
КҮН КҮБЭЙ ИЙЭЛЭРБИТ! 

Үөһээ Бүлүү улууһун Далыр нэһилиэгэ 

Далыр тоҕо Далыр диэн ааттаммытын туҺунан Yөhээ Бүлүү олохтоохторун 

ортотугар маннык үһүйээн баар: "Далыр диэн тыл "даллыс" диэнтэн үөскээбитэ үһү. Былыр 

(хайа үйэтээҕитэ биллибэт) тоҥустар сахалары кытта кыргыҺа сылдьан саҥыйахтарын ити 

күөлгэ түһэрбиттэр. Саҥыйахтарын аата "даллыс" диэн үһү, ол иһин күөл оннук 

ааттаммыт". 

 
 

Далыр нэһилиэгэ 1771 с. 1 Үөдугэй нэһилиэгин быһыытынан тэриллибитэ. Улуус 

кииниттэн хотугулуу- арҕаа хайысхаҕа 75км. сытар. Сирин иэнэ 2481,00 кв. м. 9 сүрүн 

уулуссалаах, 2 переулоктаах. 
 2021 сыл түмүгүнэн, нэһилиэккэ 978 киһи олорор, хаһаайыстыбата - 283 ыал.  

Нэһилиэк сүрүн дьарыгынан буолар Саха төрүт дьарыгыттан илдьэ кэлбит Саха ынаҕын-

сүөһүтүн, сыспай сиэллээҕи иитии уонна бултааһын. 

Олохтоох дьаһалта  (баһылык Г.Е. Иванов) нэһилиэк сайдарыгар, инникилээх 

буоларыгар бары кыаҕын ууран туран үлэлиир. Ол курдук Далыр нэһилиэгэ ППМИ 

программа үлэлиэҕиттэн араас программаларга кыттан: 2017 с. – ыһыахтыыр сир 

тупсарыллыбыта, 2018-2019 сс. сайыҥҥы уу ситимин 1-кы, 2-с этаба, 2020 с. – ыраас уу 

станцията ылыллыбыта, 2021 с. - скважина саҥардыллыбыта.  

 2017 с. Саха Өрөспүүбүлүкэтин министиэристибэтин ЖКХ гранын ылан 

нэһилиэнньэ олбуордаммыта, уопсай дьиэлэргэ ититии киирбитэ, спортивнай площадката 

тутуллубута. 2019 с. Кыайыы сквера уонна «Мантан сэриигэ барбыттара» памятник  

саҥардыллыбыта. 2020 с. КРСТ программатыгар кыттан оҕо оонньуур площадкатын 

туруорбуттара. Далыр нэһилиэгэр уонна Күүлэт учаастагар киирии стелалар 

саҥардыллыбыттара, ону тэҥэ Күүлэт учаастагар Кыайыы уонна «Мантан сэриигэ 

барбыттара» пааматынньык турбута. 2021 с. Трудовой учаастакка киирии стела оҥоһуллан 

турбута.  

 Уопсастыбаннай түмсүүлэр: «Уйгу» эбээлэр тумсуулэрин Иванова Н.В., «Эрчим» 

эдэр ыччат тумсуутун Семенов В.В., «Хозяюшка» дьахтар түмсүүтүн Егорова А.С., «Дь-3» 

дьээбэрэҥ түмсүүнү Софронова Е.Е., «Талбаана» үҥкүү түмсүүнү Давыдова Нь. М., «Уран 

тарбах» түмсүүнү  Еремисов Н.С., «Сиккиэр» ырыа куруһуогун Семенова В.В., «Утум» 

фольклорнай түмсүүнү Семенова Н.Н.   салайан улэлэтэллэр. Ону таьынан нэьилиэкпитигэр 

5 туелбэ улэлиир: “Эрэл” туелбэ - салайааччы Аргунова Е.И., “Сардана” туелбэ - 

Андылырова С.М., “Дьукээбил” туелбэ - Еремисова М.М., “Кэскил” туелбэ – Иванова С.Е., 

“Сарыал” туелбэ – Герасимова Н.В. салайан улэлэтэллэр. Сылын ахсын туелбэлэринэн, 

тэрилтэлэринэн араас хабааннаах курэхтэр, тэрээьиннэр ыытыллаллар.  

 



 
 

 “Уйгу” эбэлэр тумсуулэрэ 2011 сылтан эбээлэри тумэр сыаллаах-соруктаах улэтин 

са5алаабыта, салайааччынан Морфунова М.Т. талыллан улэтин куустээхтик са5алаабыта. 

