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27.10 Тэрилтэлэр икки ардыларыгар ийэлэргэ аналлаах КВН буолан ааста. Оскуола хамаандата 1 миэстэни ылла (кап. Назарова А.Е.) 

29.10 Комсомол 100 сааһын бэлиэтиир тэрээһиннэр буолан аастылар. 

29.10 Дүллүкү орто оскуолатын базатыгар үөрэнээччилэргэ күһүҥҥү каникулярнай оскуола үлэтин саҕалаата. Өрүс бэтэрээ эҥэр 

оскуолаларын 9, 11 кылаас үөрэнээччилэрэ биир нэдиэлэ ОГЭ, ЕГЭ предметтэригэр эрчиллиэхтэрэ, учууталлар нэдиэлэни быһа 

оҕолорго консультация биэриэхтэрэ.  

30.10 ЫБСЛКС 100 сааһыгар аналлаах ―Комсомол – мин дьолум‖ диэн ааттаах тэрилтэлэр икки ардыларыгар сонун квест-игра ыытылынна. 

Барыта 5 түһүмэхтээх оонньуу түмүгүнэн оскуола хамаандата 1миэстэни ылла.  

30.10 Комсомол 100 сылыгар аналлаах юбилейнай знактары үөрүүлээх быһыыга-майгыга туттардылар. Биһиги оскуолаҕа комком 

секретардарынан үлэлээн ааспыт, ону тэҥэ комсомольскай үлэ актыбыыстара өйдөбүнньүк бэлиэни туттулар. 

08.11 Тэрилтэлэр икки ардыларыгар ыытыллар Спартакиада бара турар. Ол курдук остуол тенниһигэр оскуола хамаандата үһүс миэстэни 

ылла (Прокопьев Л.П., Михайлова Н.П.). 

09.11 Волейбол күрэҕэр оскуола хамаандата бастакы миэстэни ылла. 

10.11 Нэһилиэк эдэр ыччата Анааһыннаах эбэҕэ киирэн муҥхалаата. Бойумнук бултуйан кырдьаҕастарга собо кэһиилээх киирэн кэлэн 

соһуччу үөртүлэр, саастаах дьон махталын, алгыһын ыллылар. 

17.11 Үөрэнээччилэр комплекснай Спартакиадалара саҕаланна. Мас тардыһыытыгар оскуола үөрэнээччилэрин хамаандата иккис миэстэни 

ылла.  

24.11 ―Инникигэ хардыы‖ НПК-ҕа биһиги оскуола оҕолоро ситиһиилээхтик кытыннылар. Явловская Аня – I ст., Николаев Саша, Чомчоева 

Сарыада  – II ст., Константинова Наташа – III ст. дипломнарынан наҕараадаланнылар. Маны таһынан Горохова Айта, Гаврильева Настя, 

Семенова Аиза үлэлэрэ региональнай НПК-ҕа кыттарга мэктиэлэннилэр. 

23-25 Үөрэнээччилэр комплекснай Спартакиадаларыгар боксаҕа оскуола үөрэнээччилэрин хамаандата төрдүс миэстэни ылла. 

 

 

 

 
 

Эдэркээн саастарбыт сирдьитэ 
Биһиги көлүөнэ оҕо сааспыт октябренок, пионер, комсомол диэн умнуллубат үтүө өйдөбүллэри кытта ыксары сибээстээх. Мин билигин бигэтик 

этиэхпин сөп: киһи быһыытынан иитиллэн тахсыыбар пионер, комсомол тэрилтэлэрин оруола улахан. Кыра кылаастартан саҕалаан звено командира, 

пионерскай этэрээт командира, комсомольскай тэрилтэ советын чилиэнэ буолан общественнай үлэҕэ кыттан, активнай позициябын билиҥҥэ диэри 

ыһыктыбакка кэллим. Өйдүүбүн араас таһымнаах сбордары, турслеттары, походтары, ―Зарница‖ оонньуулары, КИД интэриэһинэй суруйсууларын, 

субботниктары, приветственнэй бөлөххө талыллан араас тэрээһиннэргэ хоһоон ааҕарбытын. Комсомол кэккэтигэр 1970 сыллаахха киирбитим, 

билиэппитин Райкомолга ыҥыран киэҥ хоско торжественно туттарбыттара. Үйэбэр умнубаппын ол түгэни.  

