
1935 сылга оройуоннааһын.Үөһээ Бүлүү. 

 

1929 сыл бүтүүтүгэр оройуоннаһын буолбута, онон улуустар диэн суох 

буолбуттара.  Уокуруктар оройуоннарга хайдыбыттара : Үөдүгэй, Үөһээ Бүлүү, Орто 

Бүлүү, Мастаах улуустара Бүлүү куоратыгар кииннэнэн биир оройуон буолан 1935 сыл 

кулун тутар 1 күнүгэр [олунньу 10 к.] диэри олорбуттара. Онтон  1935 сыллаахха Бүлүү 

оройуона икки тус-туспа оройуоҥҥа араарыллыбыта. Территорияларын хабааннарынан 

урукку Үөһээ Бүлүү улууһун 3 нэһилиэгэ (I Чочу, Сыралта, Кыадаҥда), урукку Үөдүгэй  

улууһун 3 нэһилиэгэ (Тылгыны, II Күүлэт, Үгүлээт) Бүлүү оройуонун састаабыгар 

киирбиттэрэ. Оттон саҥа Үөһээ Бүлүү оройуонун састаабыгар Ньурба оройуонуттан 2 

нэһилиэк (Оҥхой, Аһыкай) киирбиттэрэ. 

«Түрмэнэн» ааттанар  Саха уобалаһын түҥкэтэх улуустарын үлэһиттэрэ, Саха сирэ 

автономияны ылыытынан, ону ааһан бэйэлэрэ туспа оройуон буолууларынан култуура, 

сайдыыта, экономика өрө көтөҕүллүүтэ сүҥкэн этэ. 

1937 сылга оройуон арахсан туспа тэриллибит иккис сылыгар хайы-үйэ 13 дьиэни 

көһөрөн киллэрэн тэрилтэ дьиэлэрэ тутуллубуттара, орто оскуола дьиэтин тутуута 

саҕаламмыта, оройуон киинигэр баанньык, оройуон актыыба олорор 2 уопсай дьиэлэрэ, 

Госбаан уопсайа тутуллубуттара. 

Оройуон бастакы тэриллиитигэр райпотребсоюзка бас бэринэр 3 маслозавод баара, 

кинилэр сылга 14,26 цент. арыыны оҥорон таһаараллара. 1942 сылтан райпищекомбинат 

диэн тэриллибитэ (директор М.Дакаяров уонна Н.Д. Серкин үлэлээбиттэрэ,), улахан 

оборудованиета уонна механизацията суох саҕаламмыта кини оройуон үрдүнэн 48 

үлэһиттээҕэ уонна 107,1 тыһ. валовай продукцияны, 872,5 тыһ. солк. товарнай 

бородууксуйаны оҥорбута. 

1935 сылга оройуон арахсарыгар 3 почтовай отделение (Намҥа, Далырга,1 

Боотулууга), 1 почтовай-телеграфнай туочука (оройуон киинигэр), оччотооҕу харчынан 

сылга 23.678 солк. тутуллар 29 ат дьаамнара бааллара.  

1935 сылга Намҥа МТС тракторнай паарка тэриллибитэ, нууччалар Г.М. Свинин, 

С.А. Лобачев, М.Я. Чубакин о.д.а үлэлээбиттэрэ. Олохтоох сахалар 22 киһи тутатына 

үөрэнэн бастакы трактористар баар буолбуттара. 

Биһиги оройуоҥҥа массыына уонна суол суоҕуттан таһаҕаһы таһыы ордук 

кыһыҥҥы өттүгэр салҕанан бара турбута. 

1943 сылтан типография арыллыбыта (бастакы директор М.И. Авдеева этэ). 

1942 сылтан «Труд» промартель 44 үлэһиттээх тэриллибитэ, Ити бириэмэҕэ 125 

тыһ. суумалаах валовай бородууксуйаны оҥорон таһаарбыта. Промартель иһинэн Тоҥуо 

үрэххэ тимир собуота, 15 үлэһиттээх,т эриллэ сылдьыбыт,  барыта илии үлэтинэн ити 

сылга собуот 3 тонна тимири уһаарбыта, сотору ночооттоох тэрилтэ буоларынан, 

оборудование суоҕунан сабыллыбыт.  Өссө 17 үйэ бастакы аҥаарыгар оройуон 

территориятыгар дьиэ промышленноһа сайдыбытын чинчийээччи Р.Маак, о.д.а. 

суруйбуттара (Кэнтик, Хоро, 1 Үөдүгэй, Мэйик), дьиэҕэ туттар тэрилтэн саҕалаан саны 

кытта оҥорор кыахтаахтар эбит.  Бүлүү өрүс кытыла  кварцевай кумахтааҕа, 

известняктааҕа, Тоҥуо көмүстээҕэ,  Даалыгыр киһи сиир туустааҕа, Чыбыыда таас 

чохтооҕо, Өргүөт туустааҕа уонна үрүҥ туойдааҕа  эмиэ өрдөөҕүттэн биллэр.  Ол эрэн 

оройуон иһигэр чинчийии ыытыллыбатаҕа. 

«Труд» промартель 1956 сылтан «Промкомбинакка» уларытыллан тэриллибитэ 

(директор П.Г. Тотонов). 



Үөһээ Бүлүү туһунан оройуон буоларыгар 1934 сыл бүтэһигэр 43 колхуос баар 

этэ.1808 хаһаайстыбаны холбуура. 1935 сылга холбоһуктааһынынан бааһынай 

хаһаайыстыбатын 34,3 % бырыһыана хабыллыбыта, 1936 сылга бүтүүтүгэр 

бүтэриллибитэ. 

Тыа хаһаайыстыбатын бородуукталарын, ордук эти элбэтиигэ,сүөһү иитиитин 

таһынан, көтөрү, куруолугу, сибиинньэни иитии киэҥник пропагандалана сылдьыбыт. 

Республика таһыттан көтөр араас көрүҥүн аҕалан Карл Маркс колхуос сиригэр Чочу 

Күөлүгэр көтөр фабрикатын тэрийбиттэр. 1961 сыл тохсунньу 1 к. 3274 төбө көтөр, ол 

иһигэр куурусса, 2079 пекинскэй кус, хаас, индейка баар эбит, сыдга 82 цнт көтөр этэ 

оҥоһуллубут. 
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