
14.06 – биология, английский язык 

16.06— история 

20.06 – физика 
Бэс ыйын 22 күнүгэр: география, омук тыла, 

химия, обществознание, информатика  ИКТ. 

Бэс ыйын 23 күнүгэр: омук тыла (устнай) 

Бэс ыйын 24  күнүгэр: литература, физика,   
история, биология. 

Бэс ыйын 27  күнүгэр: русский язык. 

Бэс ыйын 28 күнүгэр: математика (базовый, 

профильный)  
Бэс ыйын 30  күнүгэр— бары предметтэргэ сап-

паас күн буолар.  

    Күндү выпускниктар! 

 
    Үлэҕит  түмүктээх, 

    Сыраҕыт ситиһиилээх буоллун! 

    Үс куккут түмүллүннүн,  

    Сүргүт күүһүрдүн! 

     Үүнүүнэн суолланыҥ! 

     Сайдыынан аартыктаныҥ! 

 
Гимназия коллектива 

 Оскуоланы бүтэрээччилэргэ Биир кэлим 

государственнай экзамены туттарыы долгу-
туулаах күннэрэ хайыы-үйэ тирээн кэллилэр.  

    Быйыл биир кэлим экзамен маннык 

күннэргэ буолар.  

 СГЭ ( 9 кылаас). 
26.05 – обществознание, информатика  

28.05 – английский язык (устный) 

31.05—математика 

03.06 – русский язык 
09.06 – физика, биология 

15.06 – литература 

Маны таһынан эбии күннэр бэрилиннилэр:  

Бэс ыйын 15 күнүгэр: бары предметтэргэ.  
Бэс ыйын 17 күнүгэр: нуучча тыла, математика. 

 БКЭ (11 кылаас). 

27.05 – литература 

30.06 – русский язык 

02.06 – математика (базовый уровень) 
06.06 – математика (профильный) 

08.06 – обществознание 

10.06 – английский (устный) 

       Уоттаах сэрии хонуулары-

гар охтубут, саха сэрииһит-

тэрин кэриэстээн иһийэр-

чуумпурар айылҕа!  

     Уруй буоллун төрөөбүт дой-

дубутун өстөөхтөн 

көмүскээн, сэрии 

толоонугар сырдык 

тыыннарын толук 

уурбут, эттэрин-

сииннэрин сэймэк-

тэтэн эргиллэн  

кэлбит  аҕа 

дьоммут үрдүк аат-

тарыгар!      

     Тыылга тыйыс 
үлэҕэ харса суох 

киирсибит үлэһит 

дьону, оонньоммо-

тох оҕо саастаах 

сэрии сылын 

оҕолорун өйдүү-

саныы сылдьыахпыт!         

     Биһиги норуоппут Улуу сэриигэ кыай-

быта үйэлэр тухары умнуллуо суоҕа!!!      

БҐГҐҤҤҐ  

ҤҐЈМЭРГЭ 

 

Олоҕум кэрчиктэрэ 

К и н и г э  с ү р э -
хтэниитэ 

 
«Суор уус» сыдьаа-

на 
 

Хос эһэм Улуу сэ-
рии бэтэрээнэ 

 
«Ымыычаан» детсад 

олоҕуттан 

 
Хапсаҕай дьарыгын 
иитиллээччилэрин 

ситиһиилэрэ 

Э±эрдэлэр 

 

 

« Ґ Ј Р Э Х  Б А А Р -  
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2009 сыл  ахсынньы 26 кµнµттэн тахсар. Атыыга кіІµл  сыана 

 

Биир   кэлим   экзамен  
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Олоҕум кэрчиктэрэ 

Аҕам Сивцев Ефим 
Григорьевич Сивцев алааһыттан 
төрүттээх. Ийэм Сивцева Мария 
Ивановна  Тааһаҕарга төрөөбүт. 
Бииргэ төрөөбүттэр түөрт этибит. 
Убайым Михаил, мин, Иван, 
Августин. Үксүн  дьонум Алааска,   
Харыйалаахха олорбуттара. Аҕам 
колхозтааһын  буолбутугар  алта  
сылгытын  холбуон баҕарбакка 
Модукка Чыһаас арыытыгар балта 
Маарыйалаахха көспүт. 1937 
сыллаахха мин төрөөбүппүн, 1940 
с. Уйбаан. Миигин Мииккэ диэн 
күүстээх  булчут ииттэ ыла 
сатаабытын аҕам  биэрбэтэх үһү. 
Онно эмиэ колхозтааһын 
буолбутугар дойдуларыгар көһөн 
күккүрээн кэлбиттэр. Кэлин 
Августин  аҕатын күлүү гынааччы 6 
сылгылаах кулаак оҕонньор 
колхозтан күрүү сылдьыбыта диэн. 
Аҕабыт тимир ууһунан, ийэбит 
дояркалаабыта. Сэрии буобутугар  
аҕабытын саастаах уонна уус киһи 
колхозка наада диэн ылбатахтар этэ. 
Онтон 1942 с. хоту  Тиксигэ 
балыктааһыҥҥа (үлэ фронугар) 
ыыппыттар. Дойдуттан Зинаида  
Николаевна эһээтэ Иванов Гаврил 
балыктаспыт. Ийэм фермаҕа 20 
ынаҕы уонна ньирэйдэрин кытта 
көрөрө. Биһиги куруук хотоҥҥо 
саах күрдьүүтүгэр, ньирэй 
аһатыытыгар көмөлөһөрбүт.  

Асчыт сыалай ферма дьиэтин 
үлэһиттэрин куобахтаан, кус 
оҕолоон аһатара. «Туочука» диэн 
ааттаах ыттаахпыт, сарсыарда ийэм 
турдаҕына ыйылыы-ыйылыы дьиэ 
кэйимигэр көммүт куһун ыйан 
биэрэр этэ. Өйдөөҕүн, булчутун 
бары сөҕөллөрө. Биирдэ 
биригэдьиир Петров Гаврил 
ыппытын булчутун иһин аһынан 
маачыыктаан илдьэ барбыт. Бары 
көрдөөтүбүт да ыппыт суох. Биһиги 
Уйбаанныын ытаатыбыт. Улахан 
дьон Хабылла илдьэ барбыта 
буолуо диэн таайбыттара. Ыппыт үс 
хонон баран күрээн кэлбитэ. Ферма 
дьоно бары үөрбүттэрэ. 
         Биирдэ күһүөрү сүөһүгэ 
сибирскэй язва диэн ыарыы турбут, 
онон өлбүт сүөһүлэри уоттааҥ диэн 
бирикээс кэллэ, өссө дояркалары 
манаттылар. Хам аччык оҕолорго 
буспут эт сыта үчүгэйин, 
мэктиэтигэр сырааммыт сүүрдэ. 
Оҕолор мустан  сүбэлэстибит. 
Миигин эн сытыыгын уонна 

