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Бу кинигэ тахсыытыгар өйөбүлүн, көмөтүн ыһин “Анаабыр 
улууһа ” муниципалънай орөйуон баһылыгар Джабраилоеа Любовь 
Константиновнага барга махталбын тиэрдэбин.

Күндү ааҕааччы!

Туундара олоҕо уонна спорт - хайалара даҕаны икки атахтаахтан 
мунутуур тулууру уонна дьулууру ирдиир, ханан эрэ ханыылаһар 
өйдөбүллэр дии саныыбын. Спорт эмиэ туундара курдук мунурун 
булларбат, улаҕатын туттарбат тартарыылаах, умсулҕаннаах ураты 
кэрэ эйгэ. Хотугу дьон эриирдээх-мускуурдаах күннээҕи олохторо, 
кинилэр төрүт дьарыктара эти-хааны эрчийэр, өйү-санааны бөҕөргөтөр 
аналлаахтар. Ол түн былыргы үйэлэртэн күн бүгүннэ диэри инэн 
сылдьар туундара олоҕун ис хоһооно.

Мин, туундара буруолаах ураһатыгар төрөөбүт, бу дойду олоҕунан 
толору олорбут, ону сэргэ спорт элбэх көрүнүн аргыс-доҕор оностон, 
онтон кынат-куорсун анньынан киэн сиринэн тэлэһийбит, үтүө-мааны 
дьоннордуун алтыспыт дьоллоохпун. Тыйыс айылҕалаах, таба-булт 
дьарыктаах хотугу омуктар олохторун-дьаһахтарын сэргэхситэр, 
кинилэр талааннарын-дьоҕурдарын таһаарар сыалтан хотугу норуоттар 
үгэс буолбут спортивнай оонньууларын республика уонна дойду аҕыйах 
ахсааннаах народностарын күрэхтэһиилэрин таһымыгар тиийэ таһаарарга өр сыллар усталарыгар 
сыраластым. Маныаха өйдүүр-өйүүр оройуонум салайааччылара, Саха сирин спордун комитетын 
председателлэрэ уонна спорт энтузиастара күүс-көмө буолбуттарыгар барҕа махталбын тиэрдэбин. 
Ол курдук САССР «Урожай» уопсастыбатын бэрэссэдээтэлэ Стручков Анатолий Петрович 
көҕүлээһининэн Эдьигээнҥэ «Первые спортивные сельские игры народов севера» диэн улахан 
түһүлгэ ыытыллан, Анаабыр оройуонун 40-чэ киһилээх, 20-чэ табалаах сүүмэрдэммит хамаандата 
кыайыы өрөгөйүн билбитэ. Ити хотугу спорт көрүннэригэр, ол иһигэр хайыһарга, биатлонна, 
табанан, уучаҕынан улахан дьонно уонна оҕолорго сүүрдүүгэ, сыарҕанан сүүрдүүгэ, тустууга, 
хапсаҕайга, саанан ытыыга республика таһымыгар ыытыллыбыт бастакы күрэхтэһии этэ. 
Онтон бэттэх Анаабыр улууһа араас таһымнаах күрэхтэһиилэргэ кыттыытын, үрдүк да, сэмэй да 
ситиһиилэрин туһунан чахчылары бу тэттик кинигэҕэ түмэн киллэрэ сатаатым. Кистэл буолбатах, 
история уларыйыылаах, дьалхааннаах кэмнэрэ кэлэннэр, хотугу норуоттар спортарыгар болҕомто 
ситэ ууруллубат буолан барда. Урут оннооҕор Дьокуускай куоракка табанан сүүрдэн массыына 
сүүйэн барар үтүө кэмнэрбит эргийиэхтэрэ дуо? Үгэс салҕанарын, утум быстыбатын туһугар 
туох үлэ барыахтааҕый? Билинни кэмнэ үөһээттэн өйөбүлэ, үбэ-харчыта суох хотугу улуустарга 
спорт сайдара улахан уустуктардаах. Ол эрээри, инникибит кэскиллээх буоларыгар, ыччаппыт 
спорт чыпчаалын дабайар кыахтааҕар бүк итэҕэйэбин. Саханы саха, дойдуну дойду дэппит чулуу 
спортсменнарбыт: бырааттыы Роман уонна Гаврил Дмитриевтар, Григорий уонна Прокопий 
Христофоровтар, Николай Неустроев, Василий Гоголев, Виктор Лебедев о.д.а. хотуттан хааннаахтар, 
туундараттан тардыылаахтар эбээт! Чэпчэки суолу талбакка, спорду киин куорат иһинэн-таһынан 
эрэ эргиппэккэ, хотугу улуустары эмиэ тэннэ тутан сайыннардахха, дьиннээх, айылҕаттан 
айдарыылаах, эт-хаан өттүнэн сайдыылаах, тымныыга буспут-хаппыт хотугу хоһуун дьоннордоох 
туундара ыччатыттан ханнык баҕарар көрүннэ дэгиттэр кыахтаах спортсменнары булан, иитэн 
таһаарыахха сөп дии саныыбын.

Николай Винокуров





ТУУ
Биһиги төрөөбүт-үөскээбит туундара- 

бытын олус таптыыбыт. Куруутун сайа охсор 
салгыннаах, чэбдигирдэр тыаллаах. Кыһынын 
«кыыһырдаҕына» тугун этиэҥий, тыал киэнэ 
күүстээҕэ, улахана. Биһиги табаһыттарбыт, 
булчуттарбыт ону ол диэбэттэр, «буран» 
көлөлөрүн фааратын уотун уматаллар да, 
ыстаадаҕа көтүтэн хаалаллар. Хайыахтарай, 
үлэлэрэ буоллаҕа дии.

Ол оннугар сааскыта дьэ дьикти үчүгэй, 
уһуна да сүрдээх буолар. Биһиги «полярка» 
кэнниттэн тохсунньу бүтүүтэ күн кытара 
кыыһан таҕыстаҕына, күнү уруйдаан- 
айхаллаан улаханнык бырааһынньыктыыбыт. 
Аныгы сиэринэн күнтэн энергия ылабыт. Дьэ 
ол кэнниттэн саас кэлбит курдук саныыбыт, 
күммүт уһаатар-уһаан, халлааммыт сырдаатар- 
сырдаан иһэр. Санаабытыгар күн аайы сылыйар 
курдук. Олунньу ыйтан курупааскы бөһүөлэк 
аннынааҕы талахха кэлэр. Сарсыарда дьиэттэн 
тахсан, дойду сиргэ кэҕэ этэрин кэрэхсииллэрин 
курдук, биһиги курупааскы саҥатын сэргиибит, 
үөрэбит-көтөбүт. Дьэ, олунньу ыйтан саҕалаан 
ыам ыйа бүтүөр диэри - сааскы кэммит буолар.

Сайыммыт сорох дьыл син бэс ыйын 
саҥатыттан саҕаланар. Иитэр эбэбит Анаабыр 
этэҥҥэ, наҕыллык «кыһыҥҥы таҥаһын» устар. 
Ханна да буоларын курдук, тоҥ сири тобулу 
анньан, ньургуһун сибэкки тыллар. Бастакы 
ньургуһуҥҥа биһиги эмиэ, ырыаҕа ылланарын 
курдук, сүрдээҕин сүгүрэйбит, сайын салаллан 
кэлбитинэн үөрүүбүт үксүүр. Оҕо да, оҕонньор да 
барыта таһырдьаттан киирбэт күннэрэ үүнэллэр.

Туундара сайына кэрэтин сатаан 
эппэппит. Сайын манна араас сибэкки үүнэр, 
көрүөххэ дьикти кэрэ буолар. Сир аһыттан 
хотугу отон — морошка алыыларга букатын 
саһаран олорор буолар. Оттон сэбирдэхтэрин 
тэллэччи анньан таһаарбыт талахтарга сугун 
көҕөрөн туруо. Кырдаллаах хайаларбыт 
тэллэхтэригэр сорох дьыл уулаах отон кытара 
сытыа. Мантан ордук үчүгэй баара буолуо дуо?! 
Оҕолор, ийэлэр хайдах да күн буоллун, күн аайы 
сир астыы ыкса киэһээҥ ҥ э диэри хаамаллар.

Кыһын тунаа маҥан туундара, 
сайынын көрүөхтэн кэрэ ойуулаах от күөх 
солко таҥаһынан бүрүнэн, хайа да бэйэлээх 
киһини угуйа-ыҥыра сытыаҕа. Тыаллаах 
чэлгиэн күн бырдах суох буолар, оттон тыала 
суох, өссө сииктээх күн буоллаҕына тугу 
этиэҥ баарай - бырдах тыыҥҥын хаайар.

Көмүс күһүммүт барахсан ханна да 
буоларын курдук, балаҕан ыйыттан саҕаланар. 
Түүн тоҥоруулар буолаллар, күн кылгыыр, 
салгын сөрүүдүйэр. Маа бэйэлээх дьэрэкээн 
солконон бүрүллэн турбут айылҕабыт араҕас 
өҥүнэн симэнэр. И ккистээн эргиллэн көрбүтүҥ
- мастарбыт хараҥа өҥнөнөн, сирбит номнуо 
саһарбыт буолар. Ол оннугар туундараҕа 
тэллэй дэлэйдик үүнэр. Хаһаайкалар аны 
тэллэйи сырсаллар. Кинилэр ону араастаан 
астаан, өссө күһүн кулууппутугар «Айылҕа 
бэлэҕэ» диэн дьаарбаҥка оҥороллор. Күһүн 
эмиэ туспа бэйэтэ күндүлээх, аһа-үөлэ дэлэччи 
буолар. Күөллэрбитигэр, иитиллэр эбэбитигэр 
илими түһэрдиҥ да, көмүс хатырыктаах



балыгыҥ бу тахсар. Саа сүгэн, күһүҥҥү 
ытыс таһынар ыас хараҥаҕа хаас тоһуйаллар. 
Сорох дьыл айылҕаҥ маанылыыр, оччоҕо 
эмис хааһы да, куһу да дуоһуйа аһыыгын.

Оттон сороҕор балаҕан ыйыттан, ардыгар 
алтынньыттан бастакы маҥан хаар тэлимнээн 
түһэн, били хараҥа сиргин, остуоруйа 
дойдутун курдук, ып-ыраас, сып-сырдык, 
сып-сымнаҕас оҥорор. Бастакы маҥан хаарга 
хааман хаачырҕатар эмиэ туспа абылаҥнаах. 
Дьэ мантан ыла туундараҕа кыһын кэлэр. 
Олохтоохтор кыһыҥҥы муус аннынааҕы 
балыкка бараары тэриллэрин оҥостоллор. 
Туундараҕа ити курдук биир дьыл бүттэ.

Анаабыр улууһугар былыр-былыргыттан, 
20-с үйэлэртэн саҕалаан күн бүгүнүгэр диэри, 
төрүт-уус көс олохтоох эбэҥкилэр диэн омуктар 
олохсуйан олороллор. Кинилэр үйэлэрин тухары 
көс олохтоох, баай кыраай манньыатын - адаар 
муостааҕы - туундара табатын иитэн, кылбаа 
маҥан туундара кырсатын бултаан, онон аһаан- 
таҥнан кэлбит омуктар. Таба иитэр, кырса 
бултуур буоллуҥ да, биир сиргэ таба олорбоккун. 
Таба аһылыктаах, кырсалаах, бултаах-астаах 
сирдэргэ көһө сылдьыаххын наада. Онтон көһө 
сылдьар олохтоох буоллаххына, олоҕуҥ туох 
баар хайысхатыгар барытыгар этиҥ-сииниҥ 
үөрүйэх, тыалы-тымныыны тулуйар, үлэни- 
хамнаһы кыайар-сатыыр, бөҕө-чиргэл киһи 
буолуохтааххын. Ол иһин оҕо туундараҕа, урукку 
бириэмэҕэ, окко түстэ да, туундара ыраас- 
чэбдик салгынын эҕирийэн ылан сайа тыынан, 
тыҥатын сайыннарбытынан, үөрэппитинэн, 
үлэлэппитинэн барар. Оттон хайдах икки атаҕар 
турар буолла да, тугуттары кытта оонньоон, 
кырсаны, курупааскыны эккирэтэн этин-хаанын 
сайыннарар, наар сибиэһэй аһы аһаан, таба 
үүтүн иһэн, доруобай, чиргэл киһи буолаулаатар.

Табаһыт, булчут олоҕо - бу күн 
аайы бэйэтэ маассабай физкультура буолар. 
Онон мин, урут олорон ааспыт бэйэм 
төрүттэрбин барыларын, окко түһүөхтэриттэн 
маассабай физкультуранан дьарыктанан 
киһи-хара буолбут дьонунан ааҕабын.

Дьэ, ылан көрүөҕүҥ, туундара киһитин 
биир күннээх олоҕун. Ураһаҥ үөһээ өттө 
аһаҕас, онон киэһэ халлааны одуулуу сытан 
утуйаҕын, дьиэҥ иһэ куруук ыраас-чэбдик 
салгыннаах буолар. Сарсыарда дьагдьайан 
тураҕын, оһоххун оттоҕун, таҥнан дьиэ аттыгар 
хоммут үөргүн көрөҕүн. Бу манна үөрүҥ барыта 
баарын-суоҕун билээри сүүрэҕин да, хаамаҕын 
да — сарсыардааҥы дьарыгы оҥордоҕуҥ ити. 
Дьиэҕэр төннөн кэлэн оттук маскын кэрдэн

хайытаҕын. Ол кэмҥэ сиһиҥ, илииҥ, атаҕыҥ 
быччыҥнарын эрчийдиҥ, бөкчөҥнөөҥҥүн 
төбөҥ кыра тымырдарын үлэлэттиҥ. Дьиэҕэр 
киирэн эмиэ оһох оттон, чэй оргутан иһэҕин. 
Онтон тахсан, үөргүттэн таба тутаары, 
маамыкта быраҕан кыыратаҕын, табаҕын 
көлүнэн ыраах мэччийэр үөргүн көрө бараҕын. 
Манна да сыарҕаҕа аҥаар илиигэр уһун таба 
үүрэр маскын (күрэйгин) тутан, табаҕын 
салайан, илиилэргин куруук үлэлэтэ олороҕун, 
сотору-сотору ойон туран, табаны кытта 
сиэлэн-хааман ылаҕын. Киэһэ дьиэҕэр төннөн 
иһэн, булдуҥ тэриллэрин көрүнэн, үлэ бөҕөнү 
көрсөн, хамнаан-имнээн кэлэҕин. Байанайыҥ 
тугу эмэ биэрбит буоллаҕына, маны дьиэҕэр 
аҕалан ыраастаан-тэбээн, ириэрэ уураҕын. Чэй 
иһэн баран бэҕэһээҥҥи дуу, иллэрээ күннээҕи 
дуу булкун сүлэҕин, хатараҕын. Манна да 
илии, тарбахтар, төбө, харах үлэлииллэр. Дьэ, 
ити кэпсэммит олохпут күннээҕи уталыппат 
ирдэбиллэрин барытын мин маассабай 
физкультуранан дьарыктаныынан ааҕабын.

Күн аайы итинник хамсаныы, олох иһин, 
аһыыр-таҥнар, оҕону иитэр туһугар айылҕа 
араас моһоллорун кытта өрө тустуу, силлиэни- 
буурҕаны кытта тыын-тыыҥҥа туруулаһыы, 
кытаанах санааланыы, тоҥ иҥиирдэнии - бу 
барыта олохпут булгуруйбат тутула, ис туруга. 
Үөһээ үрдүк үҥэр Аар таҥара биһиэхэ болдьоон 
анаабыт кэмин устатын тухары маассабай 
физкультура араас көрүҥнэринэн дьарыктанан 
олохпутун олоробут, үлэлиибит, үөрэнэбит, 
улаатабыт, кырдьабыт. Биһиги сыралаах, 
сындалҕаннаах олохтоох омуктарбыт. Итинник 
эриирдээх-мускуурдаах олоҕу эттэринэн- 
хааннарынан билбиттэрэ биһиги кырдьаҕас 
көлүөнэ төрүттэрбит, үтүөкэннээх дьоннорбут. 
Кинилэр истэригэр олорон ааспыттара сүрдээх 
бэлиэ дьон. Ол курдук ахтыам этэ Дьэһэй 
нэһилиэгиттэн Күүстээх Махсыымы — Попов 
Максимы. Кини олус аҕыйах саҥалаах, нүһэр 
быһыылаах-майгылаах, булчут идэлээх, 
анаан айылҕаттан айыллан төрөөбүт киһи 
быһыытынан күн бүгүнүгэр диэри үһүйээн буола 
сылдьар. Күүстээх Махсыым икки уоллааҕа, 
онтон улахана Көстөө эмиэ аҕатын аатын 
ааттатар күүстээх киһи эбитэ үһү. Бу нэһилиэккэ 
өссө Бэрдээҥки — Василий Христофорович 
Андросов — бэрдээҥки саатын тобугар тирээн 
буукуба курдук токурутар күүстээх киһи баара. 
Үрүҥ-Хайа нэһилиэгиттэн Оммоо — Туприн 
Христофор Ефремович — түөрт-алта киһи 
өрүскэ эрдинэн илдьэ сылдьарыгар аналлаах 
былыргы «кунгас» диэн оҥочо инчэҕэй кумахха



оҕолоро» спорт оонньууларыгар кыһыл көмүс 
медалы ылбыт Борисов Савелий Александрович, 
оҕолорго кыра ыйааһыннарга призовой 
миэстэлээх көҥүл тустууга тустар Петров 
Игорь Николаевич ааттарынан киэн туттабыт.

Анаабыр улууһун киэҥ нэлэмэн 
туундаратын, Сааскылаах нэһилиэгин 
өлохтоохторун төрүттэрэ буолбут үтүө-мааны 
майгылаах, дьоҥҥо барытыгар үтүө сыһыаннаах, 
элбэх көл үөнэ дьону иитиһэн киэҥ олох аартыгар 
киллэрсибит үтүөкэннээх эбэлэрбит, хос-хос 
эбэлэрбит: Федора Николаевна Дьяконова
— хаҥаһа, Татьяна Константиновна Попова
— уҥата. Кинилэр Сааскылаах нэһилиэгин 
оскуолата, интэринээтэ аһыллыаҕыттан мас 
мастаан, оһох оттон сылааһы хааччыйан, 
оскуолаҕа, интэринээккэ туундараттан 
кэлбит оҕолорго үчүгэй усулуобуйаны 
хааччыйбыттара. Сааскылаах билиҥҥи сүһүөх 
кырдьаҕастара бары кинилэр сылаастарыгар 
1960 сылга диэри иитиллэн тахсыбыттара.

Дьяконов Петр Петрович — төрүт туундараҕа

х эн хам тоҥон турарын, соҕотоҕун 
икки кырыытыттан ылан, үөһэ сыырга дэгдэччи 
ууран кэбиһэр күүстээх киһи баара. Кини 
советскай былаас сылларыгар диэри олорбута.

Сүрдээх быһый, сүүрүк атахтаах 
дьоннорбутуттан Сааскылаах нэһилиэгиттэн 
Соловьев Егор Николаевич — Дьөгүөрсэ 
оҕонньор уһун суолга олус үчүгэйдик сүүрэрэ 
диэн кэпсииллэр. Оттон Кубайаа диэн долган 
киһитэ үс эмис бураты көлүммүт киһини 22 
көстөөх сиргэ атаҕынан хааман, бөһүөлэккэ 
сыалай күнүнэн куота кэлэрэ үһү. Маны барытын 
бэйэбит Сааскылаахпыт нэһилиэгин бастыҥ
ыччата, суруйааччыта Шубин Константин
— Полярнай «Өбүгэлэр суолларынан» диэн 
кинигэтигэр суруйан хаалларбытыттан 
ыллыбыт.

Дьэ, маннык төрүттэртэн үөскээн- 
тэнийэн, силис тардан кэлэн, билигин даҕаны 
Анаабыр улууһун аатын-суолун үрдүктүк өрө 
тутан ааттата сылдьаллар: улууһугар кимҥэ 
да иннин биэрбэтэх, республикаҕа да син 
сурахтаахтык тустуу икки көрүҥэр туста 
сылдьыбыт Винокуров Николай; боксаҕа 
үгүс чаҕылхай ситиһиилэрдээх Максимов 
Дмитрий Дмитриевич; национальнай көрүҥҥэ
— Туприн Константин Николаевич, Дьяконов 
Аркадий Петрович, кэргэннии Анна, Николай 
Анисимовтар, Валериан Сииридонов, кик- 
боксиҥҥа — билигин биһиги кэккэбитигэр 
суох Васильев Алексей Олегович; хайыһарга 
улуус иһигэр Лыткина Юлия Прокопьевна, 
Винокуров Николай, Попова Светлана, Туприна 
Вера Егоровна, Наумова Ирина Афанасьевна. 
Мантан да атын спорт бары эйгэтигэр чаҕылхай 
ситиһиилэрдээх дьоннордоохпут, инникитин 
элбэҕи эрэннэрэр чаҕылхай оҕолордоохпут. Ол 
курдук 2012 с. кулун тутар ыйга Дальнай Востокка 
баран боксердар Попов Алексей Егорович, 
Пономарев Валериан Васильевич чемпион 
аатын сүгэн кэллилэр. Кинилэри сэргэ V «Азия

үйэлэрин тухары көһө сылдьыбыт ыал аҕата. Петр 
Петрович — ыстаада бостууга, булчут, тимир ууһа, 
туундара дьонун туттар тэрилин тимир өттүн 
барытын кини оҥороро. Ыал ийэтэ Екатерина - 
ыстаада чуумун үлэһитэ, элбэх оҕону туундара 
усулуобуйатыгар ураһа дьиэҕэ төрөтөн-иитэн 
киһи-хара оҥорбут үтүөкэннээх киһи. Кинилэр 
улахан уоллара Дмитрий Петрович хапсаҕайга I 
разрядтаах тустуук, эдэр сааһыгар дьонун утумнаан 
ыстаада бостууга, билигин элбэх оҕо аҕата, эһэтэ. 
Бэйэтэ чааһынай тэрилтэлээх булчут, кыра 
уол Аркадий Петрович эмиэ элбэх оҕолоох аҕа, 
дьоннорун утумнаан куруутун ыстаадаҕа үлэлиир,
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спортсмен, аркааны быраҕыыга Россия спордун 
маастара, билигин төрүт уус община булчута. 
Тапталлаах туундаратыттан арахсыан баҕарбат.

Кылтасов Егор Гаврильевич — Үрүҥ Хайа 
нэһилиэгин аатырбыт, ытыктанар ыалын аҕа 
баһылыга. Туундара усулуобуйатыгар төрөөн, 
улаатан үлэһит буолан, төрүттэрин идэлэрин 
салҕаабыт биллиилээх табаһыт, үйэтин тухары 
үрдүк көрдөрүүлээх биригэдьиир бэрдэ, тыа 
хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ. Тыаҕа 
куруутун кэргэттэрин кытта көһө сылдьар элбэх 
оҕо аҕата. Ийэлэрэ Анна Ильинична — герой- 
табаһыт Спиридонов И.К. улахан кыыһа, ыстаадаҕа 
чуумсук, аатырбыт иистэнньэҥ, эбэҥкилии ойуу- 
дьарҕаа маастара, норуот маастарын аатын ылбыта. 
Оҕолоро көлүөнэни салҕаан, кыра эрдэхтэриттэн 
ыстаадаҕа үлэлииллэр. Күтүөттэрэ ыстаада 
биригэдьиирэ, кыыстара чуумсугунан үлэлиир.

Акакиев Иван Гаврильевич — тунаа маҥан 
туундараҕа төрөөн улааппыт киһи. Төрүттэриттэн 
салгыы ыстааданы тутан, үлэлиир кыахтаах сааһын 
барытын таба иитиитигэр анаабыта. Эдэригэр таба 
киниэхэ сөбүлээн үөскүүр, тупсар этэ. Ийэлэрэ 
Зоя Ивановна орто дойду олоҕуттан барыар диэри 
табаҕа үлэлээбитэ, иистэнньэҥ бэрдэ этэ. 11 оҕону 
туундараҕа көһө сылдьан аһатан-таҥыннаран

улаатыннарбыт улахан үтүөлээх ийэ. Кыһын ала 
буурҕаҕа, сайын итиилээх кумаарга оҕо көрүүтэ, 
ыстаада бостууктарын астарын-таҥастарын 
бэрийии, тириини имитии, таҥастааһын мээнэ киһи 
кыайбат үлэтэ. Акакиевтар уолаттара улаатан, совхоз 
ыһыллыар диэри, эһэлэрин, аҕаларын идэлэрин 
салҕаан бары табаһыт этилэр. Билигин улахан уол 
Алексей Иванович — алмаас тэрилтэтигэр бастыҥ 
үлэһит, спортсмен, тустуунан дьарыктанар уонна 
күрэхтэһиилэргэ кыттар этэ. Орто уол Афанасий 
Иванович мас тардыһыытынан дьарыктанар, 2010 
с. Бүлүүгэ буолбут норуоттар оонньууларыгар 
бэйэтин кылаатын киллэрбитэ. Людмила Ивановна 
оҕо эрдэҕиттэн маамыкта быраҕыытынан 
дьарыктанар, эмиэ спорт көхтөөх кыттааччыта.

Иван Гаврильевич, Зоя Ивановна сыарҕалаах 
табанан күрэхтэһиигэ бастыҥнар кэккэлэригэр 
сылдьааччылар, кыра оҕолоро уучаҕы миинэн 
сиэллэриигэ күрэх буоллар эрэ, куруутун кытталлар. 
Кинилэр хотугу көрүҥнэргэ биир саамай 
көхтөөхтүк күрэстэһэр дьиэ кэргэн буолаллар.

Анисимов Николай Егорович оҕо эрдэҕиттэн 
табаһыт, 30-ча сыл тухары, күн бүгүнүгэр диэри 
Сааскылаах нэһилиэгин ыстаадатыгар бостуук да, 
биригэдьиир даҕаны. Кэргэнэ Анна Николаевна 
табаһыт династияттан төрүттээх. Аҕата Дьяконов 
Николай Петрович - үөһэ ахтыллыбыт
Дьяконов Петр Петровичтаах улахан уоллара, 
аҕатыттан табаһыт идэтин утумнаабыт уонна 
оҕо сааһыттан инбэлиит буолан, үлэттэн туоруор 
диэри, биригэдьииринэн үлэлээбитэ. Ийэтэ 
Клавдия Егоровна Дьяконова эмиэ табаһыт 
идэлээх дьонтон төрөөбүтэ, киһини билэр 
буолуоҕуттан таба үлэһитэ, элбэх оҕо ийэтэ, 
иистэнньэҥ ааттааҕа. Билигин тыалары кытта 
сибээстэһэр соҕотох радиһынан үлэлии олорор.

Бу ыал ыстаадаҕа олорон, ахсынньы аам-даам 
тымныыта үгэннээн, полярнай түүн оройо буолан 
турдаҕына, Анаабыр туундаратыгар бэйэлэрин 
кыстык болохторугар Россия бастакы президенэ 
Борис Николаевич Ельцини ыалдьыттатан, тоҥ
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балык кыһан сиэтэн, итии чэй иһэрдэн көрсүбүт 
соҕотох ыал буолаллар. Анна Николаевналаах 
эмиэ элбэх оҕолоохтор, бары туундараҕа улааппыт 
дьон. Ийэлэрэ бэйэтин ийэтин Клавдия 
Егоровнаны утумнаан олус үчүгэйдик иистэнэр, 
тыаҕа сылдьар кэргэттэрин барыларын ичигэс 
таҥаһынан хааччыйарын таһынан Сааскылаахха 
бастыҥ ойууһут-оһуордьут. Кини тикпит түүлээх 
этэрбэстэрэ туохха да тэҥнэммэт кырасыабайдар. 
Кэргэннии Анна, Николай Анисимовтар хотугу 
национальнай көрүҥҥэ күрэстэһиигэ сылын аайы 
бастакы миэстэ буолан, сэттэ устуука сэбиэскэй 
оҥоһуулаах «буран» хаһаайыттара буолан, иккиэн 
национальнай көрүҥҥэ Саха сиригэр олохтоммут 
нормативтары толорон, маастарга тиийэ үүннүлэр.

