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12 январьда — 
Прокуратура тотнцызының кӱні

Хакасияның Правительствозы паза Ӧӧркі Чӧбі Хакасияның прай прокуратура тоғынӌыларын профессиональнай 
ӱлӱкӱннең алғыстапчалар!

Сірер чуртазыңарны оой нимес кирекке чарыт салғазар -  прай ниме закон хоостыра ползын, кізінің паза гражда- 
ниннің праволары, пос чуртазы сайбалбазын тіп кӧреріне. Чӱзерлеп чыллар изерістіре прокуратура халых чонны сын 
ниместең паза законнаң хыйыстыра полғанынаң арачылапча. Пу тоғыс аар паза нандырығлығ, ол улуғ кӱс хорадарын, 
законнарны ӧтіре пілерін, пик сындырлығ паза махачы поларын, пос узын тӧреміл ӧскір турарын кирексіпче.

Прай чӱреебіснең алғыстапчабыс сірерні ӱлӱкӱннең. Пик хазых, тоозылбас-хорабас кӱс паза наа чидіглер алғап- 
чабыс.

в.м.зимин,
Хакасияның пазы -  
Хакасияның 
Правительство кнезі

В.Н.ШТЫГАШЕВ, 
Хакасияның 
Ӧӧркі Чӧп кнезі

Тимненіс

ЧИҢ|С КӰНІН 
ТУРЫСТЫҒ ИРТІРЕРГЕ

стр.

Хакасияның пазы 
Виктор Зимин Илбек 
Чиңістің 72-ӌі чылын 
турыстыра иртірібі- 
зеріне амох тимненер- 
ге чахығ пирген.

Культура
...тоғызы
ПӦЗІК ПААЛАЛҒАН

Россияның культура 
министерствозы респу- 
бликаның олған библи- 
отеказына «Россияның 
танығлары» проектте 
ӧткін араласхан ӱчӱн 
алғызын читірген.

© a

3 стр.

ТОМСК -  АҒБАН 
РЕЙС АЗЫЛЧА

виакомпанияның искіриинең, 
[учуғыстар 23 январьдаң пасти 
понедельниктерде паза суб- 
боталарда толдырыл турар.

Рейсті «СиЛА» («Сибирская легкая 
авиация» ООО) авиакомпания толды- 
рар, билет паазы nip саринзар -  3385 
салковайдаң сығара. Понедельниктерде 
Томсктаң учуғыс -  1115 часта, Ағбаннаң 
Томсксар -  11.55 часта. Самолёт, пят- 
ницаларда Томсктаң учуғып, Ағбанзар 
20.40 часта чит турар. Ағбаннаң Томск
сар субботаларда 8.00 часта учух турар.

Рейсті Ан-28 самолёт толдырар, аның 
салоны 17 орынға кӧрілген. Чорых тузы 
-  1 час 55 минута.

Елена ТИМОФЕЕВА

ТОҒЫСЧЫЛАР
КИРЕКТЕЛЧЕ
Р еспубликада ирткен 

чылда чонға тоғыс тапчаң 
службаларзар тоғыс суриинаң 
14,3 муң кізі айланған. 2017 
чыл пасталарынаң, пу 
службаларда санға апылған 
тоғыс чох 4736 кізі саналча.

Тоғыс чохтарның 54 %-і ипчі чон пол- 
ча, 60 %-і -  профессиональнай ӱгредігліг. 
Тоғыс пирчеткеннер 2931 тоғыс орнына 
кізілерні киректепчелер, оларның 1799- 
зы (61 %) -  тоғысчылар. Істеніс рыно- 
гынаңар хоза искіріглерні піліп аларға 
чарир Хакасияның чонға тоғыс тапчаң 
службазының порталында пу адресче: 
www.zankhakasia.ru.

Хакасияның 
чонға тоғыс тапчаң хазна комитеді

Хызыл суғ аалның олғанахтары

http://www.khakaschiry.ru
http://www.zankhakasia.ru
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КӰН ТАҢМАЗЫ
«ЧОП ПРИСТАВЫ»
АЛЫМНАРНЫ ЧЫЫР

Хакасияның пазы Виктор Зиминнің чарадиин чуртасха кирер 
пӧгіннең, республиканың транспорт министерствозы «Чол при
ставы» аппарат комплексін садызып алған.
Ол комплекстің полызиинаң на- 

логтарңа, штрафтарңа паза пасха 
даа тӧлеглерңе алымнығ кізілерні 
ілезіне сығарар тоғыс апарылар, 
ідӧк автомобильнең чӧрңең права- 
ларын алдыртыбысхан кізілер па-

зох транспортнаң чӧрчеткеннерін та- 
барлар.

Чағынғы туста комплекс Чарғы 
приставтары федеральнай служ- 
баның Хакасияңа управлениезіне 
пирілер.

МИНИСТЕРСТВО 
АДЫ АЛЫС ПАРҒАН

Хакасияның істеніс паза социальнай тиліс министерствозы 
амды Хакасияның социальнай арачыланыс министерствозы тіп 
адалча.

Алызығлар істеніс законода- 
тельствозы паза істеніс хайралли- 
ры сурығлары Хакасияның чонға 
тоғыс тапчаң хазна комитедінің хо- 
лына пирілчеткенінең палғалыстығ.
Хазна комитеді Хакасияның істеніс

паза чонға тоғыс тапчаң министер- 
ствозы тіп адалар.

Хакасияның социальнай арачы- 
ланыс министерствозының хайиин- 
да социальнай полызығ сурығлары 
халча.

ПІЛІСТЕРІНЕф СЫНАСЧАЛАР
Хакасияда ӱгренңілернің тиксі Россия олимпиадазының реги- 

ондағы чардығы иртірілче. Олғаннар тиксі ӱгредігліг 
предметтерңе пілістерінең сыназарлар.

Иң пастағызын ӱгренңілернің 
француз тілін пілчеткенін сыных- 
тирлар. Пӱӱн паза таңда иртчеткен 
сыныхтағда тиксі Хакасиядаң 8 ол- 
ған араласча. Анаң 13-14 январьда

литератураңа олимпиада иртер. Ха- 
касияның ӱгредіг паза наука мини- 
стерствозы искіриинең, мында улуғ 
класстарның 19 ӱгренңізі аралазар.

ХАКАСИЯНЫф ТАМОЖЕННИГІ -
сы й ы хты ғ орында

Хакас таможнязының ӧӧн хазна инспекторы Иван Ковзик та- 
можнядаңар «Верещагин» чоннар аразындағы кино мариинда 
ікінңі орынға сыххан.

Ол жюринің кӧрізіне «Гибель 
«золотого» плота» фильм кӧзіткен. 
Анда Иван Ковзик Семиозерскай 
таможняның устағңызы Николай 
Успенскийнің тоғыста махачы ту- 
дынғанынаңар чоохтапча. Ол 1930 
чылда, служба тоғызын толдырча- 
дып, чуртазын пир салған.

Марығның тоғыс номинациязын- 
да 110 азыра таможенник аралас- 
хан. Оларның тоғыстарын Россия- 
ның 13 профессиональнай кинема- 
тографизі кірчеткен жюри паалаан. 
Эксперттернің чооғынаң, кӧп тоғыс- 
тар оларны хайхатхан.

ЖКХ СФЕРАЗЫНДА 
УЛУҒ СААйЛАР ПОЛбААН

Хакасияның пӱдіріг министерствозының специалисттері наа 
чыл ӱлӱкӱннерінде республиканың ЖКХ сферазында соох суғ 
пирерінең палғалыстығ хай пірее тудығлар полғанын таныхтаан- 
нар.

31 декабрьда Пии аалда суғ пир- 
ңең башнядағы насос сайбал пар- 
ған. Аны алыстырыбысханда, соох 
суғ табырах пиріл сыххан.

3 январьда Саяногорскта, соох 
суғ пирңең труба сайбалып, суғ

пирілері ӱр нимеске тохтадылған. 
Сайбалған трубаны табырах тыхта- 
бысханнар.

Чылығ пирңең сетьтерде паза 
объекттерде андағ-мындағ сайбағ- 
лар таныхталбаан.

ОРТТЕН СИЗІКТІГ ПОЛЫНАР
Пӱӱл 2 -  8 январьда республикада 20 ӧрт ӱзірілген, 1 кізі саайға 

кірген, 10 кізіні арачылап халғаннар.
Мында иң ӧӧн сылтағ -  отнаң, 

песнең, электрооборудованиенең 
салбыр тудынғаны. Ол сылтағнаң 
республикадағы ӧрт ӱзірңеңнернің 
службазы 400 артиинаң тура ээ- 
лерінең тоғасхан, сизіндірген, 1500 
артиинаң листовкалар таратхан.

«Хысхыдағы тынағ кӱннерінде 
ӧрттер саны хозылча. Анзы араға

іскенінең палғалыстығ. Аннаңар, 
пес одынчатса, электроприборлар- 
наң тузаланчатса, сизіктіг поларға 
сурынчабыс», -  чоохтапча Хака- 
сияның ГО, ЧС паза ПБ управление- 
зінің пастығы Николай Старков.

Хыйал полбас ӱчӱн, сизіктіг по- 
ларға кирек. Пірее сайбағлар табыл- 
за, специалисттерзер айланыңар.
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Тимнееннер Елена ТИМОФЕЕВА, Кристина КУЧМЕНКО, Хакасияның 
ӱгредіг паза наука министерствозы, Марина ФИШЕР, Татьяна ЗЫІРЯ- 
нОВА, МЧС-тың Хакасияӌа ГУ-зы

АЛЫМ ӰЧӰН 
ЧУРТТЫ АЛЫП АЛАРЛАР
МОСКВА. Юстиция министерствозының законопроекті 

хоостыра, алымнығ кізінің чуртын, ол сӧбіренің чуртаңаң чал- 
ғыс орны полза даа, алымны чабар ӱчӱн алып аларға чарадарға сағынча- 
лар.

Итсе, алым чабар пӧгіннең полған на чуртты сат полбастар. Садыға сы- 
ғарарға итчетсе, чурттың улии пір кізее кӧрілген нормативтең (регионнарда 
ол ортымахти 14 -  18 кв.м.) ікі хати артых алай ба аның паазы алымнығ кізее 
паза аның сӧбірезіне закон хоостыра пирілген чуртаңаң орынның паазынаң 
ікі хати пӧзік поларға кирек. Таныхтирға кирек, алымнығ кізінің садыбысчаң 
пасха ниме-ноозы чох полза ла, чуртын алып аларға чарадылча. Алымны 
чабысса, чуртты сатхан соонаң, халған ахчаны аның ээзі полған кізее ай- 
ландыр пирерлер.

Российская газета

ХАЗНА ТІЛІН
хАйДИ ДАА ПІЛЕРГЕ КИРЕК

ТУВА. Республиканың ӱгредіг паза наука министерствозында пасталығ 
класстар паза орыс тілі, литература ӱгретчілерін, алғыстап, чеестееннер. 
Пу ӱгретчілер республикада орыс тілін хайраллир паза сабландырар то- 
ғысты алғым апарчалар. Ідӧк олар ӱгренңілерні орыс тіліне кӧніктірчелер.

Іди сыйыхтарға пасталығ класстар ӱгретчілері Софья Корген-оол, Ирина 
Тарханова паза Ольга Хасанович турысханнар. С.Корген-оол республика- 
да орыс тілінең паза литературанаң олимпиада иртіріп пастаан паза учеб- 
никтер тимнеен.

И.Тарханованаң О.Хасанович, ӱгренңілерін орыс тіліне ӱгредіп, улуғ 
тоғыс апарчалар. Амды оларның ӱгренңілері орыс тілінең тӧреміл чахсы 
пілістер кӧзітчелер.

