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ТТ
Биһиги нэһилиэккэ советскай кэмҥэ үлэни өрө туппут, элбэх

оҕолоох ийэлэр элбэхтэр, олортон биирдэстэрэ үлэ, тыыл

ветерана, улахан дьиэ кэргэн ийэтэ, эбэтэ, хос эбэтэ, нэһилиэк

бочуоттаах олохтоо5о Федорова Вера Дмитриевна буолар.

Кини о5о эрдэ5иттэн үлэни өрө туппут буолан, о5олоро бары

үтүө үлэһит дьон буолан тахсыбыттара. Кинилэр билигин

төрөөбүт дойдуларыгар Улахан-Ааҥҥа тыа хаһаайыстыбатын

сайыннарыыга үтүө суобастаахтык үлэлии-хамсыы

сылдьаллар. Онон киниттэн, ИЙЭТТЭН са5алаан, Трофимовтар

үлэһит династиялара саҕаламмыта.



 Федорова Вера Дмитриевна 1928 сыллаахха, олунньу 15

күнүгэр Евдокия Дмитриевна, Дмитрий Васильевич

Федоровтарга бастакы о5онон күн сирин көрбүтэ.

 1938 сыллаахха 10 сааһыгар «Куоһа5ас» алааска

оскуола арыллан, бастакы кылааска үөрэнэ киирбит.

Бастакы учуутала – Решетников Василий Петрович эбит. 5-с

кылааска Булгунньахтаахха интернакка олорон үөрэммит.

Учуутала – Петухова Надежда Александровна. Бииргэ

үөрэммит о5олоро: Тапыев Петр, Максимов Семен,

Трофимов Николай.



Сэрии кэминээ5и о5о саас

 1942 сыллаахха 5 кылааһы бүтэрэн баран, 14 саастаа5ыттан 
ыал улахан о5ото буолан «Кыьыл Сулус»  колхозка үлэлии 
киирбитэ. Үлэҕэ бастакы на5араадатынан - Сталин 

мэтээлэ буолар. Бу мэтээли ыларыгар 17 эрэ

саастаах эдэр кыысчаан эбит.

 Оччолорго сайынын хортуоппуй, о5урсу, хаппыыста, 
сүбүөкүлэ. моркуоп, турнепс, табах олордон көрөллөрө-
харайаллара, быыстарыгар оттууллара ,от охсоллоро, от 
мунньаллара, кыһынын «Кубалаахха», «Хаастаахха» бурдук
бааһынатыгар күрдьэ5инэн хаар типтэрэн , бааһына сирин 
оҥороллор этэ. 



Эбэм оло5о, 

о5олоро

Сэрии кэнниттэн араас үлэ5э барытыгар үлэлээбитэ. 1946 сыллаахха, 18 сааһын 
туолаат, «Кыьыл Сулус» колхоз «Сыырдаах» алааһыгар ыанньыксытынан үлэтин 
са5алаабыт. 



1948 сыллаахха Трофимов Илья Спиридоновичтыын
ыал буолан, барыта
9 о5ону күн сирин көрдөрөн, иитэн
улаатыннарбыттара.

 О5олорун барыларын үлэ5э такайан, 
бэйэлэрин кытта батыьыннара сылдьан, 
сүөһү улэтигэр сыһыарбыттар. 



Николай Филиппович Булгунньахтаах сопхуос 
туһунан кинигэтигэр Трофимсовтар дьиэ кэргэн 

туһунан маннык суруллубут.



Үрдүк көрдөрүүлээх үлэтин сыаналаан 1973 сыллаахха Прибалтика 

республикаларынан, улуу Москуба, Ленинград куораттарынан күүлэйдээн 
кэлбитэ. 



 Вера Дмитриевна 1946 сыллаахтан 1981 сыллаахха дылы

ыанньыксыттаан пенсия5а тахсыбыта. Кэргэнэ эрдэ күн

сириттэн күрэнэн оҕолорун бэйэтэ атахтарыгар туруортаабыта.

Пенсия5а тахсан баран 2 сыл хотон харабылыгар үлэлээбитэ.

Кини үлэ-тыыл ветерана, коммунистическай үлэ ударнига,

Пятилеткалар гвардеецтара, ыччат наставнига, сэрии

сылларыгар килбиэннээх улэтин иьин Сталин мэтээлинэн, элбэх

юбилейнай мэтээллэринэн, Ийэ албан аата 1 2 3 степеннээх

орденнарынан, махтал суруктарынан, грамоталарынан

на5араадаламмыта. Саха сирин тыатын хаьаайыстыбатын

ветерана, 2 Малдьа5ар нэһилиэгин бочуоттаах олохтоо5о.

 Улэтин уопсай ыстааьа 41 сыл, онтон 35 сыл

ыанньыксыттаабыт.



Трофимовтар дьиэ кэргэн уопсай үлэлээбит 

ыстаастара
 Трофимов И.С. - 32 сыл тыа хаһаайыстыбатыгар үлэлээбитэ.