Тумсуу иьинэн “Дьээбэрэн” мини-театр, ункуу тумсуутэ, иистэнньэннэр белехтере баар. 

2017 сылтан тумсууну Иванова Н.В. салайан илдьэ сылдьар. Билигин да5аны араас 

курэхтэр, тэрээьиннэр “Уйгу” эбэ тумсуутэ суох ааспат. Биьиги кинилэринэн киэн 

туттабыт, холобур ылабыт. 

 Ханнык баҕарар нэһилиэк дьонун-сэргэтин олоҕор ийэлэр олус улахан 

оруоллаахтар. Айыллыбыт Аан Ийэ дойдуга, бу сиргэ, хамсыыр-харамай, ол иһигэр киһи, 

олорор олоҕо барыта кинилэри төрөппүт Күн Күбэй ийэлэри кытта сибээстээх. Ийэ 

барахсан хас биирдии киһиэхэ үтүөтэ тугунан да кэмнэммэт сыаналаах, төлөммөт иэстээх. 

Биһиги нэһилиэккэ бу 2022 сылга «Күн күбэй ийэлэрбит» (А.С. Аксаков – СР үөрэҕириитин 

үтүөлээх үлэһитэ  хомуйан оҥорбута) диэн саҥа кинигэ таҕыста. Онно нэһилиэк кэнники 

кэмнэрдээҕи ыаллар ийэлэрин хас биирдиилэрин, үстэн ордук оҕону төрөппүттэри, 

ииппиттэри-улаатыннарбыттары үйэтитэр сыаллаах кинигэ. Барыта 15 уонтан тахсалыы, 13 

тоҕустуу, 15 аҕыстыы, 34 сэттэлии, 36 алталыы, 48 биэстии, 65 түөртүү, 75 үстүү 

оҕолордоох ыаллар ийэлэрин, айбыт аҕаларын, оҕолорун мөссүөннэрэ киирбитэ. 

Ол курдук, элбэх оҕону төрөтөн-иитэн, туһалаах дьон оҥорон, аҕа уустарын аатын 

уһаталлар, нэһилиэги сайыннараллар. Биһиги нэһилиэккэ элбэх оҕону төрөппүт-ииппит 

элбэх Ийэ баар. Онтон 10-тан элбэх оҕоҕо күн сирин көрдөрбүт «ГЕРОЙ ИЙЭ” аатын 

ылбыт 15 ийэ баар.  

 

Гаврильева Мария Алексеевна, 11 оҕолоох. 1865 с.т., кэргэнэ Гаврильев Гаврил 

Гаврильевичтыын (1863с.т.) ыал буоланнар 11 оҕону төрөппүттэр. Евдокия (1881), Николай 

(1882), Ксения (1884), Марина (1886), Анна (1887), Мария (1889), Николай (1890), Татьяна 

(1894), Федот (1896), Никита (1900), Дария (1907) диэн оҕолордоохтор. 

 Донская Елена Константиновна, 12 оҕолоох. 1882 с.т., 3-с Үөдүгэйтэн төрүттээх. 1905 

сыллаахха Елена Константиновна 19 саастааҕар Афанасий Степанович Донскойу кытта 

Даллыр Иннокентьевскай таҥара дьиэтигэр бэргэһэлэммиттэр. Бэттиэмэлээххэ олорбуттар, 

харыларын күүһүнэн син сэниэ ыалга киирсэллэрэ, иитэр сүөһүлэрин мунньан, ахсаанын 

сүүскэ тириэрдэ сатаабыттар даҕаны кыаллыбатах. 1927 сыллаахха 12-с оҕотун төрөөбүт. 

Иккиэн сүрдээх үлэһит, булчут дьоннор үһү. Өлөөнө эмээхсин бэрт хойукка диэри, 

уолаттарыгар хандаа оҥотторон, куобахха, мас көтөрүгэр туһахтыыра үһү. Билигин 

кинилэр ааттарын оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ  олоҕу салҕыыллар.  

Докторова Анна Васильевна, 11 оҕолоох. 1883 с.т., Нам Балаҕаннааҕыттан төрүттээх. 