Туприн Алексей Иванович — Үрүҥ 
Хайа нэһилиэгиттэн төрүттээх табаһыттар
династияларын салҕааччы, табаһыт. Уһун кэмҥэ 
«Аҥаабыр» совхозка бастыҥ көрдөрүүлээх, пенсияҕа 
тахсан уурайыар диэри үчүгэй үлэлээх биригэдьиир, 
«Тыа хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ» 
диэн үрдүк наҕараадалаах. Элбэх оҕолоох, сиэннээх 
амарах аҕа, эһэ. Ийэлэрэ Елена Иннокентьевна 
Үрүҥ Хайаттан төрүттээх, холкуостааһын саҕана 
бастакы холкуос бэрэссэдээтэлэ, нэһилиэк 
сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ буола сылдьыбыт, 
аатырбыт-сураҕырбыт табаһыт, булчут Спиридонов 
Иннокентий төрөппүт улахан кыыһа. Аҕатын 
идэтин утумнаабыт кыыс эдэр сааһын барытын таба 
иитиитигэр анаабыта. Кэргэнэ Алексей Ивановиһы 
кытта туундараҕа үлэлииллэр, олороллор. Олус 
үчүгэй оҕолорун эмиэ туундара тулуурдаах 
дьоно гына иитэн, үөрэттэрэн киһи 
оҥордулар. Уолаттар урут совхоз баар эрдэҕинэ 
бары ыстаадаҕа үлэлээбиттэрэ, билигин 
чааһынай хаһаайыстыба булчуттара. Үгэс 
буолбут хотугу көрүҥҥэ күрэхтэһиилэр 
кыттыылаахтара, таба сүүрдүүтүгэр сылын аайы 
миэстэлэһэллэр. Кыыл табаны бултааһыҥҥа

кинилэргэ тэҥнээх ытааччы суоҕа да буолуо.
Туприн Владимир Трифонович — Үрүҥ 

Хайа нэһилиэгин удьуор табаһыта, булчут ытык 
дьонуттан төрүттээх эдэр көлүөнэ бэрэстэбиитэлэ, 
ыстаада биригэдьиирэ, куруук үчүгэй көрдөрүүлээх, 
коллектива иллээх-эйэлээх, биир сыаллаах- 
соруктаах. Манна барыта эдэр көлүөнэ дьон 
үлэлииллэр. Владимир Трифонович — «Российскай 
Федерация норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх 
үлэһитэ» наҕараада хаһаайына. Кэргэнэ Надежда 
Николаевна Корнилова Өлүөхүмэ улууһуттан 
төрүттээх мааны кийиит. Анаабыр киэҥ нэлэмэн 
туундаратыгар таба үөрүн манаһар, туруу үлэһит 
чуумсук, элбэх оҕо ийэтэ. Оҕолорун туундара 
усулуобуйатыгар иитэн, улаатыннаран, киэҥ, 
сырдык олох суолун тэллэрэ оскуолаҕа атаартаан, 
кыраларын эрэ кытта сылдьаллар. Владимир 
Трифоновичтаах эмиэ иккиэн национальнай 
многоборье хас да төгүллээх кыттыылаахтара. 2006 
сыллаахха «Кочевая семья» регионнааҕы куонкурска 
Өлөөн улууһугар баран, сыарҕалаах табанан 
сүүрдүүгэ бастакы миэстэни ылан кэлбиттэрэ. 
Владимир Трифонович аҕатын хайаан да 
ахтан аастахпытына сатанар курдук. Трифон 
Алексеевич Туприн билигин 80-тан тахсыбыт 
кырдьаҕас, ол да буоллар, уолун ыстаадатыгар 
наставник, бултуур идэтин бырахпат. Ахсым, 
сыыдам сырыылаах табаларын көлүнэн төрөөбүт- 
үөскээбит туундаратыгар дуоһуйуор диэри
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сылдьан, кылбаа маҥан кырсаҕа паастыыр, 
бултуурун олус сөбүлүүр, урут сэбиэскэй былаас 
саҕана былааны хас да бүк толорор буолара. 
Билигин сүрэҕин баҕатынан, сүһүөҕэ уйарынан 
син сылдьар. Табаһыт күнүгэр хотугу норуоттар 
оонньууларын бырааһынньыгар сыарҕалаахтабанан 
сүүрдүүгэ иннин кимиэхэ да биэрбэт кырдьаҕас.

Үрүҥ Хайа нэһилиэгин төрүт олохтоох 
дьоннорун үтүө-мааны ыччаттара Туприн Ануфрий 
Иванович, кини кэргэнэ Зинаида Константиновна 
Туприна-Кылтасова эмиэ төрүттэрин дьарыктарын 
салҕаабыт убаастанар ыал. Ыал аҕата Ануфрий 
Иванович эдэр, кыахтаах-уохтаах кэмнэрин 
таптыыр идэтигэр — табаны иитиигэ анаабыта, 
улуус экономиката табаны үчүгэйдик көрдөххө- 
харайдахха сайдарын чопчу өйдөөн, сыал-сорук 
туруорунан, олус таһаарыылаахтык үлэлээбитэ. 
Оҕолоро улаатан, идэни салгыы сайыннарар кыахха

дьоннорун утумнаан ыстаадаҕа үлэлииллэр: 
биир уол Иван Ануфриевич аҕатын ыстаадатыгар 
биригэдьиир, атыттара киниэхэ чилиэттэр. 
Иван Анфриевич быйыл Норвегияҕа табаһыттар 
форумнарыгар кыттан элбэҕи билэн-көрөн кэлбитэ. 
Туприннар оҕолорунаан бары хотугу норуоттар 
үгэс буолбут оонньууларыгар куруутун кыттар, 
миэстэҕэ да тиксэр, спорду өйүүр, өйдүүр, олоххо 
көхтөөх дьиэ кэргэн быһыытынан биллэллэр.

киириэхтэригэр диэри, сыратын-сылбатын ууран 
үлэлээбитэ. Ийэлэрэ Зинаида Константиновна 
эмиэ төрүт табаһыттар оҕолоро, үөрэнэн идэ ылан, 
өр кэмнэ нэһилиэккэ үчүгэй көрдөрүүлээхтик 
оҕо саадын сэбиэдиссэйинэн, иитээччитинэн, 
кэлин кэргэнин кытта ыстаадаҕа чуумсугунан 
олус табыллан уһуннук үлэлээбитэ. Туприннар 
элбэх оҕолоохтор, кинилэр билигин улаатан,





ВБҮГЭЛЭР ООННЬУУЛАРЫН ААН БАСТААН

Саха сиригэр хотугу норуоттар 
национальнай таҥастарын-саптарын,
өбүгэлэрин төрүт оонньууларын олоххо 
киллэриигэ син өр сыллар усталарыгар 
үлэлэһэ сатаатыбыт. Зоотехнигынан үлэлиир 
кэммэр, ыстаадалар икки ардыларыгар хотугу 
дойду производствотыгар быһаччы үлэлии- 
хамныы сылдьар дьон туохтан барытыттан 
туораан хаалалларын, оонньууларга кыттаары 
дьон ортотугар тахсар кыахтара суоҕун эдэр 
эрдэхпиттэн эппинэн-хааммынан билэр этим. 
Олохтоох киһи быһыытынан, хотугу ыччат олох 
үчүгэйиттэн матан хааларын өйдөөн, урукку 
комсомол обкомугар, булчуттар, табаһыттар 
слеттарыгар, хотугу ыччат национальнай 
оонньууларын көрүҥнэрин сөргүтэн ыытар 
туһунан элбэхтик туруорсар этим да, улахан 
түмүгэ суох хаалара. Оройуон слеттарыгар 
бастыҥ табаһыттар, булчуттар кыттыыны ылар 
этилэр. Ол иһин кинилэргэ аналлаах сыарҕалаах 
табанан, уучаҕынан (табаны миинэн), 
дьахталларга, эр дьоҥҥо, оҕолорго маамыкта

быраҕыыта, тустуу, мас тардыһыыта, атаҕынан 
сүүрүү көрүҥүн тэрийэн ыытааччыбыт. Онуоха 
аан маҥнайгынан саҕалаабыт былыргы таба 
сүүрдээччилэринэн Николай Егорович, Гаврил 
Егорович Акакиевтар, Николай Афанасьевич 
Васильев, Василий Константинович Корякин, 
Афанасий Иннокентьевич Андросов, Василий 
Николаевич Винокуров, Николай Семенович, 
Дмитрий Константинович Кылтасовтар, 
Трифон Алексеевич, Михаил Васильевич 
Туприннар буолбуттара.

Субу маннык көрүҥнэри республика 
таһымыгарытыахха диэн туруорсар
этим. Булчуттар, табаһыттар слеттарын 
бырааһынньыктарын өр сылларга элбэхтик 
көҕүлээн, тэрийэн ыыппытым. Спорт бу төрүт 
национальнай көрүҥүн сайыннарыыга биһиги 
оройуон биллиилээх табаһыта, республикаҕа 
аан бастакы таба иитиитигэр социалистическай 
Үлэ Геройа Илья Константинович Спиридонов 
чиэһигэр аналлаах күрэхтэһиилэри ыытар 
буолбуппут.



Хотугу зонаҕа хайыһарга күрэхтэһии 
үксүгэр Эдьигээҥҥэ ыытыллар буолара, онно 
хамаанданы табалаах ыытарга быраабы улахан 
туруорсуунан, элбэх эрэйинэн ситиспиппит. 
Субу туруорсуу кэнниттэн национальнай 
оонньуулар араас көрүҥнэрэ элбэх оройуон- 
нарга ыытыллар буолбуттара. Ол курдук 
Эдьигээҥҥэ, Тиксиигэ, Өлөөҥҥө, Халымаҕа, 
Кэбээйигэ күн бүгүнүгэр диэри ыытылла 
тураллар.

1977 сыллаахха Эдьигээҥҥэ 20-чэ 
хайыһардьыттардаах, тустааччылардаах, биир 
сыарҕа табалаах, биир уучахтаах баран зонаҕа 
бастаан турабыт. Ити республика «Урожай» 
обгцествотын уобаластааҕы күрэхтэһиитэ 
этэ. Манна тус бэйэм табанан сүүрдэн 
бастаабытым, уучаҕынан сүүрдүүгэ 5-с кылаас 
оҕотун Винокуров Юрий Игнатьевич диэн 
уолу илдьибитим бастаабыта. Хапсаҕайга 
абсолютнай чемпион буолбутум, ону сэргэ 
хайыһарга 1,5 көскө, биатлоҥҥа 2 көскө, 
эстафетаҕа 10 км, уһун дистанцияҕа 50 км 
сүүрбүтүм. Ити усулуобуйа суох оройуонугар 
олус улахан ноҕурууска буолааччы, зонатааҕы 
күрэхтэһии болдьоҕо кулун тутар саҥатыгар 
буолара, онтон кыайыылаахтар Дьокуускайга

бараллара.
Ити курдукхотугу норуоттар национальнай 

оонньууларын көрүҥнэригэр күрэхтэһиилэри 
аан бастаан олоххо киллэрэн, «Урожай» 
уобаластааҕы советыгар бу оонньуулары 
кэмиттэн кэмигэр ыытыахха сөбүн дакаастаан 
турабыт.

Хотугу норуоттар бырааһынньыктарын 
тэрийэн ыытыыга көмөлөспүтүм. Ол курдук 
Булуҥ оройуонун Тиксии бөһүөлэгин 
салалтатын кытта кэпсэтэн баран, Анаабыр



сыаллаах-соруктаах, хас

оройуонуттан 7 табалаах, 7 тустааччылаах 
«МИ-8» вертолетунан тиийэн кыттыыны ылан, 
сыарҕалаах таба сүүрүүтүгэр 3 км кэриҥинэн 
куотан, 1-П миэстэлэри ылан хамаанда 
бүтүннүү үөрбүтэ-көппүтэ. Уучахха эмиэ 
бастаабыппыт. Онтон 1985 с. Тиксиигэ, 1986 с. 
Муомаҕа эмиэ ситиһиилээхтик кыттыбыппыт. 
Биһиги оройуонтан Туприн К.Н. 300 наартаны 
ойон кыайыылааҕынан тахсыбыта. 1987 с. 
Өлөөн оройуонугар Анаабыр хамаандата эмиэ 
кыайыы өрөгөйүн билбитэ. 1989 с. Черскэйгэ 
элбэх киһилээх хамаанда кыттыбыта. Хамаанда 
чилиэнэ Сыромятников А.Г. 455 наартаны 
ойон кыайыылааҕынан тахсыбыта.

Дьэ маннык төрүт бэйэбит 
оонньууларбытыгар тэрээһиннээхтик,

да сыллар устата дьүк- 
күөрдээхтик дьаныһан
туран кыттыы түмүгэр 
Анаабыр улууһуттан маастар 
нуорматын толорбуттара:

1. Наартаны ойууга
— 4 киһи Россия спордун 
маастара;

2. Сыарҕалаах табаны 
сүүрдүүгэ - эр дьоҥҥо 8, 
дьахталларга 3 киһи Саха 
сирин спордун маастара;

3. М а а м ы к т а  
быраҕыытыгар — эр дьоҥҥо 
2 киһи Россия, дьахталларга 
1 киһи Саха сирин спордун 
маастара;

4. Наартаны ойууга — 8 киһи Саха сирин 
спордун маастара, ол иһиттэн 6 оскуола оҕото.

1996 с. Уус-Алдаҥҥа Анаабыр 
оройуонуттан наартаны ойууга Спиридонов 
В.В. 500 наартаны ойон Саха сиригэр рекорд 
олохтоон турар. Маны сэргэ сайыҥҥы өттүгэр 
бэйэбит усулуобуйабытыгар сөп түбэһиннэрэн, 
бириэмэтиттэн көрөн, булчуттар, табаһыттар 
күһүҥҥү бородуукталарын быраҕар вертолету 
туһанан, «Байанай» бырааһынньыгын 
тэрийэн дьону-сэргэни, туундара үлэһиттэрин 
сэргэхситэр этибит. Күрэхтэһиигэ кэлбит дьону, 
табалары оскуола оҕолорун аҕалар вертолетунан 
төттөрү ыытар этибит. Оччоҕо икки сырыы 
биирдэ оҥоһуллан улахан ороскуот тахсыбат



буолара. Ол иһин «Байанай» бырааһынньыгын 
атырдьах ыйын 26-27 күннэригэр ыытар 
буоларбыт.

1973 сыллаахта мин бу көрүннэри 
пропагандалаары, Мурманскайга норуоттар 
икки ардыларынааҕы оонньуулары хайдах 
ыыталларын көрөөрү-билээри бара 
сылдьыбытым. Онно хайалаах сир буолан 
буолуо, 1,5 км, 3 км үстүү-түөртүү табаны 
көлүйэн сүүрдэллэр эбит. Ол оонньуулар 
уопсай балаһыанньаларын Дьокуускайга 
Спорткомитекка аҕалан туттарбытым. Хотугу 
аҕыйах ахсааннаах норуоттар оонньуулара 
тиллэригэр уонна олоххо киирэригэр бэйэм 
көмөлөһө, туруорса сатаатым.

Маннык этиилэри таарыйа киллэрээри 
гынабын:

1. Билинҥи бириэмэҕэ көс 
оскуоланы тэрийэр сирдэригэр 1 -кы кылаастан 
саҕалаан оҕолору төрүт өбүгэлэрин идэлэригэр 
уһуйуохха:

а) Табаны сыарҕаҕа көлүйэргэ;
б) Сыарҕалаах табанан айанныырга;
в) Сайыҥҥы кэмнэ уучаҕынан сылдьан 

табалары көрөргө-харайарга;
г) Сайыҥҥы дьиэни-уоту көһүү кэмигэр 

сатаан дьаһанарга.
Мантан саҕалаан оҕолор бэйэлэрэ 

дьонноруттан үөрэнэн таба үлэтигэр сыстаҕас 
уонна барытын сатыыр буола улаатан дьэ 
бэйэлэрэ өбүгэлэрин оонньууларын тэрийэр, 
көҕүлүүр, бэйэлэрин икки ардыгар күрэхтэһэр 
буолуохтара.

1985 сыллаахха Дьокуускайга бэс ыйын 
19-23 күннэригэр көҥүл тустууга Сэбиэскэй 
Сойуус 41-с чемпионата ыытыллыбыта. Онно 
Анаабыр улууһуттан райпоҕа таһаҕас аҕалан 
кэлбит Ан-24 самолетунан икки уучах табаны 
аҕалан Дьокуускай стадионугар бочуоттаах 
эргиири оҥорбуппутугар чемпионатка мустубут 
соҕуруу дойду дьоно-сэргэтэ, Дьокуускай да 
олохтоохторо олус сэҥээрбиттэрэ, үөрбүттэрэ- 
көппүттэрэ. Онон Дьокуускайга биһиги 
өбүгэлэрбит оонньууларын, хотугу норуоттар 
спартакиадаларын тэрийэн ыытар олус 
интириэһинэй буолуо этэ.

Хотугу улуустар ыччаттарын ортотугар 
сырдык-ыраас дууһалаах, спорт ханнык баҕарар 
көрүнэр кыттар, спорт чыпчаалыгар да дабайар 
кыахтаах дьон бааллар. Кинилэри өйдүөххэ, 
өйүөххэ, көмөлөһүөххэ, тэрийиэххэ эрэ наада. 
Ол инниттэн тренеринэн хааччыйыахха, 6 
ыйга болдьохтоон республика биллиилээх 
тренердэрин ыытан ыытан көмөлөһүөххэ сөп 
дии саныыбын. Оччоҕуна баҕар спорт ханнык 
эмэ көрүҥэр олимпиецтары таба тайанан 
ылаайыбытый диэн бүччүм санаа баар.

Н.И.Винокуров, хапсагайдаһсш тустууга спорт 
маастара, көнүл тустууга спорт маастарыгар 
кандидат, националънай көрүцнэргэ республика 
үтүөлээх тренерэ, физическэй кулыпура уонна спорт 
туйгуна, Анаабыр улууһун бочуоттаах олохтоого, 
СР «Гражданскай килбиэн» бэлиэтинэн, Россия 
спордун ветераннарын профсозтарын комитетын 
грамотатынан нагараадаламмыт тыыл уонна үлэ 
ветерана, пенсионер.
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АНААБЫРГА СПОРТИВНАЙ

Анаабыр улууһа 1930-с сыллардаахха 
тэриллибитэ, субу сыллартан саҕалаан 
биирдиилээн эмит ыччат син бэйэтэ тугу 
сатыырынан, баҕарарынан, кыаҕынан 
көрөн биирдиилээн көрүҥ нэ дьарыктана 
сылдьыбыт диэн сабаҕалыыбыт. Онтон 
сэрии сьшларын кэнниттэн 50-с сыллартан 
саҕалаан бырааһынньыктар, күрэхтэһиилэр, 
куоталаһыылар, физкультура уруоктара 
ыытыллар буолбуттара. 1955-1956 сыллартан 
дьэ дьиҥнээх дьарыктаныылар тэриллэн 
барбыттара. Райисполкомҥа спорт уонна 
физкультура отдела диэн тэриллэн, анаан 
хамнастаах үлэһит көрүллэн үлэлиир 
буолбута. Бу киһи салалтатынан дьэ 
былааннаах спортивнай үлэлэр ыытыллан 
барбыттара. 1968-69 үөрэхсылларыгар оскуола 
директорынан М естников Егор Васильевич 
тиийбитэ. Кини көмөтүнэн орто оскуолаҕа 
сыһыары спортивнай саала тутуллан, бу 
саалаҕа оскуола оҕолоругар уонна эдэр ыччат 
ортотугар тустууга, баскетболга, волейболга,

боксаҕа секциялар үлэлиир буолбуттара.
1976 сыллаахха хотугу оройуоннартан аан 

бастакынан спортивнай оскуола Анаабырга 
аһыллыбыта. Оскуола аһыллыытыгар улахан 
көмөнү доҕорум, эмиэ тустуук, оройуон 
хаһыатын редакторынан үлэлиир Серафим 
Пудович Саввинов оҥорбута. Бу оскуолаҕа 
оҕолор тустуунан, боксанан дьарыктаналлара, 
оскуола, улахан түмүгэ суоҕун да иһин, күн 
бүгүнүгэр диэри үлэлии турар.

Оройуоҥҥа спортсовет ыҥырыытынан 
1967 с. дуобакка аан дойду үс төгүллээх 
чемпиона Курносов кэлэн сеанс биэрэн, 
дуобат историятын сайдыытын кэпсээн , 
оройуоҥҥа дуобат көрүҥэ сайдыытыгар 
улахан суолу-ииһи хаалларбыта. Элбэх киһи  
хас да күн кинини кытта дуобакка оонньоон, 
бэйэтин күүһүн-кыаҕын, сайдыытын 
бэрэбиэркэлэммитэ, сэргэхсийбитэ. Бу 
кэнниттэн Сааскылаахха саахымат кулууба 
тэриллэн сүрдээх үчүгэйдик элбэх киһи  
кыттыылаах үлэлээбитэ. Дуобат кулууба
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тохтуу-тохтуу син биир үлэлии турар.
Билигин улууска «АЛРОСА» көмөтүнэн 

«Алмаз» диэн ааттаах культура киинэ 
үлэлиир. Онно улахан саалалаах, фойета да 
киэҥ. Оҕо спортивнай оскуолата бу киин 
саалатыгар дьарыктанар. Бокса секцията 
тиһигин быспакка, теннис секцията оҕолорго 
да, улахан дьоҥҥ о да куруутун үлэлииллэр. 
Дуобат кулууба эмиэ манна үлэлиир. Оҕолор 
уонна эдэр ыччат арааһынай далааһыннаах 
дьаһалларга кыахтара тиийэринэн 
кытталлар. Администрацияҕа эдэр ыччат 
спордунан дьарыктанарыгар туһааннаах 
отдел тэриллибитэ, үлэни-хамнаһы кини 
сүрүннүүр.

1992 сыллаахха биир саамай 
кэрэхсэбиллээх уонна туундараҕа 
кыһыннары-сайыннары сылдьан үлэлиир 
дьоҥҥо аналлаах “Байанай” бырааһынньыгы, 
Үрүҥ Хайа нэһилиэгин “Тостуйа” диэн 
балыксыттар олорор сирдэригэр элбэх таба 
ыстаадатын, булт биригээдэлэрин хабан, 2 
күннээх күрэхтэһиини тэрийии буолбута.

Алмаасчыттар олорор Эбэлээх 
бөһүөлэктэрэ тэриллибитэ 20 сылын 
үбүлүөйүгэр анаммыт “Б айанай” улахан спорт 
бырааһынньыга ыытыллыбыта. Нуучча, 
элбэх атын омук олохтоох дьону кытта биир 
санаанан түмсэн, иллээх-эйэлээх олоҕу тутар 
сыаллаах сүрдээх үчүгэй бырааһы нньык 
умнуллубат өйдөбүлү хаалларбыта.

Тыа сирин спорт национальнай 
көрүҥнэригэр барытыгар, таба сүүрдүүтүгэр,

национальнай таҥаһы -сабы  көрдөрүүлээх 
улахан бырааһы нньык тэриллэн, Советскай 
былаас саҕанааҕы курдук, промышленность 
уонна тыа хаһаайыстыбатын “Сиэрпэ уонна 
Өтүйэ” доҕордоһуутун бэлиэтинэн буолан 
ааспыта. Бары олус сөбүлээбиттэрэ.







УЛУ ТАҺЫМНААХ
КҮРЭХТЭҺИНГЭ кыттI

1957 с. Оройуон иһигэр тэрилтэлэринэн күрэх. Культура профсоюһун хамаандата 
1000x500x200x100 м эстафетаҕа бастакы миэстэ буолбута. Хамаанда састааба: Винокуров, 
Егоров, Татаринов, Попов.

1957 с. Улуустааҕы спартакиадаҕа тэрилтэлэринэн күрэхтэһиигэ культура профсою һа
- волейболга II миэстэ, хамаанда састааба: Винокуров, Андросов, Попов Е.К., Попов И .Р ., 
Скуратов, Корякпн.

22.02.1966 с. П риморскай зонаҕа көҥүл тустууга Саха сирин норуоттарын V 
спартакиадаларын программатынан күрэхтэһиигэ Анаабыр улууһун хамаандата III  
миэстэлэммитэ.

22.11.1966 с. Приморскай зона күрэхтэһиитигэр Анаабыр улууһун хамаандата - III 
миэстэ.

1977 с. Хотугу норуоттар спартакиадаларыгар дьахталлар эстафеталарыгар 3x5 км 
хайыһарынан сүүрүүгэ Анаабыр оройуонун хамаандата — I миэстэ. Хамаанда састааба: 
Ю .Лыткина, В.Туприна, С.Попова.

1977 с. Хотугу оройуоннар спартакиадаларыгар сыарҕалаах табанан күрэхтэһиигэ 
Анаабыр оройуонун хамаандата I миэстэ буолбута. Делегация салайааччыта — Винокуров
Н.И.

1977 с. Саха сирин хотугу оройуоннарын бөлөҕөр зонатааҕы спартакиадаҕа уопсай



түмүккэ Анаабыр оройуонун хамаандата I миэстэ буолбута.
1978 с. Хотугу оройуоннар зонатааҕы спартакиадаларыгар Анаабыр оройуонун хамаандата

- I миэстэ.
1988 с. Саха сирин хотугу норуоттарын спартакиадаларыгар II спортивнай оонньууларга 

хамаанда саамай үчүгэй табаларын бэлэмнээн аҕалан I миэстэ буолбуттарыгар Анаабыр 
оройуонун хамаандатын тренерэ Н.Винокуров А П К  бэрэссэдээтэлин бастакы солбуйааччы, 
министр К.Е. Иванов Бочуотунай грамотатынан наҕараадаламмыта.

11-12.04.1987 с. Тиксии бөһ.

Саха сирин хотугу норуоттарын I спартакиадалара (II зона). Анаабыр оройуонуттан 
аркааны быраҕыыга Дьяконов Аркадий Петрович — 11 очко.

26-27.03.1988 с. Оленёк сэл.
Саха сирин хотугу норуоттарын II спортивнай оонньуулара. Анаабыр оройуона уопсай 

хамаанданан I миэстэлээх.
2-3.04.1988 с. Тополинай бөһ.
Саха сирин II спортивнай оонньууларыгар Анаабыр улууһуттан II зонаҕа биирдиилээн 

кыттан, курдаһан тустууга 60 кг Поскачин Иван - II миэстэ.
Аркааны быраҕыыга Туприн К. — I миэстэ.
1984 с. Нам бөһ. Тыа сирин II оонньууларыгар Анаабыр оройуонуттан хамаанда 

кыттыбыта.
1985 с. ССРС көҥүл тустууга 41-с чемпионатыгар Анаабыр оройуонуттан икки миинэр 

табалары аҕалан, аар-саарга аатырбыт Сэбиэскэй Сойуус чемпионнара С.Белоглазов, 
В.Гоголев, Корнилаев табаны миинэн баран стадиону төгүрүччү бочуоттаах эргиири 
оҥорбуттара.



1988 с. Покровскай боһ. Тыа сирин III спортивнай оонньууларыгар Анаабыр оройуонун 
хамаандата кыттыбыта.