Туваның 
официальнай порталы

КОЛЕЕДЕДЕ 
84 ЫНААЯАХ тореен

КЕМЕРОВ ОБЛАЗЫ. 7 январьда Кузбасста 40 оолағас паза 44 хызы- 
ңах тӧреен.

Иң кӧп пала -  20 -  Кемеровта тӧреен. Новокузнецкте -  18, Прокопьевск- 
те -  7, Киселевскта -  5, Юргада -  5, Междуреченскте -  4, Тяжинскийде 2 
пала тӧреен. Л.Решетованың адынаң областьтағы перинатальнай кінде читі 
ыңааңах тӧріптір.

2016 чылда Кемеров облазында Кӧлееде ӱлӱкӱнде 75 пала тӧреен, ол 
санда пір ікіс. Область губернаторы Аман Тулеевтің чахиинаң пу кӱнде 
пала тӧріткен іңелерге 10 муң салковай паза «Кузнецк чирінде тӧреен» ме- 
дальоннар пирілер.

Кемеров облазының 
официальнай порталы

ХЫРЫҒДА -  
ХОККЕйЯЕ МАРЫҒ

АМУР ОБлАЗЫ. 14 январьда Амур суғдағы пуста Россияның паза Хы- 
даттың аразында спорт марығлары иртер. Анда чииттернің Амур хазын- 
дағы паза Хыдаттың Хейлунцзян провинциязының командалары хоккей 
ойнирлар. Пуста хоккей ойнаңаң коробка турғызылған, ол Россия саринда 
турча, хыдат саринда трибуналар пӱдірчелер.

-  Трибуналарда 250-ңе аалңы полар, Россияның кӧрігңілеріне пістің 
чардаң кӧрерге чахсы полар. Ол пӧзік, аннаң прай ниме чахсы кӧрінче, -  
теен Амур облазының спортты тилідерінңе кінінің устағңызы Михаил Лапин.

Россия хоккейінің 70 чылына чарыдылған мероприятие «Чахсы пус» фе- 
деральнай спорт программазы хоостыра иртірілер.

Российская газета

ЧАА ОПЕРАЦИЯЗЫ 
СЫЛТААНДА ЧУРТТАРЫН ТАСТААННАР

ИРАК. Хайди искірче Чоннар аразындағы миграцияңа пірігіс, Иракта- 
ғы Мосул городта «Ислам хазназы» террорист группировказынаң тоғыр 

чаа операциязы пасталыбысханда, 138 муңңа кізее, иблерін тастап, тизер- 
ге киліскен.

Мосулны ИГ холынаң позыдар чаа операциязы 17 октябрьда 2016 чылда 
пасталғаннаң сығара Иракта 137 муң 880 кізі пос чуртын тастаан. Оларның 
135 муңы Мосул городтаң.

Новости РИА

ЭСТОНИЯ, ЛАТВИЯ, 
ЛИТВА -  АЛТЫНЗАРХЫ ЕВРОПАДАЛАР

ЭСТОНИЯ. ООН Эстония, Латвия паза Литва хазналарның статузын 
Іскеркі Европадағыдаң Алтынзархы Европадағы хазналарға алыстырыбыс- 
хан. Амды олар Алтынзархы Европадағы хазналар списогына кірчелер. Ідӧк 
андар кірчелер Дания, Финляндия, Исландия, Ирландия, Норвегия, Швеция, 
Великобритания, Алтынзархы Ирландия, Аландскай, Нормандскай, Гернси, 
Мэн, Джерси, Сарк, Шпицберген паза Ян-Майен олтырыхтар.

Іскеркі Европазар ам кірчелер Белоруссия, Болгария, Чехия, Венгрия, 
Молдавия, Румыния, Россия, Словакия паза Украина.

Newsru.com
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Тимненіс

ниң іс  кӱнін
ТУРЫСТЫҒ ИРТІРЕРГЕ

*акасияның пазы 
Виктор Зимин 
Илбек Чиңістің 72-ңі 
чылын ӱлӱкӱнниріне 
тимненңең планны 
чарадыға алңаң пічікте 
хол салыбысхан.

«Хакасияның министерство- 
ларына паза ведомстволарына, 
хайзылары комплекстіг план- 
дағы мероприятиелер ӱчӱн 
нандырығлығ полчалар, фе- 
деральнай ӱлгӱнің орындағы 
органнарынаң, орындағы пос 
устаныс органнарынаң, халых 
пірігістерінең пірге тоғынып, 
2017 чылға кӧрілген пландағы 
мероприятиелерні толдыра- 
зынаң иртірерге», -  чоохталча 
пічікте.

Чиңіс кӱнін иртіреріне тим- 
ненӌең план 103 пункттаң пӱт- 
че, андар хазнаның ӧӧн ӱлӱ- 
кӱнін иртірерінең палғалыстығ 
сурығлар кірчелер. Хумартхы- 
лас вахтазы, Пастағы май пло-

щадьындағы пайрамнығ марш, 
«Ӧлімі чох полк» акция осхас 
кибірліг мероприятиелерге хоза 
планзар кӧп пасха тоғыс кӧс- 
теглері кирілген. Кӧзідімге, ве- 
тераннарға социальнай паза 
имнег полызиин пирері, хумарт- 
хы тастарны нааӌылиры паза 
тыхтиры. Ідӧк республиканың 
школаларында класс частары 
иртірілер. Ол класс частарын- 
да Илбек ада чаа ветераннары 
аралазарлар.

-  Чиңіс кӱні -  пістің хазна- 
дағы ӧӧн ӱлӱкӱннернің пірсі. Пі- 
стің ӧӧн пӧгінібіс -  аны турыс- 
тығ иртірібізері, пайрамнығ паза 
хумартхылас мероприятиелерін 
тимнирі. Ол прай ӱлгӱ органна- 
ры, республиканың предприя- 
тиелері паза халых пірігістері 
алнында турчатхан пірге пӧгін. 
Че олох туста илбек ӱлӱкӱнге 
тимненіс тузында иң ӧӧні -  піст- 
ің ветераннарға хайығ, -  таных- 
таан Виктор Зимин.

Хакасия пазының
администрациязы

Пӱдіріг

НАА ЧЫПДА -  
НАА ЧУРТТА

Хакасия пазының 
орынңызы Валерий 
Марков паза пӱдіріг, 
ЖКХ министрі 
Сергей Можаров 
Асхыс аймаандағы 
Писхамңы аалда 
изелчеткен тураларда 
чуртапчатхан 
16 сӧбірее наа 
квартираларның 
клӱстерін читіргеннер.

-  2017 чылларға кізілерні изел
четкен туралардаң кӧзіреріне 1 
миллиард 160 миллион 879 муң 
салковай позыдылча, ол санда: 
федеральнай бюджеттең -  
645 миллион 71 муң салковай; 
республика бюджедінең -  424 
миллион 905 муң салковай; 
орыннардағы бюджеттердең -  
38 миллион 216 муң салковай.

Программа тӧрт чардых- 
ти чуртасха кирілче, полған на 
чардыхха ікі чыл пирілче, тӧрт- 
інӌі чардых пӱӱл 1 сентябрьға

Писхамӌыдағы 16 квартиралығ тура

Ідӧк олар анда ікінӌі сигіс 
квартиралығ наа тураны кӧр- 
геннер, че читпестер табылған- 
да, пӱдірігӌілерге оларны тӱзет 
саларға чахығ пирілген.

2013 чылның 1 январьынаң
2017 чылның 1 сентябрьы- 
на теере Хакасияда изелчет- 
кен туралардаң наа квартира- 
ларзар 2320 кізіні кӧзір салар- 
ға кирек. Пылтыр 620 кізі наа 
квартираларзар кӧзіп алған. 
Чылның планы 100,7 % толды- 
рылған.

Программа хоостыра 2013

толдырыл парарға кирек. Ха- 
касияда I, II, III чардыхтарӌа ме- 
роприятиелер толдырыл пар- 
ғаннар, IV чардых чамдыхти 
толдырыл парды. 2016 чыл тоо- 
зылғанӌа наа квартираларзар 
1931 кізі кӧзірілген.

Программаны чуртасха ки- 
рерінӌе Россияның субъекттері 
аразындағы рейтингте Хакасия 
26-ӌы орында.

Хакасияның пӱдіріг 
паза ЖКХ 

министерствозы

fр ниместе «Хакасский» 
заповедниктің тоғынңылары
2016 чылда апарылған тоғыстың 
салтарларына чарыдылған чыылығ 
иртіргеннер. Мында заповедниктің 
пӧліктер устағңылары 
араласханнар. Полғаны ла, чыл 
салтарларынаңар чоохтап, хынығ 
видеороликтер кӧзіткен.

Пастап «Хакасский» заповедниктің чир-чай- 
аанны хайраллир пӧлиинің тоғынӌылары чоох 
тутханнар. Ирткен чылда административнай 
сайбағлардаңар 119 протокол пазылтыр. Ілезі-

Чыылығ
одырча. Заповедник позы даа, аймах марығ- 
ларда аралазып, пӧзік чидіглерге читче. Іди ол 
Россияның Орыс география пірігізінің, WWF 
(чир-чайаанны хайраллир чоннар аразындағы 
халых пірігіс) фондының, Михаил Прохоровтың 
фондының гранттарын утхан. Прай пу тоғыс за- 
поведниктің тилиріне улуғ хозым полча.

Чыылығда ідӧк 2017 чылға пӧгіннердеңер 
искірілген. Таныхтирға кирек, 2017 чыл Рос
сия президенті Владимир Путиннің чарадии- 
наң ӧнетін хайығда тудылчатхан чир-чайаан 
орыннарының чылы тіп чарлалған. Ол Рос- 
сияда пастағы чир-чайаан заповеднигін тӧсте- 
еннең 100 чыл таныхталчатханына чарыдыл- 
ча. Пӱӱл пу танығлығ кирекнең палғалыстығ 
кӧп мероприятие иртірілері кӧрілче.

ЧИР-ЧАйААННЫ
ХАЙРАЛЛИРЫНА УЛУҒ ХОЗЫМ ИТЧЕЛЕР
не сығарылған ӱрег 135030 салковайға тиң- 
нелче. Ідӧк заповедниктің Хакасия МВД-зы- 
наң паза Росприроднадзорның Хакасияӌа 
устанызынаң пірге тоғыс апарчатханы таных- 
талған.

Ідӧк улуғ тоғыс апарчалар наука паза эко
логия пӧліктері. 2016 чылда заповедник аймах 
марығлар, экология акцияларын иртірген. Чыл- 
даң чылға араласчатхан кізілернің саны ӧзіп

«Хакасский» заповедниктің тоғызынаңар 
чоохтаза, хайди даа аның «Оғлах тағ» орны 
ЮНЕСКО-ның азынада иділчеткен списогына 
кирілгенін таныхтирға кирек. Анзы регионның 
чир-чайаанын хайраллирына, тиксі республи- 
када туризм тилиріне паза Хакасияның тархы- 
нын істезерінде чоннар аразындағы палғалыс- 
тарны пиктиріне улуғ хозым полча.

Татьяна КЫШТЫМОВА

Культура

0ПҒАН БИБПИОТЕКАЗЫНЫф
ТОҒЫЗЫ ПӦЗІК ПААПАПҒАН

ссияның культура министерствозы 
республиканың олған 
библиотеказына «Россияның 
танығлары» проектте ӧткін 
араласхан ӱчӱн алғызын читірген.

Пу проектті Россияның хазна олған биб- 
лиотеказы тимнеен. Чоохтирға кирек, «Россия- 
ның танығлары» проект марығдаң паза олимпи- 
ададаң пӱткен. Олимпиада хазнаның прай ре- 
гионнарында пір кӱнде, 24 ноябрьда, ирткен.

