын туһунан” федеральнай 
сокуоҥҥа уларыйыылары дьүүл-
лэстилэр. 

Итиннэ бэлиэтэммитинэн, 
 илиминэн босхо балыктыыр уулар 
ахсааннарын элбэтэр уонна уу баа-
йын бултааһын нуорматын олохтуур 
ирдэнэр. 

Любительскай балыктааһын 
туһунан сокуоҥҥа Саха сирин 
хас да көннөрүүлэрэ учуоттанны-
лар. Бүгүн бырамыысыланнай бул-
тааһыҥҥа сыһыарыллыбатах, хан-
нык баҕарар учаастактарга бэйэ 
сиригэр анаан босхо балыктыыр, ону 
тэҥэ, Хоту дойду уонна Уһук Илин 
олохтоохторугар сиэккэ тэрили 
туһанар көҥүллэнэр. 

Саха сирин экологияҕа, айылҕа-

ны туһаныыга уонна ойуур ха -
һаайыстыбатыгар миниистирин сол-
буйааччы Яков Заровняев, спор-
тивнай-любительскай балыктааһын 
көҥүллэнэр өрүстэригэр Дьааҥы эрэ 
киирбитин иһитиннэрдэ. Ол иһин, 
бу боппуруоска анаан-минээн Саха 
сирин баһылыга Айсен Николаев 
Росрыболовство баһылыга Илья 
Шестакову кытта көрүстэ. 

Бэлэмнээтэ 
Женни СТРЮКОВА.

ТУСКАР ТУҺАН

БАЛЫКТААҺЫҤҤА 
УЛАРЫЙЫЫЛАР 
ТУСТАРЫНАН 



АЛРОСА – Саха сирин
киэн туттуута
Саха сирэ алмаас баайдааҕын уонна 
маны хостооһунунан АЛРОСА Бөлөҕө 
дьарыктанарын бары билэллэр. Ол эрээри, 
АЛРОСА өрөспүүбүлүкэ олоҕор туох 
оруоллааҕын уонна хампаанньа үлэтиттэн 
Саха сирэ туох көдьүүһү ыларын үгүстэр 
сэрэйбэттэр даҕаны. 

Тиэкис: Ирина Мартынова          Оҥордо: Роман Данилов            Тылбаас: Родион Кривогорницын          

“АЛРОСА” АХ (ПАУо)  аахсыйалара
33% – Саха Өрөспүүбүлүкэтэ бас 
билэр (8 улууһу кытта) 
33% – Росимущество бас билэр
34% – биирдиилээн дьон уонна 
тэрилтэлэр бас билиилэригэр
 
АЛРОСА аахсыйаларын 66% 
судаарыстыба бас билэр

СӨ бүддьүөтүгэр – 

78 миллиард 
солкуобай. 
Бу СӨ бүддьүөтүн 
аҥаарын кэриҥэ 
АЛРОСА
нолуогун 90% 
Саха сиригэр төлүүр

2018 сылга 

АЛРОСА 
Саха сиригэр 

үөрэҕирии,  
култуура 

уонна спорт 
судаарыстыбаннай 

тэрилтэлэрин 
үбүлүүр соҕотох 

хампаанньа

500 тахса 
социальнай 
бырайыактар 
уонна 
10 миллиард 
солкуобай 
– сыл ахсын 
социальнай 
бырайыактарга
• Оҕо саас 

800 мөлүйүөн солкуобай 
– Дьокуускайга оҕолору 
чөлүгэр түһэрэр киин 

• Үөрэх 
330 мөлүйүөн солкуобай  
– Абыйга оскуола  

• Доруобуйа харыстабыла 
400 мөлүйүөн солкуобай 
– Эдьигээҥҥэ балыыһа  
120 мөлүйүөн солкуобай 
– «Харысхал” тулаайах 
оҕолор кииннэригэр 

9 сыл устата 
40 төгүл (!) үрдэттэ

30 миллиард 
солкуобай 

833 мөлүйүөн  
солкуобай

АЛРОСА “алмаастаах 
провинция”  
оройуоннарыгар 
дивиденнэрин

– экологияҕа 5 сыл устата

– биэс сыл устата Бүлүү 
умнаһынааҕы улуустары 
уунан хааччыйыыга 

АЛРОСА  
30 тыһыынчаттан 
тахса 

2019 сыллаахха 
1 026 

үлэ миэстэтин таһаарбыт

Саха сирин олохтооҕо АЛРОСА-ҕа 
үлэҕэ киирбит 
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Тэрийэн таһаарааччы
Саха Өрөспүүбүлүкэтин Бырабыыталыстыбата
Бэчээттээн таһаарааччы:

Генеральнай дириэктэр:
Алексей Чертков (приемнай 42-09-42)

Бэчээттээн таһаарааччы уонна
эрэдээксийэ аады рыһа:
677000, Дьоку ус кай,  
Ор джо ни кид зе уул., 31.

Кылаабынай эрэдээктэр
Родион Юрьевич Кривогорницын 
(21-93-41, 233 каб.)

Матырыйааллар уонна балаһалар «Саха сирэ» хаһыат 
редакционнай-компьютернай комплексыгар таҥылыннылар.

Хаһыат «Якутия» медиа-холдинг АУо-ҕа бэчээттэннэ. 
Аадырыһа: Дьокуускай к. Вилюйскай пер., 20.

Сибээс, информационнай технология уонна маассабай коммуникация эйгэтин кэтээн көрөр 
федеральнай сулууспа Саха Өрөспүүбүлүкэтинээҕи управлениета
Хаһыат РФ Бэчээккэ уонна маассабай коммуникацияҕа федеральнай агентствотын үбүнэн өйөөһүнүнэн тахсар.

Сонуннары киэҥник тарҕатар средствоны регистрациялааһын туһунан
СИБИДИЭТЭЛИСТИБЭ ПИ №ТУ14-0194. Сэтинньи 2 күнэ, 2011 сыл. Аата «Саха сирэ»

Төлөпүөннэрбит:
Кы ла а бы най эрэдээктэри со лбуйаач чы  21-93-42 
Бэлиитикэ, уопсастыба 21-93-43 (224 каб.)
Тыа хаһаайыстыбата 21-93-43 (223 каб.)
Экономика, промышленность 21-93-43 (227 каб.)
Култуура, үөрэх 21-93-43 (228 каб.)
Киһи уонна сокуон 21-93-43 (235 каб.)
Урбаан отдела 21-93-43 (229 каб.)
«Дьулурҕан» 21-93-45 (227 каб.);
«Саха ыала» 21-93-43 (225 каб.);
«Эдэр са ас» 21-93-43 (221 каб.);

Биллэрии, реклама 
отдела 
8 (4112) 42-06-50
sakhasire_r@sakhamedia.ru

Хаһыаты тарҕатар отдел 
42-46-04

Электроннай почта: gazetasakhasire@mail.ru
Интернеккэ таһаарыыта: http://www.edersaas.ru
Ма ты рыйаал ла ры таҥна: К.Н.Гоголева

Сурутуу индексэ П1288
Кээмэйэ 12 б.л.
Тираж 5 505 (10 117)*  
Көҥүл сыананан атыыланар.
Сакааһын №4
Нүөмэри бэчээккэ 
биэрии график быһыытынан 12.00.
Нүөмэр бэчээккэ 
12.00 бэрилиннэ.

* в скобках указан совокупный тираж 
платных изданий «Саха Сирэ» и «Якутия».