8.01.1901 с. Еремисов Семен Егоровичтыын Далыр Иннокентьевскай таҥара дьиэтигэр 

бэргэһэлэммиттэр. Барыта 11 оҕоломмуттарыттан 6 оҕо тыынаах хаалбыт. Василий – 2, 

Яков – 1, Екатерина – 5, Марина – 10, Николай – 1, Раиса оҕото суох. Николай кыыһа 

Валентина Николаевна Иванова (Еремисова) 12 оҕолоох. Оҕолоро Василий, Яков, Николай, 

Раиса Далыр оскуолатыгар 1-кы учууталлар, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ учуутал идэтин 



салҕааннар «Еремисовтар учуутал династиялара” диэн аат, бэлиэ 2000 с. саҕана 

иҥэриллибит. Эһээлэрин, эбээлэрин баҕа санаалара, оҕолорун бары үөрэхтээх дьон 

буолалларыгар баҕалара туолан оҕолоро бары  үөрэхтэнэн араас идэлээх үлэһиттэр. 

Билигин кинилэр ааттарын оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ ааттаталлар, кинилэринэн киэн 

тутталлар.  

Васильева Татьяна Герасимовна, 10 оҕолоох. 1885 с.т., 3-с 

Үөдүгэйтэн төрүттээх. 1908 сыллаахха Далыртан төрүттээх Васильев 

А.В. Даллыр Иннокентьевскай таҥара дьиэтигэр бэргэһэлэммиттэр, 

онтон 1927 сыллаахха Бэттиэмэ билиитигэр олохсуйан олорон барыта 

18-та оҕоломмуттарыттан 10 оҕону илиилэригэр тутан хаалбыттар. 

Татьяна уонна Аким икки харыларын күүһүнэн үлэлээн-мөхсөн 

оҕолорун ииппиттэр, үөрэттэрбиттэр. Билигин кинилэр оҕолоро, 

сиэннэрэ, хос, сиэннэрэ, хос-хос сиэннэрэ кинилэринэн киэн тутта 

кэпсииллэр.   

 

Кривогорницына Наталья Васильевна, 12 оҕолоох. 1920 с.т., 

Аһыкайга сэниэ ыалга төрөөбүт. Далыр орто оскуолатыгар (1938с.), 

ЯФАШ-ка уөрэммит. Онтон Далыр балыыһатыгар биэлсэринэн, 

акушерканан олоҕун тиһэх күннэригэр диэри үлэлээбит. 1968 с. 

Москваҕа “14 съезд Профсоюзов медицинских работников” 

делегатынан бара сылдьыбыт. Кэргэнэ Ксенофонтов Василий 

Саввич Сургуулуктан төрүттээх, Далыр 7 кылаастаах оскуолатын 

бастакы выпускнига, Аҕа дойду Улуу сэриитигэр Прибалтийскай 

фроҥҥа сэриилэспит, кэлин Далыр оскуолатыгар директорынан, 

история, география, НВП учууталынан үлэлээбит. Наталья 

Васильевна 10-с оҕотун төрөөбүтүгэр «Герой ийэ» аатын иҥэрбиттэр.  Оҕолоро бары 

улаатан, үөрэхтэнэн, үлэһит үтүө дьон. Оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ олохторун 

салҕыыллар.   

 

Иванова Мария Егоровна, 11 оҕолоох. 1927 с.т., Маҥаастан 

төрүттээх. Олоҕун аргыһын 1950 с. Күүлэттэн төрүттээх, биир 

күүстээх киһинэн биллэр Петров Михаил Петровиһы  көрсөн ыал 

буолан Далырга олохсуйбуттар. Михаил холкуос, сопхуос төһүү 

үлэһиттэриттэн биирдэстэрэ, тугу-тугу үлэлээбэтэҕэй, хонуу араас 

үлэтигэр, илии хотуурунан, кэлин ат массыынатынан от оҕустарара, 

от кэбиһиитигэр түөрт оҕуска кыдамалыыра, фермаҕа сүөһү көрөрө, 

кыра муҥха оҥостон бар дьонун аһаппыта дииллэр. «Ийэм олоҕун 

тухары “Дюллюкю” холкуоска, сопхуоска  ыанньыксыттаабыта, 

куруук инники кирбиигэ сылдьара. Хаһан да ыалдьан сытарын, оҕо көрөн олорбутун 

өйдөөбөппүн, мин киһини билиэхпиттэн куруук хотоҥҥо сылдьара. Ол сылдьан 1978с. 

сэтинньи ыйга эмискэ олохтон туораабыта.  Ол саҕана Бэттиэмэҕэ Булуҥ диэн сиргэ 

олорбуппут» - диэн ахтар кыыһа Розалия Михайловна. 1965 сыллаахха “Герой ийэ” аатын 

сүкпүт. Билигин кинилэр ааттарын оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ ааттаталлар.   