СГУ-ну 1977 сыллаахха бүтэрэн Хоро орто оскуолатыгар химия учууталынан ананан кэлбитим. Күһүн отчетно-выборнай мунньахха миигин 

секретарынан таллылар. Оччолорго тыа учууталлара олох үөһүгэр сылдьар этибит. Кыһыл муннук (фермаҕа) тэрээһинэ, хотон сыбааһына, закуп 

сүөһүтүн өлөрүүтүгэр II Хороҕо субботник, концертарга кыттыы, фестивальга бэлэмнэнии, күрэхтэһиилэргэ хамаанда тэринэн кыттыы, куруһуоктары 

тэрийии уо.д.а. Ленинскэй зачеттары үөрэнээччилэртэн тутарбыт, оҕолору комсомолга киирэргэ бэлэмниирбин, конспект суруйтарарбын, эрчийэрбин 

өйдүүбүн. 8-с кылааска элбэх баҕайы оҕо үөрэнэр этэ, 30-тан тахса быһыылаах этилэр. Үөрэнээччилэр тэрилтэлэрин секретарынан Валентина 

Афанасьева этэ. Оччотооҕу оҕолор сүрдээх эппиэтинэстээх, самостоятельнай буолааччылар, мунньаҕы бэйэлэрэ тэрийэн ыытааччылар, буруйу оҥорбут 

үөрэнээччилэри дьүүллүүр буолаллара, выговор ылбыт оҕо көнөр суолга турааччы. Социалистическай куоталаһыылар сүрдээх күүрээннээхтик, өрө 

көтөҕүллүүлээхтик бараллара. Хас биирдии оҕо коллектив туһугар ис дууһатыттан кыһаллара. Комсомольскай үлэҕэ эриллибитим үчүгэй эрэ өйдөбүлү 

хаалларбыта, элбэх умнуллубат түгэннэри бэлэхтээбитэ.  

Васильева Т.Л., химия учуутала 

 

―Эрэл-75‖ 

СГУ БГФ студеннарын тутар этэрээтэ 

 

―Эрэл-75‖ байыастара Маай учаастагар хотон тутуутугар 
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БЫРЫДЬЫЛААҤҤА БИИР КҮН 

9 кылаас уолаттарын быйыл иккис сылын Бырыдьылааҥҥа оскуола эр дьон учууталлара илдьэ бара сырыттылар. Уолаттар бу сырыыга ким-хайа 

иннинэ тэринэн, оҥостон, барыахтаах күннэрин туохтааҕар да ордук күүтэллэр. Тиийэн, хонуохтаах сирдэрин сөргүтэн, күөлгэ киирэн илим үтэн 

таҕыстылар. Уот оттон күөстэнэн, тото-хана аһаан-сиэн баран, күһүҥҥү айан куһун тоһуйа киирдилэр, сорохтор чугас тыаҕа куобах суолун-ииһин көрө-

истэ таҕыстылар. Сарсыныгар куобах үүрэр диэн хайдаҕын билистилэр, илимнэриттэн көмүс хатырыктааҕы хоточчу ыллылар. Сиргэ сылдьар 

үөрүйэҕи, сатабылы иҥэриммит буолан, бэйэлэрэ санааларыттан оҥорон-тутан иһэллэр, ким тугу гыныахтааҕын этиттэриитэ суох толорон иһэллэр.  

   

 

ОЙУУР ОСКУОЛАТА 

Биһиги кылаас уолаттара уонна учууталбыт Туяра Валерьевна буолан ойуурга бара сырыттыбыт. Биһигини Хоро нэһилиэгин кырдьаҕас 

олохтооҕо Иванов Валерий Семенович массыынатынан илдьэ сырытта.  

Бэс Эбэ диэн сиргэ тиийэн кыһыҥҥы ойуурга ыалдьыттаатыбыт. Ойуур устун хаамтыбыт. Саҥа түспүт хаарга араас көтөр-сүүрэр суола элбэх. 