Хакасияда «Россияның танығлары» про- 
екттің координаторы республиканың олған

библиотеказы полған. Культура учреждениезі 
тоғынӌыларының кӱстенізінең Хакасияда олим
пиада пӧзік синде ирткен. Анда 151 олған ара- 
ласхан.

Алғыстас пічиинде Россияның культура 
министрі Владимир Мединский библиотека то- 
ғынӌылары, ӧсчеткен тӧлнең улуғ тоғыс апа- 
рып, олғаннарны паза саарбахтарны чир-суу- 
бысха хынарға, аның чидіглеріне поғдархирға 
ӱгретчелер тіп таныхтаан.

Республиканың олған библиотеказының 
ӧмезі, тоғызын піди пӧзік паалапчатхан ӱчӱн, 
Россияның культура министерствозын алғыс- 
таан.

Анастасия ГРИГОРЬЕВА

ХАКАСТАРНЫН ПАЗА 
ШОРЛАРНЫф КИБІРПЕРІН ІСТЕСЧЕПЕР

Ӱгредіг

~акасияның ӱгредіг паза наука 
министерствозы искіриинең, 
республикада ӱгретчілер 
ӱгренңілерінең хада школаларда 
ӱгредіг мастерскойларын азып 
пастабыстылар. Анда олғаннар 
хакастарның паза шорларның 
культураларын паза кибірлерін 
тирең істезіп ӱгренчелер.

Асхыс аймаандағы Палыхтығ суғ аалның 
школазындағы «Шорианочка» мастерской- 
да ӱгренӌілер национальнай костюмнар тік-

1 стр. І=>
Гакасияда кічіг паза ыраххы 
. аалларны тилідер программа 2013 
чылдаң сығара тоғынча. Аның 
салтарларынаңар прайзы пілче. Наа 
пӱдіріглер, аймах полызығлар -  ол 
уғаа чахсы кирек. Че палаларнаң 
тоғасханы, сыйыхтар читіргені 
хаңан даа ӧрініс ағылча.

Андағ ӧріністіг тоғазығ полған Таштып ай- 
маандағы Хызыл суғ аалның чуртағӌыла- 
рынаң Наа чыл алнында. Пу кічіг аалда 17 
пала чуртапча. Олар Соох апсахты паза Хар 
хызыӌахты чидікпин сағыпчатханнар. Хызыл

челер, чазанӌаң ниме-ноолар чайапчалар. 
«Шорские узоры» мастерскойда, тізең, оола- 
ғастар ағастаң аймах нимелер идерге ӱгрен- 
челер. Ідӧк олар национальнай ойыннар паза 
марығлар иртірӌең тиріглер итчелер. Асхыс- 
тағы лицей-интернатта «Сибер хол» мастер- 
скойда ӱгренӌілер ідӧк ағастаң ниме-ноолар 
чайапчалар.

Мастерскойларда тимнелген хакастар- 
ның паза шорларның ниме-ноолары регионнар 
аразындағы фестивальларда, мастер-класс- 
тарда, семинарларда кӧзідіге удаа сығарыл- 
чалар.

Хакасияның ӱгредіг 
паза наука министерствозы

Наа чыл сыйии

соох АПСАХНАН 
ХАР ХЫЗЫЧАХ 

САНАПЫҒ ЧИТКЕННЕР
суғ аалның кураторы Хакасияның спорт ми- 
нистерствозы полча. Аннаңар Тӧӧ пазындағы 
саналығ чӱгӱрӌең спорткомплекстің тоғынӌы- 
лары Хызыл суғ аалдағы палаларға Наа чыл 
сыйыхтарын читіргеннер. Олар андар саналығ 
чиде салғаннар.

Хакасияның 
спорт министерствозы
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Таңда -  Прокуратура тоғынӌызының кӱні

КӦП КІЗІ АЙЛАНЧАТХАНЫ 
ПІСКЕ КИРТІНІСТІ КИРЕЧІЛЕПЧЕ
ш—шіс, кізі праволары, закон 

# /  сайбалчатса, прокуратуразар 
полызығ сурып 
айланчабыс. Прокуратура 
органнары чуртастың 
прай сфераларында 
апарылчатхан тоғыстар 
закон хоостыра ңділчеткенін 
сыныхтағда тутчалар. Олар 
кізі праволарын, хазна 
кирексіністерін арачылирға 
турғызылғаннар.

2015 чыл тоозылчатханда 
Хакасияның прокурорына 
юстицияның 3 класстығ 
хазна советнигі Денис 
ПОПОВ турғызыпған. Амды 
республиканың прокуроры 
ирткен чылда хайдағ тоғыс 
иділгенінеңер паза газета 
хабарңызының пасха даа 
сурығларына нандырча.

-  Денис Гэннадьевич, Сірерні Ха- 
касияның прокурорына турғысхан- 
наң пеер пір чыл иртіп парды. Амды 
тоғыстың хайдағ-да салтарларын 
кӧрібізерге чарир, нимені чуртасха 
киріп аларға киліскен?

-  Чыл табырах иртіп парды, че 
піс кӧп ниме идерге маңнанғабыс. 
Пастағы теесте прокуратура органнары 
правопорядокты тыыдарына хайығ 
салғаннар. Аннаң кізілернің чахсы, хорғыс 
чох чуртазы палғалыстығ. Ідӧк хазнаның 
паза халых чонның кирексіністерін ара- 
чылирына улуғ хайығ салылған.

Ирткен чылда прокурорларға чал 
ахчазын тузында тӧлир сферада сыбыра 
аралазарға киліскен. Іди, прокурорлар 
ара кіріскен сылтаанда, «Востоксантех- 
монтаж» ООО-ның (Абаза г) паза «Тейс- 
кий рудник» ООО-ның тоғынӌыларына 
чал ахчазынӌа алымнар чабылған. 
Олар июньда паза августта тоғырланыс 
акцияларын иртіргеннер.

Россияның президенті Экология 
чыл ын чарлир апнында ибіркіні хайраллир 
сферада закон кӧп сайбапчатханы ілезіне 
сығарылған. Піс ара кіріскенде, ағас узу- 
рар, сӧп-сап тӧгер, суғлар хыриндағы 
чирлернең тузапанар законодательство 
сайбағлары тохтадылғаннар.

Кӧзідімге, Хакасияның Ӧӧркі Чӧбінің, 
халых пірігістерінің, чуртағӌыларның 
айланыстары хоостыра, чирнің ис-пайын 
аныпчатхан организацияларның тоғызы 
сыныхталған. Анда кӧп сайбағ ілезіне 
сығарылған. Іди пу сферада законнар 
толдырылбинчатханынаң пасха, ол 
сайбағларны ілезіне сығарып, оларны 
тохтадарға турғызылған кізілер пір дее 
ниме итпин турғаннар. Сыныхтағлар сал- 
тарларынӌа ӱс уголовнай кирек азылған.

Прокуратура кізілернің социальнай 
тӧлеглер алар праволарын арачылир 
сурығны хайығ чох артыспаан. 
Іди сентябрьда республиканың 
прокуратуразы Хакасияның финанстар 
министерствозына закон сайбалчат- 
ханын тӱзедердеңер представление 
кирген. Аның салтарларынӌа алым- 
нарны чабарға бюджеттең 50 миллион 
салковай позыдылған. Ідӧк Хакасияның 
Ӧӧркі Чӧбінзер 2017 чылға бюджетте 
социальнай тӧлеглерге кӧп арах ахча 
кӧр саларға чӧптер ызылған.

-  Россияның пасха регионнары- 
наң тиңнестірзе, Хакасия иділчеткен 
сайбағларӌа олардаң пасхалалча ба?

-  2016 чылда Хакасия сайбағлар 
саны тың ӧспинчеткен регионнар санына 
кір парған. Пылтыр 11 муңӌа сайбағ 
санға алылған. Ол саннарның кӧбізі 
(84,3 %) улуғ нимес сайбағларға килісче. 
Хомзынысха, пылтыр ӧдірістер саны

илееде ӧс парған. Пасха регионнарда 
андағ сайбағлар саны хызырылча. Прай 
даа ӧдірістер ибде изірікте иділчелер. Пу 
сурыға прайзына хайығ айландырарға 
кирек.

Ідӧк пістің регионда руль кистіне хати 
изірік одырыбысчатханы удаатаныхталча 
Кӱннің сай полиция андағ сайбағларӌа 
ӱс уголовнай кирек асча. Ол сурығ пісті 
тың сағыссыратча. Мында профилактика 
тоғызын тӱзімніг апарарға кирек.

-  Республика чуртағңылары хай- 
дағ сурығларнаң, хоптарнаң проку
ратуразар удаа айланчалар?

-  Чылдаң чылға кізілернің хоп- 
тары, айланыстары хызырылбин- 
чатханы прокуратура органнарына олар 
киртінчеткеннерін киречілепче. Удаа 
чуртағӌылар істеніс паза чурт праволары, 
толдырығ производствозынаңар за
ко н о д а те л ьств о  са й б ал ча тха - 
нына, ЖКХ сферазындағы сайбағ- 
ларға, чазы читкелектернің право
лары сайбалчатханына хоптарнаң 
айланчалар.

-  Регионда прокуратура орган- 
нарының хайии киректелчеткен хай- 
дағ ағырсымнығ сурығларны таных- 
тирңыхсар?

-  Республикада пӧгілбинчет- 
кен социальнай сурығларның кӧбізі 
бюджетте ахча чидіспинчеткенінең 
палғалыстығ. Аннаңар прокурорлар 
бюджет сферазындағы сайбағларны 
ілезіне сығарар тоғы сха хайығ 
айландырчалар. Пылтыр республиканың 
прокуратуразы Хакасия правительство- 
зының паза орындағы пос устаныс 
органнарының хайиин бюджеттернің 
парыстығ чардығын налогтардаң пасха 
парыстарнаң толдырарына айландырған. 
Хазна паза муниципальнай ис-пайынаң 
сыныхтағ чох тузаланчалар, аның 
парыстары казнаа кірбинче, аннаңар 
социальнай сурығларны пӧгерге ахча 
чидіспинче.

Идінӌектернің праволарын кӧп 
сыныхтағлардаң арачылиры про
куратура органнарының тоғызы полча.
2016 чылда республика прокуратуразы 
сыныхтағ органнарының юридическай 
лицоларны паза идінӌектерні план чох 
сыныхтирдаңар 129 сурынызын кӧрген. 
Оларның ӱзінӌі чардығына чарадығ 
пирілбеен. 2017 чылға сыныхтағлар 
планынаң 300 азыра сыныхтағ хыйа 
иділген.

Ідӧк ам даа сайбағларға, корруп- 
цияа, экстремизмге паза терроризмге 
тоғырланар сурығлар кӱн суриинда 
халчалар.

-  Халғанӌы туста тилекейде дее, 
Россияда даа коррупциянаң палға- 
лыстығ тылаастар истерге килісче. 
Хакасияда пу сферада киректер хайди 
кӧрінче?

-  Коррупциянаң палға- 
лыстығ киректер Россияда 
ла нимес, тилекейдегі чах
сы тиліпчеткен хазналарда 
даа (США, КНР, Швейцария, 
Великобритания) удаа пол 
парчалар. Таныхтирға чарир, 
пістің хазнада коррупциядаң 
тоғыр кӱрезіг пӱкӱлее апарылча, 
аннаңар коррупционерлерге 
сайбағ идер оңдайлар хызырыл 
ла одырча.

П іст ің  р е сп уб л и ка д а  
чыл сай коррупциянаң пал- 
ғалыстығ сайбағлар ілезіне 
сығарылча. Андағ сайбағ- 
ларны коммерческай орга- 
низацияларның устағӌылары 
даа, хазна служащайлары даа 
итчелер. Оперативнай тоғыс 
тӱзімніг апарылчатханда, долж- 
ностьтағы кізілер туюххан ахча 
алчатханы удаа ілезіне сы- 

ғарылча. Андағ уголовнай киректерні 
республика прокуратуразы алынӌа 
сыныхтағда тутча.

