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Тойонтон – урбаанньыкка
– Сүүрбэччэ сыллааҕыта, ол иннигэр 

улахан дуоhунаска сылдьыбыт, икки үрдүк 
үөрэхтээх киhи, быыбар дьалхааныгар үлэтэ 
суох хаалбытым. Yлэ булбакка эрэйи көрбүтүм. 
Нерюнгрига, Алдаҥҥа арааhы бары үлэлээн 
дьоммун ииппитим. Ол сылдьан, Кытайга тахса 
сылдьыбытым. Уонна ол-бу ис таҥас, наскы 
аҕалан атыылаан барбытым. 

Тоҥмот массыына
– “Хайс” массыыналаахпын. Ханна тиийдиҥ 

да – гараас кыhалҕата. Кытайга аан бастаан 
мобильнай гараас – чехол – диэн баарын 
билбитим. Син үчүгэй эрээри, -40-45 С тымныыга 
туhалаабат этэ. Ол иhин араастаан уларытан, 
биhиги айылҕабытыгар сөп түбэhэрдии 
оҥостубутум.

Кытай киэнин тас матырыйаала судургу 
“плащевка” буолар, ону мин парашюкка, 
баарыска, дельтаплаҥҥа туттуллар 
матырыйаалынан уларыппытым. Чараас 
курдугун иhин, хайдах да тыалга курдары 
үрдэрбэт. Ис матырыйаалын Соҕуруу 
Кэриэйэттэн булбуппут. Бамбуктан оҥоhуллар. 
Кытай синтепонунааҕар сылааhы быдан тутар. 
Хомуйдахха кыра миэстэни ылар. 

Оҥоhукпутун учуонайдар тургутан көрбүттэрэ. 
Онно көстүбүтүнэн, таhырдьа -40-50 С кыраадыс 
турдаҕына, массыынаҕа -10 С эрэ кыраадыс 
тымныы буолар эбит. Атыттар оннугу ситиhэ 
иликтэр.

Геолог, табаhыт, 
булчут, экстремал

– Геологтар, балыксыттар, экстремал-туристар 
барыта биhиги оҥоhукпутун туhаналлар. Дьэ, 
уонна бу дьон биhиэхэ идиэйэ киллэрэллэр. Тута 
оҥорон барбыппыт. Булчукка – балаакка, сүөhү 
көрөөччүгэ – балаҕан, табаhыкка – көhө сылдьар 
дьиэ, сылаас таҥас, хайдах баҕарар тиэхиньикэҕэ 
– гараас. Барыта түргэнник туруоруллар 
уонна хомуйуллар. Даача сирин ылбыт эдэр 
ыаллар дьиэ туттуохтарыгар диэри олорон 
эрэргэ балаҕан тиктэрэллэр. Yчүгэйдик илдьэ 
сырыттахха, бу балаҕаны 30-ча сыл туhаныахха 
сөп.

Кэлин үтүлүктэн, утуйар мөhөөччүктэн 
саҕалаан, 4-5 бульдозер киирэр ангаарыгар 
тиийэ тигэр буоллубут. Бэл, учуонайдар үлүйбүт 
киhиэхэ суhал көмө оҥорорго температураны 
тутуhар анал таҥас оҥорторбуттара. Билигин 
200-кэ тиийэ араас оҥоhугу тигэбит. 

"Хоту Тент". 
Сайыннары-
кыhыннары
Сахабыт сиригэр урут ким да дьарыктамматах хайысхатыгар 
ылсан, саҥа көрүҥү киллэрэр урбаанньыт элбэҕэ үөрдэр. Хо-
лобур, аҕыйах сылтан бэттэх дьон массыыналарын кыhыҥҥы 
бытарҕан тымныыга таhырдьа хоннорор буолла. Оннук тэ-
рилинэн кинилэри “ХОТУ ТЕНТ” хааччыйар. Бүгүн бу тэрилтэ 
салайааччыта, аныгылыы сайдам толкуйдаах, түргэн туттуу-
лаах уонна кимиэллээх урбаанньыт Афанасий Спиридонович 
МАХАТЫРОВ ыалдьыттыыр.
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Кыhын эрэ буолбатах
– Аны сайыҥҥы табаарга ылыстыбыт, 100-тэн 

тахса оҥоhуктаахпыт. Холобур – халадаай. Ону 
таhынан, сайын массыына сууйарга, шашлык 
оҥорорго, кафе үлэлэтэргэ аналлаах дьиэ, 
ыhыахтыыр ураhа, дурда, о.д.а. 

Бириhиэн балаакка күн уотугар, ардахха-тыалга 
уоттуйар, тэстигэн буолар. Биhиги бириhиэн 
балаакканы, били, парашюкка, баарыска аналлаах 
матырыйаалынан бүрүөhүннүүбүт. Массыына 
сылытарга аналлаах матырыйаалынан эмиэ 
балаакка оҥоробут. Күнүс – сөрүүн, түүн – сылаас. 
Күнүс ылбыт сылааhын, түүн ылбыт сөрүүнүн 
хойукка диэри тутан турар. Тиэрмэс курдук, кыhын 
да, сайын да туhаныахха сөп.

Тас матырыйаала – “Оксфорд” диэн, 
Европаҕа оҥоhуллар. Ортото – Кэриэйэттэн кэлбит 
бамбук баатата. Саамай иhигэр – Кытай солкото. 
Ол аата хас да араҥалаах ураты матырыйаал. 
Туохха туттулларын көрөн, ис да, тас да араҥатын 
уларытан биэрэбит. Бу матырыйаалбытын “саҥа 
айыллыы” диэн патенныырга үлэ бара турар.