кыраҕын, маныыр дояркалар 
быыстарынан ньирэй этиттэн соһон 
аҕал. Мин эдьиий Даайыкалаах 
быыстарынан биир ньирэй буутун 
соһон тыаҕа таһаардым. Аччык 
оҕолор бары тииспитинэн түһэн 
былдьаһа-былдьаһа сиэтибит. 
Дьолго ким да ыалдьыбатаҕа, ыран 
өлбүт ньирэй буолуо.  
     Ийэм оскуолаҕа 7 сааспар 
биэрээри илдьибитин кырата бэрт 
диэн ылбатахтара. Онон кыһын 
хотоҥҥо, сайын окко оҕус 
сиэтэрим. Ол үлэлии сырыттахпына 
Николай Якутскай 1945 с 
командировкаҕа кэлэ сылдьан 
көрбүтэ. Колхоз суола хаһыакка 
“Икки оҕо” диэн статья 
таһаартарбыта копията баар. 
Аччыктаан саас атаҕым иһэн 
хаалбыта кырдалга сыылан тахсан 
уҥуохтаах отону хомуйан сиир 
буолбутум. Онтон сыыйа атаҕым 
испитэ тардан барбыта. Убайым 
оскуолаҕа үөрэнэрэ Уйбаан куруук 
ыалдьара ону оҕолуурум. Аҕам 4 
сыл үлэлээн баран 1946 с. хамнаһын 
аахсан, сатыы дойдутун быспыт. 
Таба сыарҕатын салааска гынан 3 
куул бурдуктаах, чэй, саахар, табах, 
ыстаан,  ырбаахы таҥаһа 
тиэммитинэн олунньу ортотуттан 
Ленаны бата аллараа түспүт. Үс ый 
айаннаан  аччык олорорбутун 
быыһаабыта. Биһиги Айааҥҥа 
фермаҕа Виктор, Варвара ийэлэрин 
Мотуруонаны кытта олорорбут. 
Биирдэ байылыат олох буола 
түстүбүт, оҕолор үөрүүбүт бөҕө. 
         1946 с. күһүн Августин 
төрөөбүтэ биһиги Сыырдаахха 
олорор этибит. Мин оттоон баран 
муҥурум ыалдьан кэлэ сылдьарым. 
Уйбааны тайах гынан Чэрбэллэй 
эмээхсинигэр барбыппыт. Ийэм 
эрдэттэн үлэспит быһыылааҕа, 
эмээхсин уол төрөөтө 
диэбиппитигэр бурдук, чэй, табах 
бэрсибитэ. 10 саастаахпар дьэ 
Хампаҕа  оскуолаҕа ылыллар. 
Интернакка олордон 
абыраабыттара. Урукку кыаммат-
түгэммэт оҕолору Советскай былаас 
интернакка аһатан, таҥыннаран,   
үөрэттэрэн үгүспүт үлэһит дьон 
буолбуппут. 2 кылааска манна 
кэлэн үөрэнним. Учууталым 
Татьяна Гермогеновна Новикова. 
Наһаа үчүгэйдик олус кыһаллан 
үөрэппитэ. Биһиги манна кэлэн 
холкутук ааҕар-суруйар 
буолбуппут. 3 кылааска  миэстэ 
суох буолан Бороҕоҥҥо 
үөрэммитим. 4 кылааска манна 
Яковлев Максим Васильевичтаахха 
Михайлов Акимы кытта олорон 
үөрэммитим. Ол оннугар ийэм 
Арыыга кинилэр тыһаҕастарын 
көрөрө. 5-6кыл. Хампаҕа 
интернакка ылбыттара. Күһүн хаар 
түспүтүн кэннэ этэрбэспит алдьанан 
Суханов Степаны кытта 
Сыырдаахха ийэбэр уллатара 

кэлэрбит. Биир этэрбэс арыый 
ама этэ, биирбит ону кэтэр, 
биирбит атах сыгынньах сүүрэр, 
онтон атастаһабыт. Ийэм 
түүннэри икки этэрбэһи улларара. 
Интернат миэстэтэ суох буолан 7 
кыл. Бороҕоҥҥо бүтэрбитим. 
Улахан кылаастарга Хампаҕа 
үөрэммитим. Интернакка олорон 
үөрэммитим, аһылык кырыымчык  
этэ. Күһүн Эбэҕэ муҥха 
буолбутугар киирдибит. 3-4 
быччыкыны бэрсибиттэрин 
хоойбутугар ырбаахы иһигэр 
уктан таҕыстыбыт. Убайым 
Мэхээлэ эмиэ баара балыкпытын 
күөстэнэн сиэтибит.  Сибиэһэй 
балык минэ сүрэхпитигэр түстэ. 
Бииргэ үөрэммит оҕолорбут 
аччаатылар. Бары сэрии 
саҕанааҕы оҕолор ыарахан үлэ, 
аччыктааһын кинилэр 
доруобуйаларын айгыраттаҕа. 
Билигин Егор Лазаревич 
Васильев, Виталий Дмитрьевич 
Быкалыров уонна мин хаалыбыт 
быһыылаах. Үөрэнэ сылдьан 
спордунан үлүһүйбүппүт. Мин 
атах оонньуутунан, хайыһарынан, 
тустуунан дьарыктанан,  куоракка 
киирэн куоталаһан 
миэстэлэһэрбит. Улахан кылаас 
оҕолоро сааскы каникулга 
оскуола, интернат, учууталлар 
уопсайдарын оһохторун маһын 
кэрдэн саһаанныырбыт. Өссө 
икки сылы быһа үөрэхпитигэр  
кыыстыын, уоллуун спортзал 
туттубут.  Оскуоланы бүтэрэрбэр 
саас саһарардаан иэдэйэ сыстым. 
Оскуола директора Семенов 
Семен Николаевич  интернат 
поварыгар туспа тууһа суох 
хааһы, морс оҥотторон 
абыраабыта. Гос. экзаменнартан 
история хаалбытын досрочно 
Евдокия Васильевнаҕа 
туттаттаран  Якутскайга иккис 
Спартакиадаҕа туһуннара 
ыыппыттара. Сэниэм суох буолан 
иккитэ хотторбутум. Волейболга 
миэстэлэспиппит, мин үрдүгү 
ыстаныыга 1м.45см. ойон, 3 
буолбутум. Сайыҥҥы ыһыахтарга 
Быкалыров Выборы кытта 
Хампаҕа, Бороҕоҥҥо, Мукучуга 
сатыы сылдьан тустан, атах 
оонньоон миэстэлэһэн 3-түү 
сокуобайы ыларбыт.  
      Окко уон хонуктаах декадаҕа 
Выбордыын Яковлев Максим 
биригэдьиирдии сырыттаҕына 1 
га 10 суотайы илиинэн охсон 
харчынан бириэмийэ уонна 
көлөһүн күнэ аахсан дьоммутугар 
көмөлөһөрбүт. 1958 с. 
комиссияны ааһан Армия 
кэккэтигэр сайын борохуотунан 
Невергэ диэри айаннаан онтон 
Иркутск,  Владивосток тиийэн 
хортуоска хостооһунугар ый 
кэриҥэ үлэлээтибит. Онтон 
Курильскай арыыларга 
Кунаширга сулууспалаатым. 