-  Коррупционерлернің, оларның 
туғаннарының ис-пайын конфиска
ция оңдайынаң пылап апар сурыға

Сірер хайди кӧрчезер? Ноға Россия 
коррупциядаң тоғыр кӱрезіг апа- 
рарынңа Конвенцияның 20-ӌі статья- 
зынаң чараспинча?

-  Конфискация оңдайынаң ис-пайны 
пылап алар сурығ ибіре пістің хазнада 
таластар парча. Аны тоталитарнай 
режим оңдайына санапчалар. ООН- 
ның ол Конвенциязын чарадып, Россия 
аның 20-ӌі статьязынаң чараспаан. Че 
Россияның законодательствозын- 
да законнаң хыйыстыра пайып алған 
кізілернің парыстарын паза ис-пайын 
алып алар пасха даа оңдайлар пар. Олар 
коррупциядаң тоғыр законодательст- 
вода кӧріл парғаннар.

-  Республикадағы колонияда хо- 
рылыстар полған соонда паза андағ 
киректер полбас ӱчӱн ниме ңдіпген?

-  Хомай киректерге тартылчат- 
хан чарғылатхан кізілер законнаң 
кӧріл парған режимні алыстырарға 
кӱстенгеннер. Олар тоғысха чӧрбеске, 
иділген сайбағларӌа ӱрегні тӧлебеске, 
постарына истіг чуртас ит пирерге 
хысханнар. Хакасияӌа УФСИН-ның 
тоғызындағы читпестер тӱзеділген, хай 
пірее должностьтағы пыролығ кізілер 
нандырыға тартылғаннар. Колониядағы 
чуртас табырах амырадылған. Азылған 
уголовнай кирекче 17 кізі пыролатча.

-  Пылтырғы тоғазығда Сірер прай 
сӱлейкелерінде тонировкалығ авто- 
мобильлер кӧп чӧрчеткеніне паза 
тротуарлар пустаң чахсы арығлал- 
бинчатхан сылтаанда кізілер палығ-

латчатханына хайығ салғазар. Хайди 
кӧрчезер, амол киректер чахсы сарин- 
зар апыстылар ба?

-  Я, киректер чахсы саринзар 
алысчатханы кӧрінче. Тонировка- 
лығ автомобильлердеңер чоохтаза, 
киректер алысчатханын водительлернің 
пырозынаң иділген саайлар саны 
хызырылчатханы киречілепче. Итсе, пу 
сурығны федеральнай синде пӧгерге 
кирек. 2017 чылда Хазна Думазы пістің 
законопроектті кӧрер. Анда транспортха 
киліспинчеткен тонировка турғысхан ӱчӱн 
административнай нандырығ кӧрілче.

Пылтыр прокуратура орындағы 
пос устаныс органнарының, ком- 
мунальнай служ баларны ң, ус- 
тапчатхан компанияларның чолларны, 
тротуарларны, туралар хыриндағы 
чирлерні хардаң, пустаң тузында арығлир 
тоғызына кӧп хайығ салған. Пастағы хар 
чаар алнында прокурорлар муниципа
л и т е т у  пастарына, организациялар 
устағӌыларына закон сайбабастаңар 100 
азыра сизіндіріг чарлааннар.

-  Пістің национальнай республика, 
аннаңар прокуратура органнарын- 
дағы кадрлар политиказынаңар су
рьмы  пирбин пол полбаспын. Сірер- 
нің ведомствода хакас националь
ность^^ кӧп кізі тоғынча ба?

-  Кадрлар политиказы «Россия 
Федерациязының прокуратуразы- 
наңар» федеральнай закон паза 
Россияның Ӧӧн прокурорының тоғынңаң

документтері хоостыра апарылча. 
Тоғынӌыларның национальнозынаң 
палғалыстығ хайдағ-да синнер ол 
документтерде чоғыл. Республика 
прокуратуразының ӧмезі кӧп нациялығ, 
анда орыстар, украинецтер, немецтер, 
хакастар, буряттар, тувалар служба 
иртчелер. Прокуратура тоғынӌызына 
пӧзік піліс паза профессионализм ки- 
ректелче, ол службадағы тоғысты чахсы 
апарзын. Алынӌа таныхтирға сағынчам 
чахсы тоғынчатхан устағӌыларны: 
тӱзедіг учреждениелерінде закон 
хайди толдырылчатханын кӧрерінӌе 
прокурор Андрей Тодиновты, Ағбан 
пилтірі аймаа прокурорының орынңызы 
Галина Кичееваны паза Боград аймаа 
прокурорының орынӌызы Константин 
Абдинні.

-  Профессиональней ӱлӱкӱнде 
тоғынӌыларыңа хайдағ алғастар чи- 
тірерңіксер?

-  Прайзын пістің профессио- 
нальнай ӱлӱкӱннең паза Россияның 
прокуратуразы кӱнінең алғыстапчам! Піс 
улуғ тоғыс ит салғабыс, че республикада 
законностьты паза правопорядокты 
тыыдарға ам даа илееде тоғынарға 
кирек. Аннаңар прайзына пик хазых, 
профессиональней чидіглер, чахсы, 
амыр чуртас алғапчам. Пістің аарлығ 
ветераннарыбысха полызығ паза кирек 
опыт пирчеткен ӱчӱн алынӌа алғыс 
читірчем!

Чоохтасхан 
Николай СУЛТРЕКОВ

Аарлыв коллегалар!
Пӱӱл піс пайрамнығ кӱнні таныхтапчабыс -  295 чыл мының алнында I 

Петрның указынаң Россияның прокуратуразы тӧстелген. Ол оой нимес чол 
ирткен, хазнаның чуртазында сыбыра алынӌа тоғыс апарған. Прокурорлар, 
хазнаның паза халых чонның кирексіністерін арачылап, законға ла тӧстеніп, 
постарының ӧӧн пӧгінін турыстыра толдырғаннар. Прокуратураны прайзына 
кирек сурығларны пӧкчеткен ӱчӱн аарлапчалар. Хакасияа киректелчеткен 
иң сидік сурығлар сыбыра пістің хайиибыста полча. Прокурорлар прай 
киректер закон хоостыра толдырылчатханын сыныхтағда тутчалар, кізілернің 
праволарын, хазнаның кирексіністерін арачылапчалар. Піске ам даа аймах 
сфераларда кӧп тоғыс апарарға киректелче. Ізенчем, пістің нандырығлығ 
тоғызыбыс прай сурығларны тӱзімніг пӧгерге хабазар.

Алынӌа алғыс сӧстерін прокуратура органнарының ветераннарына читірчем! 
Сірер прай чахсы кибірлерні хайраллапчазар, чиит тӧлнең опытнаң ӱлесчезер.

Прокуратураның прай тоғынӌыларын профессионализм, тоғысха пирін 
салған ӱчӱн алғыстапчам. Пик хазых сірерге паза чағыннарыңа, наа чидіглер 
паза чахсы чуртас прайзына!

д.г.попов,
Хакасияның прокуроры
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Ветераннар чыылии
ЛЯосквада пісгің 

я¥ш хазнаның 
Тирігліг кӱстері 
ветераннарының тиксі 
Россиядағы халых 
пірігізінің /// сан пиріс- 
табығ чыылии ирткен. 
Аның тоғызында 
арачыланыс министрі, 
армияның генералы 
Сергей Шойгу 
араласхан.

Ветераннар форумын- 
да чоох тудып, чаа ведомст- 
возының устағӌызы ирткен тӧрт 
чылда пірігіс чахсы салтарларға 
читкенін таныхтаан.

-  Пастағы теесте ол тыып 
парған. Андар ам 14 региондағы 
паза орындағы 50 азыра пӧлік 
кірче. Тирігліг кӱстернің ве
тераннар пірігістері Крымда 
паза Севастопольда тӧстел- 
геннер. Пірігісте ам 1,5 миллион 
азыра кізі саналча, -  чарытхан 
Сергей Шойгу.

Арачыланыс министрі ве
тераннар пірігізінің халых-поли- 
тика тузазы кӧдіріл парғанына 
хайығ айландырған.

-  Сірернің представительст- 
воларың пар «Тиксі Россияның 
чон фронты» халых чӧрімінің 
ӧӧнштабында, Россияның паза 
Белоруссияның арачыланыс 
министерстволарының пірік- 
тірілген коллегиязында, Арачы
ланыс министерствозындағы 
Халыхтар чӧбінде паза пасха 
даа халых-хазна структурала- 
рында, сірер «афган чӧрімінде» 
лидер полчазар, -  теен ми
нистр. -  Ідӧк Россияның прези-

возар кирілген.
Ветераннарға имнег полы- 

зиин пирерінде чахсы кӧзідімнер 
пар. Амды ветераннарға пӧзік 
технологиялығ имнег полызии- 
ның 60 кӧрімін алар оңдайлар 
пар. Андағ полызығны пылтыр 14 
муң кізі алған. Амды Илбек Ада 
чааның кинектері чааӌыларның 
имнег учреждениелерінде дис
пансеризация иртчелер. Ідӧк 
ветераннарға тынанып, хазых- 
тарын пиктеп алар оңдай пи- 
рілче. Прай пу сурығларны пӧгер 
пастағнаң Тирігліг кӱстернің ве
тераннар пірігістері сыхханнар.

Сергей Шойгу «Россияның 
Тирігліг кӱстерінің ветераны» 
медаль тӧстирдеңер приказта 
ол хол салыбысханынаңар 
конференция араласчылары- 
на искірген. Ветераннарнаң 
уғаа чахсы тоғыс апарчатхан 
ӱчӱн, оларның кирексіністерін 
чуртасха кирчеткен паза чиит 
тӧлні патриотизмге ӱгретчеткен 
ӱчӱн, Россияның арачыланыс 
министрі, армияның генералы 
Сергей Шойгу Хакасияның чаа- 
ӌылар комиссарының полыс- 
чызы (ветераннарнаң тоғысча), 
запастағы подполковник Олег 
Пагельсті ам тӧстелген наа 
медальнаң сыйыхтаан. Ідӧк 
пасха даа ветераннар медаль- 
ларнаң сыйыхтатханнар.

Тимнеен 
Николай Султреков

СЕРГЕЙ ШОЙГУ:
«ТОҒЫСТЫ УЛАМ ТӰЗІМНІГ АПАРАРҒА»

Сергей Шойгу Олег Пагельске медапь читірче

денті тӧстеен «Чиңіс» оргкоми- 
теттегі ветераннар пірігістерінің 
координация чӧбінде сірердең 
тӱзімніг тоғыс сағыпчалар.

Ол Тиксі Россиядағы «Юн- 
армия» чаа-патриот чӧрімін 
паза Россияның субъекттерінде 
аның пӧліктерін тӧстирінде 
ветераннар ӧткін араласха- 
ннарын алынӌа таныхтаан. 
Тирігліг кӱстернің ветераннар 
пірігізі СНГ хазналарындағы, Ев- 
ропадағы, Хыдаттағы ветеран
нар пірігістерінең палғалыстар 
тутчатханын чахсаа паалаан. 
Латвияда представительство 
тӧстелгені ідӧк чахсы чарадығ

полған.
-  Арачыланыс министерст

возы сірернің пастағларыңа 
прай саринаң хабасча, -  чоо- 
ғын узаратхан Сергей Шойгу.
-  Кӧзідімге, чаа управление 
органнарының паза ветеран
нар пірігістерінің аразындағы 
палғалыстарны тӱзімніг идер 
пӧгіннең алынӌа приказ сы- 
ғарылған. Прай войсколарда, 
чаа округтарында паза флот- 
тарда ветераннарнаң тоғынңаң 
полысчылар должностьтары 
кирілген. Чааӌылар комис- 
сарларының ветераннарнаң 
тоғынңаң полысчыларының

статузы кодірілген.
Чаа ведомствозының 

устағӌызы социальнай 
сурығлар хайди пӧгілчет- 
кенін алынӌа таныхтаан. 
Аның чооғынаң, ирткен 
тӧрт чылда чааӌы служ- 
базының ветераннарына 
пенсия тӧлир законода
тельство чахсыланды- 
рылған. Іди оларның пен
сия ахчазы 28,6 % хозыл 
парған.