Ол курдук манан маҥан куобах ойуоккалаан ааспыт, итинэн кутуйах бытыгыраан ааспыт суола сытар. Үөһэнэн хара суор кимнээх кэлбиттэрин көрөр-

истэр курдук көтөн ааһар. Уол оҕо төрөөтөҕүнэ суор үөрэр диэн өс хоһооно баар. Куобах орохтообут сиригэр  туһахпытын ииттибит. Эһээ Балыарый: 

―Ити суор куобах сиэри үөрэр‖, – диир. Ол сылдьан хара тыа маанылаах көтөрүн улары сөҕө-махтайа көрдүбүт. Улар чахчы даҕаны бөдөҥүнэн, 

өҥүнэн-дьүһүнүнэн даҕаны мааны көтөр эбит.  

Эһээ Балыарый сүбэлэрэ: сиргэ таҕыстаххына маҥнай хайаан да сиргин-уоккун аһат, ойуур кыылын мээнэ өлөрүмэ, сиргэ барар киһи хайаан да 

таҥаһын-сабын көрүнүөхтээх, наада буолар тэриллэрин бэйэтин кытта илдьэ сылдьыахтаах, ойуурга сылдьар киһи хайаан да хайысхатын сөпкө 

быһаарыахтаах эбит.  

Бу сылдьан биһиги элбэҕи биллибит-көрдүбүт. Аны икки хонугунан ииппит туһахтарбытын көрө барыахпыт. Хара тыа иччитэ Баай Байанай 

мичик гыныа диэн долгуйа күүтэбит.  

5 “а” кылаас уолаттара 

   

ЭДЭР ЫЧЧАТ МУҤХАТА 

Икки илиилээх, ортотунан айахтаах муус аннынан сылдьар уоруйах баар үһү. (Женя Филиппов, 5 кылаас) 

Мунньан Тойон тоҕус уон торуоскалаах хамначчыттаах үһү. (Никон Степанов, 5 кылаас) 

 

 

Эдэр ыччат мустан Анааһыннаах эбэҕэ муҥха тартылар. Сылаас, 

былыттаах күн туран биэрэн, өлгөмнүк бултуйдулар. Нэһилиэк 

олохтоохторугар балыктарын түҥэтэн кырдьаҕас дьон махталын 

ыллылар. ―Дьулуур‖ ыччат түмсүүтүн Еремеев С.Г.  быйыл иккис 

сылын салайан үлэлиир. Былырыын ыччаттарбыт эмиэ саастаах 

дьоҥҥо биирдии массыына муус ылан киллэрбиттэрэ. Бу күннэргэ 

Дүллүкү нэһилиэгэр ―Эриэккэс дьикти эдэр саас‖ диэн ааттаах 

концертнай программанан гастроллаан кэллилэр. Сотору аны өрүс 

бэтэрээ нэһилиэктэрин Спартакиадатын тэрийэн ыытыахтара.  
 

 

СЭТИННЬИ – БАЙАНАЙ ЫЙА
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Комсомол үбүлүөйдээх күннэрэ 

       Комсомол... Бу тылы кытта үгүс көлүөнэ аҕа, орто саастаах дьон эдэр саастарын умнуллубат кэмин ситимнииллэр. Комсомол кинилэргэ 

биэрбитэ: үгүс үтүө доҕоттору, үлэҕэ-үөрэххэ көҕү, түмсүүлээх буолууну, эдэр саас күүрээннээх эрчимин. 

Комсомол — ыччат дьиҥнээх оскуолатын, үүнэр-сайдар үрдэлин быһыытынан суолтата сүҥкэн.  

Ол да иһин дойду историятыгар сүппэт-оспот суолу-ииһи хаалларбыта.  

Алтынньы ый биһиги нэһилиэкпитигэр сүрдээх өрө күүрүүлээхтик ааста. Ый саҕаланыаҕыттан нэһилиэнньэ бары араҥатын хабар тэрээһиннэр 

ыытылыннылар. Комсомол төрөөбүт күнүн көрсө оскуола оҕолоругар аналлаах торжественнай линейка буолан ааста. Комсомол диэн кимин-тугун, 

үлэтин-хамнаһын, бастыҥ маяк ыччатын, ыччат туппут баараҕай тутууларын туһунан көрдүлэр-иһиттилэр.  