С   А   Р   Д   А   Ҥ   А    



С Т Р .  3  №  4  ( 3 4 )  

Танковай чааска  сибээс 
начальнигынан сырыттым. Үчүгэй 
чааска түбэһэн уонна спортка кыанар 
буоламмын олус бэрккэ 
сулууспалаабытым. Ефрейтор 
званиелаах икки сыл итиннэ 
Уссурийскайга биир сыл сырыттым. 
Армияҕа сылдьан классическай 
тустуунан, хайыһарынан 
дьарыктаммытым.  
     Дойдубар 1961 с. кулун тутарга 
Якутскайга  кэлэн биригээдэҕэ 
киирэн СМУ-2 центральнай уулусса 
канализациятын хастыбыт. 8 м 
дириҥнээх, 2,5 м туоралаах этэ. 
Атырдьах ыйыгар диэри үлэлээн, 
хамнас аахсан дойдубар Тоҕуска 
кэллим да колхозка үлэлээн бардым 
окко, кыһын мас кэрдиитигэр.  
     Саас кулун тутарга куоракка 
подготовительнай кууруска үөрэнэ 
сатыы киирбитим. Сарсыарда 6 ч.  
киэһэ 9 ч.  Нина Игнатьевна Сивцева 
ийэтигэр Мавраҕа кэллим. 
Подготовкаҕа училищеҕа  киэһэ 7 ч. 
харчы төлөөн үөрэннибит. 
Комсомоллар үлэлээх 
буолуохтааххыт диэбиттэригэр 
базавой школаҕа физрук миэстэтигэр 
учууталлаатым. Сорох оҕолор груз-
чит, почтальон, мас эрбээччи, курьер 
буолуллар.  Онно бастаан Дранаева 
Лизаны, Лынтахова Нинаны 
көрсүбүтүм. Мин бастаан СГУ-га 
биологическайга туттарсыбытым, 
онтон химияҕа мөккүһэммин 
проваллаабытым Саввинов Николай 
Дмитрьевич Якутскайга кэргэннэнэн 
олороро, радиоҕа диктордыыра. 
Кини: “Тыа хаһаайыстыбатыгар 
ветеринарияҕа киир, билигин саамай 
наадалаах профессия”,-диэбитэ. 
“Тысяча мелочей” магазин аттыгар 
Бүлүүттэн билэр Лизалаах Нинаны 
көрсө түспүтүм. Кинилэр Томскай 
куоракка медицинскэйгэ туттарсан  
нуучча тылыгар проваллаан эмиэ тыа 
хаһаайыстыбатын факультетыгар  
дьыалаларын биэрбит этилэр.  
     Бу сайыныгар Бүлүү 
командатыгар киирэн Саха сирин 2-с 
спартакиадатыгар хапсаҕайга 62 кг. 
бастаабытым. Кыра дэриэбинэттэн 
спартакиадаҕа үс киһи кытынна диэн  
(Быкалыровтар Выбор, Тамара уонна 
мин туспутунан) тустуу 
федерациятын Саха Сиригэр 
салайааччыта  Кочнев В.Н.   
таһаарбыт кинигэтигэр киллэрбит 
этэ.   1962 с. СГУ ТХФ  ветеринария 
отделениетын 1 курсун студена 
буоллум. Бастаан бары Павлик 
Морозов уулуссатыгар 2 уопсайга 
олорбуппут. Мин үрдүкү курстары 
кытта олорбутум. Кэлин ЯГУ-га 
12,13 биэстии этээстээх олорор 
корпустары туппуттара. Мин бэйэм 
курстарбын кытта олорбутум 
Старостин Петя, Кычкин Агит, 
Ребров Вася уонна алын курстар. 
Үөрэхпитигэр куораты биир гына  
айанныырбыт, сарсыарда 6 ч. 
автобуска сүүрэрбит. Стипендиебыт 
25-с онтон  5-тин уопсай 
төлөөһүнүгэр туталлара, 20 солк. 
аһылыкка кыттыһарбыт. Мин 
тустарбын билэннэр факультет 
сборнайыгар ылбыттара. Сибиряков 

М., Ермолаев.А, Кычкин.А, мин, 
Старостин П, Иванов Н, Слепцов Г.,  
Пахомов Н. Хас да куоталаһыыларга 
СГУ-га бастаабыппыт кэннэ Сибиряков, 
Ермолаев СГУ сборнайыгар урут 
бааллара, Агиты миигин саҥа 
ылбыттара.1963-64с араас 
куоталаһыыларга СГУ  командата 
бастаабыта. Мин СССР спордун 
маастардарын Сибирякову, Ермолаевы, 
С.Иванову, Н.Гоголевы, А.Ивановы 
А.Захаровы,  Н.Босиковы, Н.Алексеевы 
кытта бииргэ тустубуппун киэн 
туттабын. Көҥүл тустууга мин 1 
разрядтаах этим. Тренердэринэн 
В.Варламов, Н.Босиков, Н.Алексеев 
үлэлиир этилэр.  3-үс курс кэннэ 
биологическайга ыла сатаабыттара, 
тустуук уолаттара суох буоланнар. 
Деканаттара биир курс аллараа түһэҕин 
диэбиттэрин иһин буолбатаҕым. 2-ис 
курстан Лизаны кытта 
табаарыстаспыппыт. Сүрэхпитинэн 
сөбүлэһэн, өйдөһөн, убаастаһан үс сыл 
доҕордоһон 1966 с. ахсынньы 3 күнүгэр 
студенческай сыбаайба оҥорбуппут. 
Дьоннорбутуттан Лиза аҕата Алексей, 
убайа Гаврил, миигиттэн быраатым 
Уйбаан, курс оҕолоро, земляктарбыт, 
табаарыстарбыт сылдьыбыттара,  150 
киһилээх сыбаайба буолбута. Мин 
сайын хоту Адыаччы совхоз Табалаах 
отделениетыгар ветврач дуоһунаһыгар 
үлэлээн сыбаайбам харчытын аҥаарын 
төлөспүтүм.  
     Бастаан Лиза земляктарыгар 
олорбуппут, онтон уопсайга   биир 
хоско. Агиттааҕы кытта үөрэхпитин 
бүтэриэхпитигэр диэри олорбуппут 
Үөрэхпитин үчүгэйдик түмүктээн үлэҕэ 
ананар комиссияҕа иккиэн киирэммит,  
Бүлүүгэ мин  дойдубар анаттарбыппыт. 
Комиссияҕа ректор Попов икки үрдүк 
үөрэхтээхтэр Хоту совхозтарга 
главнайынан эбэтэр Якутскайга хаалыҥ 
диэбиттэрин буолбатаҕым. Дойдубар 
кырдьаҕас аҕам  икки уолун бэйэтэ 
иитэр, биирдэрэ оскуолаҕа үөрэнэр 
диэбиппэр “чэ бардыннар”- диэбиттэрэ. 
Күһүн Надябыт төрөөбүтэ, алтынньыга 
биир легковойунан Тоҕуска көһөн 
тахсыбыппыт. 1967 с. Орто-Бүлүү 
совхоз Тоҕус отделениетыгар 
вет.враһынан, кэргэним зоотехнигынан 
үлэбитин саҕалаабыппыт.  
      Оччолорго совхоз директора  
М.Е.Спиридонов этэ. Онтон 
управляющайдаабытым, кэргэммин 
оскуолаҕа биологынан көһөттөрбүтүм, 
кэлин заочнайдаан бүтэбитэ. Ол саҕана 
отделениеҕа  630 төбө, ыанар ынаҕа 210 
төбө, сылгы 350 төбө,  биэтэ 210, саһыл 
80 төбөттөн элбээн 980 буолбута. 1973 
с. совхоһу Онопров Степан Ильич 
салайбыта. Кини курдук дьону түмэр, 
үлэҕэ үрдүк  эппиэтинэстээх директоры 
кытта үлэлээн салайар үлэҕэ буспутум-
хаппытым. Степан Ильич 
управляющайтан былааны толорууну, 
эппиэтинэһи ирдиирэ, кыаллыбат 
өттүгэр көмөлөһөрө. Үчүгэй 
хаһаайыстыбанньык, аламаҕай, истиҥ 
аҕа табаарыс этэ.  
      Урут Эбэҕэ муҥхалаан балык 
бөҕөнү совхозка туттарарбыт. Киирбит 
дьоҥҥо сүүрүнэн түҥэтэллэрэ. Кыра 
балык саһылга барара. 
Муҥхаһыттарынан убаастанар 