Илбек Ада чааның, 
чаалазығларның вете
раннарына паза оларның 
сӧбірелеріне социальнай 
полызығ пирер сурығ- 
лар пӧгілчелер. Олар- 
ға паза Чернобыльда- 
ғы АЭС-та полған саай 
салтарларын чох иде- 

рінде араласханнарға, ӱре- 
ен чааӌыларның сӧбірелеріне 
пирілчеткен тӧлеглерге чыл 
сай индексация идер сурығ 
чарадылған. 2017 чылға фе- 
деральнай бюджетте ол тӧ- 
леглерге 1 февральдаң 4 % ин
дексация иділер. Сирияда ӧнетін 
пӧгіннер толдырған кізілерні 
чаалазығлар ветераннары
на санир федеральнай закон 
алылған. Чааӌы полған ікі паза 
аннаң даа кӧп палазын чідірген 
паба-іӌелернің пенсия ахчазын 
кӧдірчеткен федеральнай за
конный проекті правительст-

Чыл салтарлары: имнег кирее

ХАЗЫХ ХАЙРАЛЛИРЫНЫН, 
УЛУҒ ШПАҒЛАРЫ
^Хакасияның имнег киреене 

ж \  2016 чыл тӱзімніг полған. 
Ікінңілес чох пастағы орынға 
республиканың перинатальнай 
кінінің пӱдіриин турғызарға 
чарир. Оборудование, 
сантехника паза пасха даа 
кирек ниме-ноолар алыл 
парған, амды имнег туразын 
тузаланысха кирібізерге ле 
халды.

Федеральнай бюджеттең позыдылған 
ахчаа пӱдірілчеткен объектті Хакасия- 
ның пазы Виктор Зимин позы хайығда 
тутча. Че прай хайығ перинатальнай 
кіннің пӱдіриине салылған тізе, саба по- 
лар. Ідӧк Г.Я. Ремишевскаяның адынаң 
республиканың имнег туразының наа 
хирургия корпузы азылған. Хакасияның 
аалларында даа наа имнег туралары 
тузаланысха кирілгеннер. Іди Ағбан 
пилтірі аймааның Весенний аалында, 
Шира аймааның Чирім аалында наа 
фельдшер-акушер пункттары азылған. 
Алтай аймааның Хызыл чазы аалында, 
тізең, ФАП-та, улуғ ӧртке кірген соонаң, 
тыхтағ тоғыстары иртірілген.

Республикабыста олғаннарның 
хазиин хайраллирына кӧп хайығ са- 
лылча. Кӧзідімге, Ағбандағы олған имнег 
туразына наа оборудование алылған, ол 
санда ультразвуктаң сыныхтағ иртірӌең

сканер. Аның полызиинаң кинек палалар- 
ның хазиин иблерінде алай олған интер- 
надында сыныхтирға чарир.

Ағбандағы тіс имнеӌең олған по- 
ликлиниказында тістерні сомға суурӌаң 
рентген аппарады турғызылған. Tie им- 
нирін пӧзік синге кӧдірер пӧгіннең Ағбан- 
ның ікі школазында, 26 N° школада паза 
национальнай гимназияда, тіс имнеӌең 
кабинет азылған. Улуғ-кічіглерге хараа- 
кӱнӧрте табырах имнег полызиин пирӌең 
тіс имнеӌең кабинет тоғынып пастаан. 
Ідӧк тіс имӌілер бригадазы, Хакасияның 
ырах аалларынзар чӧріп, чуртағңыларны 
имнееннер.

Тиксі алза, республиканың прай 
даа имнег учреждениелерінде чахсы 
саринзар алызығлар пар. «Доступная 
среда» хазна программазы хоостыра 
имнег тураларында хазии уйан паза 
кинек кізілерге, имнег полызиин аларға 
оой полар ӱчӱн, алынӌа кабинеттер 
азылча, пандустар турғызылча... Ідӧк 
имнег тураларының автопаркы наа- 
ӌылалча. Хакасияа табырах имнег 
полызииның 7 наа машиназы пирілген. 
Олар республиканың ӧӧн городының 
паза аймахтарының имнег тураларына 
ызылғаннар.

Республиканың пала тапчаң имнег 
туразында реанимация пӧлии азылған. 
Анда Иркутсктағы перинатальнай кіннең 
килген неонатолог паза реаниматолог 
тоғынчалар. Имңілер сӧбірезі Хакасияда 
чуртирға халарға, республиканың пӱдіріл

париған перинатальнай кінінде істенерге 
пӧгінче.

Таныхтирға кирек, Хакасия хазых 
хайраллирында пасха регионнарнаң пик 
палғалыс тутча. Кӧзідімге, Хакасияның 
хазых хайраллаӌаң министерствозы 
Хызылчардағы «Сибирьдегі феде
ральнай наука паза клиника кінінең» 
кізі органнарын алыстырарынӌа тоғысты 
хада-пірге апарарға чарадығ алғаннар. 
Амды республика чуртағңыларынаХызыл- 
чарда трансплантология, аар инсульттар 
соондағы нейрореабилитация, хирургия 
паза травматология кӧстеглерӌе имнег 
полызии пирілер.

Ідӧк Хызылчардағы онкология дис- 
пансерінің специалисттерінең чӧптезіг 
иділген. Хакасияның чуртағӌыларына 
имӌілер чӧбі видео пастыра пирілер. 
Кирек полза, ағырығ кізі Хызылчарзар 
ызылар.

Че специалисттер чох имнег ки
рее хайди парарңых? Хакасияда им- 
ӌі тоғызын саблапчатхан, пос киреен 
ӧтіре пілчеткен тоғынӌылар илееде. 
Кӧзідімге, 2016 чылда тиксі Россияда иң 
артых 500 терапевт адалған, оларның 
санында Хакасиядағы ӱс имӌі. Ідӧк 
ортын имнег персоналы чидіглерінең 
ӧріндірче. Саяногорсктағы реабилитация 
кінінің медсестразы Ольга Уливадова 
«Социальнай полызығлар учреждение- 
лерінің иң чахсы тоғынӌызы» тиксі Россия 
мариинда пастағы орынға турысхан. Прай 
пу пӧзік чидіглер имнег киреенде наа ла

тоғынып пастапчатхан специалисттерге 
чахсы кӧзідім полча.

Республиканың имнег учрежде- 
ниелерінзер 116 чиит имӌі килген, олар- 
ның 29-зы аалларда тоғынар. Хайди 
таныхтаан Хакасияның хазых хайрал- 
лаӌаң министрі Наталья Коган, рес- 
публикада имӌілер чидіспинчеткенінең 
палғалыстығ сурығларға кӧп хайығ 
айландырылча. Пӱӱнгі кӱнде имӌілер 
тимнеңең вузтарда кӧстегліг ӱгредігңе 
277 кізі ӱгренче. Оларның 214-і стипен- 
дияа хоза тӧлег алча.

Ідӧк Хакасияда 2012 чылдаң «Земский 
доктор» программа тоғынча. Аны хоос
тыра аапларзар тоғынарға килген чиит 
имӌілер nip хати пирілчеткен тӧлегні -  1 
млн салковайны -  алчалар. Программа 
тоғынып пастааннаң, Хакасияның 200-че 
имӌізіне ахчалығ хабазығ пирілген. 1 млн 
салковайдаң пасха, чиит специалист
терге полызығлығ ахча пирілче, аның 
сині -  150 муң салковай. Тоғысха кіріп 
алғаннаң ӱс чыл ирткенӌе, чурт арен- 
дазы, чурт-коммунальнай полызығлары 
ӱчӱн тӧлеен ахчаны айландыр пирчелер. 
Уғаа киректелчеткен специальностьтығ 
имңілерге служебнай чурт пирілче.

Мыннаң мындар республиканың ха
зых хайраллаӌаң министерствозы имнег 
киреен чахсыландырарынӌа тоғысты 
узарадар. Тӱрчедең, тиксі тыхтағ тоғыс- 
тары иртірілген соонаң, Хакасияның он
кология диспансерінің имнег-диагностика 
корпузы азылар. Республика пазы Виктор 
Зиминнің чахиинаң радиология корпузы 
пӱдірілер. Пӱӱнгі кӱнде аның пӱдіриине 
кирек пічіктер тимнелче, чир участогы 
пӧліл парған. Ідӧк пӧгінде -  республика- 
ның олған имнег туразының пӱдірии.

Татьяна КЫШТЫМОВА
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Пайрамнығ тӧреен кӱні

ЧООХТАРЫ н

литература уроктарын апарча паза
-  Рацион Прокопьевич, хаңаннаң сығара Сірер 

чайаачы тоғыснаң айғас сыххазар?
-  Мин, Ис пилтіріндегі школада кічіг класстарда 

ӱгренчеткенімде, чоохтар пазарға пастаам, 
литература кружогына чӧріп, «Ленин чолы» 
газетаның «Тас оолах» пулуңазынзар улуғ нимес 
чоохтар пасчаңмын. Пу тоғысха мині Олег Бо
рисович Топоев кӧніктірген. Ол улуғ класстарда 
ӱгренчеткен. Піске пазыңар, соонаң писатель, 
журналист поларзар тіп чоохтаӌаң.

-Пастағы чайаачы тоғызыңардаңар чоохтап 
пиріңер.

-  Пастап нымах полған. Ол «Чатхан соон- 
ӌа» адалған. Газетада адым сыхханда, уғаа 
ӧрінгем. Пір неделя пазынаң гонорар килген. 
Редакциядаң мағаа пір салковай ыс пиргеннер. 
Аны піліп алып, пасха олғаннар ідӧк пае сых- 
ханнар. Улуғ класстарда ӱгренчеткенімде, мин 
школада ниме полчатханын прай пасчаңмын.

Ол туста уғаа кӧп книгалар хығырӌаңмын, 
аал библиотеказында иң кӧп книга хығыр сапғам. 
Библиотекарь Дора Макаровна Чебодаева мині 
иң чахсы хығырығңы тіп махтаӌаң. «Син иң кӧп 
книга хығыр салтырзың», -  тіӌең. Пірее чылда 
200 артиинаң книга хығыр салӌаңмын.

-  Писательлердең кем Сірерге кӧзідім пол- 
ған?

-  Харындазым Илья Топоев мағаа кӧзідім 
полған. Ол туста аны чахсы таныпчатханнар. 
Чоохтары «Ах тасхыл» журналда паза «Ленин 
чолы» газетада сыхчаңнар. Ідӧк Василий 
Шукшиннің чоохтары кӧңніме кірген.

-И лья Топоев Сірерге пазарға полысчаң ма?
-  Мин чоохтарымны кӧбізін позым сы- 

ғарӌаңмын. Соонаң харындазым мағаа полые 
сыххан, пірее чоохтарны тӱзет пирӌең.

-  Сірер ӧӧнінде детективтер ле пасчазар ба?
-  Детективтерні ам на пас сыхтым. Мының 

апнында олғаннарға чоохтар пасчаңмын. Кӧңніме 
детективтер паза тархын книгалары кірңеңнер. 
Ол книгаларны хығырып, андағох чоохтар 
пазарға сағыныбысхам.