1990 с. муус устар 8-12 күннэрэ, Черскэй бөһ.
Саха сирин норуоттарын Күннэрин ыытыы бырааһынньыга. Анаабыр улууһа улахан 

делегациянан кыттыбыта.
1992 с. күһүөрү соҕус атырдьах ыйын бүтүүтэ туундараҕа балыксыттар олорор Тостуйа 

диэн сирдэригэр умнуллубат бырааһынньык буолбута. 7-8 ыстааданы көһөрөн аҕалан 10- 
12 тордох дьиэни, балыксыттар ураһаларын тутан, бу Үрүҥ Хайа бөһүөлэгиттэн 50-60 км 
сиргэ, тэрийэн ыытан турабын. Үрүҥ Хайа нэһилиэгин олохтоохторо күн бүгүнүгэр диэри 
умнубаттар. Ол тэрээһиннэрэ манныктар:

1. Илиминэн балыктааһын (улахан дьоҥҥо).
2. Закидушканан балыктааһын (оҕолорго).
3. 100 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 5000 м сүүрүүлэр.
4. Хапсаҕай тустуута - 60, 70, 80 кг үөһэ.
5. Тозовканан 50 м сиргэ ытыы.
6. Тыынан сүүрүгү утары эрдэн күрэхтэһии.
7. Уучах табанан улахан дьоҥҥо (дьахталларга, эр дьоҥҥо) уонна оҕолорго 

күрэхтэһиилэр ыытыллыбыттара.
8. Мас тардыһыыта (оҕолорго, дьахталларга уонна эр дьоҥҥо).
9. Ураһа дьиэни тутууга — ханнык хаһаайын уонна хаһаайка урут чэйдэрин оргутан 

бүтэрэллэригэр. Икки күнү быһа туундара норуота бэйэтин олоҕун усулуобуйаларыгар бу 
манныккүрэхтэһии аан маҥнай ыытыллыбыта. Онон дьон-сэргэ икки күннээхкүрэхтэһииттэн 
дуоһуйан, астынан тарҕаспыта.

2009 сыллаахха Манчаары спартакиадатыгар Бүлүү куоратыгар 40 киһилээх хамаанда 
баран кыттан турардаахпыт. Түмүк сэмэй — 12-с миэстэнэн муҥурдаммыппыт.

2010 с. Өлүөхүмэҕэ Анаабыр хамаандата мини-футболга кыттан кэлбитэ.
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ХОТУГУ СПОРТ САЙДЫЫТЫГАР
С У О Л ТД Л Д Д Х  УОНИЙ В Р У О Л Л А А Х  д ь о н

1. Хотугу спорт сайдыытыгар суолталаах
уонна оруоллаах дьонунан буолаллар:

а) Саввинов Серафим Пудович — хапсаҕайга 
спорт маастара, оройуон хаһыатын редактора;

б) Корякин Гаврил Федотович — комсомол 
райкомун 1-кы секретара, хапсаҕайга спорт маастара, 
көҥүл тустууга спорт маастарыгар кандидат;

в) Андросов Н.Е. — биир дойдулааҕым, оройуон 
баһылыга.

Биһиги хотугу оройуоннарга оҕо спортивнай 
оскуолаларын аһыахха, оччоҕо эрэ кэнэҕэски ыччат 
кэскилэ, талаана, дьоҕура арыллыаҕа диэн, Дмитрий 
Максимович Данилов Минпроска үлэлии олордоҕуна 
туруорсубуппут. Ону өйөөн, сөптөөхтүк быһааран, 
саамай уһук хоту сытар оройуоҥҥа бастакынан 
оҕо спортивнай оскуолатын 1976 сыллаахтан күн 
бүгүнүгэр диэри үлэлэтэ сылдьабыт.

Үрүҥ Хайаҕа физкультура учуутала, наартаны 
ойууга спорт маастара, билигин хотугу многоборьенан 
дьарыктанар Туприн Константин Николаевич 
үлэлиир.

Анаабыртан тахсыбыт чулуу спортсменнарбыт

Боксаҕа
1. Васильев Алексей Олегович кик- 

боксиҥҥа эдэрдэргэ Россия чемпиона, спорт маастара 
буола үүммүтэ.

2. Максимов Дмитрий Дмитриевич 
боксаҕа спорт маастара буолан, эмиэ оҕолор 
ортолоругар күрэхтэһиигэ Россияҕа кытта тиийбитэ. 
Билигин Мирнэйгэ тренеринэн үлэлиир.

3. Соловьев Егор Дмитриевич эмиэ кик- 
боксиҥҥа спорт маастара.

4. Попов Алексей Егорович быйыл 
Дальнай Востокка Биробиджан куоракка баран 
оҕолорго чемпион үрдүк аатын ылан кэлбитэ.

5. Пономарев Валентин Васильевич 
Биробиджан куоракка Дальнай Восток 
күрэхтэһиитигэр чемпион үрдүк аатын ылан кэлбитэ.

Россия боксаҕа күрэхтэһиитигэр Казань 
куоракка муус устар ый 1 күнүттэн ыҥырыллан 
бараары сылдьаллар.

6. Лаптев Евгений Ильич боксаҕа 
спорт маастара. 1976 сыллаахха Эдьигээҥҥэ зона 
күрэхтэһиитигэр наартаны ойууга толорбута.

Бу курдук Саха сирин спордун маастара, баһылык 
солбуйааччыта, Саха сиригэр биир ыҥырыыга депутат

буола сылдьыбыт Иванов Владимир Прокопьевич 
эмиэ оройуон чиэһин элбэхтик көмүскээбитин биһиги 
умнарбыт сатаммат.

Оройуон киинигэр физкультура учуутала, 
бэйэбит уолбут Протодьяконов Сергей Петрович 
оҕо спортивнай оскуолатын директорынан ананан 
үлэлээбитэ. Билигин бэйэбит уолбут Баир Егорович 
Андросов үлэлиир.

Мин үөрэнэ сылдьыбыт кэмнэрбэр уһун 
бириэмэҕэ үлэлээбит Борисов Александр Георгиевиһы 
бэйэтин кыаҕынан үлэлии сатаабыт киһинэн ааҕабын. 
Бу дьон бары спорт сайдыытыгар Анаабырга үлэлээн- 
хамнаан сыраларын биэрбиттэрэ.

1980 сылтан 1985 сылга диэри оскуолаҕа 
физкультура учуутала Николай Николаевич Матвеев 
боксаҕа дьиҥ чахчы бэриниилээхтик үлэлээбитин 
ордук чорботон бэлиэтиэҕи баҕарыллар.

Бүтүн Анаабыр эдэр ыччата, общественнай 
тэрилтэлэр бары актыыбынай кыттыылара күүс-көмө 
буолбутун эбэн этиэхпин сөп.

Хапсаҕайга спорт маастардара
1. Иванов Владимир Прокопьевич
2. Саввинов Серафим Пудович
3. Корякин Гаврил Федотович
4. Иванов Николай Прокопьевич



5. Торговкин Сергей
6. Винокуров Николай Иннокентьевич

Наарта ойуутугар
1. Туприн Павел Константинович
2. Туприн Константин Николаевич
3. Спиридонов Валериан Валерьевич
4. Туприн Тимофей Иванович
5. Туприн Максим Николаевич
6. Спиридонов Мирон Константинович
7. Туприн Алексей Дмитриевич
8. Савченко Александр Николаевич
9. Туприн Василий Лаврентьевич

Аркаан быраҕыытыгар
Дьяконов Аркадий Петрович аркаан 

быраҕыытыгар Россия спордун маастарын нуорматын 
толорбута. Дьиҥнээх табаһыт, ыстаада бостууга.

Кинилэри сэргэ спорт бастын активистарын 
махтана ахтабын:

1. Антонов Е.Ф.
2. Поскачин И.А.
3. Поскачин И.И.
4. Винокуров К.Н.
5. Туприн Т.И.
6. Туприн М.В.
7. Туприн Иван (улахан)
8. Наумова И.А.
9. Попов С.Н.
10. Дьяконов Д.П.
11. Дьяконов А.П.
12. Акакиев И.И.
13. Акакиев Е.И.
14. Васильев С.Г.
15. Туприна В.С.
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ДЙРЕКТОР СААЛА ТУТТАР БЫ ТА

Е гор  В а с и л ь е в и ч  М е с т н и к о в  1969 
с ы л л а ах х а  о с к у о л а  д и р е к т о р ы н а н  
а н а н а н  т и и й б и т э . О л к э м э  о с к у о л а ҕ а  
д а , х а н н а  д а  с п о р т  с а а л а т а  суоҕа . 
М и н  о ч ч о л о р г о  с п о р т к о м и т е т  
п р е д с е д а т е л и н э н  ү л э л и и р и м . К и н и , 
у о п у тта ах  к и һ и  б у о л а н , х а н т а н , 
х а һ а н  тугу  бул уохха  с ө б ү н  б и һ и г и н и  
к ы т та  с ү б э л э с п и т э . О л к э н н и т т э н  
у л ах ан  булуус б а а р ы н  б у л а н , о с к у о л а  
о ҕ о л о р у н , э д э р  ы ч ч а т ы  м у н н ь а н  
к э п с э п п и т э  - б а р ы  к ө м ө л ө һ ө р г ө  
б э л э м  э т и л э р . Д и р е к т о р  р а й к о м  
I с е к р е т а р а  А л е к с а н д р о в  И в а н  
Н и к о л а е в и ч т ы ы н  с ү б э л э һ э н  б а р а н , 
э р гэ  булуус м а һ ы н  ы т ы ы һ ы н  к ө т ү р э н  
ы л а р га  б ы һ а а р ы м м ы т а . О н т о н  
Е .В .М е с т н и к о в  С о в м и н  п р е д с е д а т е л э  
П е т р о в  И в а н  И в а н о в и һ ы  к ы т т а  
к э п с э т э н , с ө м ө л ү ө т ү н э н  м ас

Т и к с и и т т э н , 6 м и э т э р э л э э х  м ас  
б а п п а т ы н  и һ и н ,  3 м и э т э р э  гы н а  
о р т о т у н а н  б ы с т а л а а н  т и э й т э р б и т э . 
О н то  б а а л к ы г а , а ты н  да  ө т т ү гэ р  
б а р ы т ы га р  б а р б ы т а . М а н ы  т а һ ы н а н  
ту ту у га  к э л б и т  м а һ ы , саас  уу б а р ы а р  
д и э р и  к ы а й а н  х о м у й б а т а х т а р ы н а , 
р а й с о в е т  п р е д с е д а т е л э  П е тр о в  П а в е л  
М и х а й л о в и ч  к и м  б аҕ ар ар  ы л а р ы га р  
к ө ҥ ү л л ү ү р  д ь а һ а л  т а һ а а р б ы т  э т э . 
О н у  т у һ а м м ы п п ы т . О ч ч о л о р г о



республика спорка комитетын 
председателинэн Алексеев Семен 
Иванович үлэлиирэ. Ол дьон 
көмөлөрүнэн эргэ оскуолаҕа 
сыһыары үс истиэнэни туруоран 
спорт саалата диэни көрөн 
турабыт. Онно биир тордуох баара. 
Биир кылааска үөрэммит киһим 
Корякин Егор Егорович милиция 
начальнигынан үлэлиирэ. Кинини 
райсовет председателэ П.М.Петров, 
оскуолалар миигиттэн көҥүлэ суох 
маһы хомуйбуттар, ону тутан ыл 
диэн ыыппыттааҕа.

Дьэ, ити курдук, араас сиртэн 
хомуллубут маһынан саала үс 
истиэнэтэ оскуолаҕа сыһыары оҕо 
улуу күүһүнэн тутуллубута. Онтон 
ыла кыра да буоллар, баскетбол, 
остуол тенниһин секцияларын 
арыйан, тустууну мин бэйэм үөрэтэн, 
тренердээн, оскуола оҕолоругар аан 
маннай көҥүл тустуу күрэхтэһиитин 
ыытан турабыт. Егор Васильевич 
бэйэтэ комментатордаан, өрө 
көтөҕүллүүлээхтик ыыппыппыт. 
Онтон салгыы бокса сайдан барбыта. 
Бу саала кэлин улахан былдьаһыктаах 
буолбута. Бу Егор Васильевич дьиҥ 
бэйэтин кэпсээниттэн суруйдум.
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М ин, Винокуров Николай Иннокентьевич, 
Анаабыр улууһугар 1933 сыллаахха Дьэһэй 
диэн сиргэ төрөобүтүм. Эрдэттэн, кыра оҕо 
сааспыттан тулаайах, бэйэбин бэйэм бас 
билинэн улааппытым. Тулаайах оҕо сиэринэн 
мэник-тэник этим, оскуолаҕа да үөрэнэр 
сылларбар сүүрэн-көтөн, ойон-кылыйан, 
охсуһан-тустан ыларым, ардыгар Сааскылаах 
тулатынааҕы хайалартан хайыһарынан 
халыһытар буоларым. Ол да буоллар олох 
куһаҕан өттүгэр оҕустарбакка: арыгылаабат да 
этим, үйэбэр биир бөппүрүөскэни тарпакка, 
уорбакка-алдьаппакка, киһини кырбаабакка 
олорон кэллим. Оҕо сааспыттан физкультураны 
сөбүлээн, кэлин спорка сыста улааппытым. 
Сааскылаах оскуолатын бүтэрэн баран араас 
үлэҕэ сылдьан, Дьокуускайдааҕы педучилищеҕа 
физкультурнай салаатыгар үөрэнэ киирбитим. 
Дьэ мантан ыла саҕаламмыта спорт эриирдээх- 
мускуурдаах суолунан дьарыктаныы. 
Училищеҕа үөрэнэ сылдьан хаһыаттар 
конкурстарыгар, күһүнҥ ү куорат кросстарыгар 
кыттыы, хайыһарга сүүрүү, тустуунан, 
боксанан дьарыктаныы, атах оонньуутун 
араас көрүнэр кыттыы барыта баара. Онтон 
кэргэннэнэн, Кэбээйи улууһугар үлэҕэ ананан 
барбыппыт. Сангаар бөһүөлэгэр олорон спорт 
араас көрүнэр барытыгар кыттар да этим, 
арааһынай спорт дьаһалларын тэрийсэр да 
этим. Оройуон сайыҥҥы спартакиадатыгар 11 
көрүҥҥэ субуруччу кыттан турардаахпын, эдэр 
эрдэххэ сылайар диэни билбэт этибит. 1500 
м сүүрүүгэ 5 мүн. 05 сөк., 5000 м 18 мүн. 40 
сөк. кэлэн үһүс миэстэ буолбутум. Бу иннинэ 
дойдубар 1957 с. атах оонньуутугар кыттан 
кыайталаабытым: 100 м сүүрүүгэ бастакы 
миэстэ, 1500 м — бастакы миэстэ, курдаһан 
тустууга — бастакы миэстэ.

Хайыһарынан олох оҕо сааспыттан 
дьарыктаммытым. Оччолорго бу оройуоҥҥа 
хайыһар диэн суоҕа. Инчэҕэй маһы тас 
өттүн уокка ириэрэн, маска иэҕэн, кэлин 
өттүгэр маһы саайан баран, төттөрү тоҥорон 
кэбиһэллэрэ. Сарсынҥы күнүгэр ону кэтэн 
баран, ханна баҕарар халыһыта тураҕын.

1959 с. оройуоннааҕы хайыһар 
күрэхтэһиитэ ыытыллыбытыгар бастакы 
миэстэ буолбутум. Онтон ыла Дьокуускайга, 
Эдьигээҥҥэ, оройуоҥҥа хайыһар бары 
көрүҥэр элбэхтэ күрэхтэстим, барытыгар 
миэстэлэһэн — бастакы, иккис, үһүс буолар 
иһэр этим.

Атах оонньуутугар барытыгар субуруччу 
кыттан иһэрим. Бэлэмнэнии, эрчиллии диэн 
кэлиэ баара дуо, киэҥ  нэлэмэн туундарам 
ньууругар ойбут, ыстаммыт эрэ саппааһым 
баар буолуохтаах. Бу күрэхтэһиигэ — уһуну 
ыстаныыга 5 м ыстанан үһүс миэстэ, үстэ 
төхтүрүйэн ыстаныыга 9 м 55 см - үһүс миэстэ, 
100 м сүүрүүгэ 0,13 сөк. кэлэн бастакы миэстэ, 
1500 м — 5 мүн. 15 сөк. бастакы миэстэ, 5000 
м — 18 мүн. 08 сөк. бастакы миэстэ, 200 м — 
0,28 сөк. бастакы миэстэ буолуталаабытым. 
Маны таһынан тустуу араас көрүҥэр, 
мас тардыһыытыгар кыттыы, волейболга 
оонньооһун баара.

1957 сылтан тустуу икки көрүҥүнэн 
дьарыктанабын. Аан бастаан оройуон ыһыаҕар 
14 киһини кытта киирсэн, барыларын 
охтортоон оройуон абсолютнай чемпиона 
буолан турабын. Онтон ыла республика 
чемпионаттарын көтүппэккэ кыайыылаахтык 
кыттар буолбутум. Көҥүл тустууга 1960 с. 
бастакы разряды ылбытым.

1960 с. Саха Республикатын норуоттарын 
үһүс спартакиадаларыгар үһүс бөлөххө 
хапсаҕайдаһан тустууга бастакы миэстэҕэ 
тиксибитим. Бу сыл көҥүл тустууга маастар 
Николай Гоголев кэнниттэн иккис миэстэ, 
Эдьигээннээҕи уонна киин зоналарга бастакы 
миэстэ буолбутум.

Эмиэ 1960 сыллаахха Дьокуускай
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куоракка буолбут норуот спартакиадатыгар
5 км сүүрүүгэ 21 мүн. 00 сөк. кэлэн бастакы 
миэстэлээхпин, 10 км 43 мүн. 52 сөк. кэлэн 
эмиэ бастакы миэстэни ылбытым

1961 с. Дьокуускай түһүлгэтигэр 
чэпчэки ы йааһы нҥа көҥүл тустууга үһүс 
миэстэл эммитим.

1962 сылга дойдубар оройуоннааҕы 
суолталаах атах оонньууларыгар бастакы, иккис 
миэстэлэри ылаттаабытым, хапсаҕайга эмиэ 
абсолютнай чемпион аатын ылбытым. Эмиэ бу 
сылга Саха сирин норуоттарын IV үбүлүөйдээх 
спартакиадаларыгар зонатааҕы күрэхтэһиигэ 
көҥүл тустууга чэпчэки ыйааһыҥҥа бастакы 
миэстэ буолбутум.

1964 с. Бүлүү оройуонун хамаандатыгар 
кыттан тустууга, атах оонньуутугар, 
волейболга даҕаны барытыгар күрэхтэспитим. 
Оройуоннааҕы күһүҥҥү кросска сүүрүүнү 
тэрийэр этибит. Онно кыттан 5000 м 18 мүн. 
16 сөк. сүүрэн үһүс миэстэ буолбутум. 1965 
сыллаахха үөһээ бүлүүлэри кытта табаарыстыы 
көрсүһүүгэ хайыһар көрүҥэр кыттан 15 км 
сүүрэн, үһүс миэстэҕэ тахсыбытым. Бүлүү 
зонатын күрэхтэһиитигэр тустууга кыттан 
редакция бирииһин ылан турардаахпын.

1966 с. оройуоҥҥа сайыҥҥы спортивнай 
оонньуулар диэн ааттаан күрэхтэһиини 
тэрийэр буолбуппут. Онно мотуордаах 
оҥочонон күрэхтэһии көрүҥүн аан бастаан 
киллэрбиппит. М ин итиннэ кыттаммын үһүс 
миэстэҕэ тиксэн турардаахпын.

1967 с. атах оонньуутугар барытыгар 
киирсэммин, 1500 м — 5 мүн. 34 сөк. кэлэн 
иккис миэстэнэн муҥурдаммытым. 1968-69 сс. 
Манчаары Баһылай бирииһигэр оонньууларга 
хапсаҕайдаһан тустууга бастакы миэстэни 
ылбытым.

1960, 1965, 1968, 1969, 1973, 1975 сс. 
хапсаҕайдаһан тустууга Саха АССР чемпиона 
буолуталаабытым.

Дальнай Восток зонатыгар Агинскай 
куоракка баран күрэхтэһиигэ кыттыбыппыт. 
Онно Бурятия биир аатырбыт бастыҥ 
тустааччыта, аан дойду чемпиона Виктор 
Баймеевы кытта буряттыы тустууга 10 мүн. 
устата тустаммыт тэҥ нэһэн таҕыстыбыт, онтон 
эбии 5 мүн. биэрэннэр, уопсайа 15 мүн. устата 
улаханнык илистибэтэҕим, ыарырҕаппакка 
холкутук тустубутум. Оччолорго мин киниттэн 
аҕа саастаах киһи этим, тустан бүтэн баран, 
киһим: «Старик, молодец!» - дии-дии
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санныбын таптайбыта.
Америка биир биллэр-көстөр баайа 

Джон Дюпон тэрийиитинэн кырдьаҕастар 
тустууларын ыытар буоллулар. Маннык 
спортивнай дьаһал аан дойду үрдүнэн 
суолталанан ыытыллар буолбута хас да сыл 
ааста. 1995 сыллаахха Болгарияҕа София 
куоракка аан дойду кырдьаҕас тустууктарын 
күрэхтэһиилэрэ буолбута. Манна улууһум 
салалтата, Н.Е.Андросов спонсордаан кыттар 
чиэскэ тиксибитим. Германияттан сылдьар 
эмиэ аатырбыт тустуугу кытта киирсибитим. 
2:1 очконан хотон иһэммин, бэйэм алҕаска 
көбүөргэ эргичис гынан хотторон турабын. 
Ол бириэмэҕэ ыарытыйа сьшдьар да этим, 
саастаах киһиэхэ бачча ыраах сири көтөн 
күппэнитии да таайбыта буолуо. Үһүс 
миэстэҕэ хайаан да тиксэрдээх эрээрибин 
төрдүс миэстэнэн мунурданан хаалбытым. Аан 
дойду ааттаахтарын кытта боруобаланан көрүү 
санааҕа да астык дьыала, анаардас миэстэҕэ 
тиксиинэн буолбат.

1973 сыллаахха Латвия киин куоратыгар 
Ригаҕа Европа самбоҕа чемпионата буолбута. 
Чемпионат күннэригэр биһиги дойдубут араас 
омуктарын бастыҥ спортсменнара бэйэлэрин 
омуктарын нацпональнай тустууларын 
көрдөрбүттэрэ. Биһиги хапсаҕайбыт грузиннар 
чидаобаларын кэнниттэн иккиһинэн 
көрдөрүллүбүтэ сахалыы тустуу лаппа 
кэрэхсэнэрин туоһулуур. Мин саха аатырбыт 
хапсаҕайдьыта Петр Алексеевы кытта сахалыы 
сытыы тустууну көрдөрөн, омук сирин тустууга

федерацияларын бэрэстэбиитэллэрин
улаханнык сэҥээрдибиппит. Бу самбоҕа аан 
дойду аатырбыт тустууктара Японияттан 
тиийэ кэлэн күрэхтэспиттэрэ. Аҥаардас 10 
ыйааһыҥҥа 11 японец тустааччы кыттыбыта.
6 тренер уонна тустуу ньымаларын 
үөрэтээччплэр кэлэн кыттыыны ылбыттара, 
көрбүттэрэ. Маҥан баттахтаах 60-70 
саастаахтар, 70 саастарыттан үөһэ саастаах 
да дьон кэлэн көрөн, үөрэтэн барбыт улахан 
түһүлгэлэрэ этэ. Саха хапсаҕайа маннык 
улахан түһүлгэҕэ улаханнык сыаналанар 
буолан кыттыыны ылбытыттан киэн туттаҕын 
уонна долгуйа үөрэҕин.

1985 сыллаахха Дьокуускай куоракка 
көҥүл тустуу Аан дойдутааҕы 41-с чемпионата 
ыытыллыбыта. Манна эмиэ аан дойду бэртэн 
бэртэрэ мустубуттара. Куорат киин стадиона 
тобус-толору 16 союзнай республика 
национальнай ойуулаах ураһаларынан 
киэргэтиллибитэ, былаахтара ыйаммыта 
бэйэтэ эмиэ туспа көстүү этэ. Бу чемпионакка 
дойдум табатын самолетунан илдьэммит, 
чемпионат аһыллыытыгар үөрүүлээх 
парадка хотугу норуоттар национальнай 
уратылара буоларын көрдөрбүтүм уонна 
бэйэм кырдьаҕастар ыарахан ыйааһыҥҥа 
тустууларын көрдөрбүтүм. Кэлин чемпионат 
бүтүүтүгэр бу табаны пионер лааҕырыгар 
көрүүгэ-харайыыга бэлэх быһыытынан 
туттарбыппыт.

Түгэннэртэн кылгастык быһыта тардан 
кэпсээтэххэ итинник. 42 сыллаах спордунан
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дьарыктаныы, спортка үлэлээһин сылларыгар 
төһөлөөх элбэх зональнай күрэхтэһиилэр, 
спартакиадалар, сайынтты ыһыахтар, 
табаарыстыы көрсүһүүлэр буолбуттара 
буолуой?! Олорго барытыгар кыттыы уонна 
тэрийии син элбэх түгэннэрдээх, ону барытын 
хайдах суруйуоҥуй. Ити курдук тустан, атах 
оонньоон, сүүрэн, хайыһардаан, маамыктаны 
быраҕан, ол быыһыгар тамайа сиэлэр таба 
үөрүн манаһан, кылааннаах күндү түүлээҕи 
сонордоһон, спорт эйгэтигэр сыралаһан 
үлэлээн-хамнаан эдэр саас элэс гынан 
хаалбыт, орто саас ойон хаалбыт эбит. Онон, 
оҕолор, эһиги эт-хаан өттүнэн сайдыынан эрэ 
муҥурдаммакка, төрөөбүт улуускут инники 
кэскилин чэлгитэ сайыннарар сыалы-соругу 
туруорунан үөрэниҥ. Биһиги улууспут омос 
көрдөххө туох да үлэтэ-хамнаһа суох курдук, 
наар аһыыр-таҥнар кыһалҕалаах эрэ дьон 
курдукпут. Дьиҥинэн, улууспут табатын, 
булдун хаһаайыстыбатын сайыннарыы, 
тупсарыы, ас-таҥас оҥорон дэлэтии сүрдээх 
уустук. Эһиги билигин араас үчүгэй таҥаһы 
таҥнаҕыт, араас омук хампыатын сиигит, 
эрэһиинэтин ыстыыгыт. Инникитин бэйэбит 
хаһаайыстыбабытыттан араас үчүгэй амтаннаах

эти-балыгы, халбаһыыны, сосисканы, таба, 
кырса тириититтэн, тыһыттан арааһынай 
үчүгэй национальнай колориттаах таҥастары, 
киэргэллэри оҥорор, тигэр буоларга 
туһаайан үөрэниҥ. Ол инниттэн онуоха 
сөптөөх техниканы, технологияны оҥорорго, 
айарга, суруйарга өйгүтүн-санааҕытын, 
кыһамньыгытын ууран үөрэниэхтээххит! 
Таба хаһаайыстыбатын инникитин хайдах 
сайыннарыахха, эти-балыгы хайдах дэлэтиэххэ 
сөп буолуой диэн, ону толкуйдааҥ, үөрэтиҥ!

Сороххут культурнай, эстетическэй 
сайдыыны тупсарарга туһаайан үөрэниҥ! 
Хайдах гынан улахан спортивнай саалалаах, 
бассейннаах (саатар душтаах) кулуубу тутарга 
тутааччы үөрэҕэр үөрэниҥ!

Бу сыалларга харчыны хайдах булар сөбүн 
туһугар өйгүтүн сынньыҥ, кыһамньыгытын 
ууруҥ, финансист-экономист үөрэҕин 
баһылааҥ!

Ол инниттэн адьас кыра оҕо саастан ким 
буолуоҕу уонна ону хайдах ситиһиэҕи сыал- 
сорук туруоран үөрэниэххэ наада!