 Федорова В.Д. - 41 сыл

 Валентин, Римма Трофимовтар - 46+ 38=84 сыл

 Валериан, Альбина Трофимовтар -38+37=75 сыл

 Владимир И.Т. -15 сыл

 Валентина, Дмитрий Е.Ф. - 46+36=82 сыл

 Екатерина, Виталий Г.Т. -29+30=59 сыл

 Евдокия, Анатолий Г.П. -36+42 сыл

 Прокопий, Светлана П.Т. -10+20=30 сыл.

 Александр, Анастасия Тр. -31+17=48 сыл

 Бу 2016 сыллаахха оҥоһуллубут таблицаҕа көстөрүн  курдук Трофимовтар 
дьиэ кэргэн уопсай үлэлээбит ыстаастарын көрөҕүт.





 Вера Дмитриевна, Илья Спиридонович 9 о5олоро бары, кийииттэрэ, күтүөттэрэ 
барыта 17 киьи Берте сылгы собуотугар ыанньыксытынан, субан көрөөччүнэн, 
бостуугунан, тракториһынан, тутуулаа5ынан, электригинэн, осеменаторынан, үүт 
астааччынан үлэлээн кэллилэр. Кинилэр өр сылларга тыа хаьаайыстыбатыгар
араас үлэҕэ, «Берте» сылгы иитэр хаһаайыстыбатыгар плем сүөһүнү иитиигэ
үлэлииллэр



• Улахан уол –
Валентин Ильич Трофимов

бу хаһаайыстыба5а сүөһү иитиитигэр, 
субан көрүүтүгэр, ыанньыксытынан, 
бостуугунан улэлээтэ. Үлэ ветерана, 
Россия тыатын хаһаайыстыбатын 
министерствотыттан хай5ал суруктаах, 
Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын 
министерствотын Үрүҥ көмүс бэлиэ
хаһаайына, тыа хаһаайыстыбатын 
туйгуна.

•



Кини кэргэнэ - Римма Еремеевна Трофимова, 38 сыл
үлэ ыстаастаах, онтон 15 сыл ыанныксытынан, 23 сыл
техник осеменаторынан үлэлээбит. Бүтүн Россиятаа5ы
техник осеменатордар күрэхтэрин призера, Саха сирин
государственнай премиятын лауреата, Саха сирин
тыатын хаьаайыстыбатын министерствотын Үрүҥ
көмүс бэлиэ хаһаайына, улэ ветерана, Саха сирин
тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна.



 Улахан кыыс – Валентина Ильична Трофимова өр сылларга ыанньыксыттаата. Хаһаайыстыба 
чемпион ыанньыксыта, Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын министерствотын Үрүҥ көмүс бэлиэ
хаһаайына, үлэ ветерана, Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна, Саха сирин 
агропромышленнай комплексын бочуоттаах үлэһитэ, ферма солбуллубат старшайа, ыччат
наставнига. Билигин бочуоттаах сынньалаҥҥа олорор.

Кэргэнэ Дмитрий Егорович 
36 сыл ыстаастаах үлэһит



Кыра кыыс – Евдокия Ильична Трофимова билигин да 

улэлии сылдьар, ыанньыксыттаабыта, билигин үрүҥ аска
үлэлиир, кэргэнэ Анатолий Григорьевич 43 сыл стажтаах
тракторист, Саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын туйгуна. 
Иккиэн үтүө суобастаах үлэлэрин иһин элбэх грамота 
сурук хаһаайыттара буолаллар.



 Кыра кийиит – Анастасия Ивановна Тапыева өр сылларга
ыанньыксыттаабыта. 

Александр Ильич-30-тан тахса 

сыл трактористаабыта



«Удьуор үлэһитЋ ааты ылбыт Трофимовтар 

 Бөртө хаһаайыстыбата Российскай суолталаах сылгы уонна

ынах сүөһү иитэр племенной хаһаайыстыба аатын ылбытыгар

уонна Республика5а биир бастыҥ буоларыгар, Трофимовтар

сэмэй кылааттара киирбитинэн киэн тутталлар.



2018 сыл олунньу 15 күнүгэр, Вера Дмитриевна 90 сааһын томточчу

туолбутун о5олоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ, төрөөбүт нэһилиэгин дьоно

үөрэ-көтө бэлиэтээбиттэрэ.



Вера Дмитриевна 90 сааһын туолар үөрүүлээх күнүгэр 

о5олоро, сиэннэрэ, хос сиэннэрэ эбээлэрин э5эрдэлии 
кэлбит хаартыскаларын көрөҕүт. 



Оскуола музейыгар Трофимовтар дьиэ кэргэн
туһунан матырыйаал хомуйуутугар Вера

Дмитриевна сиэнэ Павлова Вика уонна хос сиэнэ
Артамонова Вероника көмөлөстүлэр, оҕолор

үлэһит дьиэ кэргэннэринэн киэн тутталлар,

кинилэр курдук бастыҥнар кэккэлэригэр

сылдьыахтарын ис сүрэхтэриттэн баҕараллар.

2022 с.