 

 

 

 

 

 



 

 

Васильева Евдокия Васильевна, 10 оҕолоох. 1929 с.т., Лесхоз 

үөрэхтээх, ол эрэн идэтинэн үлэлээбэтэх. Өр сылларга 

телефонистканан уонна телеграфистканан Далырга уонна Үөһээ 

Бүлүүгэ үлэлээбит. 1955 сыллаахха олоҕун аргыһын Герасимов 

Н.И. көрсөн ыал буолбуттар. 12-тэ төрөөбүтүттэн 10 оҕото 

хаалбыт. 1963 сыллаахха «Герой ийэ» аатын сүкпүт. Билигин 

кинилэр ааттарын оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ ааттаталлар.  

 

 

Семенова Татьяна Петровна, 14 оҕолоох. 1930с.т., үлэ 

бэтэрээнэ. II Боотулуу Чапаев сиригэр төрөөбүт. Ыал соҕотох 

оҕото. Аҕата Семенов Петр Николаевич, ийэтэ Варвара 

Николаевна. 1939 сыллаахха Далырга оскуолаҕа киирбитэ. 1948 с. 

Олоҕун аргыһын Акимов Николай Николаевичтыын ыал 

буолбуттар. 1963 сылтан 1989 сылга диэри дьааһылаҕа 

сиэстэрэнэн үлэлээбит. «Ийэбит утуу-субуу 17 оҕону 

төрөөбүтүттэн, 3 оҕо эмискэ өлбүттэр, 14 оҕо баарыттан 2 оҕо 

кэлин ыалдьан өлбүттэрэ. Ийэбит 1963 сыллаахха «Герой ийэ» 

үрдүк аатын сүкпүтэ» – диэн ахтар кыыһа Ирина. 2020 с. уһун 

ыарахан ыарыыттан күн сириттэн күрэммитэ. Билигин оҕолоро, 

сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, хос-хос сиэннэрэ кинилэр олохторун салҕыыллар, киэн тутта 

кэпсииллэр.   

 

Евдокимова Мария Кирилловна, 10 оҕолоох. 1930с.т., 

Далыртан төрүттээх. Олоҕун аргыһын Софронов Егор 

Филипповиһы көрсөн ыал буолан элбэх оҕону төрөппүттэрэ, 

ииппиттэрэ. “Биһигини күн сирин көрдөрбүт, иитэн-такайан 

улаатыннарбыт күндүтүк саныыр, ахтар күн күбэй ийэбит 

Мария Кирилловна. Кини үйэтин тухары оҕолору иитэр, 

үөрэтэр үлэҕэ олоҕун анаабыт киһинэн буолар. Дьиэ түбүгүн 

таһынан, Далыр общественнай олоҕор активнайдык кыттара. 

Наһаа үчүгэйдик нууччалыы ырыалары ыллыыра, үҥкүүлэрэ, 

сценкаларга оонньуура. Дьоҥҥо оҕолорго сымнаҕас 

сыһыаннааҕа. Дьиэбит иһигэр толору оҕо-аймах мустара. 

Кулуупка киинэҕэ бардаҕына, аҕа саатаах дьон тулалыы 

олороллоро, бөрөбүөттүүрүн болҕойон истэллэрэ. Далыр оскуолатыгар үөрэммит оҕолор 

иккис ийэлэрин курдук көрөллөрө. Биһиги ийэбит куруук сырдык сыһыаннаах, киэҥ 

көҕүстээх, истиҥ мичээрдээх өйбүтүгэр-санаабытыгар хатанан хаалбыт. Биһиги 

ийэбитинэн киэн туттабыт, холобур оҥостобут” – диэн ахтар кыыһа Ефросинья Егоровна. 

29 сиэннэрэ, 50 хос сиэннэрэ олоҕу салҕыыллар.  

 

 

 

 

 



Саввинова Татьяна Ильинична, 12 оҕолоох. 1932 с.т., үлэ, 

тыыл бэтэрээнэ. Далыртан төрүттээх Саввинов Илья 

Саввичтаахха иитиллибит. Кэргэнэ Ксенофонтов (Мылачеров) 