-  Сірернің пастағы книгаңар «Сӱлейкедегііс» 
адалған. Ол книганы пазарында материалларны 
позыңар сағынып алғазар ба алай пазылған 
киректер чуртастаң алылғанма?

-  «Сӱлейкедегі іс» книганы пасчатханда, 
материалларны ӧӧнінде газеталардаң хығырып 
алӌаңмын. Пірее киректер чуртастаң алылған. 
Позым пілген сайбағлардаңар пае салғам. Кни- 
гада хакас хыстар, пасха нациялығ кізілерге ирге 
парып, оларға хайди сохтырчатханнарынаңар 
кӱлкее тартып пасхам. Паза таныс кізілерні кир 
салғам. Амғы тусха ӱс книга сығарыбыстым. 
Аннаң пасха хакас литература учебниктерін 
тимнирінде араласчам.

-  Ол учебниктерні тимниріне Сірерні кем 
тартып алған?

-  Мині, автор чіли, учебниктер тӧстегӌізі 
Мария Сергеевна Арчимаева хығырып алған.

Ол учебниктер тимнирінӌе тоғыстың устағӌызы 
полған. Пу тоғыснаң 1990 чыллардаң айғас 
парирбын. Піс тимнеен хакас литература учеб- 
никтерінің ікінӌі сығарызы 2007 чылда полған, 
анаң 2014 чылда пазох сығарылған.

Пастағы улуғ чайаачы тоғызым «Сӱлейкедегі 
іс» 1999 чылда сыххан. 2005 чылда «Ӧліміңні 
сахта» книганы сығарғам паза «Паноӌах» 
книганы харындазым 2013 чылда сығарыбысхан, 
андар минің пис чооғым кирілген.

1990 чылларда сайбағлар удаа иділӌең. 
Олардаңар газеталардаң хығырып, хоза 
киректер киріп, детективтер пасчаңмын. Кӧзідімге, 
«Сӱлейкедегі іс» книгада мин Ағбан город 
хыриндағы Хызыл Ағбанда полған ӧдірістеңер 
пасхам.

-  Сірер, ӱгретчі полып, олғаннарны ідӧк па- 
зарға кӧніктірче поларзар?

-  Мин Ис пилтіріндегі школада 25 чыл тоғын 
салдым. Олғаннарға хакас тілі паза литература 
уроктарын иртірчем паза литература кружогын 
апарчам. Кружокка чӧрчеткен олғаннар «Хабар» 
газетаның «Хола пырғыӌах» страницазына 
пічіктер пасчалар. Пу тоғыснаң 20-ӌе чыл айғас 
парим. Кружокка чӧрген ӱгренӌілер прайзы 
даа институтсар кіріп алғаннар, піреезі ам даа 
чайаачы тоғыснаң айғасча. Ӱгренӌім Николай 
Тинников кибелістер пасча, тахпахтапча, тӱрче 
полза, книга сығарыбызарына ізенчем.

-  Пу чағынғахайдағпӧгіннер турғысчазар?
-  Амғы туста тӧртінӌі книга сығарыбызар 

сағыс пар. Анда ідӧк детективтер паза баснялар 
полар.

-  Чоохтарыңарда матырлар хайдағ хылых- 
тығлар?

-  Детектив жанрлығ чоохтарымда оңнығ 
нимес матырларым істі чохтар, ікі сырайлығ, 
оғыр, тылаас сығарчатхан, арғаас, постарына 
сыданмас кізілер. Олар, постары чахсы чурта- 
бин, пасхаларына иптіг чуртирға пирбинчелер. 
Ӧӧн матырлар -  ачых-чарых, кӱлӱк паза хыйға 
кізілер.

-  Хайдағ хакас писательлернің чоохтары 
Сірернің кӧңніңерге кірче?

-  Мин МитхасТуран паза Георгий Топановтың 
тоғыстарын хынып хығырчам. Кӧңнімні кӧдірерге 
сағынчатсам, Илья Топоевтің хормачы чоохтарын 
хығырчам.

-  Чуртазыңарның хайдағ кизегін Сірер иң 
хынығ тіп санапчазар?

-  Школа тузы табырах ирт парған, тадиин 
сизінмин халғам. Иң хынығ институтта ӱгренген 
тус: ӱгреніс, хыныс паза чахсы ӱгретчілер. Соонаң 
армиядағы служба тузы хынығ ирткен. Герма- 
нияның Лейпциг городында служба ирткем. Ікі 
чыл аразына кӧп кізінең танызып алғам, оларның 
чуртазын піліп алғам.

-  Хығырығӌыларға хайдағ чӧп пирерӌіксер?
-  Пос чонына, Чир-сууна хынарға. Хайдағ даа 

сидік туста кізі поларға.
Чоохтасхан 

Антон ЧЕРТЫКОВ

аа чыл паза Мылтых 
ӱлӱкӱннері алнында 
нанңыларға алай 
ибдегілерге сыйых 
идерге тіп, аймах 
пічіктерде хазынғам. 
(ди «Россия» 
газетада nip чапсых 
чоохха урун парғам.
Ол «Ближнему коза» 
адалған.

НИМЕДІР 
0Л АРҒЫМАХ?

Архангельск город ибіре 
чирлерде пурунғыдаң сығара 
чахсы кибір пар полтыр. Наа 
чыл паза хысхы Мылтых ӱлӱ- 
кӱннері алнында мап-хустар- 
ның омаларын халас итчең 
тестодаң чайап алып, туған- 
чағыннарға сыйлаӌаңнар.

Пістің дее Шира аймаанда- 
ғы хакастар, андағ кибірні истіп, 
тестодаң мал-хустарны идіп, 
удур-тӧдір сыйласчаңнар. 
Оларны «кузулка» адап ал- 
ғаннар. Оларны сыйлап, иб 
істінде паза хазаа-хахпахта 
пай хоных ползын тіп алға- 
ӌаңнар. Совет ӱлгӱзі тузында 
ол кибір тасталтыр. Аны хан 
ӱлгӱзі тузындағы хомай кибір 
теен одырлар.

Ол кузулканы, олаңай 
уннаң идіп, соохта тасхар 
сығар салӌаңнар алай хо- 
лодильниксер турғысчаңнар. 
Анаң на улуғ песке суғып 
пызырӌаңнар. Тесто нымзах 
полза, хатығ идіп алӌаңнар. Ізіг 
песте оларны сала хызартып 
аларға кирек, че кӧйгіспеске. 
Іди хайзы кізілер, кузулка ит- 
пин, олаңай пряник пызырып 
алӌаңнар. Ӱр турзын тіп, унах 
сахарны глазурь идіп, аннаң 
кузулканы сӱртібісчеңнер.

Ол кузулкаларны ал чӧ- 
рерге ӧнетін сӱӱмегестер тік- 
чеңнер. Минің дее Клавдия 
чаӌам мағаа андағ сӱӱмегесті 
хатығ сӱбӱректең тігіп, артын 
чӧрӌең пағ хоза тіккен. Абаам 
мині хысхаӌах кибелістер 
хығырарға ӱгрет салған. Минің 
хоғдайғаным пу чир нимес!

Кибірлер
Хайди за, мин орыс тілінең 
чоохтанчам! Іди, тураа кір 
киліп, кузулка сыйлапчазың 
паза хынығ чоох чоохтап- 
чазың алай ыр ырлапчазың. 
Ізік хыринда тапсабин турарға 
чарабас.

Че хакастап ол кузулканы 
хайди адаӌаңнар? Анзынаңар 
пістің «Ленин чолы» газетада 
тоғынған писатель Александр

Яковлевич Черпаков (Митхас 
Туран) кузулканы «малыӌах 
апай хузыӌах» адирға чӧп пир- 
ген. Хызыллар аны «арғымах» 
тіӌең полтырлар.

Амды чоохтап пирерге ча- 
рир хайди кузулканы тимнирге. 
Алып аларға nip килограмм 
хара унны, ағаа чылғы идінең 
тимнелген nip стакан хойығ 
арах мӱнні хозыбызарға, чах
сы иде ныхабызарға, nip кічіг 
самнахча тус тооладыбызарға. 
Мӱн чох полза, хайылдырған 
сарығ хайахнаң унны пулғас- 
тырыбызарға чарир. Чахсы 
маргарин дее чарир. Тестоны 
маңат ныхирға кирек.

Піс Трайлар аалында чур- 
тааныбыста, хазинем Марфа 
Архиповна, піске тестоны тим- 
неп пиріп, позы малыӌахтар 
алай хузыӌахтар тестодаң 
итчең. Пірсінде изерліг ат 
чайап салтырӌых. Ол уғаа ус 
холлығ полӌаң. Мин ол чіли 
чайап полбаӌаңмын. Хази- 
немнің пиӌезі пістің саблығ 
скульптор Ирина Николаевна 
Карачаковаа туған полтыр.

Іди ипчілер узун хысхы иир- 
лерде, пірее ибде чыылызып, 
кузулкалар итчеңнер. Анаң 
кемнің кузулкалары сіліг тіп 
марығласчаңнар. Пістің ара- 
быста андағ улуғ ус Анна 
Ивановна Барашева полӌаң.

Амды ідӧк пістің кізілерге, 
андағ кузулкалар (арғымах- 
тар) идіп, пос аразында ма- 
рығлазарға чарабас па?

Елена
АБДИНА-ТРОЯКОВА

Ӱлӱкӱн

НАД ЧЫЛ СЫБЫЧДО 
ӦРІНІС СЫЙЛААН
І схыстағы Культура 

туразында олғаннарға 
Наа чыл сыбыңаа 
ирткен. Аны кинек 
олғаннарға Асхыс 
аймааның чонға 
социальнай полызығ 
пирңең управлениезі 
иртірген.

-  П іс 18 часха читке- 
лек кинек олғаннарға Наа 
чыл сыбыӌаан иртірчебіс, 
-  тіпче чонға социальнай по- 
лызығ пирңең управлениенің 
устағӌызы Ольга Васильевна 
Юнгкейм. -  Аймахта прай 170 
кинекпала саналча. Наа чылға 
прайзына сыйыхтар тимнее- 
біс. Че сыйыхтарны тимниріне

пос ла кӱзі читпинче, аннаңар 
идінңектерзер айланғабыс, 
аймах кініндегі прай даа са- 
ды ғ тураларынаң піске по- 
лысханнар.

Наа чыл ӱлӱкӱні паста- 
лы бы сханда, палалар- 
ға паза паба-іӌелеріне ал- 
ғы стас сӧстер ін  Асхыс 
аймааның пазы Абрек Ва
сильевич Челтыгмашев чи- 
тірген. Культура туразының 
тоғынңыпары, чайаачы олғаннар 
аалӌыларға хынығ ойын кӧзіт- 
кеннер. Соох Апсах палаларға 
сыйыхтар пирген. Анаң олған- 
нарны, мындох стол кистінзер 
хығырып, тадылығ чиистернең 
сыйлааннар.

Михаил ИДИМЕШЕВ

ЧУРТАСТАН, АЛЫЛЧА
^ Ч У  чағында писатель Радион 

/  /  ТОПОЕВ пайрамнығ тӧреен 
кӱнін, 50 чазын, таныхтады. Ол 
1967 чылда 1январьда Асхыс 
аймаандағы Пырған аалда тӧреен.
Пабазы Прокопий (Исопка)
Владимирович Ис совхозында 
чабанполған. /ӌ е з і- Пелагея 
Сергеевна (Токояковтар хызы).
Сӧбіреде алты пала ӧскен.