Алтынньы ый 27 күнүгэр, тэрилтэлэр күрэстэрин чэрчитинэн, «Күн күлүүк ийэлэр» диэн сымса тыллаах, булугас өйдөөх, дьиибэни-хообону 

холоонноох доҕор оҥостубут ийэлэргэ анаан көрдөөх-нардаах  КВН күрэҕэ ыытылынна. Уопсай түмүгүнэн өрөгөйдөөх 1 миэстэни Г.Н. Чиряев аатынан 

Хоро орто оскуолатын истиҥ-иһирэх ийэлэрэ ыллылар, хапытааннара Назарова Анна Ефимовна, саха тылын учуутала. Онтон иккис  бириистээх 

миэстэҕэ тиксэн олус диэн үөрдүлэр «Хоро нэһилиэгэ» МТ эдэр эрчимнээх ийэлэрин хамаандата, хапытааннара дьаһалта сүрүннүүр специалиһа 

Яковлева Наталья Александровна. Үһүс бириистээх миэстэҕэ таҕыста ПО «Хоро» көрдөөх хамаанда ийэлэрэ, хапытааннара минньигэс килиэптээх 

пекарь Кондратьева Софья Афанасьевна. 

Алтынньы 29 күнүгэр Комсомол 100 сыллаах үбүлүөйүн көрсө тэрилтэлэринэн «Комсомол – мин дьолум!»  квест-игра  диэн саҥа сонун оонньуу 

буолан ааста. Түһүмэхтэрин кэпсээтэххэ, станцияларынан сүүрэ сылдьан араас сорудахтары толордулар: «Комсомолу туойабын» –комсомольскай 

ырыаны толоруу сорудаҕа баар, «Өркөн өй» викторина (боппуруостарга 2 мүн. иһигэр эппиэттээһин), «Комсомольская» диэн тылтан элбэх тыл 

таһаарыыта, дьиэҕэ үлэнэн «Комсомольский прожектор» диэн эркин хаһыатын таһааран ону көмүскээһин уонна сүрдээх үчүгэй, ол саҕанааҕы кэмнэри 

эргитэр «Это наша с тобой биография!» диэн ааттаах выставка тэрийдилэр. Бу оонньууга бастакы миэстэни Хоро орто оскуолатын хамаандата 

эрэллээхтик ылла, иккис ―Кэскил‖ уһуйаан хамаандата, үһүс олохтоох дьаһалта хамаандалара буоллулар. 

Бу улахан күрэс кэннэ Хоробут нэһилиэгэр комсомол халыҥ кэккэтигэр үлэлээн ааспыт, оҕо саастарыттан комсомолга киирэн, иитиллэн, 

үлэлээн-хамсаан, комсомольскай  уонна салайар үлэлэргэ буһуу-хатыы оскуолатын ааспыт, биһиги нэһилиэккэ убаастанар, ытыктанар комсомол 

ветераннарын чиэстээтилэр. Аҕа саастаах көлүөнэ бастыҥ актыбыыстарыгар юбилейнай мэтээллэри, Грамоталары туттарыы буолла. Кырдьаҕастар 

үөрэн-көтөн ааспыты ахтыһан, дуоһуйа сынньанан тарҕастылар.  

 Мин бэйэм тус санаабар, оҕо, эдэр көлүөнэ билигин баар тыыннаах геройдар ахтыыларын сэргээн, сүбэлэрин-амаларын, үтүө санааларын 

утаппыттыы баҕаран туран истэн, өйдөрүгэр-санааларыгар иҥэринэллэрэ буоллар, олоххо, үлэҕэ-хамнаска көхтөөх ыччат үүнэн тахсара саарбаҕа суох 

буолуо этэ.  

Антон Винокуров, эбии үөрэхтээһин педагога 

 

Комсомол ветераннара 
 

Квест-оонньуу кыайыылаахтара 

Нэһилиэкпит бастакы комсомолецтара 

Аан бастаан секретарынан Егоров Лаврентий Захарович этэ. Бу 30-с сыллардаахха этэ, онтон кини кэнниттэн Чиряева Софья Николаевна 40-с 

сылларга дылы секретардаабыта. Бастакы комсомолецтар: 

1. Марков Николай Ивпанович 

2. Иванов Афанасий Семенович 

3. Толбоннохов Петр Михайлович 

4. Михайлов Николай Степанович 

5. Ефремова Александра Семеновна 

6. Евдокимов Егор Васильевтич 

7. Михайлов Егор Николаевич 

8. Аввакумова Федора Спиридоновна 

9. Иванов Петр Петрович 

10. Тобуков Евгений Михайлович 

11. Тобукова Мария Михайловна 

12. Титова Екатерина Спиридоновна 

13. Григорьев Афанасий Федотович 

14. Ефремов Дмитрий Иннокентьевич 

Бу комсомолга киирбит сылларын чуолкай өйдөөбөппүн. Балар ортолоругар Марков Николай Иванович, Иванов Петр Петрович өстөөхтөн элбэх 

дьону билиэн ылбыттара уонна элбэх талабырдьыттары өлөрбүттэрин туһунан 1943 сыл алтынньы 26 күнүгэр ЫБСЛКС райкомун II секретара П. 