кырдьаҕастар Еремеев Мирон 
Васильевич, Быкалыров Алексей 
Иннокентьевич сылдьыбыттара. 
Оннооҕор үлэлээн, үөрэтэн баран 
муҥхаҕа киирэн өлүү ылааччылар. 
Билигин Эбэ уута аҕыйаан, кыра 
харахтааҕынан мууҥхалааннар улам-
улам балыга аччаан барда. Кэлиҥҥи 
салайааччылар суруллубут дьоҥҥо 
эрэ балыгы биэриҥ диэн көҥөммүт 
этилэр. Ону былыргылар 
аньыыргыыр буолаллара. Бастаан 
Сырдыкка ыанньыксыттар күннэрэ 
диэни тэрийбитим. Онно 
санаабатаҕым билиҥҥи АО-лар 
дэриэбинэни икки аҥы хайытан 
ыһыахтыахтара диэн. Билигин 
эттэрин, арыыларын, балыктарын 
туохха барытыгар тутталлар .Мин 
биирдэ нууччалартан 1 куул балыкка 
водовоз шлангатын  ылбыппын 
үҥсүбүт этилэр.  
     1982–84 сс Чочу совхозка 
директорынан ананан үлэлии 
сылдьыбытым. Үлэлиир аппараппын 
кытта наһаа тапсан, өйдөһөн саҥа 
совхоз таһаарылаахтык үлэлиирин 
ситиспиппит. Инженер-механик 
Егоров Н.И. хоз. часть Лаврентьев 
С.Н. рабочком Павлов Е.Т. 
партийнай тэрилтэҕэ Афанасьева М 
Т. Кэлин Гоголев Н. С. Калачикова 
А. В. инженер, Трофимова Г.А. 
бухгалтер, секретарым Томская. Мин 
наһаа үчүгэйдик Федоров Ф.Я. дьи-
этигэр олорбутум. Кыадаҥдаҕа  
отделениеҕа управляющайынан, 
урут кочегардыы сылдьыбыт 
Томскай С. Е олордубутум. Кэлин 
кинилэр бары биһиги 
юбилейбытыгар автобуһунан кэлэн 
ыалдьыттаан, эҕэрдэлээн 
барбыттара. Саамай үлэбинэн ылбыт 
наҕараадаларым: 
 1. Тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх 
үлэһитэ 2008 с.  
2.Ударник 10-ой пятилетки. 
Уонна элбэх юбилейнай медаллар, 
знактар, ааҕан сиппэт грамотолар. 
Сорох үлэм, олоҕум туһунан 
суруйуулар, ахтыылар бааллар. 
Уопсайа тыа хаһаайыстыбатыгар 
1967-1997 с. диэри, онтон 10 сыл 
Ж.К.Х. үлэлээбитим. 2007 с. үлэлээн 
бүппүтүм. 
      Олохпун син сөпкө олорбуппун 
дии саныыбын. Урут огдообо, 
аҥардас дояркаларбын олорор 
дьиэлээбитим. Оччолорго  
матырыйаал да көстүбэт этэ. Эргэ да 
буоллар дьиэлээхпит диэн 
өлүөхтэригэр диэри махтанар этилэр. 
Чочулар суруйбуттар: “Эн биһиги 
ортобутугар үлэлээн, Чочу дьонугар, 
кэрэхсэнэр, үрдүк культуралаах 
салайааччы, киэҥ-холку дууһалаах, 
сэмэй киһи быһыытынан дьон 
ытыктабылын ылбытыҥ, үчүгэй 
өйдөбүлү хаалларбытыҥ. Эн, Чочуга 
үлэлээбит сылларыҥ өрө көтөҕүлүү, 
инникигэ, кэрэ-кэскилгэ тардыһыы 
сыллара этилэр. Эн, ити үлэлээбит 
сылларгынан сокуоннайдык киэн 
туттар бырааптааххын”. Итинник 
этии кэннэ тугу этиэхпиний. 
 

Сивцев П.Е. ахтыыта 
2015 с. кулун тутар ый 
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«Тоҕус (Бастакы Тоҕус ) нэһилиэгэ Улуу 
сэрии сылларыгар» кинигэ сүрэхтэниитэ 

Олунньу ый 6 күнүгэр “Ырыа 
түһүлгэтигэр” Улуу Кыайыы 70 сылы-

гар аналлаах тэрээһиннэр чэрчилэ-

ринэн «Бастакы Тоҕус (Тоҕус) 

нэһилиэгэ Улуу сэрии сылларыгар» 
кинигэ бастакы чааһын сүрэ-

хтэниитэ буолла.  