Биһиги кырачаан улууспут чэлгийэ 
сайдыыта эһиги илиигитигэр, эһиги инники 
сыалгыт-соруккут буолар, ону өйдөөҥ, оҕолор!
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Мин Анаабыр улууһун Дьэһэй нэһилнэгэр 
табаһыт дьиэ кэргэнигэр 1933 сыллаахха 
тохсунньу 7 күнүгэр ураһа дьиэҕэ күн сирин 
көрбүтүм. Дьоннорум эрдэ өлөннөр, 3 
саастаахпыттан тулаайах хаалбытым. Бу 3 сыл 
иһигэр ийэм Сааскылаахха көһөн кэлэн Таас 
Көлүйэ диэн сиргэ ураһаҕа олорон, улахан 
грипп ыарыы туран бу күн сириттэн суох 
буолбута. Тыбыс-тымныы ураһаҕа, аһа-таҥаһа 
суох бииргэ төрөөбүт эдьиийбинээн хаалбыппыт 
үһү. Ону ыраах туундараҕа көһө сылдьар ийэм 
бииргэ төрөөбүт балта Анна Александровна 
Попова кэлэн иккиэммитин илдьэ баран 
оскуолаҕа киириэхпэр диэри ииппитэ.

Оскуолаҕа Уудьа диэн бөһүөлэккэ 1-кы 
кылаастан 4-с кылааска диэри үөрэнэн баран, 
кэлин Сааскылаах 7 кылаастаах оскуолатын 
бүтэрэн, комсомол райкомугар инструктор 
диэн дуоһунаска үлэҕэ киирбитим. Манна эдэр 
ыччаты үөрэххэ, үлэҕэ, спортка, культурнай 
дьаһалларга кытыннарыыга көҕүлээһин, 
дьаһаллары тэрийэн ыытыыга көмөлөһүү,
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тэрийсии үлэлэрэ киирэллэрэ.
1956 сылы үлэлээн баран дьоллоох 

Дьокуускай куоракка педучилищеҕа физкультура 
салаатыгар үөрэнэ киирбитим. Биир Бүлүүттэн 
төрүттээх, бэйэм курдук тулаайах хаалан 
детдомҥа улааппыт кыыһы кытта көрсөн, 1958 
сылтан холбоһон бу күн бүгүнүгэр диэри буруо 
таһааран, оҕолору, сиэннэри улаатыннаран 
54 сылы толору олордубут. Бэйэбит биир 
соҕотох кыыс оҕолоохпут. Хас да оҕону Үрүҥ 
Аар Тойон анаабыта да, биир оҕо күн сирин 
көрөр ыйаахтаах эбит. Оҕобутугар доҕор 
буоллун диэн аймахтарбытыттан уол оҕону 
ылан ииппиппит. Кыыспыт оскуолаҕа да, 
институттарга да үчүгэйдик үөрэнэн Анаабыр 
улууһун кыыс оҕолоруттан бастакынан уонна 
соҕотоҕун техническэй үөрэҕи ылан, инженер- 
гидротехник диэн идэлээх. Өр сылларга Уус- 
Майа оройуонугар леспромхоз тэрилтэтигэр 
идэтинэн үлэлээбитэ. Кэлин Дьокуускайга 
ФЭИ-ни бүтэрэн, финансист-экономист 
диэн идэтинэн төрөөбүт улууһа социальнай-



экономическай өттүнэн сайдарыгар бэйэтин үлэһитэ буолан «Россельхозбаанҥа» сүрүн
кырата суох кылаатын киллэрбитэ. Аатырбыт- специалист буолан олорор. Кыра уола
сураҕырбыт бастакы баһылыкпыт Андросов сибээс техникумун бүтэрээри сылдьар. Оҕо
Николай Егорович бастакы солбуйааччытынан эрдэхтэринэ бары спордунан дьарыктанар
өр сылларга ситиһиилээхтик үлэлээбитэ. Үс этилэр. Баскетбол, волейбол, сүүрүү, ытыы
оҕолоох:икки уол, биир кыыс. Улахан уола курдук көрүҥнэргэ кыттааччылар. Ийэлэрэ
летчик идэтин баһылаан билигин норуоттар урут оскуолаҕа үөрэнэ сылдьан улууһугар
икки ардыларынааҕы Санкт-Петербурдааҕы да, зонаҕа даҕаны хайыһарга, сүүрүүгэ
авиационнай линияҕа экипаж командирынан уонна волейбол, баскетбол оонньууларыгар
үлэлиир. Кыыһа ФЭИ-ни бүтэрэн, баан кыттааччы, улууска миэстэлэһээччи. Билигин
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Торговай-промышленнай палаатаҕа экономика 
департаменын салайааччыта, билигин да саас 
маассабай хайыһарга кыттарын сөбүлүүр.

Уолбут Анаабырга олорор. Сунтаартан 
төрүттээх кэргэннээх, түөрт оҕолоохтор. 
Уолбут бэйэтэ суоппар идэлээх, икки уолун 
бэйэтин кытта илдьэ сылдьан эмиэ суоппар 
идэтигэр үөрэтэн, билигин бэйэлэрэ туспа 
суоппардыыллар. Биир кыыс эбии үөрэхтээһин 
тэрилтэтигэр үлэлиир. Биир кыыс гостиница 
хаһаайыстыбатыгар үлэһит. Уолбут бэйэтэ 
эдэр эрдэҕинэ улууһун иһигэр тустар этэ. Кыра

буолан, сырабын-сылбабын биэрэн үлэлээн- 
хамсаан кэллим.

Спорт диэн олус ыарахан, сындалҕаннаах, 
киһи сыратын ылар үлэ диэн сыаналыыбын. 
Спордунан ис дууһатыттан баҕалаах киһи 
дьарыктанар. Спортка уопсайа 30-тан тахса сыл 
үлэлээтим.

1956 с. саҕалаан, эдэр эрдэхпинэ 
спордунан бастаан дьарыктанар кэмнэрбэр 
100 миэтэрэттэн 1 көскө дылы сүүрэр этим, 
хайыһарга, биатлоҥҥа 5 килэмиэтиртэн 5 
көскө дылы сүүрэрим. Бу дистанцияларга

уола эмиэ тустуунан дьарыктанар этэ. Үс хос 
сиэннээхпит, олор өссө даҕаны кыралар.

Мин бэйэм салайар үлэһиттэри 
бэлэмниир техникуму бүтэрэн баран, 
үргүлдьү университекка кэтэхтэн үөрэнэн 
учуонай-зоотехник идэтин ылбытым уонна 
төрөөбүт улууспар “Анаабыр” совхозка 12 сыл 
зоотехнигынан үлэлээбитим. Ол да буоллар 
олоҕум үгүс өттүн, эдэр-сэнэх кэмнэрбин 
спорт эйгэтигэр анаан улахан сырабын биэрэн 
үлэлээтим. Ыччаты иитиигэ, кини доруобай 
буоларыгар, олоҕу үчүгэйдик олороругар, 
тулаайах улааппыт, олоххо эриллибит киһи

1 разряд нуорматын тутуһар этим. Маны 
таһынан национальнай оонньууларга 
кылыыга, куобахха, буурга, уһуну ыстаныыга, 
үрдүгү ойууга кыттарым. Оскуолаҕа үөрэнэр 
кэмнэрбэр хайаттан хайыһарынан түһүүнү 
олус сөбүлүүрүм. Сааскылаах тула өттө хайанан 
күрүөлэнэн турар буолан, оҕо үксэ хайаттан 
халыйа оонньууру сөбүлүүр буолаллара. 
Иккилии-үстүү буочуканы туруору хаарга 
көмөн трамплин оҥостор этибит.

Туундараҕа үөскээбит оҕолор сайыннары- 
кыһыннары булт биригээдэтигэр, таба 
ыстаадатыгар сайылыыр-кыстыыр буоланнар,



тыа олоҕун эттэринэн-хааннарынан билэн 
улааталлар. Сытыы-хотуу, кыайыгас уонна 
сатабыллаах, национальнай көрүҥҥэ олус 
сыстаҕас буолаллар.

Салааскаҕа таба муоһун хороччу баайан 
баран, оҕо сыыртан халыйар, ону сорох оҕо 
хаҥас илиитинэн, сорох оҕо уҥа илиитинэн 
маамыктаны (аркааны) быраҕан кыыратыан сөп. 
Оҕолор суолу икки өттүнэн туран маамыктаны 
быраҕаллара. Бу олох саҥа национальнай көрүҥ 
буолуон, онно аҥаардас хоройон турар маһы 
быраҕан хабыы буолбакка, уларыта сылдьан 
оонньотуохха сөп. Былыр оҕолор саамай 
сөбүлээн оонньуур-көрүлүүр буолаллара. Маны 
билигин саныахха олус да үчүгэй эбит. Сорох 
кэмҥэ таба муоһун илиилэригэр тутан баран, 
икки буолан халыйаллара. Биир оҕо салааскаҕа 
сытар, иккис оҕо доҕорун үрдүгэр олорор 
уонна муоһу икки илиитинэн өрө уунан иһэр, 
ону маамыктанан быраҕан кыыратан хабан 
ылыаххын сөп. Элбэх кыттааччы буолар, онон 
интэриэс улаатан биэрэр курдук.

1997 с. бастаан дьиэ кэргэн 
хаһаайыстыбалара диэн тэриллэр кэмнэригэр 
биһиги булдунан-балыгынан дьарыктанар 
сыаллаах “Чохойук” диэн хаһаайыстыба 
тэриммиппит. Биһиги дьиэ кэргэн күһүн-саас 
бултанар бэйэбит сирдээхпит, онно кыра ампаар 
дьиэлээхпит. Пенсияҕа тахсыахпытыттан, ол да 
инниттэн күһүн муус турдаҕына балыктыыбыт, 
сааскы өттүгэр кус-хаас ытабыт. Кыһыҥҥы 
өттүгэр урукку паастары сөргүтэн кырсалыыр 
этибит. Сиэннэрбит оскуолаҕа үөрэнэр 
эрдэхтэринэ уочаратынан сылдьыһар этилэр, 
аны бары улаатан үрүө-тараа баран сылдьыһар

киһи кэмчи. Сороҕор уолбутун кытта 
сылдьабыт, эбэтэр атын дьону наймылаһан 
көмөлөһүннэрэбит. Урукку өттүгэр наар 
кэргэмминээн, сиэннэрбитин илдьэ баран, 
ыйы-ыйдаан сүрдээх үчүгэйдик олорон 
кэлэрбит.

Биһиги дойдубутугар, төһө да сайына 
кылгас буоллар, син айылҕа барахсан ситэрэн- 
хоторон сибэккини да, эмтээх оттору, күөх 
луугу, сир аһын да үүннэрэн биэрэр. Сайын, 
күһүөрү соҕус от хомуйа диэн хайаҕа сылдьар 
этибит, бэйэбит мотуорбутунан өрүс уҥуор 
тахсан күнү-күннээн от үргээн,айылҕаҕа 
сылдьан астынан, сынньанан кэлэртэн ордук 
туох кэлиэй.

Бэйэбит чааһынай хаһаайыстыбабытыгар 
табалаах этибит. Ону уопсай ыстаадаҕа, кэпсэтии 
быһыытынан ииттэрэ сылдьыбыппыт. Табаны 
ынах сүөһү курдук, дьиэҥ аттыгар даллаан, 
хотонноон тутар хайдах да сатаммат, кыаллыбат 
суол. Онтубутун бу былырыын кырыйдыбыт, 
кыаммат буоллубут диэн эһэн кээспиппит. 
Бэйэбит совхозпутугар тыһыларын төрүөхтүүн 
атыылаабыппыт, оттон атыыр өттүн эдэрдиин 
өлөрөн этинэн туттарбыппыт.

Манна өйөбүл буолбут, көмөлөспүт 
улууспут билиҥҥи баһылыгар Любовь 
Константиновна Джабраиловаҕа барҕа махтал 
тылларын тириэрдэбит уонна доруобай 
буоларыгар, үлэтигэр үрдүк ситиһиилэри 
баҕарабыт.

Бэйэм дойдум дьонугар-сэргэтигэр 
айыыһыттара куруутун аргыстаһа, иэйэхситтэрэ 
эҥэрдэһэ сылдьалларыгар баҕарабын.



АНААБЫ Р ИАЦИОНАЛЬНАЙ ГЕРНЙА

Бу сыаналаах тыл- 
лары мэнээк тутту- 
батым. Кнни, Нико- 
лай Иннокентьевич, 
курдук бэриниилэ- 
эхтик, чиэһинэйдик, 
таһаарыылаахтык үлэ- 
лээбит киһи киэҥ 
Саха сиригэр, арааһа, 
аҕыйаҕа буолуо. Олоҕун 
бүүс-бүтүннүүтүн но- 
руота, дьоно доруобай 
буолуутугар, физкуль- 
тура, спорт эйгэтигэр 
анаабыт киһи. Эдэр оҕо 
сааһыттан кырдьыар ди- 
эри кыдьык гынан, аҕыйах солкуобай хамнаска 
үйэтин тухары “Урожай” общество бэрэссэдэ- 
этэлинэн үлэлээбитэ.

Мин үйэ чиэппэрэ физкультура, спорт эй- 
гэтигэр — уобаластааҕы “Урожай” общество, 
Саха сирин Спорткомитетын бэрэссэдээтэ- ли- 
нэн үлэлээн-хамсаан кэллим, эмиэ норуотум, 
дьонум туһа диэн харыстаммакка үлэлээбит 
курдук сананабын. Ол гынан баран ытык- 
табыллаах Николай Иннокентьевич ылбыт 
кэрдииһигэр олох тиийбэппин, кинини кытта 
тэҥнии туттан көрөбүн да, олох сэнэнэбин, 
ырааҕынан баһыйтарабын.

Дьиҥинэн, дьыала барыта оройуоҥҥа 
оҥоһуллар. Оо, төһөлөөх араас күрэхтэһиилэри, 
спартакиадалары тэрийбитэ буолуой?! Төһөлөөх 
элбэх ыччаты спорт араас көрүҥэр түмэ тарпы- 
та, төһөлөөх элбэх оройуон, зона, республика 
чемпионнарын, призердарын ииппитэ буолу- 
ой?!

Николай Иннокентьевич бэйэтэ олус кы-

ахтаах, күүстээх, кыанар киһи. Спорт элбэх 
көрүҥэр оройуонугар аатырбыта. Саамай тап- 
тыыр көрүҥнэрэ хапсаҕай уонна көҥүл тустуу. 
Хотугу Муустаах муора кытылыгар Анаабырга 
олорон, олох тренерэ суох хапсаҕайга аар-саар- 
га аатырыыта айылҕаттан бэриллибит талаана 
буоллаҕа. Бүтүн Саха сиригэр кимиэхэ да ин- 
нин биэрбэтэх киһи. Кини тустуутун сөбүлээн 
эккирэтэ сылдьан көрөрүм. Биир да утарсаач- 
чытын, ончу, илиилээх-атахтаах оҥорбот этэ, 
саҥа киирсэн иһэн тиэритэ көтөн иһэрэ. Арай 
аар-саарга аатырбыт улуу тустуук Петр Алексе- 
евы эрэ кытта эн-мин дэһэн тэҥҥэ соҕус ту- 
сталлара.

Саамай кыһыылааҕа, аатыра сылдьан 
хапсаҕай албаһынан кыайа тутан, соҕуруу ба- 
ран, Сэбиэскэй Сойуус спордун маастарын 
нуорматын толорбута, ол эрээри дьыалата кы- 
айан толоруллубатаҕынан маастар буолбатаҕа 
олус да хомолтолооҕо.

Маннык үтүө киһи табаарыстаахпыттан ку- 
руутун киэн туттабын, кини курдук буолуҥ 
диэн үлэлээтэҕим устатын тухары спорт салай- 
ааччыларын көрдөһөн, ыҥыран аҕай кэллим. 
Кини үтүө холобурдаах үлэтэ, таһаарыылаах 
түмүгэ үйэлэргэ умнуллуо суоҕа.

Дьэ ол иһин убаастабылым, ытыктабылым 
бэлиэтигэр кинини куруутун Анаабыр нацио- 
нальнай геройа диэн ааттыыбын. Ити аат кини- 
эхэ барсар, игини бэйэтин хара көлөһүнүнэн, 
чыпчаал үлэтинэн ситиспит киһи.

Бу чыпчаал аат биирдэ туһалаан турар. 1996 
сыл - сүүрбэһис үйэ бүтүгэс кирбиитэ. Олим- 
пийскай оонньуулар 100 сылларыгар анаммыт 
олимпиада Америка Холбоһуктаах Штаттары- 
гар Атланта куоракка ыытыллар. Саха сирит- 
тэн 50-ча киһилээх туристическай делегация 
айанныыр буолла. Ол иһигэр мин баарбын. 
Толкуй бөҕөҕө түстүм — бу туристар кэккэлэ- 
ригэр Николай киирбэт буоллаҕына олох ситэ- 
тэ суох буолсу диэн. Уҥа-хаҥас сүүрэн, тойон-



хотун бөҕөтүн кэпсэтэн ылыннардым, маннык 
чулуу спортсмен, чулуу тэрийээччи хайаан да 
бардаҕына сатаныыһы диэн быһаарбыттара. 
Аны сүрүн боппуруос — ороскуотун уйунуу.

Оччолорго Анаабыр оройуонун баһылыгынан 
саха мындыр өйдөөҕө, үрдүк ытыктабылынан 
туһанар Андросов Николай Егорович үлэлии 
олороро. Спорт министерствотыттан ылын- 
нарыылаах сурук барбыта уонна мин кинини 
билэр буолан быһаччы телефонунан кэпсэп- 
питим. Николай Егорович ороскуота элбэх 
соҕус эбит диэн истэҕинэ, быһа түһэн, кини 
курдук үлэлээбит, көлөһүнүн тохпут киһи Саха 
Республикатыгар суох уонна Анаабыр, эһиги 
оройуоҥҥут, былаах туттар соҕотох националь- 
най геройгут диэтим. Тохтуу түһэн баран, саа- 
май сөпкө эттиҥ быһыылаах, хайаан да ыыта- 
бын диэн сөбүлэспитэ.

Мин атаҕым сири билбэт буолуор диэри 
үөрдүм, улуу спортсмеҥ, тэрийээччи спорт аан 
дойдутааҕы бырааһынньыгар улуу Америкаҕа 
барар буолбутуттан үөрэн, долгуйан хараҕым 
уута кэлбититтэн бэйэм да соһуйан хааллым.

Дьэ уонна табаарыһым, доҕорум элбэх сыл- 
лаах, туохха да сыаналаммат үлэтэ бэлиэтэм- 
мититтэн күн бүгүнүгэр дхгэри киэн туттабын.

Улуу сиргэ олус бэркэ сылдьыбыппыт, 
оонньуу бөҕөтүн дуоһуйа көрбүппүт, астым- 
мыппыт, орто туруу дойдуга төрөөбүппүтүн 
билбиппит.

Николай Иннокентьевич омук сиригэр кы- 
айа-хото сылдьарыттан дьулайбытым, ким- 
хайа иннинэ кини кэпсэппит, токкоолоспут, 
быһаарсыбыт буолар. Арай биирдэ эт сиэхпи- 
тин баҕаран биир кафе-рестораҥҥа киирдибит. 
Нууччалыы олох билбэт, өйдөөбөт дьон эбит. 
5-6 буолан тылбаасчыт көрдөөн булумахтаһа, 
таймалаһа сырыттахпытына Ньукулайбыт 
сүтэн хаалла, ыксаатыбыт.

Арай ас бэлэмниир куукунаны өҥөйөн 
көрбүппүт, киһибит уонча доруобай баҕайы 
Америка дьонун ортотугар холорук курдук или- 
итинэн, атаҕынан кэпсэтиһэн тэлэмээттэнэ 
сылдьар эбит. Бу тугу гынарый диэн эрдэхпи- 
тинэ, улахан олгуйга үчүгэй баҕайы 
ыһаарыламмыт эти илдьэ таһаарда. Оо, 
үөрбүппүтүөн, эти ахта сылдьан абыраммып- 
пытыан! Ньукулайга махтал, баһыыба тылла- 
рын бөҕө эттибит.

Кини Америкаҕа сырыыга үтүөтэ элбэх, ити 
биир эрэ түгэни аҕынным.

Табаарыһым үүнэр 2013 сыл саҥата 80

сааһын туолан аарыма кырдьаҕастар кэккэлэ- 
ригэр киириэҕэ. Онтон биһиги хомойбоппут. 
үйэтин тухары чөл олоҕу талан, биир үрүүмкэ 
арыгыны испэккэ, биир бөппүрүөскэ табааҕы 
тарпакка анараа дойдуга айанныыр былаанна- 
ах. Арааһа, маннык чөл олохтоох киһи киэн 
Саха сиригэр, улуу Арассыыйаҕа, бүтүн аан 
дойдуга элбэх баарын саарбахтыах санаам кэ- 
лэр. Абаккатыан, спорткомитет салайааччыта 
М.И.Лыткин тэрийбит Доруобуйа оскуолатын 
саллаата гынан Саха сирин кэрийтэрэн, ычча- 
ты, кэлэр кэскили кини холобуругар ииппит 
киһи баар ини. Арааһа, тыһыынчанан киһини 
арыгы испэт, табаах тарпат оҥортуо этэ.

Николай Иннокентьевич былыта суох кэрэ 
олоҕо, кэскиллээх үлэтэ — кэрэ-мааны кэргэ- 
нэ, дьиҥнээх Далбар Хотун Матрена Никифо- 
ровна үтүө өҥөтө, бастыҥ көмөтө. Бэртээхэй 
кыыстара Федора Николаевна дьонун туйаҕын 
хатарбыт холобурдаах үлэһит, үтүөкэннээх си- 
эннэр күн күбэй ийэлэрэ. Уоллара Сергей хо- 
лобурдаах суоппар, элбэх оҕо амарах аҕата.

Туругура, тупса туруҥ, саха бастын ыала!
Оттон мин маннык үтүө киһини кытта 

үйэ-саас тухары эн-мин дэһэн доҕордоһон, 
табаарыстаһан кэлбиппиттэн дуоһуйа киэн 
туттабын.

А.Е.Алексеев, 
Саха Республикатын, Россия 

физическэй культураҕа үтүөлээх үлэһитэ, 
Д.П.Коркин аатынан Еосударственнай 

бириэмийэ лауреата, 
2012 сыл, муус устар.

Дьокуускай



ХОРСУН БЫҺЫЫНЫ ДА ОООРУОН соо

Мин, Алексеев Семен 
Иванович, 1966-67 сс. 
диэри Саха АССР прави- 
тельствотын иһинэн үлэ- 
лиир физкультура уонна 
спорт комитетын предсе- 
дателинэн үлэлээбнт 
киһи, уһулуччулаах
спортсмен, тэрийээччи 
Николай Иннокентьевич 
Винокуров туһунан ах- 
тыыны суруйбатахпына 
табыллыбат.

Кини биографията, 
олоххо, спортка ситиһии- 
лэрэ, улэтэ-хамнаһа ки- 
ми баҕарар сөхтөрөр.
Ол курдук, кэлэр 2013 
сыл тохсунньу 7 күнүгэр кини 80 сааһын туолара 
күүтүллэр. Николай Иннокентьевич эбэнки омук 
оҕото. Анаабыр оройуонугар Уудьа өрүс үрдүгэр 
турар 7 дьиэлээх Дьэһэй нэһилиэгэр төрөөбүтэ. Үс 
сааһыттан тулаайах хаалбыта. Сэбиэскэй былаас 
буолан, оҕо, киһи көрүүтэ суох быраҕыллыбат 
бириэмэтигэр үөскээн, 1954 сыллаахха 7 къшаастаах 
оскуоланы бүтэрэр.

Кини ийэттэн-аҕаттан сэниэлээх, күүстээх 
буола айыллан, эдэр сааһыттан тэбэнэтирэн туран 
физкультуранан, спордунан дьарыктанан, сүүрүүгэ, 
хайыһарга, волейболга, онтон да атын көрүннэргэ 
куоталаһар, тустууга — хапсаҕайга бэрт былдьаһар 
буола сайдыбыта. Кыра сааһыттан айылҕаны кытта 
алтыспыта, чөл олоҕу букатыннаахтык тутуспута. 
Бултуура-алтыыра, төрөөбүт буоругар күөлэһийэн 
күүс эбинэрэ. Хотугу дойду сайынны уонна 
кыһынҥы эмтээх салгынынан тыынан, кини уутун 
мааны балыгын, хара тыатын, туундаратын сүүрэрин- 
көтөрүн этин сиэн иитиллибитэ. Онтон буутун 
этэ буһар, сиһин этэ ситэр. 1954 сыллаахха улахан 
дьону кытта хапсаҕай тустууга бэйэтин оройуонугар 
чемпион буолан, кыайыы өрөгөйүн, үөрүүтүн билэр.

1957-1958 сс. Дьокуускай к. педагогическай 
училищетыгар үөрэнэр, спортивнай олоххо 
активнайдык кыттар. Спорт үгүс көрүннэринэн 
дьарыктанар, күрэхтэһэр. Физкультура уонна спорт 
доруобай уолга иһэр уутун, тыынар салгынын курдук 
наадалаах буолбута.1958 сылтан өрөспүүбүлүкэтээҕи 
күрэхтэһиилэргэ кыттар буолбута. Ити сыл Сангаарга 
фельдегеринэн үлэлиир. Оччолорго онно үлэлиир 
шахтердар спордунан эмиэ дьарыктаналлара. 
Кинилэр биһиги киһибитин — сиппит-хоппут, симии 
курдук эттээх-сииннээх эр бэрдин, тэйиэккэлии 
сылдьар хоһуун уолу таба көрөллөр уонна Кэбээйи 
оройуонун волейболга сүүмэрдэммит хамаандатыгар

киллэрэллэр. Дьокуускайга кэлэн, күрэхтэһиигэ 
чемпион аатын ылан бараллар. Ньукулай онно уһун 
уолаттарга сыыспат, сатабыллаах туруорааччы буолан 
кыайыыны уһансыбыта.

1959 сыллаахха төрөөбүт дойдутугар — Сааскылаахха 
кэргэнинээн көһөн кэлэллэр. Онно кинини «Урожай» 
спортивнай обществотын оройуоннааҕы сэбиэтин 60 
солкуобай хамнастаах председателинэн талыллар. 1970 
сыллаахха тыллаах-өстөөх, сайдыылаах-кэскиллээх 
киһини дьоно, оройуон партийнай салалтата 
үүннэрээри Дьокуускайга салайар кадрдары үөрэтэр 
3 сыллаах оскуолаҕа ыыталлар. Үөрэххэ утаппыт 
курдук тардыһар. Ол иһин салгыы кэтэхтэн үөрэнэргэ 
сорук туруорунар. 1973-79 сс. Саха университетын 
тыа хаһаайыстыбатын факультетыгар зоотехния 
салаатыгар 6 сыл кэтэхтэн үөрэнэр. Учуонай 
зоотехник дипломун ылан специалист буолар. Ол 
иннинэ салайар үлэһиттэр үөрэхтэрин бүтэрэн, 
"Анаабыр” совхозка племенной үлэҕэ зоотехнигынан 
12 сыл энкилэ суох үлэлиир.

Николай Иннокентьевич айымньылаах, сананы 
булан үлэлиир санаалаах специалист буолан, 
ити үлэтин чэрчитинэн Оймөкөөнтөн төрүттээх 
Винокуров Василий Степанович диэн учуонайы 
кытта Өймөкөөнтөн Анаабыр туундаратын 
чэпчэки ыйааһыннаах табатын үөрүн эт боруодаҕа 
уларытарга соругу туруорунан, 800 харгин боруода 
табаны самолетунан тиэйтэриини тэрийбиттэрэ. Бу 
кэскиллээх үлэ холобура этэ. Ити племенной үлэ 
уһун сылларга туһаны, хаһаайыстыбаҕа эбии дохуоту 
биэрэ турар.

Николай Иннокентьевич маны таһынан айылҕаттан 
илдьэ кэлбит талаанынан, хоббитынан буолбут 
физкультура уонна спорт боппуруостарынан бэйэтэ 
кыттааччы, тэрийээччи, салайааччы быһыытынан 
дьарыктаммыта. Мин ити оройуонна атын киһи 
бу үйэ анаарын курдук бириэмэҕэ физкультураны 
салайбытын билбэппин.