Докторов ыстатыйата хаһыакка бэчээттэммитэ.  

Аввакумова Федора Спиридоновна сэрии сылларыгар колхозка ―ХТЗ‖ тракторынан үчүгэйдик үлэлээбитин туһунан суруллар. Ити 

бириэмэтинээҕи комсомоллар сэриигэ элбэх ичигэс таҥаһы хомуйан ыытыыга активнайдык үлэлииллэрэ.  

Ахтыыны биэрдэ сэрии ветерана, 40-с сыллардааҕы комсомол чилиэнэ Евдокимов Николай Пудович 

1988 сыл 

 

  

ЭН, КОМСОМОЛ – МИН ДЬОЛУМ! 



  

 Эдэр сааскар үөрэммэтэххинэ – олоххун сүтэриэҥ 

Сэтинньи  25 күнэ, 2018 ЧУГДААР 

 

 
 

 

 

 

 

Саха советскай литературатын төрүттээччи 

ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ ОЙУУНУСКАЙ 

 125 сааһа  
Үс саха тѳрүѳҕэр, 

Үѳрүүлээх күнүгэр 

Мин ырыам ылланыа, 

Мин аатым ааттаныа… 

Платон Алексеевич Слепцов-Ойуунускай — тыыннааҕар уос номоҕор киирбит уһулуччу талааннаах суруйааччы, уустук олохтоох общественнай 

деятель, сахалыы сэбиэскэй литератураны тѳрүттээбит киһи. Кини быйыл сэтинньи 11 күнүгэр төрөөбүтэ 125 сылын туолла. 

Платон Алексеевич Саха сиригэр аатырбыт олоҥхоһуттар, ырыаһыттар түөлбэлээн төрөөн-ууһаан ааспыт сирдэригэр – Тааттаҕа  (уруккута 

Боотуруускай улууска) — уон түөрт оҕолоох Алексей Петрович уонна Евдокия Ивановна диэн дьадаҥы ыалга бастакы оҕонон төрөөбүт. 

Ойуунускай оҕо сааһа сүрдээх ыараханнык, кыһалҕалаахтык ааспыт. Төрөппүттэрэ тугунан да көмөлөһөр кыахтара суох буолан, олус 

эрэйдээхтик үөрэммит. «Ѳйүѳм суох буолан, тарынан, тар бараннаҕына, бэс үѳрэтинэн эбэтэр сааһын куйуурдаан, үксүн ыал устун остуоруйалаан, 

таабырыннаан, олоҥхолоон үѳрэнэрим» диэн ахтар эбит. Ол ааспыт кыһалҕалаах оҕо сааһын туһунан кини «Оҕо куйуурдуу турара» кэпсээнигэр бэрт 

долгутуулаахтык суруйбута. 

Кыра эрдэҕиттэн Платон чугас ыаллыы олорор олоҥхоһутун истэн үѳрэнэн, 8-9 саастааҕар уус тыл абылаҥар ылларбыт, оҕолорго олоҥхолуур, 

ыллыыр идэлэммит. Дьон ортотугар «Былатыан уол уус тыллаах, үчүгэй ырыалаах-хоһоонноох» диэн ѳйдѳбүл олохсуйбут. Онуоха эбии нуучча 

суруйааччыларын араас айымньыларын ааҕан, бэйэтэ эбэн-сабан кэпсиирин улахан дьон сѳбүлээн истэрэ, түүнү быһа кэпсэттэрэллэрэ. 

Таатта улууһугар 4 сыл үѳрэнэн баран, куоракка үѳрэнэ киирбит. Училищеҕа бэрт кыһалҕалаахтык олорон, аччыктаан, үгүстүк баайдар 

куукуналарыгар үлэлээн, айаҕын ииттиммит. 