Егор Егоровичтыын 1951 с. ыал буолан 12 оҕону 

төрөппүттэриттэн биир оҕону иитийэх биэрбиттэр. «Биһиги 6 

кыыс, 6 уол ийэлээх, а5абыт тапталларынан күн сирин 

көрбүппүт. Кинилэр холкуос, сопхуос чулуу, туруу үлэһиттэрэ 

этэ. Кэлин ийэбит утуу-субуу оҕолонон дьиэтигэр биһигини 

көрөн олорбута. Аҕабыт соҕотох үлэһит буолан кырыымчык 

соҕустук олорбуппут. Кыргыттар бары ыал улахан оҕолоро 

буолан оҕо көрсөн, дьиэ ис-тас үлэтин оҥорсон дьоммутугар 

туһа дьоно этибит» - диэн ахтар 2-с кыыс Татьяна Егоровна. Татьяна Ильиничнаҕа 1972 сыл 

бэс ыйын 22 күнүгэр «Герой ийэ» аата иҥэриллибит. Билигин кинилэр олохторун оҕолоро, 

сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, хос хос сиэннэрэ салҕыыллар. 

 

Габышева Вера Алексеевна, 11 оҕолоох.  1934 сыллаахха муус 

устар 1 күнүгэр  Далыр нэһилиэгэр төрөөбүт. Ыал буолуон 

иннинэ сопхуоска үлэлээбит. Кэнтиккэ бэкээринэҕэ биэкэринэн 

үлэлии сылдьыбыт. 1958 сыллаахха Васильев Прокопий 

Метрофановиһы кытта ыал буолбуттар. Онтон Далырга көһөн 

кэлэн баран дьааһылаҕа поварынан уонна ньээҥкэнэн үлэлээбит. 

Онтон кэлин балыыһаҕа санитарканан үлэлээбит. 2019 

сыллаахха 84 сааһыгар олохтон туораабыта. Билигин 

кинилэринэн оҕолоро, 29 сиэннэрэ, 36 хос сиэннэрэ уонна 3 хос 

хос сиэннэрэ олоҕу салҕыыллар, киэн тутта кэпсииллэр.  

 

Лаврова Дария Васильевна, 11 оҕолоох. 1934 с.т., эрдэ 

тулаайах хаалан атын дьоҥҥо иитиллибит. Кэргэнэ Васильев 

Василий Павловичтыын ыал буолан 11 оҕоҕо күн сирин 

көрдөрбүттэриттэн 3 оҕо иитийэххэ барбыттар, 8 оҕону 

бэйэлэрин кыахтарынан ииппиттэр, үөрэттэрбиттэр. Дария 

Васильевна оскуола интернатыгар прачкаҕа таҥас 

сууйааччынан үлэлээбит. 10-с оҕотун төрөөбүтүгэр «Герой 

ийэ» аатын иҥэрбиттэр. 1986 сыллаахха 52 сааһыгар Далыр 

нэһилиэгэр олорон олохтон туораабыт. Билигин кинилэр 

олохторун оҕолоро, 32 сиэннэрэ, 34 хос сиэннэрэ, 6 хос хос 

сиэннэрэ олоҕу салҕыыллар.   

 

Иванова Валентина Николаевна, 12 оҕолоох. 1938 с.т., Үөһээ 

Бүлүү улууһун Оҥхой нэһилиэгэр учууталлар дьиэ 

кэргэттэригэр төрөөбүт, Еремисов Николай Семенович со5отох 

кыыһа. Оскуоланы кыһыл көмүһүнэн бүтэрбитэ, СГУ-га ИФФ-

га үөрэммит, Далырга, Хороҕо, Мэйиккэ пионер баһаатайынан, 

нуучча тылын уонна литературатын, төрүт культура 

учууталынан үлэлээбитэ, Саха Республикатын үтүөлээх 

учуутала, «Саха-Азия о5олоро» норуоттар икки 

 

 

 

 



ардыларынаа5ы фонда стипендиата, старшай учуутал. Мэйиккэ үлэлиир кэмигэр Кыыс Куо 

предмет программатын уонна үөрэтэр посбиетын оҥотторбуттара, Республика бары 

оскуолаларыгар тарҕаммыта, предмет быһыытынан оҕолорго үөрэтии саҕаламмыта. 

Кэргэнэ Иванов Николай Яковлевич (1939с.т.) география учууталынан, Мэйиккэ оскуола 

дириэктэринэн үлэлээбит. 1975 сыллаахха «Герой ийэ» аата иҥэриллибит. 12 оҕону 

төрөтөн, иитэн-үөрэттэрэн, билигин кинилэр ааттарын оҕолоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ 

ааттаталлар. 