Аҕа дойдуну көмүскүүр сэрии сыллара хаһан да умнул-

лубаттар. Уоттаах сэрии төһө киһи олоҕун быспытын, төһө 
оҕону тулаайах хаалларбытын киһи ситэн аахпат. Бу кинигэҕэ 

нэһилиэкпит сэрии уоттаах хонуутугар олохторун толук уур-

бут, тыыннарын харыһыйбакка 

ийэ дойдуларын өстөөх саба 
түһүүтүттэн босхолообут хорсун 

буойуннар, кинилэр огдооболо-

ро, сэрии тулаайахтара уонна  

сэрии сылын оҕолорун ахтыыла-
ра  киирдилэр. Сахабыт сирит-

тэн Европаҕа, Берлиҥҥэ тиийэ 

фашистартан баттаммыт араас 

омук дьонун босхолоспут салла-
аттар хорсун быһыылара, сэрии 

саҕанааҕы ыарахан, ас-таҥас 

суох, аччык, аас-туор сыллар  

олорон ааспыт дьон дьылҕалара, 
оонньооботох оҕо саастара, сэрии кэмин оҕолорун олохторо 

о.д.а сырдатылынна.  Ол курдук олоххо саҥа үктэнэн иһэр 

сэттэлээх, аҕыстаах оҕолор оҕо саастара оҕус муннун анныгар, 
бугул төрдүгэр, бурдук бааһынатыгар харах уутун эҥээрдэһэн 

ааспыта. Сорох киэһэ үлэлээн күн киириитэ хам аччык, 
сылбархай ууну иһэн баран утуйан хаалаллара. Ол да буоллар, 

кыайыы иһин, “Бары күүһү – барытын фроҥҥа” диэн лозу-
нунан салайтаран, ханнык да үлэттэн чаҕыйбакка, ким туох 

кыахтааҕынан, тугу сатыырынан бары үлэлииллэрэ.  
Презентацияны иилээн-саҕалаан ыытта Анатолий Егоров.  

Кыттыыны ыллылар нэһилиэк баһылыгын  солбуйаччыта Сте-

панида Арисовна Егорова, тыыл уонна үлэ бэтэрээннэрэ, сэ-
рии сылларын оҕолоро,  нэһилиэк олохтоохторо уонна оскуола 

оҕолоро.  
Презентация 

кыттыылаах-
тара бары 

биир санаан-
нан салайта-

ран тахсы-
быт кинигэ 

инникитин 

сыаналаах 
матырыйал 

буоларын 
тоһоҕолоон 

бэлиэтээтилэр. Кинигэни хомуйан бэчээккэ бэлэмнээбит Анто-
нина Николаевна Егороваҕа, Ольга 

Васильевна Унароваҕа, Надежда 
Николаевна Михайловаҕа, Елена 

Николаевна Соловьеваҕа, сэрии 
сылларын оҕолорун түмсүүтүн 

салайааччыта Елизавета Алексеев-

на Сивцеваҕа, кинигэ тахсыытыгар 
көмөлөспүттэргэ, ахтыыларын 

туттарбыт дьоҥҥо, үбүнэн көмөнү 
оҥорбут  оскуола,  оскуолаҕа   

киириэн иннинээҕи «Ымыычаан» 
оҕо тэрилтэтин    коллективыгар, 

нэһилиэк баһылыгар Захар Октяб-
ринович Андреевка барҕа махталы тириэртилэр.   

       Кинигэ биһир-
эмин   киэргэттилэр 

«Чуораанчык» оҕо 

кукольнай театрын 

иитиллээччилэрэ 
толоруута, эдэр 

ыччат  саллааттар 

суруктарын дор-

гуччу   ааҕыыта 
(cал. Егорова А.М.),  

ылбаҕай ырыалаах сэрии 

сылын оҕото, сыана бэт-
эрээнэ Татьяна Лавренть-

евна Дмитриева ырыата. 

Бу тэрээһин    

«Дьүрүскэн» эр дьон ан-
самблын  өрөгөй  

ырыатынан өрө 

көтөҕүллүүлээхтик 

түмүктэннэ. Кэлбит дьон 
сүргэлэрэ көтөҕүллэн 

тарҕастылар.  

      Аны кинигэ 2-с чааһыгар  сэрии кэминээҕи уонна кэн-
нинээҕи олох аһыытын-ньулуунун амсайбыт  тыыл үлэһит 

дьонун туһунан ахтыылар хомуллан бэчээккэ бэлэмнэнэ 

сыталлар. 

      Бу кинигэлэртэн кэнэҕэс көлүөнэ төрөөбүт нэһилиэгин, 
улууһун историятын билэ-көрө туруохтара диэн эрэниэҕи 

баҕарыллар. Эдэр көлүөнэ дьоҥҥо сэрии ыар сылларыгар 

тыылга Саха сиригэр ыарахан олох туһунан ааҕан бил-

сиһэллэрэ олус наадалаах, кинилэр сырдык олоххо тар-
дыһыыларын холобур оҥостуохтара, көлүөнэттэн-

көлүөнэҕэ кэпсээн тиэрдиэхтэрэ.  

         Улуу Кыайыыны уһансыбытттар  ааттара 

үйэлэргэ өлбөөдүйбэтин.    
  Елена Соловьева  

соцпедагог 

С   А   Р   Д   А   Ҥ   А    
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Мин  бүгүн  

ахтар  киһим 

– Сивцев 

Ефим 

Григорьевич- 

“Дьэкиим” – 

диэн. Кини 93 
сааһыгар 

манна олорон 

– үлэлээн бу 

дойдуттан арахпыта. 

Кини төрөппүт аҕата – 

Сивцев Григорий, сахалыы аата – 

“Суор уус”, олорбут сирэ – “Сивцев 

алааһа”, “Сырдык Уулаах”, “Сивцев 

Арыыта”, “Куба ытар” диэн. Бу 

улахана тимир ууһунан биллэр, 

“Бэчиэт” – диэн Сивцев Кыһыл-

Сыырыгар тимир булан уулларан 

уһанар эбит. Бу туһунан нуучча 

суруйааччыта – Ричард Маак манна 

ааһан иһэн суруйбута  туоһулуур. 

Онон дьонугар (аҕатыгар) 

көмөлөһөн тимир ууһа буолбут. 
Бастакы колхозтааһын саҕана кини 

онно үлэлээбит. 

Биирдэ Дьокуускайтан 

өрүһүнэн борокуот айаннаан иһэн 

мотуора алдьанан бу “Бэчиэткэ” 

кыстыырга  күһэллибит. Капитан бу 

ууска кэлэн көрдөспүтүгэр тимир 

уулларан, таҥастаан, оҥорон биэрбит. 

Ол иһин махтанан оҕонньорго 

баһыыба бөҕөтүн эппиттэр. 