Радион Топоев, хонңыхИс 
пилтірі аалдағы ортымах школаны 
маңнаныстығ тоозыбызып,
Ағбандағы ӱгретчілер 
институдының филология 
факуль тедінзер ӱгренерге 
кірген. Институт соонаң Родион 
Прокопьевич Ис пилтіріңдегі 
школада істен сыххан. Амғы 
туста ол школада хакас тілі паза
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Сағысха киріп

ПРАЙЗЫНА ОРТА 
ЧОЛ КӦЗІТКЕН
жжакасияның саблығ кізізі Николай 

Георгиевич Доможаковты піреезі 
Сӱӱрестер аалында, пасхазы 
Хызып хаста тӧреен тіпче. Че 
аннаңар ниме дее чоохтазалар, 
аның паба-іңезі кӧбізінде Ағбан 
пиптірі аймаандағы Томыңахтар 
аалында чуртаан.

Ирткен вектегі 1930 чылларда кічіг аал- 
ларны піріктір сыхханнарында, Томыӌахтар 
аалында минің паба-іӌем чуртаан. Мин 1947 
чылда 6 майда тӧреем. Хайди паспортта 
пазылған, Уйбат пилтірі аал чӧбінде. 1940 
чылларның халғанӌызынзар андар алты 
аал кірӌең. Паба-іӌем чуртаан Томыӌахтар 
аалында мин тӧреен поларбын.

Іӌем -  Вера Петровна (Балтыжаковтар 
хызы), пабам -  Михаил Николаевич. Пабам 
Николай ағамның (хакас ады -  Халтар) паза 
Мария ууӌамның (Калачевтар хызы) улуғ 
оолғы полған. Мин чаа соондағы ӧзӧгістіг 
чылда тӧреем, анзы минің сағызымда хал- 
баан даа. Халтар ағамның ӱс оол полған: 
минің пабам, Василий (Илбек Ада чаада 
сағба чох чіт парған) паза очы оол Иван (чаа 
соонда Тбилисиде чуртаан, 1980 чылларда 
аны андох чыып салғаннар).

Школаны сағысха кирзе, піс пастағы 
класста ӱзінӌі класснаң хада ӱгренӌеңміс. 
Пасталығ школа полған, аны иң пастағызын 
Николай Доможаков ӱгренген класс тоосхан, 
пістің класс, тізең, ол школаның халғанӌы 
сығарызы полған. Піс пасталығ школаны 
тоосханда, аны чабысханнар. Че тӱрчедең 
наа турада читі класстығ школаны пайрамни 
асханнар. Николай Георгиевич паза мин 
ӱгренген школа туразы амға теере оңдайлығ 
турча. Аны ам чурт идіп алғаннар.

1958 чылда мин Хакас националь- 
най школазар пизінӌі классха кіріп алғам. 
Алында, олох чылдағы часхыда, мин 
Николай Георгиевичнең паза аның паба- 
іӌезінең -  ӧӧй пабазы Герасим ағанаң паза 
іӌезі Варвара ууӌанаң -  чағын танызып 
алғам. Аның алында даа мин оларны 
пілӌең полғам, оларның туразы школанаң 
хости турӌаң, че оларда поларға киліспе- 
ӌең. Ол туста палалары улуғ полғаннар, 
паба-іӌезінің туразында чуртабинчатханнар, 
аннаңар оларнаң чоох алызарға киліспин 
турған.

Хайди мин Николай Георгиевичнең чағын 
танызып алғам? 1958 чылда часхыда минің 
Клава пиӌем (1937 чылда тӧреен) Николай 
Георгиевичтің іӌезі хоостыра кічіг туңмазы 
Григорий Герасимовичке ирге парыбысхан.

н

Миннең чоохтазып, Николай Георгиевич 
хайди ӱгренчеткенімнеңер сурастырғлаан. 
Анаң, хомай нимес ӱгренчеткенімні піліп ал- 
ып, пасталығ ӱгредіг алған соонда ӱгредігні 
узарадарға кирек полар теен. Национальнай 
школада ӱгрензе, улам чахсы поларӌых тіп 
чоохтаан. Хайдағ ол школа полчатханын 
мин андада пілбеем, че сағызымда ол чоох 
халған. Чайғыда мин ол школазар кірерге 
кӱстен сыхханымда, паба-іӌем мині кірерге 
ызыбысхан. Іди Николай Георгиевичтің 
чӧбінең мин, сыныхтағлар тудып, школаа 
кіріп алғам.

Национальнай ш колада ӱгрен- 
чедіп, Николай Георгиевич сӧбірезінең 
чуртапчатхан квартирада поларға килісчең. 
Анда аның палалары Галянаң, Каскарнаң 
паза Александрнаң танызып алғам. Ол 
квартирада мині уғаа улуғ библиотека 
хайхатхан, аны прайзына кӧрерге оңдай 
полӌаң. Андағ кӧп книганы городтағы олған 
библиотеказында ла кӧргем. Николай 
Георгиевич мині хайди ӱгренчеткенімнеңер 
сыбыра сурастырӌаң, ӱгредігні узарадып, 
кӧңніме кірчеткен специальность аларға чӧп 
пирӌең. Сағысха кирчем, хайди ол Томыӌах- 
тар аалынзар позының машиназынаң кил- 
ӌең. Итсе, ол позы руль кистінде чӧрбеӌең, 
аның водительі пісті прай аалӌа машиналығ 
тарт чӧрӌең.

Мин вузсар ӱгренерге кірібіскенімде, 
Николай Георгиевичнең ӱр тоғаспаабыс. 
1970 чыллар пасталчатханда ла, Таштыпта 
тоғынчатханымда, аннаң анда тоғасхабыс. 
Ол Таштыпта позының туғаннарынаң, сту
дент полған кізілерінең паза хығырығӌылар- 
наң тоғасхан. Миннең чоохтазып, ол хайдағ 
вуз тоосханымнаңар, тоғыста киректер 
хайди парчатханнаңар сурастырған, ал- 
ған специальнозымӌа тоғынминчатханыма 
кӧмес хомзынған. Николай Георгиевичтің 
кӧңнін толдырып, соонаң мин пазох эконо
мист полып тоғын сыххам, диссертация 
арачылап алғам, экономика наукаларының 
кандидады полыбысхам. Амды ХакНИИЯЛИ- 
да экономика паза социология секторының 
тоғынӌызы полчам.

Николай Георгиевич чуртаста мағаа ла 
орта чол кӧзітпеен, ідӧк ол кӧп кізее, тузалығ 
чӧптер пиріп, чол асхан. Аның ӱчӱн ағаа улуғ 
алғызым читірчем.

Георгий ШАПОШНИКОВ, 
экономика наукапарының 

кандидады, 
ХакНИИЯЛИ-ның экономика 

паза социология 
секторының тоғынӌызы

Культура

ХАКАСИЯДА КИНО СУУРЫЛЧА
8 стр.
«Читіген» театр уғаа чапсых фильм 

суурыбысхан. «Акиннің кӱмӱс кірезі» 
драмада кирек чӱс чыл мының алнында 
парча. Ікі хакас чааӌы, I тилекей чаадаң 
айланчадып, тайғада кічіг паланы таап алча. 
Фильмнің режиссёрлары Антон Литвиненко 
паза Артас Канзычаков полчапар, сценарий- 
ні Алексей Сагатаев пасхан. Ӧӧн рольларны 
Максим Султрековнаң Алексей Сагатаев 
толдырғаннар. Прай тоғыстарнаң Виталий 
Канзычаков устаан. «Акиннің кӱмӱс кірезі» 
драма хакас тілінең турғызылған, че титр- 
лер орыс тілінең пазылған. «Читіген» театр- 
ның ойыннарын «Айланыс» ӧменің кӧглері 
сыбыра чазапча, пу фильмні, тізең, чайаачы 
устар музыка чох суурыбыстырлар. Анзы

кӧрігӌілерні тың чапсытхан. «Акиннің кӱмӱс 
кірезі» улуғ нимес фильм, че 40 минута 
аразына авторлар кӧп ағырсымнығ сурығлар 
кӧдірерге маңнанчалар.

Прай суурылған фильмнер киноға 
хынчатхан улустың кӧңніне кірген. 
Культура министрі Светлана Окольни- 
кованың чооғынаң, авторларның аймах 
сурығларға хайығ айландырчатханы 
ӧріндірче. Хакасияның чайаачылары тӱ- 
зімніг тоғыныбысханнар, аннаңар «Кирек 
Хакасияда полча» республика марии хайди 
даа иртірілер, «#РҒЮКино. Регион 19» проект 
тее мыннаң мындар тоғынар. Пістіңнер 
суурған фильмнерні Хакасияның чуртағӌы- 
ларына 2017 чылның пастағы айларында 
кӧзідерге пӧгінчелер.

Майя КИЛЬЧИЧАКОВА

іаа чыл соонаң 
чииттер матап тӧлке 
салчалар. Миндее 
школа паза студент 
тузында ӧӧрелерімнең 
хада алнындағы 
чуртазыбыста пісті ниме 
сағыпчатханын пілерге 
хынңаңмыс.

Амды тӧлке салңаң 
туспарча. Тӧлкесапып, 
чуртаста хайдағ алызығ- 
лар поларын піліп, пос 
тусты хынығ иртіріңер.

Тӧлке салчабыс
Питуж

Пір чірчезер тамах (алай ахча) 
сал саларға кирек, ікінӌізінзер суғ 
урарға, оларнаң хости кӧріндес са- 
ларға, пірееде таңах таа ағыларға 
чарир. Анаң питукты пӧліксер 
позыдыбызыңар. Питук кӧрін- 
дессер пастыр килзе, ікінӌі чар- 
дығың абахай, нымзах хылыхтығ 
полар; тамахсар алай ахчазар 
пастыр килзе -  пай полар, суғзар
-  ізеечі; питук таңахсар пастырза, 
ирің ораалыс чӧрер.

Одыц
Одыңнарзар тискер турып, 

холнаң пір одыңны алып аларға 
кирек. Одың тӱс, чылбыраң полза, 
ирің чахсы хылыхтығ кізі полар. 
Одың чоон паза аар полза, ирің пай 
полар. Одыңда салаалар кӧп пол
за, сӧбіреңде пала кӧп тӧрир. Одың 
игір полза, ирің соғын кізі полар.

Хоосха
Пірее сағыс сағын салы- 

ңар, анаң хоосхаңарны хығы- 
рыбызыңар. Хоосха комната- 
зар иркінні сол азаанаң алтаза, 
сағынған сағызыңар толар, оң 
азахнаң алтаза -  толбас.

Алтын ілцірбецек
Пу тӧлкені орты хараа алнында 

саларға кирек. Алтын ілӌірбеӌекті,

ЧУРТАЗЫВДА 
АПЫЗЫҒЛАР ПОЛАР БА?
Соохтаёы хоостар

Хысхы -  пу тӧлкені салар- 
ға иң килістіре тус. Хараазын 
сӱлейкені алай кӧріндесті, арығ 
суғнаң чайыбызып, соохха тасхар 
сығар саларға кирек. Че сӱлейкені 
тасхар сығарӌаң оңдай чох полза, 
пу тӧлкені саларға тоортчаң ка
мера даа чарир. Сӱлейке тооп сых- 
са, анда соохтың хоостары чайал 
сыхча. Андада тӧлке саларға 
чарир. Сӱлейкеде треугольниктер 
хоосталза, чуртаста прай ниме 
оң полар, улуғ чидіге чидерзер. 
Квадраттар хоосталза, чуртаста 
сидіксіністерге тоғазарзар. Тегілек 
хоостар полза, чуртаста прай ниме 
чидізер, хызығыс чох чуртирзар, 
часка пас азыра полар. Сыбы са- 
лааларына тӧӧй хоосталза, тіспен 
тоғынарға килізер.