Кини бэйэтэ 65 кг ыйааһынҥа хапсаҕайга 
республикаҕа 10 төгүл чемпионнаабыта. Саха 
АССР спордун национальнай көрүнэр спорт 
маастара, хапсаҕайга, атын да көрүннэргэ үйэлээх 
сааһыгар общественнай тренер. Республикаҕа 
ыытыллар спартакиадаларга толору программанан 
кыттаары оройуон спортсменнарыттан чулуулары 
сүүмэрдэммит хамаандаҕа талан киллэрээри, оройуон 
спартакиадаларын тэрийэн ыытара. Ол түмүгэр 
40-50 киһилээх оройуон хамаандатын 4-5 төгүл 
Дьокуускайга илдьэ сылдьыбыта. 1959 сыллаахха 
хотугу оройуоннар зоналарыгар 2-с миэстэни ыланнар 
улахан ситиһиилэммиттэрэ. 1956 сыллаахха таба 
спордун сайыннарыыга көҕүлээһини тэрийбитэ. Ити 
сыл Эдьигээнҥэ оҕолор спортивнай оонньууларын 
тэрийбиттэрэ. Ол программата маннык этэ:

Оҕолор: уучаҕынан уонна сыарҕалаах табанан 
сүүрдүү.

Дьахталлар: сыарҕанан сүүрдүү.
Эр дьон: 10 уонна 15 километрга сыарҕанан
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сүүрдүү.
1976 сыллаахха Анаабыр оройуонун «Урожай» 

обществота икки күрэхтэһиини ыыипыта. 
Сааскылаахха — оҕолорго конүл тустуу, хапсаҕай, 
национальнай спорт көрүннэрэ программаҕа 
киллэриллибиттэрэ. Оттон Үрүҥ Хайаҕа — таба 
спордугар. Николай Иннокентьевич салалтатынан, 
кини тренер быһыытынан үлэтин түмүгүнэн, 
Дьяконов Аркадий Петрович Россия спордун 
маастарын нуорматын маамыктаны быраҕыыга 
ситиһиилээхтик толорбута, наартаны үрдүнэн ойууга 
кыттааччы үгүс, ситиһиилэрэ да элбэх.

Кини оройуонна баар кыахтары толору туһанарга 
кыһанар. Ол курдук оройуон хаһыатын редактора, 
хапсаҕайга республика спордун маастара Саввинов 
Серафим Пудович спорт улахан пропагандиһа 
буолбута. Оттон Ил Түмэн урукку депутата Иванов 
Владимир Прокопьевич оҕо сылдьан хапсаҕайга спорт 
маастара буолбута. Кини убайа Николай Прокопьевич 
Москва куорат үс төгүллээх чемпиона, ССРС сиордун 
маастара, республикаҕа киэҥник биллэр көҥүл тустуу 
тренерэ, бэйэтин спортка киэҥ суолун Анаабыртан 
саҕалаабыта.

Хоту дойдуга төрөөбүт киһи умнубат дьоло 
тоҕооспута. Петр Алексеев уонна Николай Винокуров 
Саха сирин бастыҥ тустууктара — хапсаҕайдьыттара 
буоланнар, аан дойдуга ити тустуу нььгмаларын 
үрдүк кьглааһын көрдөрөргө оһуобай сорудаҕьг 
республика салалтатыттан ылбьгттара. Кинилэр биир 
ьгй Саха сиригэр, биир ый соҕуруу эрчиллибиттэрэ. 
Уолаттар эт-сиин, майгы-сигили, политическай өй- 
санаа өттүнэн толору бэлэмнэммиттэрэ. Кинилэр 
социалистическай Саха сирин, Сэбиэскэй Сойуус 
ситиһиилэрин түмэн көрдөрүөхтээхтэр этэ. Дьэ 
ити бириэмэ тиийэи кэлбитэ: аан дойду самбоҕа 
чемпионата Ригаҕа буола турара. Онно эмиэ аан 
дойду араас омуктара бэйэлэрин тустууларьгн

көрдөрүөхтээхтэр. Биһиги тустууктарбыт Петр 
Алексеев уонна Николай Винокуров онно тэлгэммит 
көбүөргэ аан дойду хараҕын ортотугар саха — кьгрдьаҕас 
омук үйэлэр түгэхтэриттэн илдьэ кэлбит хапсаҕайын, 
кини албастарьгн: атахтааһыннарын, тэбиилэрин, 
хатыйьгыларьгн, олуйууларын, өттүктээһиннэрин, 
халбарытыьгларьгн, бэрбээкэйтэн тутан атахтааһыны, 
утарсааччьг ыйааһьгнын хамсатан көтүтүүнү, албьгн 
хамсаньгылары, хас да албаһьг субуруччу оҥорууну,
о.д.а. ньымалары сатабыллаахтык, чуолкайдык, 
кэрэтик толорон көрдөрбүттэрэ онно мустубут дьон 
уйулгутун хамсаппыта, соһуппута, астыннарбыта, 
сөхтөрбүтэ, биһирэппитэ. Үгүс делегациялар 
бэрэстэбиитэллэрэ хаартьгскаҕа, киинэҕэ түһэрэн 
дойдуларыгар илдьэ барбыттар. Ордук японецтар 
ону туһаналлар. Дьэ ити курдук хапсаҕай аан 
дойду норуоттарын национальнай тустууларын 
байытан турар. Петрдаах Ньукулай бэйэлэрин 
интернациональнай миссияларын чиэстээхтик 
толорбуттара.

Николай Иннокентьевич саха спорда сайдарын, 
киэркэйэрин туһугар хорсун быһыыны да оҥоруон, 
бэйэтин үбүн-харчытын биэриэн, ьгарахан да үлэни 
толоруон сөптөөҕө. Ол курдук Дьокуускайга ССРС 
көҥүл тустууга күрэхтэһиитэ буоларьгнан сибээстээн, 
соҕурууттан кэлбит ыалдьыттарга көрдөрөөрү, 
Анаабьгртан самолетунан тиэйтэрэн икки буур 
табаньг аҕалан Хоту сир “манньыатын” көрдөрбүтэ — 
күндүлээбитэ. Ити табаларын күрэхтэһии кэнниттэн 
пионерскай лааҕьгрга босхо бэлэхтээбитэ. Ити 
хорсун быһыьг дьон өйүттэн сүппэт. Эрдээх санаа 
итинэн бүппэт. Саха сиригэр ССКП уонна Сойуус 
правительствотын 1966 сьгллааҕьг физкультураны 
уонна спорду салгыы сайьгннарыы туһунан 
уураахтарын олоххо киллэрэргэ республикаҕа улахан 
далааһыннаах хамсааһьгн саҕаламмыта. Спортивнай 
саалаларьг тутуу тэнийбитэ. Онно кыттан Сааскылаах



орто оскуолатын директора Егор Васильевич 
Местников уонна Николай Иннокентьевич Винокуров 
кэскиллээх инициативаны котөҕон, Дьокуускайтан 
тутуу маһын самолетунан тиэйтэрэн, Сааскылаахха 
сиортивнай сааланы туттарбыттара. Ити көҕүлээһини 
өйөөн республика Спортка комитета тустуу маатынан 
хааччыйбыта. Манна аан бастаан тустууга, онтон 
да атын спортивнай секциялар аһыллан үлэлээн 
барбыттара. Бу дьаһаныы атыттарга ыныра турар 
холобурунан буолбута.

Николай Иннокентьевич оройуоҥҥа
аптарытыаттаах спортивнай үлэһит, бэйэтэ чөл 
олоҕу пропагандалыыр уонна олоҕор тутуһар буолан, 
доруобай, толоругас, тылыгар турумтуо, кыһалҕалаах 
кэм үөскээтэҕинэ бастакынан барар киһи.

Хоту дойду тибиитигэр, буурҕатыгар, хараҥатыгар 
түбэһэн булчуттар, балыксыттар мунар, араас 
быһылааҥҥа түбэһэр түбэлтэлэрэ баар буолааччы. 
Онно кини оройуонун сирин-уотун биэс тарбах курдук 
билэр буолан, оройуон салалтатын көрдөһүүтүнэн 
итинник түбэлтэлэргэ вертолетунан көтөн көрдүүргэ 
эрэллээх сирдьит — штурман буолан, дьону чуо 
буллартыыра. Кинилэри алдьархайтан — өлүүттэн 
быыһаан махталы ылан киэн туттара.

Биир сыл Анаабыр өрүс хамсыыр бириэмэтигэр 
«Нордвиг» диэн теплоход баайыллыбыт троһун 
улахан муус кэлэн быһа анньан, теплоход сүүрүк 
устун устан барбыт. Саахал буолар куттала үөскээбит. 
Дьон суоҕа. Онно Николай Иннокентьевич чугас баар 
уолаттардыын теплоходу муус быыһынан моторканан 
состорон, улахан сүүрүгэ суох сиринэн биэрэккэ 
тиксэрбиттэрэ. Быыһаабыттара. Ол туһунан оройуон 
салалтатыгар, радио, сибээс суох бириэмэлэригэр, 
тута тиийэн биллэрбиттэрэ. Махтал суругунан 
наҕараадаламмыта.

Н.И.Винокуров уһун үйэтигэр төрөөбүт 
оройуонугар оҥорбут үтүөтэ биир киһи кыаҕын 
таһынан сөҕүмэр элбэх! Ол иһин Саха Республикатын 
президенэ кинини «Гражданскай килбиэн» бочуоттаах 
бэлиэтинэн наҕараадалаабыта. Итини таһынан 
физическэй культура туйгуна, Саха АССР үтүөлээх 
тренерэ, Анаабыр улууһун Бочуоттаах олохтооҕо 
диэн ааттар уоннна үгүс бочуотунай грамоталар 
хаһаайыннара.

Николай Иннокентьевич пенсияҕа да олордор, 
куруутун хотугу дойду дьонун эрэйдэрэ-кыһалҕалара 
аччыырыгар, олохторо чэпчииригэр, культура, 
физическэй культура уонна спорт алдьархайтан- 
куһаҕантан быыһыыр аптаах эмтээхкүүстэрин туһанан 
уһун үйэлэнэллэригэр, үлэнэн, үөрэҕинэн сайдан, 
оройуон барҕа баайын сөптөөхтүк, харыстабыллаахтык 
туһанан — дьоллоох эрэ буолалларыгар баҕарар. Ол 
кини олорбут олоҕун ис хоһооно, ытык тыла-өһө 
буолар. Ол иһин сахалыы “алгыс баһа сыаланнын” 
диэн этиинэн бу ыстатыйабын түмүктүүбүн.

Семен АЛЕКСЕЕВ. 
20.04.2012 с.

АНААЬЫ Р ААТТЙЙЦА

Винокуров Николай Иннокентьевиһы аан 
бастаан хаартыскаҕа көрбүтүм. Тустууктартан 
эрэ барыларыттан Петр Еремеевич Алексеевы 
уонна Владимир Петрович Андросовы хайа 
да хаартыскаҕа чинчийэн, сирийэн көрөр 
идэлээх этим. Саха былыр-былыргыттан 
баҕарбыт баҕатын — хапсаҕай чыпчаалын 
таһымын ылбыт дьоммут буоллахтара, онон 
омук чулууларын ким баҕарар астына көрөр 
буолуохтаах. Кинилэр мөссүөннэрэ, быһыылара- 
таһаалара дьону умсугутар аналлаахтар. 1972 
сыллаахха Рига куоракка Петр Алексеев 
хапсаҕайы көрдөрө сылдьар хаартыскаларыгар 
толору баҕайы эттээх-сииннээх, киппэ киһи 
көхсүнэн турарын ыйыталаспыппар, «Анаабыр 
хапсаҕайдьыта Винокуров» диэн эппиттэрин 
өйдөөн хаалбыппын. Онтон 1985 сыллаахха 
Дьокуускайга көҥүл тустууга Сойуус чемпионата 
аһыллар парадыгар икки киэргэтиллибит аҕай 
табалары сиэтэн били киппэ киһим дьоһуннаах 
баҕайытык хааман киирбитин көрдүм.

Оттон бастакы кэпсэтиибит ханна уонна 
хаһан буолбутун чопчу өйдөөбөт эбиппин. Ол 
эрэн туох кэпсэтии тахсыбытын өйд үүбүн. Былыр 
аҕам төрүттэригэр үөннээх тыллаах-өстөөх, 
дьээбэ-хообо дьоннор бааллар эбит. Абаҕам 
Бааҕыллай эдэр сылдьан, күүтэр ыалдьыта 
кэллэҕинэ, улахан баҕайы уҥуохтаах адаарыйбыт 
киһи таһырдьа атаралаан тахсан, тоҥон-хатан, 
аччыктаан, көһүйэн таба туркутуттан нэһиилэ 
тура сатыыр киһини эһэ охсон ылан күрдьүккэ 
түһэрэн, эрийэн-мускуйан ээҕин этитэ сыһан, 
кыыһырдан, төннөөрү гыммытын дьэ дьиэтигэр 
киллэрэн баарын барытын таһааран тото- 
хана аһатан, кэпсэтэн-ипсэтэн, сэһэргэһэн 
сылаатын таһааран икки-үс хоннорон махтал 
бөҕөнү ылан хаалара эбитэ үһү. Мин ону 
батаммын буолуо, бука, сороҕор сөбүлүү көрбүт 
киһибин дьээбэлии, эҕэлии соҕус, үтэн-анньан 
кэпсэтээччибин. Николай Иннокентьевиһы 
кытта эмиэ оннук кэпсэппиттээҕим. Киһим 
кэпсэтиибит ортолоон эрдэҕинэ тыла кытаатан 
барда: «Эн эмиэ Кочинеп согурдук коту дьону 
сэнээн, эгэлээн кэпсэтэгин. Куоталагыыга 
киирдэкпитинэ балыйан кыайагыт, онтуккутун 
кисиргэс оҥостон арбанагыт. Быраабыланы 
бэйэгит суруйагыт уонна кайдак кыайбат 
буолуоккутуй. Эн бигиэхэ Анаабырга кэл, онно 
көр — табаны кайдак көтүтэрбитин, кайдак 
куоталагыы тэрийэрбитин. Ол кэнниттэн 
кэпсэтиэкпит!»

Дьээбэлэммитим ханна да суох буолан



хаалла, киһим этиитин ылынарбар эрэ 
тиийдим. Инньэ гынан биир үтүө саас 
Анаабырга таба бырааһынньыгар бардым. 
Николай Иннокентьевич уопсай дьиэҕэ олорор 
эбит. Кэргэнэ Матрсна Никифоровна Бүлүүттэн 
төрүттээх үрдүктүҥү көнө уҥуохтаах, лоп- 
бааччы баҕайытык туттар-хаптар, мээнэ саҥата- 
иҥэтэ суох саха дьахтара буолан биэрдэ. Кэнники 
билбитим, Дьокуускай педучилигцетыгар 
бииргэ үөрэммиттэр. И ккиэн тулаайахтар эбит. 
Училищеҕа көрсөн, сөбүлэһэн 1958 сыллаахха 
ыал буолбуттар. Уол дойдутугар Анаабырга 
олохсуйарга быһаарынан, дойдуларыгар кэлэн 
дьиэ-уот тэринэн, оҕолонон, эбии оҕо ииттэн, 
мурун бүөтэ сиэннэрдэнэн эйэлээх, дьоллоох 
дьиэ кэргэн буола сааһырбыттар. Бииргэ 
олорбуттара быйыл 54 сылын туолар.

Анаабырга тиийэн Ньукулайдаах 
дьиэлэригэр чэйдээтим. Арай салаат иһитигэр 
кыра туорахтаах тууһаммыт уонна эриэппэ 
луугунан тупсарыллыбыт Анаабыр балыгын 
искэҕин тобус-толору ууран биэрдилэр уонна 
улахан баҕайы миин иһэр луосканы мин 
иннибэр уурдулар.

Анаабыртан барарбар Ньукулай летчиктары 
кытта кэпсэтэн, Ан-2 сөмөлүөтүнэн киэҥ  
баҕайы кыра ойуурдаах таптыыр туундаратын 
сирийэ көтүтэн кыылын-сүөлүн көрдөрбүтэ 
өйдөбүнньүк буолан билигин да сылдьар.

Ол да сырыы мээнэ буолбатаҕа чопчу. 
Дойдутун, дьонун олохторун сиһилии 
билиһиннэрэр, кэпсиир быһыыта эбит этэ. 
Николай Иннокентьевич олоҕун устатын тухары

Анаабыр курдук кыһы нын тыйыс, тымныы, 
сааһын ылааҥы, сайынын сылаас, күһүнүн 
көмүс күннээх-дьыллаах эрээри, кытыы сир 
буолбут дойдутун ыччата тупсарын туһугар 
сааһын-үйэтин тухары туруулаһан аҕай кэллэ. 
Туруулаһан диэн тылы кумааҕыга суруйарга 
кэбэҕэс, оттон бу тыл иһигэр киирдэххэ төһөлөөх 
өй-санаа күүрүүтэ, күнү күннүктээн, түүнү 
түүҥҥүлээн дьон, ыччат туһа диэн харыстаан, 
ардыгар ааттаһан, сороҕор бобон-хааччахтаан, 
сороҕор мөҕөн-этэн сыраны-сылбаны бараабыта 
буолуой? Айбыт таҥара бэйэтэ эрэ ону билэн 
эрдэҕэ.

Биир маннык түбэлтэ буолбут. Кыһын 
полярнай түүн үөһүгэр, тымныы оройугар, 
буурҕа будулҕаныгар суол-иис тибиллэн 
симэлийэн, дьон мунан тоҥон өлөр төрүөттэрэ 
үөскээбитин түүн ортото кэлэн ол дьон 
аймахтара эппиттэр. Кыра ычалаах ылсыбат 
дьыалата. Ол иһин кыһалҕалаахтар кэлиэхтэрин 
иннинэ киһи бөҕөнү сыымайдаатахтара уонна 
Ньукулай чөл өйүгэр, аһыныгас сүрэҕэр, хоһуун 
быһыытыгар эрэнэн кэлэн көрдөстөхтөрө. 
Ньукулай кимиэхэ да соҥнуу барбакка ол дьону 
туундараттан булан аҕалтаабыт, олохторун 
уһаппыт, аймах-билэ дьоннорун уоскуппут. 
«Оннук түбэлтэ баһаам элбэх буоллаҕа», - диир 
Николай Иннокентьевич. Дэлэҕэ «Бөнөкүүрэп 
бөртөлүөтэ» диэн тыл дьоҥҥо-сэргэҕэ үөскүө 
дуо? МЧС-ка тэҥнээн, хайҕаан эттэхтэрэ.

Ньукулай сааһын-үйэтин тухары биир 
үрүүмпэ арыгыны көтөҕөн көрө илик чыҥыс 
хааннаах буолан баран, дьонуттан туора

1



турбатах киһи. Сааскылаахха буолар туох 
эмит бырааһынньык Ньукулайа суох барбат. 
Дьэ маннык кытаанах санаалаах, бэйэтин 
үтүө холобурунан ыччаты угуйа да, тута да, 
утара да, охсуһа да сылдьар киһи эдэр дьоҥҥо 
билиниллэрин илэ харахпынан көрөн, эт 
кулгаахпынан истэн сөхпүтүм. Ол остуоруйата 
маннык.

Күрэхтэһии сарсын буолаары турар, 
сарсыарда эрдэ табаһыт уолаттар табалары тутан 
киллэрэн туркуларга көлүйэн күрэхтэһиигэ 
бэлэмнээн биэриэхтээхтэр. Арай, биһиги 
Ньукулайдаахха киэһээҥ ҥ и чэйбитин чэйдээн 
бүтэн эрдэхпитинэ, били сарсын сарсыарда таба 
тутан аҕалыахтаах уолаттарбыт улахан холуочук 
киирэн кэллилэр. Куораттан кэлбит дьон 
кэһиилэммитэ буолан арыгылатан кэбиспиттэр. 
Бүтүн рсспубликаттан мустан кэлбит дьон 
иннигэр бырааһынньык ыһыллан хаалар 
турукка киирбит. Уолаттар алҕаһаабыттарын 
билинэн убай оностубут киһилэригэр баары 
баарынан, хоту дьон көнө сүрүннээхтэрин 
сиэринэн, билинэ, мөҕүллэ уонна өйдүө, 
сүбэлиэ диэн кэисэтэ кэлбиттэр эбит. Ньукулай 
сөбүлээбэтэр да холкутуйан уолаттарга чэй 
кутуталаан аһатта, ол олорон сэмэлэтэлээтэ, 
улахан мөҕүү-этии, сирэйгэ-харахха анньыы, 
саатырдыы суох буолан биэрдэ. Ону-маны, 
буолуо-хаалыа суоҕу ыаһахтаһыы буолла. Оннук 
икки-хас чаас олордубут, быһыыта. Түмүгэр 
Ньукулай: «Мантан түүн тугу да айаххытыгар 
куттубаккыт, баран утуйуҥ, сарсын сарсыарда 
эрдэ уһугуннартыам», - диэн баран ханна эрэ 
илдьэ барда.

Сарсыныгар табалар кэлбиттэр, туркуларга

көлүллүбүттэр. Дьон бөҕө Анаабыр өрүһүгэр 
мустубут. Көрөөччүлэри «өрүс биэрэгин 
эниэтигэр туруҥ, өрүскэ кииримэҥ» диэн 
хамаанда кэллэ. Кырдьык, өрүс эниэтиттэн 
күрэс хайдах барара сүрдээх дьэҥкэтик 
көстөр эбит. Таба биэтэккэ кэлэрин саҕана 
сылаатыгар уонна сүүрүү ухханыгар оҕустаран 
хара өҥ диэки халыйар эбит. Оччотугар сүүрүү 
ыһыллар. Ол иһин көрөөччүлэри сыыр быарыгар 
туруорбуттар, бэйэтэ стадион олоҕо буоллаҕа. 
Старт буолла, дьон «түстүлээ-эр, түстүлээ-эр» 
диэн хаһыытастылар. Хаар бурҕачыйан олорор, 
туох да көстүбэт буоланхаалла. Балайда өр буолан 
баран дьон саҥата «эргийдилээ-эр» диэн буолла. 
Арай табалар өрүс ортотунан сыыйылыннаран 
ахан иһэллэр эбит. Били барыыга бурҕачыйбыт 
хаарбыт ханна да суох. Түргэн айантан таба баһа 
хантайан, муостара дьалкылдьыйан, таныыга 
тартайан, хараҕа күлтэйэн, ыыраахтарын 
саратан, атахтарын онно-манна уурталаан икки 
аҥыы атаралаан иһэрэ, туйаҕа тоҥуу хаар үрдүн 
барбах эрэ таарыйара көрүөххэ сүдү үчүгэй 
көстүү эбит. Түргэн, сыыйыллаҕас айантан хаар 
туруору бурҕачыйбат буолан хаалбыт. Онтон 
биэтэккэ чугаһыылларын саҕана эмиэ дьон 
хаһыыта «көттүлээ-эр» диэн буолла. Кырдьык, 
табалар биэтэккэ чугаһаан, сүүрүүлэрин өссө 
эбэннэр атахтарын ылаллара, уураллара хаарга 
көстүбэт буолар эбит. Табалар да, туркулар да 
аа-дьуо көтөн иһэр курдуктар. Көрүөххэ сүрдээх 
кэрэ көстүү эбит этэ.

Син элбэх таба сүүрүүтүн көрдүм буолан 
баран, оннук кэрэ көстүүнү Анаабырга эрэ 
көрөн турабын. Николай Иннокентьевич 
табалары хайдах көтүтэрин көрөн олохпор



биир умиуллубат түгэни эбиммитим, кини 
дьонун-сэргэтин, чуолаан ыччат дьонун кытта 
сыһыанын илэ харахпынан көрөн, итэҕэйэн 
кэлбитим. Кини курдук чиҥ, кытаанах 
санаалаах дьон баар буоланнар уонна сыыһа- 
халты сылдьан хаалбыт ыччаттартан туора 
туран хаалбаккалар, сүбэнэн-аманан көнө суолу 
тобулалларыгар холобур буолбуттара туһалаан, 
уруу тэриллэн, оҕо төрөөн кэлэр көлүөнэҕэ 
олох салгыы хаамарын сабаҕалаабытым, испэр 
махтана санаабытым.

Виктор Ноговицын, 1993-1998 сс.
Саха Республикатын правительствотын 

ыччаты кытта үлэҕэ миниистирэ.
2012 сыл, ыам ыйа.

ТУСТУУНАИ ДҺАРЫКТАНЙРБАР
I  \

Мин, Иванов Ни- 
колай Прокопьевич,
Сааскылаах оскуо- 
латыгар 1958-60
сылларга начальнай 
кылаас учууталынан 
үлэлээбитим. Үлэлиир 
сылларбар спорду 
т э р и й э э ч ч и н э н  
Винокуров Николай 
И н н о к е н т ь е в и ч  
буолар этэ. Ол 
курдук, сайынын өрүс 
кытыытыгар сүүрүүгэ, 
ы с т а н ы ы л а р г а  
куоталаһыы ыытара.
Кыһынын тустууну 
тэрийээччи этэ.

Мин көҥүл тустуу диэни аан бастаан 
Сааскылаахха билбитим уонна туста сылдьар 
дьону онно көрбүтүм. Маны иилиир-саҕалыыр 
киһинэн Николай Иннокентьевич буолара.

Биирдэ аатырбыт тустуук Василий Румянцев 
Дьокуускайтан кэлэн, уолаттары мунньан, биир 
нэдиэлэлээх семинар-сбордары ыыппыта. Онно 
мин эмиэ сылдьыбытым. Дьэ, итинтэн бэттэх 
тустуунан дьарыктанан барбытым. Мин көҥүл 
'густууга ситиһиилэрбэр бастакы олугу түһэрбит 
сирбинэн Сааскылаах, оттон умсугуйан туран 
дьарыктанарбар күүс-көмө буолбут киһинэн 
Винокуров Николай Иннокентьевич буолар.

Көҥүл тустууга ситиһиилэрим:

1963 с. — ССРС спордун маастара.
1964 с. — ССРС студеннарын ортотугар 

чемпион — Таллин куорат.
1965 с. — Маастардар ортолоругар Москва 

чемпиона.
1966 с. — ССРС зонатын чемпиона — Караганда

к.
ССРС финалиһа — Алма-Ата к.

1967 с. — Саха сирэ - Куба матчевай көрсүһүү 
кыайыылааҕа.

Саха сирэ — Россия — Куба турнирын 
призера — Дьокуускай.

1968 с. — Саха сирин чемпиона — Чурапчы.
1969 с. - ССРС зонатын призера (III м.) — 

Севастополь к.
ССРС финалиһа — Луганскай к.

Наҕараадаларым уонна бэлиэ ааттар:

Саха сирин үтүөлээх тренерэ,
Саха Республикатын үөрэҕириитин туйгуна, 
Саха Республикатын спортка уонна 

физкультураҕа туйгуна,
«Саха Республикатыгар физкультура уонна 

спорт сайдыытыгар үтүөлэрин иһин» бэлиэ, 
«Россияҕа физкультура уонна спорт 

сайдыытыгар үтүөлэрин иһин» бэлиэ,
Саха Республикатын президенин «Гражданскай 

килбиэн» анал бэлиэтэ,
Саха Республикатын ИДьМ «Бочуот знага», 
Ньурба улууһун бочуоттаах гражданина,
Тыыл уонна үлэ ветерана,
Саха Республикатын спортка ветерана.

Николай Прокопьевич Иванов. 
2012 с., ыам ыйын 5 күнэ.



СААСКЫ Л ААХХА ҮЛЭЛЭЭБИ1 И ЭМ И ЭРИ М

Мин 1959 сыллаахха Аиаабыр оройуонугар 
сибээс конторатыгар радиотелеграфиһынан ананан 
үлэлии тиийбитим. Физкультура уонна спорт 
оройуоннааҕы советын председателинэн Винокуров 
Николай Иннокентьевич диэн эдэр эрчимнээх 
киһи үлэлиирэ. Оччолорго даҕаны спорду өрө тутан 
үлэни үчүгэйдик ыыталлара. Сылы быһа эргиччи 
спорт араас көрүҥнэригэр: тустуу, хапсаҕай, шахмат, 
шашка, остуол тенниһэ, чэпчэки атлетика (сүүрүү), 
хайыһар күрэхтэһиилэрэ, график быһыытынан, 
үрдүк тэрээһиннээхтик ыытыллаллара. Николай 
Винокуров бэйэтэ үчүгэй тустуук, хапсаҕайдьыт, 
сүүрүк уонна хайыһардьыт этэ. Кэлин хапсаҕайга 
республика хас да төгүллээх чемпиона буола 
сыдцьыбыта.