Үлэлиэххэ диэтэххэ  түөрт күөрдүнэн 

тимири уулларан оҥоруу улахан 

үлэттэн таҕыстаҕа дии, “Сахаларга да 

улахан уус дьон бааллар эбит” – диэн 
хайҕаабыттар. Манна мин аҕам 

аҕатыгар көмөлөһөн кэлин тимир 

ууһа буолан, оччотооҕу бастакы 

колхозка – “Большевик” – Сивцев 

алааһыгар араас ыһыы тэриллэрин 

оҥорон, бурдук ыһан, хомуйан, 

малатыылканан кырбатан, “Алааска” 

миэлиҥсэ оҥорон, ремоннаан;  

бурдук кууллаан государствоҕа 

туттарар этилэр. Ону илэ харахпынан 

көрбүт киһи буолан туоһулуубун. Ол 

хайдах этэй диэтэххэ, - мельница 

валын оҕуһунан эргитэллэрэ, 

биһигини оҕус сиэттэрэллэрэ. Арай 

биирдэ сэрии саҕаламмытыгар оннук 

үлэлии сырыттахпытына, Сивцев 

Виктор Никифоровиһы (оччоҕо-
Виктор диэн) аҕата мельница валыгар 

олордон кээспитигэр, илиитин вал 

хайаҕаһыгар укпутугар, тарбахтарын 

үлтү эриттэрбитэ. Улахан айдаан 

буола сылдьыбыта, онтуката,  хата, 

эмтэнэн үтүөрбүтэ. 

Сивцев Ефим – колхозка тыа 

хаһаайыстыбатын массыыналарын 

өрөмүөннүүр этэ: булуугу, 

боронону, сеялканы, 

малатыылканы. Кэлин кырдьан 

баран да куруук Еремеев Мирону 

кытта “Сайылыкка” туох баар 

колхоз, отделение тимир 

техникатын ремонун ыыталлара 
Кэлин ыалларга кытта 

анньыыларын, быһахтарын тимири 

уһааран оҥороро, онно биһиги 

күөртээн биэрэн көмөлөһөрбүт. 

Бу эрэ буолуо дуо! Туох 

баар дэриэбинэ тутууларын, 

трактордар, массыыналар 

ремоннарын барытын оҥороллоро. 

Аны санаатахха,  билигин маннык 

дьарыктаах дьон суох буолла, 

барыта саҥаны,  бэлэми атыылаһан 

тутталлар. 

Былыр колхоз эрдэххэ тутуу 

бөҕө барара: Тоҕустан, Тааһаҕар 

быыһыгар Быракаан үрэҕэр дылы 

үрэхтэри муосталааһын, 

колхозтарынан бригада  тэрийэн 
Бүлүү куоратыгар саҥа 

санаторийы, эбиитин ыалларга  

туталлар этэ, билигин көрөн 

сөҕөҕүн эрэ. 

 Суруйда П.Е.Сивцев 

02.03.2016 

дьыалаҕа үөрэнэн баран  
Сталинград куорат анныгар 
сэриилэспит.  Ол сылдьан иккитэ 
бааһыран госпитальга сытан 
эмтэммит. Иккис сырыытыгар 
уһуннук  эмтэммитин кэннэ  бэһис  
Салгын Армиятыгар  ыыппыттар. 
Онно сэрии бүтүөр диэри 
отделение командирынан, караул 
начальнигынан сэриилэспит. 
Украинаны, Румынияны, 
Венгрияны босхолоспут. 
Кыайыыны Венгрия киин 
куоратыгар Будапешка көрсүбүт.    
      Мин хос эһэм, кыайыы саллаата 
Яковлев Максим Васильевич 
младшай сержант званиелаах 
сэриини түмүктээбит. Кини 
хорсуннук сэриилэспитин 
наҕараадалара туоһулууллар:  Аҕа 
дойду сэриитин бастакы уонна  
иккис степеннээх ордена;  
Хорсунун иһин медаль; 
Германияны кыайыы иһин 
медаль; 8 юбилейнай медаллар.   
         Кини 1946 сыллаахха 

       Быйыл  Улуу 
Кыайыы 71 сылын 
туолар. Онон мин 
бүгүн эһиэхэ хос эһэм, 
Улуу сэрии 
кыттыылааҕа Яковлев 
Максим Васильевич  
туһунан кэпсиэхпин 
баҕарабын.  

       Максим Васильевич мин аҕабынан 
эбэм Лариса Максимовна аҕата буолар. 
Дьонум миэхэ кини аатын биэрбиттэр. 
       Хос эһэм  1917 сыллаахха 1 Тоҕус  
нэһилиэгэр  Хомустаахха төрөөбүт.   
       Хампа оскуолатын бүтэрэн, 
колхозка суоччутунан,  совет 
секретарынан үлэлээбит. 1941 
сыллаахха бэс ыйыгар сэрии 
саҕаламмыт. 
      Кини сэрии саҕаланаатын Тоҕустан 
бастакынан фроҥҥа ыҥырыллыбыт. 
Эһэбиниин нэһилиэктэн өссө  икки 
киһи барбыт. Бүлүү куоратыттан 
Дьокуускайга  борохуотунан   
айаннаабыттар.  Ол кэнниттэн Мальта 
диэн сиргэ ыйтан ордук байыаннай 

дойдутугар Тыымпыга эргиллэн 
кэлбитэ.  Ыал буолан, 4 кыыс 
оҕоломмута. Баара буоллар 10 
сиэн,  элбэх хос сиэн эһэтэ буолуо 
этэ.  
          Хос эһээм уоттаах сэрии 
кэмигэр олоҕун чинчийэммин 
элбэҕи биллим-көрдүм. Кини сэрии  
алдьархайын этинэн-хаанынан 
чахчы билбит, кыайыы хорсун  
саллаата буоларын  итэҕэйдим. 
Саха боростуой  киһитэ 5 сыл 
устата  сэриилэһэн, атын 
омуктартан хаалсыбакка  дойдутун 
көмүскээн,  отделение 
командирыгар тиийэ үүммүтүн 
сөхтүм. 
           Салгыы хос эһэм  ити 
наҕараадалара  тугу кэпсииллэрин  
чинчийиэхпин баҕарабын. 
           Биһиги,  хос сиэннэрэ хорсун 
саллаат эһээбитинэн киэн  
туттабыт.  

 
Максим Иванов 

4 кыл. 

Хос эһэм Улуу сэрии бэтэрээнэ 
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«Ымыычаан» детсад олоҕуттан 
Быйыл, 2016 с дьаа´ыла саад  тэриллибитэ 60, 

детсад тэриллибитэ 50 юбилейдаах сыла    бэли-

этэнэр. Онон быйылгы тэрээ´иннэр, кµрэхтэр, кон-
цертар юбилейдаах сылга ананан ыытылыннылар.  