Үѳрэнэ сылдьан Николай Денисович Неустроевтыын литературнай куруһуок тэрийэн, 70-ҥа тиийэ оҕону мунньубуттара. Онтон 1916 сылтан 

Максим Аммосовтыын бодоруһан, политическай охсуһууга улам сыстан барбыт. Итинтэн ыла П.Ойуунускай охсуһуу уотун ортотугар 17 сылын 

атаарбыт. 

Платон Ойуунускай айар үлэтэ 1917 саҕаланар. Бу сыл кини бастакы айымньытын — «Үлэһит ырыата» хоһоонун суруйбут. Айар үлэнэн 22 сыл 

үлэлээбитэ. Ол да буоллар, ити кылгас кэм иһигэр 11 кинигэни таһаартарбыт. 

Иэдээннээх 1937 сыл тиийэн кэлбитэ. Ахсынньы 29 күнүгэр П.А. Ойуунускай дьиэтиттэн букатыннаахтык тахсан барбыта… 

1955с. ахсынньы 15 күнүгэр П.Ойуунускай буруйа суоҕа дакаастаммыта, аата норуотугар тѳннүбүтэ. Кини олонхоһут, талааннаах суруйааччы 

буолан, дьиҥ сахалыы тыыннаах айымньылары суруйбута. Ол иһин саха тыллаах баарын тухары П.А. Ойуунускай аата ааттана туруоҕа. 

Настя Анисимова, 11 кылаас 

«Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа…» 
 

Дүллүкүгэ күһүҥҥү каникулярнай оскуола 
 

Алтынньы 29 күнүгэр каникулярнай оскуолаҕа Хороттон 9-с кылаастан 6 оҕо уонна 11-с кылаастан 8 оҕо баран үөрэнэн кэллибит. Өрүс 

бэтэрээҥи  нэhилиэктэр оскуолаларыттан бары бааллар этэ. 

Интернакка олорон үөрэммиппит. Сарсыарда 9 чаастан үөрэхпит саҕаланар. Күн аайы 4 уруок буолар. 4 бөлөххө арахсан физика, алгебра, 

география, нуучча тыла, биология, обществознание предметтэригэр дьарыктанабыт. Минньигэс астаах повардарбыт күҥҥэ биэстэ тото-хана аһаталлар. 

Кинилэргэ улахан махталбытын тиэрдэбит.  

Эбиэт кэннэ араас куруһуоктар үлэлээбиттэрэ. Парашютунан ыстаныы, үҥкүү о.д.а. Биир күн Хоро оскуолатын лидер оҕолоро кэлэн  көрдөөх-

нардаах бэhиэлэй оонньуулары ыыппыттара (игры по станциям), оҕолор олус астыммыттара. Бэйэ-бэйэлэрин кытары билсиhэн, кэпсэтэн 

доҕордустулар 

Бүтэhик күммүтүгэр торжественнай линейка оҥорбуттара. Дүллүкү оскуолатын  директора  Егоров Тихон Александрович тыл эппитэ, оҕолорго 

грамота уонна минньигэс шоколад туттарбыта. Улуустааҕы  үөрэх  управлениетын начальнига  Спиридон Олегович Борбуев аны саас каникулярнай 

оскуолалар 9-с кылаастарга  Нам оскуолатыгар, онтон 11-с кылаастарга Хороҕо тэриллэн ыытыллыахтарын туһунан иһитиннэрбитэ. Оҕолор бары ону 

истэн олус үөрбүттэрэ. Кылгас кэм иһигэр бары бэйэ-бэйэбитин кытта ыкса билсэн, доҕордоһон, аны саас көрсүөх буолан тарҕаспыппыт. Биир 

интэриэстээх оҕолору түмэн лааҕыр тэрийэн үлэлэппиттэрэ олус туһалаах эбит.  

Айта Горохова, 9 кылаас үөрэнээччитэ 

   

 

 

 

Редколлегия: хаһыат кылаабынай эрэдээктэрэ: Хобусаров С.Р. 

Корреспонденнар: Павлова Алина, Евдокимова Лана, Титова Саня,  

Константинова Наташа, Анисимова Настя, Степанова Ньургуяна, Кочнев Данил 

 

 

Хаһыат ыйга биирдэ тахсар.  

Биһиги аадырыспыт: 678233,  Хоро н., Октябрьскай уул, 5 

 

ТУРУҤ, ТУОЙУҤ,ЧУГДААРЫҤ! 