Тустуунан сөбүлээн дьарыктанар уолаттар 
бааллара: Александр Харитонов, Николай 
Винокуров, Ким Винокуров, Василий Попов, Вася 
Арьянов, Егор Арьянов уонна улахан ыйааһыҥҥа 
Гавриил Федотович Корякин. Кинилэр күрэхтэһии 
кыайыылаахтара, призердара этилэр.

Сүүрүүнэн дьарыктанааччы уолаттар: Николай 
Винокуров, Николай Слепцов, Алексей Герасимов, 
Михаил Ажигалов, Хрисанф Назаров, Егор Арьянов 
уонна кыргыттар: Светлана Корякина, Розалия 
Кузнецова, Анна Левина тэрилтэлэрин чиэһин 
көмүскүүллэрэ.

1961 с. муус устар 22-23 күннэригэр оройуон 
үрдүнэн бастыыр иһин хайыһарга күрэхтэһии 
ыытыллыбыта. Бастакыкүн 10*3*10* Юкмэстафетаҕа 
райсовет уонна совхоз сүүмэрдэммит хамаандата I 
миэстэни ылбыта. Хамаанда састаабыгар Николай 
Винокуров, Катя Попова, Николай Слепцов, 
Михаил Ордахов сүүрбүггэрэ. II миэстэни сибээс, 
райпо сүүмэрдэммит хамаандата ылбыта. Манна 
Алексей Герасимов, Светлана Корякина, Егор 
Арьянов, Михаил Ажигалов сүүрбүттэрэ. Бу күн 
күүстээх тыал (буурҕа) түһэн хайыһар суолун тибэ 
турар буолан көрдөрүү мөлтөх этэ.

Иккис күн 15 км уолаттар, 5 км кыргыттар 
биирдиилээн бастыыр иһин сүүрэллэр. Аны бу 
күн улахан ириэрии буолан, хаар хайыһарга сыста 
сылдьар этэ. Онон хас да киһи дистанцияны 
түмүктээбэккэ эрдэ туораабыттара. Бириэмэ 
көрдөрүүтэ олох мөлтөх этэ. I миэстэни Алексей 
Герасимов ылан 1961 с-х оройуон чемпионун 
бочуоттаах аатын ылары ситиспитэ. II миэстэҕэ 
Николай Слепцов, III миэстэҕэ А. Мохосоев 
тиксибиттэрэ.

Кыргыттар 5 км сүүрүүлэригэр Светлана

Корякина I миэстэни ылан оройуон 1961 сыллаах 
чемпионкатынан буолбута.

1962 с. Үрүҥ Хайаҕа үлэлээбитим. Онно 
Василий Лазарев, Петр Васильев, Тамара Степанова 
уонна мин хамаанда тэринэн баран, оройуон на 
кыайан киирбэккэ күрэхтэһиигэ кыттыбатахпыт.

Ахтыыны суруйда 1959-1962 сс. Анаабырга 
үлэлээбит Герасимов Алексей Гаврильевич, 
педагогическай үлэ ветерана, пенсионер.

Хорообут боһ. 28.07. 2012 с.

КИЭН ТУТТЙР КНБНМ

1962 с. Саха АССР норуоттарын IV спартакиадата 
буолбута. Онно мин, Иванов Василий Денисович, кылгас 
дистанцияларга сүүрүүтэ кьггтыбыгым. Ол сылдьан 
арай иһиттэхпинэ: «Хоту дойду хоһуун уола, чулуу 
тустууга Николай Винокуров ынырыллар», - диэтилэр. 
Мин истээт, тустар сирдэригэр сүүрдүм. Ол тиийэн 
көрбүтүм, кыра унуохтаах, толору этгээх-сииннээх уол 
оҕото туста киирдэ. Көрөн турдахпына өр-өгөр гыммата, 
чыпчылыйыах түгэнэ киһитин хайдах эрэ тэбэн эрэрэ 
баара да, илиитинэн умса сөрөөн түһэрдэ. Отгон 
иккиһин көбүөргэ сарсыныгар ынырдылар. Мин бу 
сырыьҥа хайдах охторор эбит диэн эмиэ көрө сүүрдүм. 
Тиийбитим, сан ардыы тустан эрэллэр. Ки1шм сымсата, 
түргэнэ, бэйэтигэр эрэллээҕэ сүрдээх, утарылаһааччытын 
самнарардыы көрөн-истэн, тутган-хаптан киирдэ эбээт! 
Өр-өтөр гыммата — көрөн туран киһитин хайдах атаҕьш 
тиҥилэҕиттэн ылбьггьш өйдөөбөккө хааллым. Эмискэ 
үлүгэр өрө тардан иһэн эргитэн кэбистэ. Киһитэ сири 
илиитинэн таарыйбытын билбэккэ да хаалла. Онно 
салла санаабыгым уонна хоту даҕаны сэниэлээх тустар 
уолаттар бааллар эбит диэн түмүккэ кэлбитим.

Тустууга улахан сыһыана суох киһибин. Ол да буоллар, 
бу уол уһун кэмҥэ Сахатын Сирин аатырдыыһы дии 
санаабьггым. Ол да курдук буолбута. 1968 сылга I 
Манчаары спартакиадатыгар күрэхтэһэрим быыһыгар 
тустар түһүлгэтигэр баран икки төгүл көрбүтүм уонна 
улахан ыалдьааччыта буолбутум. Онно эмиэ түргэнин, 
сымсатын, албаһа арааһа элбэҕин бэлиэтээбитим. 
Утарсааччыта оҥорбут албаһын утары атын албаһынан 
бэрт түргэнник охтортуур этэ.

Онон мин билэрбинэн, Саха сирин хас да төгүллээх 
кыайыылааҕа буолбут буолуохтаах. Ол кэнниттэн өр 
кэмҥэ көрбөккө сылдьан баран, быйыл түбэһэ түһэн 
көрүстүм. Кҥһим бэйэтэ бэйэтинэн сылдьар эбит, 
билигин да тустуох курдук туггар-хаптар. Кини күн бүгүн 
доруобай, этэҥҥэ сылдьарьггтан үөрдүм. Билигин даҕаны 
бэйэтин холобурунан чөл, чэгиэн-чэбдик олоҕу сырдата, 
оҕолору иитэ-үөрэтэ, такайа сылдьарыттан астынным, 
махтанным. Уонна киэн туттуу санаата миигин кууста. 
Маннык дьон баар буолалларын тухары норуот сайда-



үүнэ, чэчирии-чэлгийэ туруор диэн бигэ эрэллээхпин.
Мин кырдьаҕас киһи быһыытынан, хоту дойду 

хоһуун уолутар, чулуу тустуугар Винокуровка алгыс 
тылын бастынъш аныыбын. Аны да сырдыкка, ырааска, 
чыпчаалга тардыһар ыра санаата саппаҕырбатын, 
үчүгэйгэ, үтүөҕэ, үрдүккэ тардыһар өркөн өйө 
өтбөөдүйбэтин. Чөл, чэгиэн-чэбдик, чиҥ, бигэ туруктаах, 
айыы сиэрдээх дюллоох олох туһугар охсуһар дьулуура- 
тулуурауҕараабатын. 80-нун аһаратүһэн, 90-нунтомточчу 
туолан, 100 сааһыгар сүүрэ сырыттын. Дьоҥҥо-сэргэр, 
чугас дьонугар үөрүүнэн ситэри, дюлунан толору иллээх- 
эйэлээх буоллун.

Киһи буолан килбэйдин, саха буолан сандаардын, 
сарсыпныта саргылаппып, өйүүҥнүгэ өрөгөйдөөгүн, 
дюл-соргу тосхойдун, мичил-кэскил, туску-уйгу 
буолуохтун! Дом!!!

Иванов Василий Денисович (Черная Молния), 
Дальнай Восток 2 төгүллээх призера. Шведскэй эстафета 
кытгыылааҕа, Манчаары бирииһин 5 төгүллээх призера,
1962 с. IV спартакиада 3-с призера, Дьокуускай куорат 
1961 с. чемпиона. «Саха сиригэр физкультура, спорт 
сайдьтьггыгар кылаат» бэлиэ хаһаайына. Горнай улууһун 
Ытьтк киһитэ.

29.08.2010 с.

ДОМ  М УН Д РА!

Былыр, биһиги эрабыт Ш -Х  
үйэлэригэр Приморьенан, Кореянан, 
М аньчжуриянан Бохай государствота 
диэн үөскээн сылдьыбыта. Кэлин X үйэҕэ 
Китай государствота Бохай государствотын 
сэриилээн ылбыта, холуонньа гыммыта.

Бохай государствотыгар кэриэйдэр, 
маньчжурдар, тунгусстар (эбэнкилэр) 
уо.д.а. омуктар бааллара. Тунгусстар кулут- 
хамначчыт буолуохтарын баҕарбатахтара, 
Китай былаастарыттан куотан хоту, арҕаа 
күрэммиттэрэ.

Николай Винокуров өбүгэлэрэ — 
тунгусс эбэҥкилэр күүстээх-уохтаах, 
кыанар дьон буоланнар, Хотугу Муустаах 
муора биэрэгэр тиийэннэр биирдэ 
тохтообуттар, Анаабырга тиийэн биирдэ 
аараабыттар, Д ьэһэйгэ дьиэ-уот, ураһа 
оҥостон олохсуйбуттар.

Коля кыра эрдэҕиттэн табаҕа эриллэн 
улааппыта, аймахтарын кытта колхозка 
булка, табаҕа сыстан үлэлээн улааппыта. 
Кэлин туундараҕа таба көлөнөн үгүстүк 
бултуура-алтыыра.

Саха сирин норуоттарын
спартакиадаларыгар Анаабыр улууһун 
аатын-суолунчиэстээхтик,ситиһиилээхтик 
көмүскүүрэ. 1958 сылтан хапсаҕайдаһан 
тустууга 5 сыл устата иннин биэрбэтэҕэ, 
кэлин ветераннар тустар буолбуттарыгар, 
республикаҕа эмиэ 5 сыл устатыгар кими 
да илиилээх-атахтаах оҥорботоҕо.

Тунгусс, эвенк диэни судургутутан 
тоҥус диэҕиҥ. Николай тустарыгар туттан- 
хаптан, тэлэкэчийэн, дьиҥнээх тоҥус 
бухатыырын курдук буолара.

1970 с. Коля долгуйар Дьокуускай 
куоракка салайар кадрдар оскуолаларыгар 
үөрэммитэ. Үөрэнэ сылдьан тустуу 
секцияларыгар көтүппэккэ дьарыктанар, 
өрөбүл диэн өрөөбөт, бырааһынньыкка 
сынньаммат буолара.

М ин Коляны кытта куорат 
күрэхтэһиитигэр биирдэ тустан турабын. 
Тура сылдьан үрдүк стойкаҕа тустара. 
Этэ-сиинэ тимир курдуга. Бэлиэлээх —
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кырынаас курдук түргэнник  хаптас гынан 
атахха киирэрэ. Б эйэтэ атахха киллэртэрбэт 
буолара. Туран тустууга кы айы а суохпун 
билэн, үлэлээн  күүспүн бараабатаҕым. 
Коля партерга мөлтөх соҕуһун билэрим. 
Ол саҕана булгуччулаах партер диэн  баара. 
Онон партерга кыайарга бы лааннам мы ты м 
уонна күүскэ үлэлээн  н эһи и лэ  кыайан 
турардаахпын.

Атаһым, табаары һы м Н иколай  
Винокуров чөл олох дьиҥ нээх  
пропагандиһа, биир кыыс оҕолоох, ииппит 
уоллаах, сэттэ сиэннээх , бакаа 3 хос 
сиэннээх (өссө эбиллиэхтэрэ) Анаабыр 
улууһун биир дьоллоох сис ыала.

Коля, аҕыс уоҥ ҥ ун ааһаар, тоҕус 
уоҥҥун туолаар, сүүс сааскар сүүрэ 
сылдьаар! Сүүс ты һы ы нча солкуобайы 
сотон ылан сиэннэргэр , хос сиэннэргэр  
бэлэхтээр!

Барыгытыгар доруобуйаны, дьолу- 
соргуну баҕарабын!

Дом Мундра! Дом Мундра!

Владимир Д А Н И Л О В, 
нуучча слада тустуутун Аан дойдутааҕы

А кадемиятын
чилиэн-корреспондена.

АНААБЫ РГА - СААСКЫ Л ААХХА

М и н  у б ай ы м  К о р я к и н  Г авриил  
Ф ед о то в и ч  1951-1958 сс. Б үлүүтээҕ и  
п е д у ч и л и щ е н ы  б ү т э р э н ,  А наабы р 
о р о й у о н у гар  уч у у тал ы н ан  ан ан ан  
ү л э л и и  барбы та . М и н  о ч чолорго  уон 
саастаах  эти м , д ьо м м у т  кы рдьаҕастара.

У б ай ы м  аан  б астаан  учууталы нан , 
о ск у о л а  д и р е к т о р ы н а н ,  о н тон  
р а й к о м о л  1-кы  с е к р е т э р и н э н ,
р а й к о м ҥ а  ү л э л э э б и т э .  Х а н н ы к  да үлэҕэ 
ү л э л э э б и т и н  и һ и н ,  олохтоохтор  д и р и ҥ  
у б а а с т а б ы л л а р ы н  ы лбы та . Ол курдук 
к и н и  у у с -у р ан  ты л  м аастар а , к и м и  да 
кы тта  у о п с а й  ты л ы  булан  к ү л э -ү ө р э  
к э п с э т э р э ,  ол и һ и н  д ь о н н о р  к и н и н и  
б а с т ы ҥ  с ү б э һ и т  о ҥ о с то л л о р о .



К и н и  б асты ҥ  сп ортсм ен  — 
тустуук, атаҕы нан да бы һы й  этэ. К эл и н  
республика хас да төгүллээх  ч ем п и о н а , 
хапсаҕайга спорт м аастара  буолбута.

М ин 1958 с. торговай  оскуоланы  
бүтэрэн , А наабы рга аты ы һы ты н ан  
ананан  убайы м аахха үлэли и  барбытым. 
А наабыр би һи ги  оройуоммутуттан  
айы лҕаты нан  олох атын этэ. Д ьо н о - 
сэргэтэ  эм иэ.

О нно ти и й эн  аан м аҥ н ай  билсибит 
дьонум — убайы м  табаары стара  М отрена, 
Н иколай  В инокуровтар  буолбуттара. 
М отя Бүлүү  Х ам паты ттан  төрүттээҕэ, 
кип  — к и э ҥ  арылхай харахтаах, олус 
номоҕон к ө р ү ҥ н ээх  биир дойдулааҕым 
этэ.

Н ик олай  олохтоох уол, кэлби т- 
барбыт, элбэх саҥ алаах , өрүү 
спортивнай  ф о р м ан ан  сылдьар спорт 
советы н председателэ, д ь и ҥ н ээх  ыччат 
лидерэ. Ы ччаттары  к и н и  бары  үлэлэргэ , 
күрэх тэһ и и л эр гэ  түм эрэ . У байы м  аллар 
атаһа, и сти ҥ  табаары һа , «ылгын уола» 
эбит этэ. К и н и л эр  к э п с э э н н э р и т т э н  
дьиэ и һ э  оргуйан олорор буолара.

Н ик олай  И н н о к ен т ьев и ч
м иигин  спортка  сы һ ы ар ан  барбыта. 
Аан бастаан  1960 с. «С айы ны  
атаарыы» б ы рааһы н н ьы гар  кы ттан , 
сүүрүүгэ бастаабы ты м . О нтон  
сааскы  к ү р эх тэһ и и гэ  т э р и л тэ л э р и н э н  
күрэхтэһи и гэ  кы ргы ттарга  ч ем п и о н -  
наабы ты м. Ону таһ ы н ан  уус-уран  
сам одеятельноска  акти в н ай д ы к
кы ттарбыт. Н ина  К ы лтасова  к э р э -н а р ы н  
куолаһы н  билигин  да истэр  курдукпун. 
Л иза, Х рисанф  ү ҥ к ү ү л э э н  тэй элл эр э . 
А наабы р ы ччаттара туохха бары ты гар 
активнай ды к  кы тталлара.

Туундараттан  «Гавриил Ф едотович  
балтын» көрөөрү м аҕаһы ы м м ар  
аты ы лаһааччы  элби и рэ . О рдук Огдоо 
эм ээхсин  ы алдьы тты ы ра, то ҥ  балы к 
кэһ и и т и н  аҕалара, ону м и н  си эбэт  
этим. Х аһан  сиэбит  аһы лы гы м  баарай , 
онтон кэл и н  олус сөбүлүүр аһы лы гы м  
буолбута.

Н и к о л ай  бултаан кэллэ да, 
к э һ и и т и н  - араас булт этин  аҕалара. 
Б ии рдэ  бултуу бараары  таба таҥ аһы н  
к э т эн  баран  б и һи эхэ  кэлби ти гэр , хайа 
оҕонньор кэллэ  д и эн  билбэтэҕим , 
онуоха Н и н а  Васильевна: «Не узнала, 
это Н и к о л ай  в своей  ф орм е же», - ди эн  
күллэрбитэ .

У байы м  аах 1960 с. дойдулары гар 
көһөн  барбы ттара. У байы м барарыгар 
табаары стары гар , м и и ги н  көрө, 
хары сты ы  сы лдьаллары гар  эп п и т  этэ. 
Ол и һ и н  элбэх к и һ и  м ин  үлэби н - 
хам н асп ы н  и н ти р и э һ и р ги и р  этэ. Ордук 
убайы м  табаары стара  В инокуровтар , 
рай ко м  ү л эһ и тэ  Захаров уо. д. а.

И к к и  сыл ү л эл ээн  баран , райком ол  
м э к т и э т и н э н  дойдубар педучилищ еҕа 
А ндросова Д усяны , В аряны  илдьэ 
кэлб и ти м , кы ргы ттары  бэй эм  дьом м ор 
олордубутум. К и н и л эр  үөрэхтэрин  
б ү тэр эн  үчүгэй  ү л эһ и т  буолбуттара.

К ы лгас да к э м ҥ э  олордорбун, 
онно  көрсүбүт олоҕум аргы һы н  А лексей  
Г ерасим овы  кы тта ыал буолан, түөрт 
оҕолонон , уонтан  тахса с и э н н э н э н ,  45 
сыл устата дьоллоохтук олордубут.

У байы м  сы рды к ты ы на бы стаары  
сытан: «А наабы рдаргы н кытта, 
туһулаан  туран  В инокуровтарды ы н, 
с и б ээ с к и н  бы һаайаҕы н, оҕолорбутугар, 
с и эн н эр б и ти гэ р  өрүү кэп си и р  буолаар», 

д и эхтээби тэ . У байы м к э р и э һ и н  
толорон  бу кы лгас ахты ы бы н суруйдум.

Г ерасим ова (К о р як и н а)  
С ветлана А лександровна , 

К ом сом ол  XV съеһин  
делегата, м етодист учуутал, 
п едагоги ческай  үлэ ветерана

Хорообут бөһ., 2012 с.



ТЫА ХАҺААНЫ СТЫ БАТЫГАР  
КВРДВРҮҮЛЭР ҮРДУКТЭРЭ

М ин ахты ы бы н су- 
руйуом и н н и н э , аан 
бастаан Н иколай  
И н н о к е н т ь е в и һ ы  
ханна көрсөн, кэп- 
сэтэн билистибит 
этэй диэн  боппуру- 
оска эппиэти  кы- 
айан булбатым. Ол 
гынан баран, кэр- 
гэним сыл аҥ аары н  
курдугунан тиий- 
иэр диэри, к и н и - 
лэргэ аһ ы л ы ктан ан  
олорбутум. Онно 
биир райком  үлэ- 
һитэ сы лдьарбы н боппутун үрдүнэн , 
үлэлээбит кэм им  устата к и н и л и и н  
табаары стаһарбы н бырахпатаҕым.

И тилэри тоҕо ахтаҕын диэтэххэ, сыл- 
дьыбыт сирдэрим тухары араас салайа- 
аччылары, үлэһиттэри  кы тта  аалы сты м  
ини, аалсыбатым ини, ол гы нан  баран бу 
кини  курдук убаастыыр, тэҥ н ээх  курдук 
кэпсэтэр  ки һ и м  суоҕун кэриэтэ.

Төһө да бастаан  көрүүгэ хабыр 
соҕустук саҥ ардар-и ҥ эрдэр , к и н и  эти- 
итигэр туһалааҕа элбэх буолааччы. 
Ол барыта дойдутун д ьо н у н -сэр гэти н  
туһугар сүрэҕинэн  ы алдьары н  биир бэ- 
лиэтэ буоларын олох олордоҕум аайы - 
тын өйдүүбүн. Омос көрүүгэ туох аат- 
таах аһаҕас айахтаах к и һ и н и й ,  туолбаты 
куолулуу сылдьар диэн  өйдүөххэ сөп 
курдугун и һи н , ол туруорсар боппуру- 
остарын бэйэтигэр  сүктэрдэххэ, ким  да 
м эһэйдээбэт  буоллаҕына, толорбута баар 
буолааччы. О лортон билигин , арааһа, 
элбэх к и һ и н и  кы ты н н ар ан  да туран, 
тэрээһи н  кы аллы бат боппуруостары н 
бы һаарбы ты н холобур аҕалыам этэ.

«Анаабыр» уонна «Севернай» совхоз- 
тар саамай үрдүк көрдөрүүлэрэ к и н и  
управление кы д аабы н ай  зоотехн и гы н ан  
үлэлиир кэм игэр  си ти һ и л л и б и ти н  ах-

тары хайаан  да наадалааҕы нан  ааҕабын. 
М анна даҕатан эттэххэ, «Анаабыр» совхоз 
директора  к и н и н и  рядовой зоотехнигы- 
нан  үлэлэп п эт  буола сатаабы тын, управ- 
ление н ачальн и гы н  бы һы ы ты н ан  кы ла- 
абы най  зоотехн и гы н ан  үлэҕэ ылбытым. 
М анна үлэҕэ к и и р ээ т  хаан атастаһы ы ты н 
и и лээн -саҕ алаан , бэйэтэ  сүүрэн-көтөн 
ы ы п п ы ты н  түм үгэр  совхозтарга үрдүк 
көрдөрүүлэр си ти һи лли би ттэрэ . Хар- 
гин табалары  бэйэтэ сүүрэн-көтөн, 
сөм өлүөтүнэн  биир да табаны  энчирэп- 
п эк к э  аҕалбыта. Бу м ээнэ  ки һ и  ылым- 
мат дьы алата этэ, ону к и н и  к и һ и тэ  бэр- 
дэ буолан аҕалбыта. Олор ы стаада буолан 
аҕыйах сылга ыстаадалар көрдөрүүлэрин 
балайда тупсарбы ттары н  саарбахтаабап- 
пын.

Ы стаадалар  и к к и  ардыларыгар урут 
хаһан  да оҥоһуллубатах  басты ҥ уопуту 
атастаһы ы , ол курдук «Севернай» совхоз- 
ка, Т уприн  Д м и три й  К онстантинович  
биригэдьиирдээх  ыстаадатыгар барбыта. 
А нал програм м а оҥ оһуллан  бүтүн рай- 
ком уонна райисполком  үлэһиттэрэ  кыт- 
ты ы лаах  хас да сыл барбыта. Табаһыттар 
биир ы стаада үлэтин  м иэстэтигэр  бил- 
си и н и  таһ ы н ан , к и э һ эти н  үөрэх кэн ни т- 
тэн  б эй э -б эй эл эр и н  билсиилэрэ , уопут 
атастаһы ы лара барара. М аны  барытын 
сүрүн н үүр  үлэһит наадата, ону ки н и  
сатаан  тэрий би тэ  уонна мин барыахпар 
диэри  үлэлээбитэ.

К үннээҕи  үлэ бүппэт кы һалҕата устар 
уу курдук ааһара, ону Н иколай  И нно- 
кентьевич  курдук дьон баар буолан, туох 
эмэ саҥ а сү ү р ээн н эр  ки и рэллэрэ . Ыкса 
доҕордуу буолбатахпыт и һ и н , мин өйбөр 
ити ы лы м м ы т үлэтин  тиһэҕэр  тиэрдэрэ 
к и н и н и  к и һ и  б ы һ ы ы ты н ан  улаханны к 
убаасты ы рбар  ти эрд иб итин  билигин  да 
саарбахтаабаппы н .

Т и и й ээ п п и н  кы тта  табаһы ттар  олорор 
усулуобуйалары н туруорсуута буолар. 
Б и л и ги н  А наабы р табаһы ттара  барыта 
көһөрүллэ сы лдьар итии  балогунан хаач- 
ч ы лл ан  олорбуппут диир  буоллахтарына, 
у лахан н ы к  сыыстараллар. М ин тиий- 
эрбэр аҕыйах кы аллар  уонна туруорсар 
дьон  эрэ и т и н н и к  дьиэлэргэ  олороллоро.



Оттон эдэр табаһы ттарга  уонна кы ал л ы - 
бат өттүгэр суоҕа. М анна, биллэн  турар, 
таба тириитэ, сыарҕа буолар мас, онтон 
да атын боппуруостар м эһэй д и и ллэрэ .

Б иһиги , райком  I секретара Жу- 
ков А лександр П етрович уонна мин, 
Удачнайдааҕы ГОК-ты кы тта  дуогабар 
түһэрсэн  бүрүөһүнүттэн  саҕалаан  ф ане- 
ратыгар тии й э  бы һаарбы ппы т. Таба ти- 
риитин  босхо биэрии б ы һаары ллы бы ты н  
таһы н ан , тэр ээһ и н  үлэтэ күүтэрэ. Балары  
төрдүттэн бы һаары ы га, дьону  түм э тар- 
дыыга Н иколай  И нн окентьевич , бэйэтэ  
этии ки л л эр б и т  к и һ и  бы һы ы ты н ан , ыл- 
сан үлэлээбитэ. Бу үлэ түм үгэ би л и ги н  да 
көстөр. Ону төрдүттэн  бы һаары ы га кы т- 
ты спы ппы н  дьоллооҕунан  ааҕынабын.

О ччотооҕуга кы ы л табаны  ытыы 
К расноярскай  кы раай  сиригэр-уотугар  
оҥоһуллара. О нно дуогабар түһэрсии  
наадата ти р ээн  кэлбитигэр  К аж ен к и н  
А лександр Ф и л и п п о ви һ ы  доҕор биэрэн, 
к ы һ ы ҥ ҥ ы  п олярнай  т ү ү ҥ ҥ э  ком анди- 
ровкалаабы ты м . Б и л и ги н  да саллабы н, 
тоҕо он н ук  дьаһалы  ы лбы ты м  буолла 
диэн. И к к и  ый к э р и ҥ э  бадахтаан сыры- 
ыны сы лдьан , анараа салалтаны  көрсөн 
дуогабар баттаһан  кэлбиттэрэ . Бу эттэх- 
хэ дөбөҥ, и с -и һ и гэр  киирдэххэ, биир 
да суола суох, полярнай  түүн , ай ан ы ҥ  
устата к и һ и н и  буолуохтааҕар ки м и  да 
көрсүб экки н , техника  алдьан наҕы н а 
бэйэҕиттэн  тутулуктаах. Дьэ, быһата, 
туундараны  билии  уонна бэйэ күүһүгэр  
эрэллээх  буолуу этэ.