Акимова Ирина Семеновна, 10 оҕолоох. 1950 с.т., Оҥхой 

нэһилиэгэр Марфа, Семен Дакаяровтарга соҕотох оҕонон 

төрөөбүтэ. «1971 сыллаахха алтынньы ыйга Далыртан төрүттээх 

ыал иккис оҕотугар Акимов Петр Николаевичка кэргэн тахсан, 

Маарга СПТУ-га суоппар үөрэ5эр үөрэҕин бүтэрэн СПТУга биир 

сыл үлэлээбитэ, 1972 сыллаахха улахан оҕобут Надя күн сирин 

көрбүтэ. 1973 сыллаахха саас Хоро нэһилиэгэр аҕабытыгар 

суоппар миэстэтэ тахсан онно олорбуппут. Онно олордохпутуна 

иккис оҕобут Коля күн сирин көрбүтэ. 1974 сыллаахха саас 

Далырга көһөн кэлбиппит, кэлэн почтаҕа телефонистканан 

үлэлээбитим, онтон күһүн балаҕан ыйыттан 1988 сылга диэри 

детсадка ньээҥкэнэн үлэлээбитим. Сыл көтө-көтө оҕолонон олорбутум, уопсайа 11 оҕолоох 

буолуохтааҕым, биир уолум Миша хаан ыарыытынан ыалдьан олохтон туораабыта. 

Билигин 10 оҕолоохпун, 2016 сылга диэри сүөһү ииттэн олорбуппут, билигин кыралаан 

иистэнэн, оҕуруот аһын олордон оҕолорбор кэһии гынабын. Оҕолорбут бары үөрэнэн, ыал 

буолан атын улуустарынан, куоратынан олороллор. Биһиги былырыын 2021 сыллаахха 

кэргэмминээн олорбуппут 50 сылын туолбута» - диэн кэпсиир күн күбэй ийэ. 1993 

сыллаахха “Герой ийэ” үрдүк аатын сүкпүтэ. Билигин сүүрбэттэн тахса сиэннээхтэр уонна 

хос сиэннэрдээхтэр.   

Осипова Валентина Захаровна, 11 оҕолоох. 1957с.т., 1-кы 

Үөдүгэй нэһилиэгэр Чыыра уола Никиитэ Сэмиэнэп аҕатын 

ууһугар 1-кы сиэнинэн төрөөбүтэ. СӨ үөрэҕириитин туйгуна, 

Далыр нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо. Олоххо ураты 

активнай туруктаах киһи. Үлэлээбит оскуолаларын туһунан 

кинигэлэргэ кыттыгас ааптар. Ону таһынан «Төрүт дойдубут 

түөрэҕин түстэһэ», «Михаил Алексеев оскуолата», 

«Трудовойбут барахсан» кинигэлэр ааптардара. «Далыр орто 

оскуолатын бүтэрээт «Оскуола-производство-үрдүк үөрэх» 

бачыымынан Дүллүкү сопхуоска 2 сыл үлэлээбитим. 1977 с. 

олоҕум аргыһын Осипов Михаил Михайловиһы көрсөн ыал 

буолбуппут. Ити сыл СГУ ИФФ кэтэхтэн үөрэнии устудьуона буолбутум. Барыта 11 оҕоҕо 

күн сирин көрдөрбүтүм. Ыал саамай кырата быйыл Дьокуускайдааҕы култуура кэллиэһин 

бүтэрэр. 5 уолум РФ армиятыгар ытык иэстэрин төлөөбүттэрэ. Миэхэ «Герой ийэ» аат 

иҥэриллибэтэҕэ, биһиги саҕана аат иҥэрбэт буолбуттар этэ. Кэлин 2000 с. куоракка бара 

сылдьан Герой ийэҕэ тэҥнээх диэн удостоверение ылбытым. Быйыл кэргэмминээн ыал 

буолбуппут уонна учууталынан үлэлээбитим 45 сыла» - диэн кэпсиир ыал ийэтэ Валентина 

Захаровна. Билигин оҕолоро бары туспа дьиэлээх-уоттаах, үөрэхтээх, идэлээх, оҕолордоох 

дьон. Осиповтар билигин Далыр нэһилиэгин Трудовой учаастагар улахан хаһаайыстыбаны 

тутан олороллор. Сайын тиэргэн иһэ сиэн дьонунан туолар. 

 

 

 



 

Былырыын 2021 с. Саха Өрөспүүбүлүкэтин 3-с степеннээх «Материнская слава» 

аатын 3 элбэх оҕолоох ийэлэр Васильева А.С., Михайлова Л.А., Павлова М.П. ылбыттара. 

                                     

 

 

 

 

 

 