Кулун тутар ыйга И.А. Боронов аатынан «Ырыа 

тµ´µлгэтэ» сынньала² киинигэр «Асчыт ийэлэр» 

кµрэх ыытыллыбыта. Кµрэххэ ийэлэр  минньигэс ас, 

утах эгэлгэтин астаан, к³р³³ччµлэр араас  оонньуула-

ры оонньоон, кµрэх кэнниттэн минньигэс а´ы 

амсайан, олус сэргэх, сонун тэрээ´ин  ааспыта. Сыл 
аайы ыытыллар «Бэргэн аҕалар» кµрэххэ аҕалар сыал 

ытыытыгар, µ²µµнµ быраҕыыга, хаарынан 

кээ´эттэ´иигэ, таабырын таайсыытыгар, хаарынан 

сµµрµµгэ куотала´ан «Би´икчээн» б³л³х аҕалара 1 

миэстэни ылбыттара.  

 Муус устар ыйга µгэскэ кубулуйбут кµµтµµлээх 

«Сир симэҕэ» ырыа, µ²кµµ кµрэҕэ буолбута. Кµрэххэ  

Бороҕон, Таа´аҕар, Мукучу  нэ´илиэктэр 
у´уйааннарыттан кырачаан кыттааччылара кэлэн 

кµрэхтэспиттэрэ. Гран-при µрдµк аатын «Кытай» 

µ²кµµтµнэн  Мукучу нэ´илиэгин «Кэнчээри» оҕо 

саада ылбыта.  

Маны тэ²э сыл аайы бэлэмнэнии б³л³х кыргыт-

тарыгар, уолаттарыгар анаан ыытыллар 

«Сааскылаана», «Үрµ² Уолан» кµрэхтэр буолан 

аастылар. «Сааскылаана 2016» ааты Вероника Бори-
сова, «¥рµ² Уолан» - Саша Спиридонов  буолбутта-

ра.    

 Юбилейдаах сылга ананан ыытыллыбыт биир 

сонун тэрээ´ининэн «Ырыа ымыылаах дьиэ кэргэн» 

кµрэх ыытыллыбыта буолар. Кµрэх усулуобуйатынан, 

т³р³ппµт  оҕотун кытта  оҕо ырыатын ыллыыллара 

ирдэммитэ. Кµрэххэ кыттыбыт бары т³р³ппµт олус 

эппиэтинэстээхтик  сы´ыанна´ан, фонограмма 

о²орторон, та²ас тиктэн  кы´аллан бэлэмнэнэн, 

кµрэх µрдµк та´ымнаахтык ааспыта. «Ырыа ымыы-

лаах дьиэ кэргэн» ааты – Аскалон, Алик, Диана, 

Семен Алексеевтар ылбыттара.  

Кыайыы кµнµгэр  детсад бэтэрээн µлэ´иттэрин 
ы²ыран эҕэрдэлээн, остуоруйа к³рд³р³н, оонньуу, 

сынньалаҥ киэ´этэ ыытыллыбыта. 

 Аҕыйах хонуктааҕыта оҕо билэр-к³р³р, чин-

чийэр дьоҕурун сайыннарар сыалтан, улахан уонна 

бэлэмнэнии б³л³х оҕолоругар анаан, «Я-

исследователь»  чинчийэр к³рµ²нээх проект 

к³мµскээ´инэ буолбута. Оҕолор т³р³ппµттэрин кы-

тта чинчийэр µлэ ыытан, µлэлэрин кэпсээбиттэрэ. 
Бэлэмнэнии б³л³хх³ Милаяна Иванова – 1 миэстэ, 

улахан б³л³хх³ Роксана Павлова – 1 миэстэ буол-

буттара.  

Дьэ, ити курдук, «Ымыычаан» детсад  

µлэтигэр саҥа сүүрээннэри киллэрэн, тигинэччи 

үлэлии олорор.  

 Зоя Николаева 

С   А   Р   Д   А   Ҥ   А    
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Быйылгы үөрэх дьылыгар уопсайа: 

 
Кыһыл көмүс мэтээл-12  

Үрүҥ көмүс мэтээл-6  

Боруонса мэтээл-9 

Абсолютнай чемпион-2 

Уопсай ахсаана-27  
 

Быйыл маннык сирдэринэн 

сырыттыбыт :  
Үөһээ Бүлүү улууһа  Үөһээ Бүлүү с. 

Нам улууһа  Нам б. 

Кэбээйи улууһа Мукучу с. 

Чурапчы улууһа Чурапчы с. 

Кэбээйи улууһа Кэбээйи с. 

Таатта улууһа Харбалаах с. 

Бүлүү улууһа Кыргыдай с. 

Бүлүү улууһа Илбэҥэ с. 

Дьокуускай к. 

Монголия р. Улан Батор к.  

2015 сыл түмүгүнэн республика  5 

бастыҥ  хапсаҕайдьытын иһигэр 

биһиги уолаттарбыт  киирдилэр: 

 Сергей Каратаев, ТГЭГ 9 

кылааһын үөрэнээччитэ 

  Юрий Сергин. СВФУ 1 

кууруһун устудьуона 

 

В. Иннокентьев  

хапсаҕай тренера 

Турнир ФИ Результат 

I этап республиканского турнира 
к VI-м МСИ «Дети Азии» в с.Нам Нам-

ского улуса на призы Никитина А.И. 

Каратаев Сергей I 

Чемпионат г.Якутска по борьбе 
хапсагай. 

Сергин Юрий III 

Республиканские соревнования 
памяти Малардырова с.. Верхневи-

люйск Верхневилюйского улуса 

Каратаев Сергей I 

Республиканские соревнования 
посвященные открытию спортзала 

«Хапсаҕай түһүлгэтэ» с. Мукучу Кобяй-

ского улуса 

Яковлев Илья 
Афанасьев Алеша 

Николаев Ганя 

II 
II 
III 

Республиканский турнир по борь-
бе хапсаҕай в памяти В.А.Быкалырова 

с.Тымпы Вилюйского улуса. 

Каратаев Сергей 
Филиппов Юрий 

Яковлев Илья 

I 
I 
II 

Республиканский турнир памяти 
Сметанина в с.Кобяй Кобяйского улуса 

Каратаев Сергей 
Яковлев Илья 
Еремеев Яша 

I, Абс.чем 
III 
III 

Республиканские соревнования  
памяти Попова С.Я.  с.Харбалаах Тат-

тинского улуса 

Каратаев Сергей 
Еремеев Яша 

Александров Арчы 

 Яковлев Илья 
Михайлов Андреан 

I, Абс.чем 
I 
II 
III 
III 

Открытый  турнир по борьбе хап-
саҕай  памяти П.Катанова с.Кыргыдай 

Вилюйского улуса. 

Каратаев Сергей  
Афанасьев Алеша  

Михайлов Андреан 

Александров Арчы 

II 
II 
III 
III 

Первенство РС (Я)  по борьбе   
памяти В.Т.Ильина-Күүстээх Ылдьыын 

г.Якутск. 