Улахан ыра санаабыт – баабырыка. Онуоха 
сөптөөх дьиэ, тэрил наада. Ол аата – өйөбүл.

 

Саҕалааччы уонна...
– Сахабыт сиригэр саҥа саҕалыыр 

урбаанньыттары өйүүргэ үлэ барар. Оттон 

сылтан ордук үлэлээбит буоллаххына, ол суох. 
Онон, бэлиэр туох эрэ бородууксуйаны оҥоро 
сылдьар, дьон наадыйыытын толуйарга ыкса 
ылсыбыт дьоҥҥо эмиэ өйөбүл наада. 

Манна биири этиим. Омос көрдөххө, 
иистэнньэҥ элбэх курдук да, “профессионал” 
суоҕун кэриэтэ эбит. “Үөрэхтээх иистэнньэҥмин” 
диэн кэлбит үлэни сатаан толорбот түгэннэрэ 
элбэх. Тоҕо? Анал дьарык, сөптөөх үөрэтии, 
быраактыка тиийбэт дуу дии саныыбын. 
Ол иhин, иистэнньэҥнэри бэлэмниир үөрэх 
кыhаларын кытары быраактыканы биhиэхэ 
ыытар, кэнэҕэhин үлэҕэ ылар курдук кэпсэтии 

ыыта сылдьабыт. 
Эмиэ ити курдук, маркетинг өттүгэр ылсар 

ыччат бу эйгэҕэ сыстыан баҕарабыт. 

Харса суох хайаны дабайар
Кэпсэтиибит түмүгэр Афанасий 

Спиридонович кэргэнэ, биир санаанан 
салайтарар, биир салгынынан тыынар киhитэ 
Вилена Ивановна эттэ: “Мин киhим туохха эмэ 
ылыста да, ким да эттин, ким да утарыластын – 
эппититтэн туораабат, ситиhэн баран төннөр”.

“Хоту Тент” курдук биhиги дойдубутугар 
ураты хайысханы саҕалаабыт Афанасий 
Спиридонович Махатыровтан “баҕалаах 
дьоҥҥо сүбэ” көрдөөбүппэр, бэрт судургутук 
“харса суох буолуохха наада” диэтэ.

Харса суохтар эрэ хайаны дабайар 
кэмнэригэр олоробут эбээт, доҕоттоор!

М.СЭМЭНЭП.

“Хоту Тент” 
Интэриниэккэ саайта: 
https://hotutent.ru/

Аадырыhа: Дьокуускай к., Жорниц-
кай уул., 29/2, “Созвездие” Эргиэн 
киинэ, 1-кы этээс (“Строительнай” 

ырыынак аттыгар).
Yлэ кэмэ: 9.00-18.00 чч. 

Өрөбүл – баскыhыанньа.
Төл.: 8 (9142) 723-790, 8 (967) 624-54-

01, 8 (962) 730-43-53.
Эл. почта: hotutent.ru@

gmail.com

“Автоберлога” мобиль-
най гарааhы 2015 с. ылбы-
тым уонна 105 % туhанабын. 
Yлэлиирбэр таhырдьа туруо-
руу, үлэ кэннэ хапкааннарбын, 
туhахтарбын, илимнэрбин 
кэрийэн көрүү, өрөбүлбэр 
сылгыларбар барыы кэмигэр 
сүрүн гарааhым буолла. 

Егор Ильин.

“Хоту Тентэн” балаакка са-
каастаан ылбытым, булка диэн. 
Хата, абыранным, сылааhа 
уонна илдьэ сылдьарга чэпчэ-
китэ оhуобай эбит!

Владимир.

“Хоту Тентэн” массыынабар 
чехол ылбытым уонна 
хаачыстыбатын биhирээтим. 
Ыаллыы дьахтар үбүн 
харыстаан Улан Удэттэн 
сакаастаан ылбыта эрээри, 
икки чаас буола-буола 
массыынатын сылытарга 
күhэллэр. Онно быдан элбэх 
бэнсиин барда. Ол аата, мин 
быдан кэмчилээбит буолан 
тахсабын. Эбиитин, миэнэ 
быдан чэпчэки ыйааhыннаах 
уонна хомуйдахха дьоҕус. 
Массыынабын киэhэ сабан 
баран, сарсыардааҥҥа диэри 
холкутук утуйабын.

Наталья Егорова.

Сиэхтээх утуйар мөhөөччүк, 
үтүлүк, сахалыы кээнчэ, ба-
лаакка, “Бураанынан” айан-
ныырга тыалтан, тымныыттан 
харыстыыр тэрил атыыласпы-
тым. “Хоту Тент” – дьиҥнээх 
профессионаллар, кэми кы-
тары тэҥҥэ хардыылыыллар, 
киhи тугу баҕарарынан олус 
кыhамньылаахтык оҥороллор! 
Аныгы кэмҥэ килийиэннэри 
кытары маннык үлэни холобур 
оҥостуохха сөп.

kochevnik_ykt.

Аан ситимҥэ дьон “Хоту Тент” оҥоhуктарын туhунан санаатыттан:

Кыhын эрэ буолбатахКыhын эрэ буолбатахКыhын эрэ буолбатах
Тас матырыйаала – “Оксфорд” диэн, 

ыыта сылдьабыт. 