К и н и  д ьо ҥ ҥ о  к и һ и л и и  сы һ ы ан ы н  
ылар эбит буоллахха, биир табаары һы  
бы ы һаабы ты н ахтан аастахпы на табы л- 
лар. Ол к и һ и  кэлин  ы ры ы н ак  кэм игэр  
улахан ком м ерсант буолан сы лдьары н 
көрбүтүм. И спэр санаабы ты м  — арай 
Н иколай  И н н ок ен тьеви ч  көмөлөспөтөх 
буоллун, хаайы ы  к и һ и т э  буолара 
саарбаҕа суох этэ. Бу к и һ и  и ти р эн  баран 
бэсти ли эти н эн  ы ты алаабы ты н  түм үгэр  
үлэтиттэн  уһуллары н таһ ы н ан  хаай- 
ыы к и һ и тэ  буолуохтааҕа. Ол оннугар 
үлэтигэр хаалбыта.

Н .И .В инокуров спорт диэн  баран ыта- 
абатах эрэ к и һ и , ол туһунан  атыттар ах-

таллара  буолуо. Табаны спортивнай  оон- 
ньууларга Д ьокуускайга  сөмөлүөтүнэн 
көтүтэн  аҕалбыт, м ин  билэрбинэн , кини  
соҕотох. Бу А наабы р түгэҕиттэн  аҕалыы 
эм иэ үгүс сы ран ы -сы лбан ы  эрэйэрэ, 
хайа оччотооҕу к э м ҥ э  харчы тиийбэ- 
тэ, ветеринарнай  надзор, онтон да атын 
м эһэй дэр  бааллара. К ы рдьы га, харчы- 
ты н бы һаары ы  м и и ги н эн  ааспы ты н 
и һ и н , үлэтин  толоруута сыттаҕа дии. 
М аны  ким  да көмөтө суох аҥаардас бэй- 
этэ оҥорбута. Бу түбэлтэ да к и н и  спорт- 
ка б эр и н и и лээҕ и н  көрдөрөр, эгэ бэйэтин  
оройуонун  и һ и гэр  төһөлөөх сүүрбүтэ- 
көп п үтэ  буолуой.

К и н и  зо о тех н и к  бы һы ы ты нан  
ү лэтин  ахта барбаппы н. Б иһи ги  би- 
иргэ үлэлиир  к эм м и ти гэр  оройуоҥ ҥ а 
тыа хаһаайы сты бата  саамай үрдүк 
көрдөрүүлэри си ти һ и и т и гэр  к и н и  сүрүн 
толорооччу б ы һ ы ы ты н ан  үлэтэ улаха- 
н ы н  этэ да барыллыбат.

В инокуров В асилий С тепанович, 
СР 12-с ы ҥ ы р ы ы лаах  Үрдүкү Сэ- 

би этин  депутата, республика  тыатын 
хаһаай ы сты баты н  үтүөлээх үлэһитэ, 

эк о н о м и ческ ай  наука кандидата , А наа- 
быр, Э б ээн -Б ы тан тай , Ө ймөкөөн улуу- 

стары н бочуоттаах олохтооҕо.



Анаабыр оройуонупан спорт маастардара

Хапсаҕайга

1. Винокуров Н. И. - хапсаҕайга спорт маастара, көҥ үл  тустууга маастарга 
кандидат, С С Р С  ф и зическэй  культураҕа туйгуна, СӨ үтүөлээх тренерэ, спорт 
ветерана, А наабыр улууһун Бочуоттаах граж данина. Х апсаҕайга өрөспүүбүлүкэ 10 
төгүллээх чемпиона.

2. И ванов В.П. - спорт маастара.
3. С аввинов С.П . - спорт маастара.
4. Т орговкин  Алексей
5. Т орговкин  Сергей
6. К оряки н  Г.Ф. - спорт маастара.

Көнүл тустууга

1. И ванов Н .П . - спорт маастара, М осква куорат 3 төгүллээх чемпиона.
2. Винокуров Н .И . - спорт м аастары гар кандидат. Ө рөспүүбүлүкэ көҥүл тустууга 

хас да төгүллээх чемпиона.
3. К орякин  Г. Ф. - спорт маастары гар кандидат.

Хотугу многоборьеҕа

1. Туприн П .К . - спорт маастара
2. С пиридонов В.В. - наартаны  үрдүнэн  ойууга спорт маастара.
3. П етров П .З. - наартаны  үрдүнэн  ойууга спорт маастара.
4. Туприн Т .И . - наартаны  үрдүнэн  ойууга спорт маастара.
5. Туприн К .Н . - наартаны  үрдүнэн  ойууга спорт маастара.
6. Д ьяконов  А.П. - м аам ы ктаны  быраҕыыга РФ  спордун маастара.
7. П утятин И.В. - н ац ион альн ай  ы станы ы ларга  спорт маастара.

Анаабырга спорт сайд ар ы гар  үлэл ээби т  дьон уонна спорду  өйөөбүт  салайааччы лар

1. Винокуров Н .И . - спорт маастара.
2. П ротодьяконов С .П . - спортивнай  оскуола директора.
3. Туприн К .Н . - спортивнай  оскуола директора , Ү рүҥ  Хайа оскуолатын 

учуутала.
4. Борисов А.Г. - үгүс сылларга спортсовет председателинэн  үлэлээбитэ. 

Активистар ,  салай аач ч ы лар

1. М атвеев Н .Н . - 1980-1985 сс. А наабыр орто оскуолаты н боксаҕа тренерэ.
2. Андросов Б.Е. - оҕо спортивнай  оскуолаты н тренерэ.



3. С аввинов С .П . - хапсаҕайга спорт маастара, редактор.
4. К оряки н  Г.Ф. - хапсаҕайга спорт маастара, ком сом ол райкомун 

секретара.
5. А лександров И .Н . - С С К П  райком ун  I секретара.
6. Л истиков И .П . - С С К П  райком ун I секретара.
7. Андросов Н .Е. - А наабыр улууһун баһылыга.
8. П етров П.М .

Хотугу многоборьеҕа тренер  Туприн К.Н. и и т ил л ээч ч и л эр э

1. С пиридонов А.А. - СӨ, РФ  спордун маастара.
2. Туприн Т.И . - РФ спордун маастара.
3. Туприн П .К . - СӨ, РФ  спордун маастара.
4. С пиридонов  В.В. - СӨ, РФ  спордун маастара.
5. Туприн В.Л. - СӨ, РФ  спордун маастара.
6. Туприн М .Н. - РФ  спордун маастара.
7. Туприн А.Д. - СӨ, РФ спордун маастара.
8. С пиридонов М .К. - СӨ, РФ  спордун маастара.
9. К ылтасов И .Е. - СӨ спордун маастара.
10. Туприн К.А. - СӨ, РФ  спордун маастара.
11. Туприна А.А. - СӨ спордун маастара.
12. Туприн К .Н . - СӨ, РФ спордун маастара.
13. С авченко А.Н. — спорт маастарыгар кандидат.
14. Кляус Л .И . — I спортивнай  разрядтаах.
15. Туприн А.И. — I спортивнай  разрядтаах.
16. П опов А.В. — I спортивнай  разрядтаах.

“Азия оҕолоро” спорт оон н ьуулар ы гар  к ы т т ы б ы т  кэскиллээх  спор тсм еннар .  2012 с. 
ыйын 1-5 к.

1. П оном арев В.В. - боксаҕа.
2. П опов А.Е. - боксаҕа.
3. П етров И .Н . - көҥ үл тустууга.

О л им пийскай  резервэ оскуолаты гар д ь а р ы к т а н а л л а р

1. П оном арев В.В. - боксаҕа
2. П опов А.Е. - боксаҕа
3. Петров И .Н . - көҥ үл тустууга.

Бу оҕолор үһүөн Н .И .В инокуров  си эн  бы рааттара буолаллар.



Хаһыапар суруйууларыттан

"Урожай" общество юбилейын көрсө

М У У С Т А А Х  Б А Й Ҕ А Л
К Ы Т Ы Л Ы Т Т А Н

1973 сыл. Рига. Латвия столицатыгар 
Европа самбоҕа чемпионата буолбута. Онно 
советскай бөҕөстөр чаҕылхай кыайыыны 
ситиспиттэрэ. Ол ситиһии өйдөнөр, самбо 
дойдута - Советскай Союз. Бу тустуу биһиги 
норуоттарбыт национальнай тустууларыттан 
таҥыллан, талыллан оҥоһуллубута.

Европа чемпионатын күннэригэр 
биһиги дойдубут араас омуктарын бастыҥ 
спортсменнара бэйэлэрин национальнай 
тустууларын көрдөрбүттэрэ. Биһиги хап- 
саҕайбыт грузиннар чидаобаларын кэнниттэн 
иккис нүөмэринэн көрүллүбүтэ - сахалыы 
тустуу лаппа кэрэхсэнэрин кэрэһэлиир. 
Хапсаҕайдьыттартан Ригаҕа тиийбит Николай 
Винокуров уонна Петр Алексеев, сахалыы 
сытыы тустууну көрдөрөн, омук сирин 
тустууга федерацияларын представителлэрин

улаханнык сэҥээрдибиттэрэ...
Николай 60 кг ыйааһыҥҥа тустар. 

Республика тустууга биир күүстээх маастара. 
Кини Анаабыр оройуонунааҕы Дьэһэй 
нэһилиэгин булчута, табаһыт колхозтаах 
кэргэнигэр төрөөбүтэ. Төрөппүттэрэ 
"Челюскин" колхоз чилиэннэрэ этилэр. Коля 
тустан, атах оонньоон, сүүрэн, хайыһардаан, 
маамыктаны быраҕан, тамайа сиэлэр таба 
үөрүн манаан, күндү кылааннаах түүлээҕи 
сонордоһон улааппыта...

Сэттэ кылаастаах оскуоланы бүтэрбит 
Коля Винокуров (көрөөччүлэр Кыра уол 
дииллэрэ) оройуонун ыһыаҕар Анаабыр 
аатырбыт бөҕөстөрүн охтортоон, 14 киһини 
кэннигэр хаалларан, чемпионнаан соһутар. 
Ону ааһан сүүрүү 100 метртэн 5000 метригэр 
диэри бары дистанцияларга уонна атах 
оонньууларыгар бастаталыыр.

1957 сылтан хапсаҕайдьыт
Винокуров республика чемпионаттарыгар 
кыайыылаахтык кыттар. Көҥүл тустууга 
өссө 1960 с. бастакы разрядтаах. Якутскайга 
маастар Николай Гоголев кэнниттэн иккис

N
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миэстэлэнэр. Эдьигээннээҕи уонна Киин 
зоналарга бастаталыыр. 1970 с. Якутскай 
көбүөрүгэр маастардар П.Алексеев,
А.Габышев, И.Халдеев уонна Н.Винокуров 
эдэрдэри киһилээбэтэхтэрэ: бириистээх 
миэстэлэри бэйэлэрэ үллэстибиттэрэ. 
Анаабыр ааттааҕа спорт бу көрүҥэр маастарга 
кандидат аатын ьтлбыта.

Николай хапсаҕайдаһыыга Саха АССР 
1960, 1965, 1968, 1969, 1973, 1975 сыллардааҕы 
чемпиона. Быйыл Манчаары аатынан 
спартакиадаҕа уруккута Москва чемпиона, 
спорт маастара Николай Иванову (Ньурба) 
ыраастык бырахпыта. Ити чемпионаттартан 
уол оҕо уйана-хатана биллэр экзамена Нам 
сэлиэнньэтигэр буолбута. 62 кг ыйааһьтҥҥа 
26 киһиттэн уона РСФСР, Саха АССР 
чемпионнара, призердара этилэр. Харса 
суох хапсыһыылар, халбархай бырахсыылар 
түмүктэригэр Анаабыр бөҕөһө түһүлгэ 
пьедесталын үрдүкү үктэлигэр турбута.

ССРС физкультуратын туйгуна Николай 
Винокуров улахан түһүлгэлэргэ биллиилээх 
бөҕөстөрү: Николай Сафоновы, Егор Босиковы, 
Николай Васильевы, Петр Тосукаевы, Петр 
Свешниковы, Геннадий Слепцову, Модест 
Баишевы, Николай Иванову уо.д.а. биллэр 
бөҕөстөрү охтортообут, аатырбыт киһи.

Хотугу Муустаах байҕал эҥэригэр 
бултаабыт, табаны манаабыт,
киномеханиктаабыт хоһуун үлэһит, спорт 
ветерана Николай И ннокентьевич тустар 
мастерствота чочуллан, тактиката табыллан 
иһэр. Билигин да дьарыктанарын тохтоппот. 
Совхозтар уонна колхозтар салайар кадрдарын 
бэлэмниир техникуму бүтэрбитэ.

"Урожай" общество ветерана, бэйэтин 
спортивнай обществотын 20 сыллаах 
юбилейын үчүгэй үлэнэн, сүүрбэттэн тахса 
сылын спордунан утумнаахтык дьарыктанан 
көрсөр...

С.САВВИНОВ, Анаабыр, 
"Эдэр коммунист", 1975 с., 

сэтинньи 7 күнэ.

ТУУНДАРА ТУСТУУГА

Биһиги Николайдыын 60-с сылларга 
көрсүспүппүт. И ккиэн да кыанар уолаттар 
этибит. Биирдэспит Муоматан 5-10 км сүүрүүгэ 
өрөспүүбүлүкэ чөмпүйүөнэ буолларбын диэн,

биирдэспит ыраах Анаабыртан хапсаҕайга 
өрөспүүбүлүкэ бастыҥа буолларбын диэн 
анньыалаһа сылдьарбыт.

Коля кэпсэтэрэ үчүгэйэ, сымнаҕаһа, 
кыахтааҕа харахха быраҕыллара. Бэйэм 
хамаандабар "ыалдьан", наар хапсаҕайы 
көрөрүм. Оо, оһуобай да уолаттар бааллара. 
Баһылай Румянцев, Илья Кондратьев, Роман 
Петухов, Владимир Ефремов, Сергей Ли-Фу 
оччолорго номоххо киирбит улуу тустууктар 
этилэр.

Кинилэр көбүөр таһыгар төгүрүччү 
олорон саҥа тустууктары сылыктыыр, көрөр- 
истэр буолаллара. Харахтарын далыгар 
Николай Винокуров тута киирбитэ. Күүһэ- 
кыаҕа, утарсааччытын саҥа тутуһан иһэн 
тиэрэ көтөрө ураты этэ. Кимтэн да толлубат. 
Бииртэн-биир киһитин илистибэккэ тиэритэ 
көтүөлээн чөмпүйүөн буолбута. Бэйэтин 
ыйааһыныгар тэҥнээҕэ суоҕа. Арай аар- 
саарга аатырбыт Петр Алексеевтыын тэҥҥэ 
анньыһаллара.

Өрөспүүбүлүкэҕэ хаста чөмпүйүөн- 
нээбитин айбыт таҥара билэн эрдэҕэ. 
Николай И ннокентьевич "Урожай"
уопсастыбаҕа бэрэссэдээтэллии сылдьан 
оройуонугар үлэни бэркэ тэрийбитэ. Элбэх 
эдэр тустуугу таһаарбыта. Ханнык да түгэҥҥэ 
араас күрэхтэһиигэ Анаабыр түгэҕиттэн баар 
буоларынан маладьыас этэ. Кини курдук 
бэриниилээх дьон баар буолан, физкультура, 
спорт сайдан кэллэҕэ.

1985 с. тустууга ССРС 41 чөмпүйүөнээтэ 
манна ыытыллыбыта. Кыттааччылар да, кэлбит 
үрдүк сололоох ыалдьыттар да этиилэринэн, 
хаһан да буолбатах спорт улуу бырааһынньыга 
үүммүтэ. Саха тустууктара 1 кыһыл көмүс, 
2 үрүҥ көмүс мэтээли ылан аар-саарга 
аатырбыттара. Ити улахан түһүлгэ тэриллиитэ 
саха улуу тренерэ Д .П .Коркин таһаарыылаах 
үлэтин сыаналааһын быһыытынан буолбута. 
Кини баара буоллар, быйыл 80 сааһын туолуо 
этэ. Дмитрий Петрович албан аатын үйэтитэн, 
спорт киэҥ  эйгэтигэр угуйбут оҕолоро 
таһаарыылаахтык үлэлии-хамсыы сылдьаллар. 
Кини аатынан Судаарыстыбаннай бириэмийэ 
олохтонуута, норуоттар икки ардыларынааҕы 
күрэхтэһии ыытыллара олус үчүгэй. Дьэ, 
бу саха чулуу киһитин сыаналааһын, өрө 
тутуу буолар. 1985 сыл чөмпүйүөнээти 
интэриэһинэй, үйэ-саас тухары өйдөбүл 
гынар сыалтан араас өрүттээх тэрийэр үлэ 
оҥоһуллубута. Онтон биир түгэн: Саха сирэ 
табалаах кыраай быһыытынан биллэрин 
учуоттаан, хайаан да табабытын көрдөрөр



сорук туруорбуппут. Д ьэ, хантан ылыахха, 
хайдах аҕалыахха диэн төбө сы нньы ы та 
боҕо буолбута. Арай ол сы рыттахпы ты на, 
"Анаабыртан кэлбит куруус сөмөлүөтүттэн
2 уучах буур табалаах Н иколай Винокуров 
түстэ" диэн үөрүүлээх сурах иһилиннэ. 
Дьэ, ол табалары күн аайы стадиоҥ ҥ а 
киллэрэн араастаан тутан-хабан, м иинэн 
хаартыскаҕа түһэн  күрэхтэһии  кыттааччылара 
күннээбиттэрэ. О нно астыммы ттарын өргө 
диэри остуоруйа курдук кэпсэл  оҥостоллоро.

Биһиги Н иколайды ы н 1996 сыллаахха 
Америка А тлантатыгар ыытыллыбыт 
О лимпийскай оонньууларга туристыыр 
дьолломмуппут. Олоххо биирдэ буолар түгэн 
курдук сы аналаан, Н иколай олус астыммыта. 
Араас эгэлгэ күрэхтэһиини  көрөн баран, 
физкультура, спорт эйгэтигэр үгүс сыратын 
биэрбитин чиэстээһи н  курдук ылыммыта.

Н иколай М отрена диэн Бүлүү кы ы һы н 
кэргэн ылан, уоллаах кыыс оҕоломмуттара. 
Оҕолор улаатан, бэйэлэрэ хастыы да оҕолоох 
ыаллар, киһи тэҥ ин эн  бэркэ олороллор.

Бу күннэргэ саха чулуу тустууга Н иколай 
Винокуров 75 сааһы н туолла. М анны к үтүө- 
мааны киһини  Анаабыр улууһун салалтата, 
госкомспорт, тустуу ф едерацията үрдүк 
таһымҥа бэлиэтиэхтэрэ диэн эрэл санаа баар. 
Элбэҕи ситиспит, үтүөнү оҥорбут бастыҥ 
дьоммутун бэлиэтиир, ахтар буоллахпытына, 
ыччакка холобур буолуохтара, оччоҕо эрэ 
эдэр ыччат чөл олоххо тарды һы ы та күүһүрүө, 
спорт үрдүкү кэрди иһин  дабайыа.

Күндү Н иколай И ннокентьевич , 
дьоллоох, доруобай буол, дьон уҥ -сэргэҥ  
этэҥ ҥ э буоллун.

А ф анасий А ЛЕКСЕЕВ, 
СӨ, РФ ф изическэй  култууратын 

үтүөлээх үлэһитэ.
"Кыым", 2008 с., тохсунньу 31 күнэ.

КӨҤҮЛ ТУ С Т У У Г А
К Ү Р Э Х Т Э Һ И И Л Э Р

Сааскылаахтааҕы орто оскуола 
үөрэнээччилэрин көҥүл тустууга
күрэхтэһиилэрэ бу дьылга аан м аҥ най 
ыытылынна. К үрэхтэһии бэрт үчүгэй 
тэрээһи н нээхти к  барбытын бэлиэтиэххэ сөп.

К үрэхтэһии саҕаланыан и ннинэ оскуола 
директора таб. М естников Е.В. кылгас киирии 
тыл эттэ. Кини спортсменнары  бу дьылга 
көҥүл тустууга аан м аҥ найгы  күрэхтэһии н эн

эҕэрдэлээн  туран, инникитин  кэккэлэрэ өссө 
хаҥаан, бэртутум наахты кдьары ктанан , үчүгэй 
ситиһи и лэн эллэри гэр , кыайыыланалларыгар 
ы ҥырда.

Биэс чаастаах иэмэх курдук эрийсии 
кэн н иттэн , бастакы  ы йааһы ҥ ҥ а алтыс кылаас 
үөрэнээччитэ П опов Ф едя, иккис ы йааһы ҥ ҥа 
алтыс кылаас үөрэнээччитэ Д ьяконов М итя, 
үһүс ы й ааһы ҥ ҥ а ахсыс кылаас үөрэнээччитэ 
И гнатьев К оля, төрдүс ы йааһы ҥ ҥ а сэттис 
кылаас үөрэнээччитэ Васильев Степа, бэһис 
ы й ааһы ҥ ҥ а ахсыс кылаас үөрэнээччитэ 
С оловьевД им а, алтыс ы йааһы ҥ ҥ аахсы с кылаас 
үөрэнээччитэ Торговкин Алеша кы айаннар 
быйылгы дьыллааҕы чемпион аатын ылан, 
пьедестал үрдүкү кэрдииһигэр  үктэннилэр. 
Бастакы , и ккис, үһүс м иэстэлэри ылбыт 
оҕолор оройуоннааҕы  спортсовет бастакы, 
и ккис, үһүс степеннээх  грамоталарынан 
наҕараадаланны лар.

К үрэхтэһии гэ оҕолору көҥүл тустууга 
үөрэтээччи бы һы ы ты нан, бэйэтин баҕа 
өттүнэн сылдьар, республикаҕа хапсаҕайга 
спорт маастара Н иколай Винокуров сыратын 
биэрбитин көрдөрдө.

Райсовет исполкома бэйэтин  харчытынан 
оҕолорго бэртээхэй  тустуу көбүөрүн 
аты ы лаһан биэрбитэ, бу үчүгэй саҕалааһын 
төрүтэ буолбутугар улаханны к махтаныахха 
сөп. Аны бу дьылга спортзал тутуллара уонна 
спортивнай база тэриллэн , толору инвентарь 
аты ы лаһы ллан биһиги оройуоммутугар спорт 
бары көрүҥ н эри гэр  н эһи ли эн н ьэ элбэх өттүн 
тардар буоллар, биһиэхэ улахан ситиһии 
буолуо этэ.

В.МАКАРОВ,
"Кыһыл Сулус" хаһыат, 1970 с., 

ыам ыйын 1 к.

Спорт сонуна

А Н А А Б Ы Р  С П О Р Т С М Е Н Н А Р А  
Р О С С И Я  Ч Е М П И О Н А Т Ы Г А Р

А лты нньы  4-8 күннэригэр  Х абаровскай 
куоракка хотугу многоборьеҕа Россия 
чем пионата ыытыллыбыта. Бу чемпионакка 
биһиги улууспут хотугу хоһууннара, 
бы һы й, сымса уолаттара эм иэ кыттыыны 
ылан кэллилэр , ол сы рыы ларын туһунан 
сэһэрги и ригэр  көрдөстүм СР үтүөлээхтренера,



СР уонна РФ спордун маастара Константин 
Николаевич Тупринтан.

Чемпионакка 13 хамаанда, 107 
спортсмен кытыннылар. Хамаандалары 
туруордулар Чукотскай, Эвенкийскай, 
Еврейскэй, Х анты-М ансийскай, Таймырскай, 
Долгано-Н енецкай автономнай уобаластар, 
Красноярскай, М агаданскай уобаластар, 
Саха сирэ уонна чемпионат хаһаайыттара
- Хабаровскай кыраай икки хамаанданы 
туруорда. Саха сириттэн 20 спортсмен 
кытынна, ол иһигэр Анаабыр улууһуттан 
биһиги үс буолан кытынныбыт: мин, оскуола 
урукку выпускнига, Ү рүҥ Хайатааҕы ДЭС 
үлэһитэ Туприн К онстантин Анатольевич 
уонна Үрүҥ Хайа орто оскуолатын 11-с 
кылааһын үөрэнээччитэ Игорь Кылтасов.

Саха сирин хамаандата икки көрүҥ 
түмүгүнэн иккис миэстэҕэ испитэ, ол эрээри 
маамыкта уонна сүгэ быраҕыытыгар мөлтөхтүк 
кыттан, түмүккэ бэрт кыһыылаахтык бэһис 
эрэ миэстэҕэ таҕыста.

Биһиги дойдубутуттан айаннаан 
барар-кэлэр үппүт-харчыбыт түргэнник 
быһаарыллан испэккэ, республиканскай 
отборочнай (сүүмэрдиир) күрэхтэһиини 
куоттаран кэбиһэн , сүрүн састаапка 
киирбэтэхпит, ол да буоллар, санаабытын 
түһэрбэккэ, кыахпытынан кыттан кэллибит.

Ол курдук, биһиги уолбут Константин 
Анатольевич Туприн сүгэ быраҕыытыгар 
бастакы миэстэҕэ тахсан сүҥ кэн  улахан 
ситиһиилэннэ, биһигини сүрдээҕин үөртэ. Бу 
саас Бүлүү куоратыгар буолбут Саха сирин 
чемпионатыгар сүгэ быраҕыыга Костя 20 сыл 
анараа өттүгэр, 1988 сыллаахха, Дьокуускай 
куорат аатырбыт атах оонньуутугар 
спортсмена Борис Ильин туруорбут рекордун 
(180,50 см) 189,80 см ыраах быраҕан саҥа 
рекорд охсубута, ону өссө төгүл бигэргэтэн 
бу Россия чемпионатыгар 194 миэтэрэ 20 см 
быраҕан, рекорду өссө тупсарда. Ү өрэнээччи 
Игорь Кылтасов многоборье түмүгүнэн 
бэйэтин холугар орто көрдөрүүнү ситистэ, 
өссө дьаныардаахтык дьарыктаннаҕына, саас 
көрдөрүүлэрин тупсарар кыахтаах. Түмүкпэр 
айаммытыгар үбүнэн көмөлөспүт улууспут 
дьаһалтатыгар махтанабыт, инникитин 
даҕаны спортсменнары өйүү туруохтара, 
араас таһымнаах спортивнай күрэхтэргэ 
кыттан, кыайыы кынаттанан, Анаабырдарын 
ааттаталларыгар аартыктары арыйыахтара 
диэн бигэтик эрэнэбит.

Константин Н иколаевичка бу үтүө 
сонуннаах иһитиннэриитин иһин махтанан

туран, ааҕааччыларбытыгар спортсменнарбыт 
айаҥ ҥ а хаайтаран, күн-дьы л, халлаан туруга 
эҥ ин  м эһэйдээн , бу сонуммутун "итиитинэ" 
тиэрдибэтэхпитигэр бырастыы гынаргытыгар 
көрдөһөбүт. Оттон ат бөҕө, кус быһый 
уолаттарбытыгар баҕарабыт үрдүктэн үрдүк 
көрдөрүүлэри, саҥаттан саҥа ситиһиилэри.

Евгения АНДРОСОВА, 
"Анаабыр уоттара", 2008 с., 

сэтинньи 26 к.

Чөл олох

КЫРДЬЫБАТ СҮРЭХ

Чөл олох иһин охсуһуохха диэн Саха 
сирин, Россия П равительстволарын салайар 
улахан чыыннаах чиновниктар этэн- 
тыынан биэрэллэр. Ол үрдүнэн биһиги 
улууспут салайааччылара итиниэхэ ураты 
болҕомтолорун уурбаттар.

Спорт ханнык баҕарар көрүҥэ чөл олох 
иһин охсуһууга үчүгэй содуллааҕа киһиэхэ 
барытыгар өйдөнөр. Улууспутугар туһунан 
спортивнай комитет баара дуу, суоҕа дуу? 
Спорт сорох көрүҥүнэн үксүн оскуола эрэ 
оҕолоро дьарыктаналлар диэтэххэ омун буолуо 
суоҕа.