Кӧзенектер
Иирде алай хараазын тасхар 

сығып, кӧп хадыллығ тура хыринзар 
пастыр киліп, андар учанаң тур 
салыңар, анаң пірее сағыс сағын 
салыңар. Амды туразар айлан 
киліп, чарытхы чарыпчатхан кӧ- 
зенектерні санабызыңар. Четнай 
кӧзенек чарыпчатса, сағынған са- 
ғыстарың чуртаста толар.

Тӧлке салӌаң кӱннерде пасха 
кізінің туразының кӧзенее хыринзар 
чағын пастыр киліп, чурт істінде 
ниме полчатханын тыңнаңар. Анда 
хатхы-кӱлкі истілзе, чыл ӧріністіг 
паза часкалығ полар. Хырыс-табыс 
истілзе, изі чох киректерге тоғазар- 
зар.

Пуох тӧлке пастыра сӧбіре 
тӧстеелек хыстарға «ікінӌі ча- 
рдығы» хайдағ кізі поларын піліп 
аларға чарир. Апсахтың ӱні истілзе, 
ирің улуғ частығ кізі полар. Оолның 
ӱні истілзе, чиит кізее ирге парар- 
зар. Иптіг алай хазыр ӱн истілзе, 
анзы ирің хайдағ оңдай-хылыхтығ 
поларын тӧлкелепче.

айада чылыдып алып, анаң сілігібі- 
зіп, кинетін ползар тастабызыңар. 
Ілӌірбеӌек хайди тӱс парар, андағ 
чуртас полар. Ол узунға кӧні ча- 
дыбысса, чуртаста прай ниме оң 
полар, чидіге чидерзер. Тегілекти 
чадыбысса, чуртас пос алынӌа ла 
парар, туюх полар, треугольник -  
хыныста паза прай киректерде оң 
полар. Ілӌірбеӌек путхал парза, 
ағырарзар паза ахча чидіспес. 
Ол чӱрегес чіли чадыбысса, хын- 
ғаныңар часка ағылар. Чылан 
осхас чадыбысса, сірердеңер 
хомай чоох чайдырарлар.

Кізі ады
Орты хараада, тасхар сығып, 

иң пурнада тоғасхан кізінің адын 
сурыбызыңар. Аның ады хайдағ 
полар, андағох, «ікінӌі чардығы- 
ңарның» ады полар.

Апахтагы ниме-ноолар
Пасха-пасха айахтарзар пур- 

ба, манит, халас, сахар, ухсум, тус 
сал саларға, пірсінзер суғ урарға 
кирек. Анаң тӧлке салчатханнар, 
харахтарын нуубызып, пірер айах 
таллапчалар. Пурбалығ айах киліс 
парза, хыс ирге парыбызар, манит
-  парысха, халас -  пай чуртасха, 
сахар -  ӧрініске, ухсум -  харах 
чазына, тус -  чобаға, суғлығ айах
-  чуртаста алызығлар чох полар.

Маймах
Иирде хаалха азыра май- 

мах тастаңар. Анаң, ограда тас- 
тына сығып, маймахтың пазы хай 
саринзар тӱс парғанын кӧріңер. 
Маймах ибіңер саринзар айлан 
парза, ол чылда сӧбіре тӧстирге 
киліспес. Пасха саринзар айлан 
парза, ол саринда хынғаныңар 
чуртапча.

Тимнеен 
Татьяна ТЮТЮБЕЕВА
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Культура

ХАКАСИЯДА КИНО СУУРЫЛЧА
^Пылтыр, Кино чылында, 
ш ш Хакасияда «#Р1^ОКино.

Регион 19» проект чуртасха 
кирілген. Аның ӧӧн 
пӧгіні чуртағӌыларны 
фильмнер суурчатхан 
чир-суғӌыларынаң паза 
оларның чайаачыларынаң 
таныстырары полча.
Чоохтирға кирек, наа 
проектті республиканың 
культура министерствозы 
«КИНОсаҒе» ООО-наң хада 
тимнеен.

Пастағызын на мероприятие ав- 
густта тиксі Россиядағы «Кино ха- 
раазы» акция тузында иртірілген. Кізі- 
лер Максим Усовтың, Антон Литви- 
ненконың, Карим Тугужековтың 
фильмнерін кӧріп алғаннар. Ікінӌізін 
киноға хынчатхан улус 28 декабрьда 
чыылысхан. Кӧрігӌілер «Кирек Ха- 
касияда полча» республика марии- 
ның чиңісчілерінің тоғыстарынаң та- 
нысханнар.

Пастап сӧс алған культура ми- 
нистрі Светлана Окольникова. Ол 
таныхтаан: «Кирек Хакасияда полча» 
марығ 2016 чылда 1 июльда «Сибер Ил» 
чоннар аразындағы форум тузында ирт- 
кен. Жюри тоғызынаң устааннар Россия- 
ның саблығ артизі Михаил пореченков 
паза Россияның арачыланыс министер- 
ствозындағы культура устанызының па- 
стығы Антон Губанков. Антон Никола
евич Хакасияның улуғ нанӌызы полған, 
25 декабрьда Арачыланыс министер- 
ствозының тУ-154 самолёды Хара талай- 
да саайланғанда, аның чуртазы ӱзілген». 
Пу сӧстер соонаң кӧрігӌілер, хорғыстығ 
саайда чуртазын чідірген артисттерні, ха- 
баряыларны паза чааӌыларны хумарт- 
хылап, пір минута сым турғаннар.

«2017 чылда піс А.Н.Губанковнаң хада 
«Сибер ил» форумда «Ах чарых Анна» 
фестиваль иртірерге пӧгінгебіс, -  уза- 
ратхан чооғын Светлана Анатольевна.
-  пу сағысты чуртасха хайди даа кирер- 
ге кирек, фестиваль хакасиядағы кино- 
искусствоны тилідерге полызар. Ізенчем, 
«Кирек хакасияда полча» марығның лау-

реаттарының тоғыстары фестивальның 
афишазына кірер».

Кӧзідіг «хакасфильм» киностудия 
суурған фильмнең пасталған. Грант ах- 
чазына авторлар Юрий Курочка паза Ма
рина Канадакова хакасияның чир-чайаа- 
нына чарыдылған тоғыс тимнебіскеннер. 
Олар республиканың чапсых орынна- 
рын, аң-хустарын кӧзіт пирерге кӱстен- 
геннер. Сценарист Марина Канадакова- 
ның таниинаң, ӧнетін аппаратура чох 
тоғынарға сидік, іди дее полза, Юрий Ку
рочка олаңай цифровой камераа абаны, 
пӱӱрлерні, сыынны, силейні, сас ӧртекті, 
турнаны паза пасха даа аң-хусты суу- 
рып аларға оңдай тапхан. итсе, ах киикті 
Юрий Викторович най ырахтын сууртыр, 
аннаңар авторлар чоохтабаан полза- 
лар, пу туйғахтығ аңны кӧрігӌілер пір дее 
танып полбасчыхтар.

Чиит устар Михаил Мерзликин паза 
Дмитрий Паршин «РТС» телерадио- 
компанияда істенчелер. Олар тимнеен 
тоғыс «Хакасия -  Худай чирі» адалча.

Мында чоох ызых чирлердеңер парча. 
Фильмні суурып, авторлар Оңно тағла- 
рында, республиканың тигір алтындағы 
азых музейлерінде пол килгеннер. Та- 
ныхтирға кирек, Хакасияның ызых чир- 
леріне чарыдылған тоғыстар телевиде- 
ниеде удаа сыхчалар. Чиит чайаачылар- 
ның фильмнері нименең пасхалалча? 
Михаил Мерзликиннең Дмитрий паршин 
кӧрігӌілерге пу чирлерде орта тудынарға, 
оларны хайраллирға кирек тіп сағысты 
читір пирерге кӱстенгеннер.

Узінӌі фильмнің авторлары Карим Ту- 
гужеков паза Алексей Бойченко полча- 
лар, че оларның тоғыстарын чыылған чон 
кӧр полбаан. Чиит режиссерлар кинонаң 
ӱр ниместең айғасчалар, аннаңар оларға 
«ибзер чол» фильмні читіре тимнебізер- 
ге тус читпин партыр. Фильмнің ӱзігін не 
кӧзіт пиргеннер. тоғыстарынзар чайаачы- 
лар мультипликацияны кирібіскеннер. Ол 
саринаң «Ибзер чол» фильм Роберт Зе- 
мекистің «Кто подставил кролика Родже
ра» кинозына тӧӧй полтыр.
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ХАйДАҒ КӰН ПОЛАР

Сом Максим АХПАШЕВТИ

АҒБАН Погода в Хакасии -  rp5.ru

Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

Суббота - 
14 январь

ХАРААЗЫН КӰИӦРТЕ 

-100...-90 -80...-110 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-140...-160 -140...-150 
Пулуттығ, тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-120...-110 -100...-120 
Пулуттығ, хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-160...-180 -130...-140 
Пулуттығ

АСХЫС
Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

Суббота - 
14 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-140...-120 -100...-130 
Пулуттығ, тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-170...-150 -130...-140 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-110...-130 -100...-130 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-170...-170 -120...-130 
Пулуттығ, хар

ТАШТЫП
Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

Суббота - 
14 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-11 °...-10° -70...-100 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-150...-130 -100...-90 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 
-90...-110 -80...-110 

Пулуттығ, 
хараа хар

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-130...-150 -110...-120 
Пулуттығ

ШИРА
Среда - 
11 январь

Четверг - 
12 январь

Пятница - 
13 январь

Суббота - 
14 январь

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-130...-130 -110...-130 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-150...-160 -120...-140
Пулуттығ, 

иртен тубан

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ 

-140...-170 -120...-140 
Пулуттығ

ХАРААЗЫН КӰНӦРТЕ

-160...-170 -140...-160
Пулуттығ, 
хараа хар

Х А £ А Р

Тӧстегяілер:
Хакас Республика 
Правительствозы, 

Ӧӧркі Чӧбі 
Сығарығяы:

Х Р АУ «Хабар» газетаның 
редакциязы»

Ӧӧн редактор 
Радион Дмитриевич 

СУИЧУГАШЕВ

Телефоннар:
Приемнай 22-22-97

Ӧӧн редактор
орыняызы 22-21-47
Секретариат 22-63-69
Бухгалтерия 22-27-49

Угредіг паза 22-85-67
наука 34-72-04
Соц. политика 22-85-66

22-62-87
Право
хайраллиры 22-23-98

Культура
паза спорт 22-85-68

22-61-16

Хабарлар 34-72-07

Экономика 22-85-64

Редакцияның, сығарығяы- 
ның адрезі:

655017, Ағбан г., 
Щетинкин орамазы, 34,

www.khakaschiry.ru 
e-mail: stranahabar@mail.ru

Газета неделяда ӱс хати 
сыхча: вторникте, средада, 
пятницада

Газетаны Хакас Республи- 
кадағы Россвязьохранкульту- 
раның управлениезі пічікке 13 
августта 2008 чылда кирген.

Пічікке кирген номері ПИ  
№ ТУ 19 - 00005

График хоостыра номер 
тимге сығарға кирек 18.00 
часта

Иомер тимге сыххан 10 
январьда 17.30 часта
Иомер редакторы

Татьяна Кыштымова

Газета «Типография 
«Хакасия» ОАО-да 
сығарылған.
655017, Ағбан г., 
Щетинкин орамазы, 32 
Индекс 52261 

Заказ 
Тираж 1830
Садылчатхан паазы пос

чі

Газета 1927 чылда 1 июньда 
тӧстелген.

1927-1959 чылларда «Хыз ыл 
аал» адалған.

1959-1991 чылларда «Л енин  
чолы» адалған.

1977 чылда «Знак П очета»  
орденнең сыйыхтатхан.

1991-2008 чылларда «Хакас 
чирі» адалған.

http://www.khakaschiry.ru
mailto:stranahabar@mail.ru