Каратаев Сергей I 

Республиканские соревнования  
памяти Оконешникова С.И. 
 г. Якутска 

Каратаев Сергей 
Михайлов Андреан 

I 
III 

Открытые соревнования  памяти 
братьев Анкыр Морот с. Илбенгя Ви-

люйского улуса 

Афанасьев Алеша 
Михайлов Андреан 

I 
I 

Первенство Республики Монго-
лия по борьбе хапсаҕай 

Каратаев Сергей 
  

I 



     Быйылгы үөрэх 
дьылыгар хапсаҕай 

дьарыгын биир бастыҥ 

иитиллээччитэ, Афанасьев 

Алеша, оскуолатын 
бүтэрээри биир кэлим 

экзаменнарга бэлэмнэнэр. 

Алеша оскуолаҕа 

киириэҕиттэн 11 сыл 
тухары хапсаҕайынан 

бэриниилээхтик дьарыктанна. Бэйэтин кыанар, 

мындырдык толкуйдуур кырачаан Алеша 

айылҕаттан спортка сыстаҕаһа тута биллэрэ. 
Оскуолаҕа үөрэнэр сылларыгар 

гимназиябыт, нэһилиэкпит, улууспут аатын 

үгүс күрэхтэргэ чиэстээхтик көмүскээн, 

бэйэтин ыйааһыныгар улуус бастыҥ 
хапсаҕайдьыттарын иһигэр киирдэ. Алеша 

хапсаҕайы ис сүрэҕиттэн таптыыр, дьарыктан, 

күрэхтэн түмүк оҥостон хапсаҕай мындырын 

эбинэр ураты майгылаах. Көбүөр иннинэ 
ыһыллыбатынан, туругун тутарынан бииргэ 

дьарыктанар доҕотторугар холобур буолар. 

Күндү иитиллээччим, доҕорбут Алеша, 

кыайыыга дьулуһуу, туруоруммут сыалы 

ситиһии, ис сүрэхтэн ылсан үлэлээһин курдук, 

спорт эйгэтигэр иҥэриммит үөрүйэхтэриҥ 

экзаменнаргын туттараргар тирэх буоллун, 

ситии-хотуу аттестатын илиигэр тутан, 

сөбүлүүр идэҕин баһылаа. Олоҕуҥ суола киэҥ, 

ыллыктара ыраас буоллун! 

 

Тренериҥ Василий Александрович,  
доҕотторуҥ-атастарыҥ 

  Бµтэґик чуорааммыт чугдаарда 

   Биґигини бииргэ тµмтэ, долгутта 
   Олохпут аартыгын тэлэттэ. 
 
   Баґыыба, Гимназиябыт, 
   Ґірэппит, ииппит кыґабыт, 
   Улаатыннарбыт уйабыт. 
 
   Эн элбэх ыччаты µірэттиІ 
   Сырдыкка, µрдµккэ уґуйдуІ 
   Ґтµінµ - кэрэни µіскэттиІ. 
 
   Ханна да буолларбыт ахтыахпыт 
   Ыраах да бардарбыт саныахпыт 
   Јрµµтµн махтана сылдьыахпыт!  
 

2016 с выпускниктара 

 

****===**** 

 

Иннибитигэр «Азия оҕолоро» 
 

      Барыбыт үөрүүбүтүгэр, гимназиябыт 9 кылааһын 

үөрэнээччитэ Каратаев Сергей, 2015 сыл түмүгүнэн 

республика 5 “Бастыҥ хапсаҕайдьытын” иһигэр 

киирбитэ. Бу ааты ылыы Сергейгэ өссө улахан 

эппиэтинэһи ирдиирин өйдөөн, кыһамньылаахтык 

дьарыктанан, үгүс күрэхтэн кыайыы көтөллөөх кэлэн 

дьонун-сэргэтин үөрдэр.  

 Үөрэх дьылын устата уопсайа 9 үрдүк таһымнаах турнирга кытынна. Күрэхтэргэ 

республика бастыҥнарын кытта киирсэн, спортсмен быһыытынан элбэх опыты 

иҥэриннэ, бэйэтигэр түмүк оҥоһунна. Сыл устата 8 кыһыл көмүс, 1 үрүҥ көмүс уонна  2 
абсолютнай чемпион мэтээлин кэттэ. 

Сыл бүтүүтэ, сыал-сорук туруорунан, былырыын ылбатах мэтээлин Монголия 

республикатын  Улан Батор куоратыттан аҕалла. Бу күрэххэ республика сүүмэрдэммит 

хамаандатыгар киирэн дойдутун чиэһин көмүскээтэ. 

Элбэх сыл сыралаах дьарык, үгүс күрэх сыалын ситтэ, быйылгы көрдөрүүлэр 

түмүктэринэн, Сергейбит VI “Азия оҕолоро” норуоттар икки ардыларынааҕы 

спортивнай оонньууларга республика сүүмэрдэммит 1 хамаандатыгар киирдэ.  Бу 

үөрүүлээх сонунунан  киэн туттуу барыбытын долгутар. 

Күндү үөрэнээччибит, Сергей, бу улахан күрэххэ республикаҥ аатын 

чиэстээхтик көмүскүүргэр эрэнэбит. Бу күрэх эн улахан спортка үктэнэргэр далаһа 

кэбиһэригэр баҕарабыт. Доҕотторуҥ, тренериҥ, учууталларыҥ, дойдуҥ дьоно-сэргэтэ 

барыта эн тускар долгуйар, үтүө баҕа санаатын аныыр. Оҕобут этэҥҥэ сырыт, алгыстаах, 

айылгылаах,  айылҕалаах буол. 

Тренериҥ, учууталларыҥ. 

Эйэ±эс э±эрдэ, исти² илдьит 

Аадырыспыт:  678216 

Саха Республиката,  

Бµлµµ улууґа,  

Тыымпы нэґилиэгэ, 

Ленин уул. № 10, 

МҐіТ «То±устаа±ы  тыл, кэрэ эйгэ гимназията» 

 

Телефон: 

Директор: 

        (8 411 32) 33-1-49 
 

Учуутал хоґо: 
        (8 411 32) 33-1-99 
 

Бухгалтерия: 
        (8 411 32) 33-1-99 
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Корпост 

«САРДАўА» 

Аадырыспыт:  678216 

Саха Республиката,  

Бµлµµ улууґа,  

Тыымпы нэґилиэгэ,  

Ленин уул. № 10/2 

МБҐіТ «То±устаа±ы  тыл, 

кэрэ эйгэ гимназията» 

 

Телефон: 

Директор: 

       8 (411 32) 33-1-49 

 
Учуутал хоґо: 

        8 (411 32) 33-1-99 

 
Бухгалтерия: 

        8 (411 32) 33-1-99 

 

тел./факс:  

 

8 (411 32) 33-1-49 

 
Интернет  аадырыс 
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schtogus@mail.ru  
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 Устуука  35  
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