Н эһилиэнньэ ортотугар Анаабыр улууһун 
чиэһин атын улуус спортсменнара харчы иһин 
көмүскүүллэр үһү диэн сурах баар. Кырдьык 
оннук буоллаҕына, сиэргэ-майгы га баппат 
быһыы буолар.

Бастакы нан, кыайдыбыт-хоттубут,
үчүгэй үлэни ыытабыт диэн отчуот оҥорон 
государствоны албынныыбыт. И ккиһинэн, 
итиччэ элбэх киһини хантан ылыллыбыт 
харчыга күүлэйдэтэллэрий? Ааспыт сылга 
Майаҕа буолбут спартакиадаҕа биһиги 
улуустан 30 тахса киһи кыттыбыта. Ол гынан 
баран бириистээх миэстэҕэ тиксии суох этэ.

Биһиги улууспутугар сааһа төһө да 
элбээтэр, кырдьыбат сүрэхтээх үчүгэй 
спортсмен баар. Эдэр сылдьан араас 
күрэхтэһиилэргэ кыттан, турист да 
быһыытынан аан дойдуга буолар спортивнай 
оонньуулары көрбүт киһи баар. Ол 
кимин бары бэркэ билэҕит - Винокуров 
Николай И ннокентьевич. Улууска остуол 
оонньууларыгар спортивнай күрэхтэһии 
ыытыллыбатын иһин, быйыл икки төгүл 
дуобат турнирын тэрийэн ыытта.



Бу соторутааҕыта пенсионердар 
ортолоругар дуобат турнирын ыыппыта, 
сүрдээх үчүгэйдик барда. Кыттааччылар 
бары үөрэ-көтө кэп сэтэн , араас минньигэс 
астаах чэйи и һ э-и һ э , күнү быһа олордубут. 
И тинник үчүгэй күрэхтэһиини бэйэлэрин 
ис санааларыттан тэрийэн  ыыппыттара 
Томпарова С .И ., Борисова Л .М ., Винокуров
Н .И ., Романова Е.М.

Күрэхтэһиини ыытарга билиҥ ҥ и 
кытаанах кэм ҥ э спонсордаан көмөлөспүттэрэ 
Н иколаев А.И. уонна П латонов Е.П.

Турниры тэрийэн ыыппыт
уонна спонсордаабыт дьоҥ ҥ о турнир 
кыттыылаахтарын ааттарыттан улахан 
баһыыбаны тиэрдэбин.

Кэлэр да өттүгэр н эһили эк  чөл олох иһин 
охсуһуутугар активнайды к кыттаргытыгар 
баҕарабын.

К.УАРОВ,
турнир кыттыылааҕа, 

Сааскылаах нэһилиэгин  депутата.
"Анаабыр уоттара", 2006 с.

ыам ыйын 24 к.

М анчаары 200 сылын көрсө 

А Н А А Б Ы Р Ы Н  ААТТАП П Ы Т КИҺИ

"Хоту" проф илакторийга сытаммын 50- 
60 сылларга күннээн  тустубут, М анчаары 
бирииһигэр 80-с сылга тиийэ иннин кимиэхэ 
да биэрбэтэх, Союз чемпионаты гар Рига 
куоракка саха хапсаҕайын улуу тустуук 
Петр Алексеевтыын тустан көрдөрбүт, Саха 
Республикатын үтүөлээх тренерин, хапсаҕайга 
спорт маастарын Н иколай И ннокентьевич 
Винокуровы көрсөммүн ирэ-хоро сэһэргэстим .

Н иколайдыын биир саастыылаахпыт, 
кини аллара ы йааһы ҥ ҥ а 60 кг, мин 70-ҥа 
тустар этибит, эрчиллиигэ хапсы һан көрөрбүт, 
симиллибит курдук төп-төгүрүк модьу быччыҥ 
тутан сиэбит киһитэ, илиитигэр алдьархай 
күүстээх, тэйиэккэлээн  олорор эр бэрдэ этэ. 
Тустара сьггыыта, түргэнэ-тарҕана, киирэн- 
тахсан түһэн уол оҕото, утарсааччыларын 
халбаҥната сылдьан тилэхтэриттэн элэс гынан 
ылбыта эрэ баар буолааччы уонна өр гыммат 
идэлээҕэ, сыыһа-халты  туттаран кыайбыта 
эрэ баар буолааччы.

Николай И ннокентьевич, ааҕаач- 
чыларга спорка ситиһиилэри ҥ  туһунан

би ли һи н н эри эҥ  дуо?
- Оскуолаҕа сылдьан тустар этим, улахан 

уол буоллаҕым дии. Бүлүүттэн Корякин 
Гаврил Ф едотович учууталлыы тиийбитэ, 
кинилиин дьары ктанан тустууга сыстыбытым, 
кини көҥүл тустууга маастар буолбута.

1960 с. Саха сирин норуоттарын 
спартакиадаты гар хапсаҕайга, 60 киилэҕэ 
бастаабытым, онтон 1962 с., 1964 с. 
бастаталыыбын, М анчаары бириистэригэр 
хойукка диэри 80-с сыллаахха тиийэ 
ветераннарга тустубуппун ааҕыстахха, 
иннибин биэрбэтэҕим. К өпүл тустууга 
оройуонум чиэһин элбэхтик көмүскээбитим, 
дьиҥ инэн , маастар нуорматын толорбутум, 
ырааҕым бэрт буолан докумуон сиппэтэҕэ.

Оттон А наабырга элбэх ыччаты тустууга 
дьарыктаатым. Тустуу эрэ буолбатах, спорт 
бары көрүҥ эр дэгиттэр буоламмын көҕүлүүрүм 
элбэх, табаарыстыы көрсүү буоллун миигинэ 
суох ааспаттар. Онно бастаталаан ылбыт 
грамоталарым биир чымадаан баара буолуо. 
1996 с. Атланта (Америка) Олимпийскай 
оонньууларыгар делегация састаабыгар илдьэ 
бараннар көрбүт дьоллоохпун.

О нон спорт миэхэ көмөтө улахан. 
Бэйэм  үйэбэр бултуурбун сөбүлээн кэллим, 
"Буранынан" сири-дойдуну бүтэрэбин, урут 
табанан сылдьыллара. Билигин 20-чэ эрэ 
табалаахпын, урут элбэх этэ. Табаҕы, арыгыны 
үйэбэр билбэтэх киһибин.

- Тустуубут сайдыытын туһунан туох 
санаалааххыный?

- Тренердэр оҕону кыра эрдэҕиттэн 
иитиилэрэ кыаллыбат. Кы һын эрчийэ түһэн 
баран, сайы ны н тохтотон кэбиһэллэр. 
Д ьиҥ нээх тустуугу иитиигэ сылы быһа эрчийии 
барыахтаах, оччоҕо ситиһии тахсыа этэ. Чахчы 
бэриниилээх  тренер аан дойду кылаастаах 
тустуугун таһаарар кыахтаах. Оччоҕуна 
О лимпиада диэки чарапчыланыахпыт. 
Оҕоттон олус эрдэ үчүгэй көрдөрүүнү ситиһэ 
сатааннар бы һан кэбиһэллэр, онон оҕо 
тустууну быраҕан кэбиһэр. Ы ччакка арыгы, 
табаах, киинэ, олохпут күлүк өттө улаханнык 
дьайда, үчүгэйгэ тардыһар оннугар куһаҕан 
өртүгэр оҕустарааччы элбээтэ. М анна бары 
күүһү түмэн күүстээх үлэни ыытарбыт наада.

Егор ФЕДОРОВ - ХОРУЛА ДЬӨГҮӨР,
"Дьулурҕан", 2005 сыл 

бэс ыйын 28 к.



Хапсаоай туһунан санаалар
Хапсаҕайга халбас харатын курдук түргэн хамсаныылар, чаҕылҕанныы элэс гынар түргэн 

толкуйдар наадалар. Манна дьүөрэлээн сытыы өй, илиигэр айылҕаттан анаммыт күүс, кытаанах 
ньиэрбэ, сискэр бөҕө иҥиир, атаххар бөҕө сүһүөх, чиҥ тирэх баар буолуохтаахтар. Маны сайыннарарга 
тиһигин быспакка дьарыктаныы, куруутун хамсана сылдьыы, тыыҥҥын бэрээдэктииргэ сүүрүүнэн 
дьарыктаныы хайаан да наадалаах буолар.

Субу курдук хаачыстыбалар урукку үйэ чаҕылхай, өрөспүүбүлүкэбитин аар-саарга аатырдыбыт 
улуу тустуук дьоммутугар барыларыгар бааллар этэ. Ол да иһин сахалар тустуу эйгэтигэр күүстээх 
соҕурууҥҥу өрөспүүбүлүкэлэри кытта биир кэрдиискэ турдахтара, тураллар даҕаны, инникитин да 
туруохтара.

Аныгы балысхан сайдыылаах үйэҕэ онно толору кыах баар. Ол курдук, битэмииннээх аһыыр 
ас эгэлгэтэ, эрчиллэр саалалар спортивнай инвентарынан толору хааччыллыылаахтар, аныгылыы 
методиканан сэбилэммит үөрэхтээх тренер эгэлгэтэ барыта баар. Ыйы-ыйдаан, сылы-сыллаан, үлэҕэ- 
хамнаска ырыта тыыттарбакка, аҥаардас дьарыктаныы, бэлэмнэнии үгүс.

Былыр биһиги саҕана Саха сирин араас кырыы өттүттэн ыйы-ыйдаан айаннаан спортивнай 
тэрээһиннэри баттыы кэллэххинэ, аҥаардас айылҕа тугу бэрсибитинэн тустубута буоларбыт, ону 
даҕаны өссө сороҕор хойутаабыккын, эбэтэр ыйааһыны эҥин ааспатаххын диэн араас төрүөтүнэн 
кытыннарбат түбэлтэҕэ түбэспэтэххинэ кыттаҕын. Ол курдук, биир холобуру өйдөөн ааһыахпын 
баҕарабын. Булун улууһуттан борохуотунан хас да хонук айаннаан, спортивнай тэрээһин сарсыарда 
субу аһыллаары турдаҕына С.И.Алексеев кэлбит. Ону ыйааһыны ааспатаххын диэн тустууга киирэрин 
бобон кэбиһэллэр. Оттон Семен Иванович ыйааһыныгар үс киһи суруйтаран сылдьар эбит. Оччотооҕу 
чаҕылхай талааннаах спортивнай салайааччы Н.Н.Тарскай көмөтүнэн тустууга киирэрин быһаарбыттар. 
Маҥнайгы паараҕа киирэн тустаҕын диэн буолбутугар, Семен Иванович сөбүлэһэн киирэн тустубут 
уонна аан маҥнай хапсаҕайга өрөспүүбүлүкэ чемпиона буолан турардаах. Кини чаҕылхай талааннаах 
тустуугун ааһан, кэлин улахан советскай-партийнай үлэһит буолбута, өр сылларга өрөспүүбүлүкэ 
спортивнай олоҕун-дьаһаҕын эрэллээх-эрчимнээх илиитигэр тутан олорбута.

Хапсаҕай туһунан бэйэм санааларбын үллэстиэхпин баҕарабын:
1. Хапсаҕайга урукку ыйааһына ордук сөп түбэһэр курдук. 60 киилэттэн саҕалаан 80 киилэҕэ 

уонна өссө үөһэ бара турар.
Хапсаҕайдаһан тустааччыга 10 киилэ ыйааһынынан ордуга дуу, итэҕэһэ дуу улахан оруола суох. 

Билигин хапсаҕайдаһан тустууттан силис-мутук ылан, бүтүн аан дойду туох баар тустуута барыта 
саҕаламмыта диэн буолар. Онон хапсаҕай тустуутун ыйааһынын чуолкайдаан, суоттаан оҥоруохха 
сөп. Хапсаҕай - чыпчылыйыах бэтэрээ өттүгэр чаҕылхай хамсаныылар, тустар имэҥ, былчыҥ, иҥиир 
барыта биир түгэҥҥэ үлэлиирэ чуолкай. Бэйэтин ыйааһынын сөптөөхтүк кыана тута сылдьан, 
утарылаһааччытын ыйааһынын сатабыллаахтык хамсатар киһи үчүгэй хапсаҕайдьыт буолуон сөп. 
Ыарахан 100 киилэ ыйааһыннаах дьон хапсаҕайга туһалаах хамсаныыны да, ньыманы да оҥорботтор. 
Биир эмэ очкону сүүйбүт киһи диэн аргыый аҕай хамсана, көһүтүһэ сылдьаллара тыҥааһыннаах 
интэриэһи хапсаҕайга үөскэппэт дии саныыбын.

2. Көҥүл тустууга курдук, хапсаҕайга эмиэ оҕолору кыра эрдэхтэриттэн, алын кылаастарга үөрэнэ 
сылдьар кэмнэриттэн эрчийиэххэ. Манна дьэ физкультура учуутала улахан болҕомтотун, кыһамньытын 
ууран үлэлиирэ эрэйиллэр. Оҕо ис туругун эрдэттэн билэн, тустууга сыһыаннаах буолсу диэн, киниэхэ 
уһулуччу болҕомтону ууран, эт-хаан, өй-санаа өттүнэн доруобай буоларын ситиһэргэ үлэлиэхтээх. 
Итинник сөптөөхтүк эрчийэн, сайыннаран баран, дьэ үчүгэй тренергэ анаан хапсаҕайга эрчийэригэр 
туттарыахтаах. Маннык ситимнээх үлэлээтэхпитинэ, үүнэр көлүөнэттэн үчүгэй тустууктары иитэн 
таһааран, солбуйааччылары булунуохпутун сөп диэн санаалаахпын.

3. Тренер эппиэтинэстээхтик сыһыаннаһан бу оҕолору иитиэхтээх. Кинилэр инникитин туох- 
ханнык дьон буолан иитиллэн тахсаллара тренер үлэтиттэн, сатабылыттан тутулуктаах. Эрчийэр эрэ 
кэмигэр эппиэтинэһи ылыныа суохтаах, инникитин бу оҕолор олоххо миэстэлэрин булан, сөптөөх үөрэҕи 
ылан, сүрэхтэрэ сөбүлүүр үлэлээх-хамнастаах буолалларыгар, дьылҕаларын сөптөөхтүк талалларыгар 
хайаан да улахан көмөнү оҥоруохтаах. Тренер эппиэтинэһэ маннык буоллаҕына сөп курдук.

4.Хапсаҕайбэйэтэбыраабылалаах,туспаньымалардаах,албастардаахбуолуохтаах. Биһигихапсаҕайы 
өбүгэлэрбититтэн илдьэ хаалбыт төрүт-уус бэйэбит оонньуубут. Онон кини урукку быраабылалара,
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ньымалара, албастара барыта туох да уларытыыта суох оннунан хаалаллара наада. Россияҕа эбэтэр 
атын да өрөспүүбүлүкэҕэ маннык тусталлар диэн, хапсаҕайы көҥүл тустуу албастарынан солбуйуу олох 
сатаммат. Хапсаҕайга ханнык эмит өттүгүнэн сири таҕайдыҥ да, кыайтарыы бэриллиэхтээх. Ол иһин 
хапсаҕай халбас харатын курдук түргэн тустуу буолуохтаах.

5. Хапсаҕай тустуутун сууттааһын хайдах эрэ олус мөлтөөтө. Судьуйалар чуолкайа суох дьүүллүүр 
буоллулар:

а) Өрөспүүбүлүкэҕэ абсолютнай чемпион аатын былдьаһыыга 60 киилэттэн саҕалаан 100 
киилэлээх дьоҥҥо диэри буккуйа киирсэллэр. Сэрэтиини үксүн кыра ыйааһыннаахтарга биэрэллэр, 
онон ити тустууктар ыксаан хаалан киирэн биэрэллэр. Оччоҕо 100 киилэлээх тустуук туох да албаһы 
оҥорбокко эрэ ыйааһынынан баттаан кэбиһэр. Манна дьэ судьуйалар улахан сыыһаны таһаараллар. 
Бастакыттан иккиэннэрин тэҥҥэ туһуннаран, иккиэннэригэр тэҥинэн көрөн сэрэтии бэриллиэхтээх;

б) Мин санаабар, баҕар, алҕаһыырым буолуо, өрөспүүбүлүкэ абсолютнай чемпионатыгар 80 диэри 
ыйааһыннаах тустууктары киллэриэххэ. Оччоҕо дьэ дьиҥнээх тардыалаһыылаах, олус интэриэһинэй, 
долгутуулаах киирсии буолуо этэ дии саныыбын. Кинилэр араас ньымалары, албастары, түргэн 
чаҕылхай, сылбырҕа хамсаныылары оҥорон, астык сахалыы хапсаҕайы көрдөрөн астыннарыа этилэр. 
Онтон улахан ыйааһыннаахтарга, ол эбэтэр 80-тан үөһээ киилэлээхтэргэ туспа 3 бирииһи туһуннардахха 
хайдах буолуо этэй дии саныыгытый?

в) Судьуйа ким да диэки ыалдьыбакка, объективнайдык сууттуура булгуччу наада. Туста сылдьар 
дьоҥҥо кыһыл, күөх бэлиэлэри тартаран ыллараллара букатын сыыһа дии саныыбын. Маны саҥа 
быраабыла диэн хапсаҕайга киллэрии олох сыыһа, хапсаҕайтан ылан кэбиһиэххэ наада;

г) Хотугу оройуоннартан үчүгэй тустууктары булар наадаттан ити оройуоннарга бэйэлэригэр 
күрэхтэһиилэри тэрийии - бу тирээн турар боппуруос буолар. Онон мин спорт салалтатыгар туһаайан 
этэбин: хотугу улуустары тиһэххэ анньан кээспэккэ, улахан улуустары кытта тэҥҥэ тутан, тустууну 
сайыннарар инниттэн элбэх күрэхтэһиини ыытыахха уонна улахан болҕомтону ууруохха. Хоту баар 
чэгиэн, эрчимнээх, тоҥ сири тобулар тоҥ иҥиирдээх эдэр ыччат дьон, ону умнубаккытыгар көрдөһөбүн.

Таптыыр Сахам сирин ыччатын хапсаҕай тустуута аан дойду таһымыгар тахсыбытынан барыгытын 
эҕэрдэлиибин. Мин астынным, үөрдүм. Саха чиэһин үрдүктүк тутан хапсаҕай тустуутун көрдөрүҥ, 
сахалар диэн тоһуттаҕас тымныыттан чаҕыйбат тоҥ иҥиирдээх, чөл олохтоох олоҥхо бухатыырдара 
буолалларын көрдөрүөхтэрэ диэн эрэл улахан, бары дьоллоох-соргулаах буолуҥ диэн баҕа санаабын 
этэбин!

Николай ВИНОКУРОВ,
хапсаҕайга туста сылдьыбыт спорт маастара, ветерана,

2011 с. балаҕан ыйын 11 к.

Былыргы хапсарйбыт ханна барда?
Былыргы хапсаҕайдьыттар хапсаҕайдара олох да умнулунна диэххэ наада. Салыҥнаах балык 

курдук хапсаҕай сүттэ.
Былыргы дьон күүһүнэн эрэ буолбакка, киһини хамсатан, сиирэ-халты туттаран, утарылаһааччы 

хамсааһынын куоттарбакка, олус түргэнник албастары оҥорорго күһэллэн тустар этилэр, ол билигин 
сэһэҥҥэ эрэ сылдьар.

Мантан инньэ хапсаҕайга атаҕыттан куустаран туран эрэ буолбакка, түөрт точкаҕа турар киһини 
икки сарын хаптаҕайдарыгар тиэрэ уурдахха кыайыыны биэрэллэрэ, сотору оннук быраабыланы 
айаллара буолаарай?

Бары тустуу көрүҥэ: самбо, хапсаҕай, көҥүл тустуу, чидаоба, бурят тустуута төһө да бэйэ- 
бэйэлэригэр чугастарын иһин, саха хапсаҕайа былыр-былыргыттан төрүттэммитин умнар сыыһа дии 
саныыбын.

Ханнык баҕарар омуктарга тус-туспа тустуулаахтара, оонньуулаахтара чуолкай. Ол 
быраабылаларынан тустууларыгар бэйэлэрин ис хамсаныылара, албастара атыннаах дии саныыбын. Бу 
ханнык баҕарар омуктарга төрүт сокуон кэриэтэ тутуһуллуохтаах.

Онон былыргы төрүттэрбит хаалларбыт хапсаҕайдарын тилиннэриэҕиҥ. Быраабылатын



кытаатыннара түһэн биэриэҕиҥ. Онуоха маннык суоллары тутуһар наадалаах:
1) Хапсаҕайга тустууктары урукку курдук 10 мүнүүтэ сынньалаҥа суох туһуннарар буоллар, 

охторсуу тахсыа этэ дии саныыбын;
2) Ханнык да тэҥнэһии суох буолуохтаах;
3) Тустуу кыайан тахсыбат буоллаҕына, иккитэ сэрэтэн баран, иккиэннэрин устан кэбиһиэххэ 

наада. Оччоҕо дьон тустарга күһэллиэ этэ;
4) Судьуйанан тустааччылартан олох атын, чуолкай, сытыы-хотуу өйдөөх-санаалаах дьон 

арбитрдыы киириэхтээхтэр.
Быйыл сайын, дьэ, мин ыһыахтары, хас да сиргэ тустууну ырытан көрдүм. Дыгын оонньууларын, 

И.Белолюбскай 7-с төгүлүн чемпионнуурун саҕаланыаҕыттан бүтүөр диэри көрдүм. Олус астынным, 
кини дьарыктаах, дьулуурдаах буолан кыайара чуолкай. Ол да буоллар тутан олорон көрөрбөр биири 
астымматым.

И.Белолюбскай хапсаҕайдаһан тустарыгар азербайджанныы араспаанньалаах хатыҥыр баҕайы 
уоллуун (Намтан төрүттээх) киирсии бөҕөнү кииристилэр. Хотуспакка, И.Белолюбскай хаста да судьуйа 
остуолугар кэлэн санаатын тиэрдэ сатаата да, улахан быһаарыы тахсыбата быһыылаах.

Нэһиилэ өрө тыына-тыына эппитигэр сэрэбиэй бырахтылар. Тыынын нэһиилэ ылыар диэри 
үлэлии сылдьар киһиэхэ сэрэтии бэйэтигэр түбэстэ. Бу көрөн олорор, туста сылдьар киһиэхэ тугу 
чуолкайдыырый? Судьуйалар ыалдьар киһилэригэр сэрэбиэй түбэстэҕинэ, баҕар, ол киһиэхэ өйөбүл 
буолуон сөп. Мин санаабар, сэрэбиэйи суох оҥоруохха наада.

5) Судьуйалар кылаастарын чааһыгар. Урукку да, аныгы да хапсаҕайдьыттар суох буолбатахтар, 
ол дьону оройуон аайыттан хомуйан ылан, төгүрүк остуол тула утарыта олорон сүбэлэстэххэ хайдах 
буолуо эбитэ буолла.

Бу аныгы дьоҥҥо утары соҕус этии буолуо да, дириҥник толкуйдаан көрдөххө, хайдах эрэ 
сатанарын киһи булуо этэ дии саныыбын. Аныгы киһи албынныыры олус сөбүлүүр дьыалата, ону сүбэ 
кыайыа этэ.

Биһиги Петр Алексеевтыын Латвия Рига куоратыгар самбо аан дойдутааҕы күрэхтэһиитигэр саха 
төрүт хапсаҕайын, туох баар билэр хамсаныыларбытын көрдөрө сатаабыппыт. Онно тэрийээччилэр 
хайдах, туох уратылаах тустуулааххытын, ким хайдах түргэнник-бытааннык толорорун көрдөрүҥ 
диэбиттэрэ.

Саха хапсаҕайын ордук японецтар сөбүлээбит этилэр. Билигин иһиттэххэ, киинэҕэ устубуттар 
эбит. Онтукаларын ханнык да атын сиргэ атыылаабаттар дииллэр.

Петр Алексеевтыын тустарбытыгар эн маннык приему оҥороҕун диэн кэпсэтии суоҕа, ким 
ханнык албаһы туттарын көрдөрө сатаабыппыт. Икки ыйы быһа эрчиллэн баран көрдөрбүппүт. Саха 
хапсаҕайын сөбүлээбит этилэр, кэлин хаһыакка тахсыбыта. Ол кэмҥэ Петр Еремеевич: “Коля, эн 
улам-улам кыайар буолан иһэҕин”, - диэччи. Онуоха мин: “Эс, киһини дьээбэлээмэ”, - диэччибин. 
Ити онон хаалара. Баҕар, тэҥ соҕустук анньыһар буолбутум буолуо. Кини итинник этэрэ миэхэ улахан 
сыанабыл. Петр Еремеевиһи мин кыайабын диэн саҥарарым олуона соҕус буолуо этэ дии саныыбын.

Петр, уһулуччулаах хапсаҕайдьыт, дьону кытта сыһыана үчүгэйэ. Хапсаҕайга да көҥүл тустууттан 
уһулуччу чорботон бэлиэтиэхпин баҕарабын.

Биһиги Латвияҕа сылдьан ыкса чугастыы дьон быһыытынан кэпсэтэр, сэһэргэһэр этибит.
1960 сыллардаахтан Сергей Ли-Фуну кытта туста киирэрбэр Петр миэхэ кэлэн: “Ли-Фуну билэҕин 

дуо? Туста сылдьан хас оҕолооххунуй, кэргэннээххин дуо диэн ыйытыаҕа. Онно эн аралдьыйаайаҕын, 
быраҕар идэлээх”, - диэбитэ. Ону туһанан, хата, мин түргэнник охторон тахсыбытым.

Культуралаах киһи быһыылаах этэ. “Эдэрдэр үчүгэй эбиккит, биһиги манан бүтэбит”, - диэн кэлэн 
илиитин биэрбитэ. Онно Малардыров диэн учуутал киһи эмиэ баара, биһиги туоруубут диэбиттэрэ. 
Онтон ыла кинилэри көбүөргэ көрбөтөҕүм.

Петр манна да миигин ордук кэтиир-маныыр курдук, сүбэлиир-амалыыр буолааччы. “Эн бу киһини 
кыайаҕын”, - диэччи. Ону мин: “Көбүөр тугу көрдөрөрүнэн буолара буолуо”, - диэн хардарааччыбын.

Ол аата Петр киһи тустарын барытын көрө сылдьар, кэтээн көрөр эбит. Ким үчүгэй соҕуһун, ким 
арыый да мөлтөҕүн быһаара сылдьар идэлээҕэ.

Ити курдук Рига көбүөрүгэр Петр Алексеевтыын саха төрүт хапсаҕайын 10 мүнүүтэ устата тустан 
көрдөрөн турардаахпыт.

Хапсаҕай маастара Н.Винокуров.
“Киин куорат” 2012 с., атырдьах ыйын 30 к.



Иһмшрэ
Туундара 5 

Өбүгэлэр оонньууларын аан бастаан
сөргүтүү уонна сайыннарыы 13

Анаабырга спортивнай хамсааһын саҕаланыыта 18 

Анаабыр улууһа араас таһымнаах күрэхтэһиигэ
кыттыыта (сылларынан) 22 

Хотугу спорт сайдыытыгар суолталаах
уонна оруоллаах дьон 30

Спорт эйгэтигэр - 42 сыл 38

Мин дьиэ кэргэним 51

Ахтыылар 55

Анаабыр оройуонуттан спорт маастардара 69

Хаһыаттар суруйууларыттан 71



Массово - политическое издание

СПО РТ И Ж И ЗН Ь  ТУНДРЫ

На якутском языке

Составитель
Винокурое Николай Иннокентьевич

Редактор М.А. Решетникова (Алексеева) 
Дизайн, верстка Д.Г. Решетников

Формат 60x84 1/8 
Усл. п.л. 9,3 

Тираж 500 экз.

Издательский Дом “Көмүол”

677000, г. Якутск, пр. Ленина 3/1, 504 каб. 
Е-таП: котуо1@таП.ги, тел: 32-57-46

Отпечатано с готовых оригинал-макетов 
в ОАО «Медиа-холдинг Якутия» 

г. Якутск, пер. Вилюйский, 20; Заказ № 370.






