
НЭҺИЛИЭК ОЛОҔОР УЛАРЫТЫЫЛАРЫ КИЛЛЭРБИТ БЭЛИЭ КЭМНЭР 

КЭРЧИКТЭРЭ  

. 

1630-40 сс Үгүлээт лабыкта сирин быһыытынан биллиитэ 
 

1640-1641 Впервые ясак с фуглядов был собран в 1634г. отрядом 
Постника Иванова, который ходил «верх по Вилюю на стороннюю 
реку на Туню к новым тунгусским людям»1. В росписи мангазейца 

Воина Шахова2 1640-41гг. указано, что на Вилюе в зимовье в устье 
Вакуты имеются аманаты «роду Увляцкого именем Гонга да 

Ситига. Ясак дают под них князецГороул да князецЫлыча с родом 
своим». Долгих Б.О. этноним «увалагир» – «угулят» выводит от 
эвенкийского слова «увала» (угала) «нести поклажу на себе».  

 
1700 с. 1 кинээс Топпуруун Бүөтүр 

 
1820-40 сс Бастакы бурдугу, дьэһимиэни, ыһыы. Баадаҥныыр кинээс 

 

1820-30 сс Маҥнайгы часуобуна. Битилиин аҕабыыт 
 

1844 с. муус 
устар ый 15 күнэ  

Утверждена Благовещенская походная церковь, которая 
должна была действовать в северо-западной части Якутской 
области по маршруту: вниз по Лене – Мигалан – Сулгасское 

сборное место – Булун – Быков мыс – Туматский и Каталинский 
наслеги – устье Оленека (2015 верст) – Мигалан – Мастах – 

Вилюйск – Сунтар – Олекминск ( 3110 верст) 
1865 сыл 

алтынньы ый 9 

күнэ 

Священник Угулятской Благовещенской походной церкви 
Николай Попов в рапорте Якутскому Епископу сообщил, что 

тунгус Хатагынского рода Стефан Соломонов без посторонней 
помощи построил часовню в 40 верстах от Угулятцев при озере 

Багаджа, израсходовав собственные средства в сумме 289 рублей 
серебром. 

1880 сыл Вместо старой часовни построена Угулятская во имя 

Благовещения пресвятой Богородицы церковь. 
1881 сыл, 

олунньу ый 19 күнэ 

Церковь освящена епископом Якутским, Вилюйским 

Дионисием 
1883 сыл Священники походной Благовещенской церкви с этого 

времени живут постоянно в определенном месте – в приходе 

Угулятской Благовещенской церкви и посещают стойбища 
тунгусов до пределов Киренского и Туруханского округов, доезжая 

до озера Ессей. 
1890 сыл Бурдугу дэлэйдик ыһыы. Кинээс Окотоон Эҥэнтэй 

 

1892 сыл, 
ахсынньы ый 5 

күнэ 

Открытие выселка (колонии) для больных проказой в 
местности  Хордогой в 11 верстах от Вилюйска, Епископ Якутский 

и Вилюйский Мелетий в пристуствии местных гражданских 
властей и духовных лиц совершил торжественное освещение 
выселка. Расходы приняли на себя священник Угулятской церкви 

В. Романов, купцы И. Н. Харитонов, Н. А. Расторгуев, Н. Л. 
Кондаков, М. Г. Неустроев.  

                                                                 
1
 Вилюйский улус: история, культура, фольклор, 2009, С. 9.  

2
 КсенофонтовГ.В. Ураангхай-сахалар. Т.2., 1992, С. 58.  



1895 А. Попов Үгүлээт Благовещескай сиэркибэтигэр ананан кэлэр. 
1896 сыл Бастакы хортуопуйу ыһыы. Окотоон Эҥэнтэй 
1897 сыл 

атырдьах ыйын 31 
күнэ 

Үгүлээттэн  маҥнайгыннан үрдүк үөрэхтэммит Семен 

Онуфриевич Оноппров төрүүр. 

1902 сыл. 
сэтинньи ый 8 күнэ 

В семье священника Угулятской Благовещенской церкви 
родился Андрей Александрович Попов – ученый-этнограф и 
фольклорист, первый из Вилюйчан кандидат наук, научный 

сотрудник сектора Сибири Ленинградского отделения Института 
этнографии Академии наук СССР, крупный специалист по 

этнографии и фольклору якутов, долган, нганасан, ненцев и кетов. 
Собрал более 1000 предметов, являющихся источником для 
изучения культуры народов Крайнего Севера. Умер в марте 1960 г. 

в Ленинграде. 
1910 сыл Зимой священник Угулятской Благовещенской церкви 

Александр Попов совершил одну из своих регулярных поездок в 
тунгусские кочевья по рекам Тюнг, Марха, Оленек и по их 
притокам до р. Анабар (4700 верст), крестил 43 человека, 

исповедовал и причастил 640 человек. В отчете отметил: “Никогда 
я не переносил столько трудностей, как в эту поездку.  ... в дымной 

тунгусской урасе и на снегу нам пришлось ночевать более 28 
ночей, переносить много раз снеговые вьюги”.  

1911 сыл Образован Угулятский наслег (староста Федот Яковлев) 

1913 сыл Кинээс  (староста) Окотоон Эҥэнтэй. 
1918 сыл Нэһилиэккэ Сэбиэт былааһа олохтонор. Маҥнайгы Сэбиэт 

бэрэссэдээтэлэ Афанасьев Игнатий Афанасьевич үлэлиир 
1919 сыл, 

тохсунньу  1 күнэ  
От Средневилюйской волости выделилась Мастахская 

волость, в состав которой вошли 2-й и 4-й Тогусские, 

Тенюргестяхский, Кыргыдайский, Хагынский, Жахутский, 
Модутский и Угулятский и вновь образованные 1-й и 2-й 

Кулятские наслега. Избраны: председателем волостной управы И. 
И. Иванов, секретарем Г. Иванов, членами управы С. Алексеев, И. 
Прокопьев. 

1919 сыл, 
ахсынньы 1 күнэ 

По результатам поездки летом 1919 г. в Омск руководителя 
Якутского земского комитета В. В. Никифорова на экономическое 

совещение правителем России А. В. Колчаком, открыты школы: 

 Жемконское начальное училище; 

 Угулятское начальное училище в здании церкви 

(учительница Анна Николаевна Попова – выпускница Якутского 
женского епархиального училища); 

 Тасагарское начальное училище.  

1920 сыл, 
атырдьах ый 11 

күнэ 

По постановлению уездного отдела народного образования 
училища были преобразованы в советские школы 1-й и 2-й 

ступени. Угулятское начальное училище преобразовано в 
Угулятскую школу 1-й ступени. 

1920 сыл, 

балаҕан ыйын 14 
күнэ 

Постановление отдела народного образования об открытии 

изб-читален при школах в Вилюйске, Хампе, Балагачче, 
Угулятском, Тасагарском и Жемконском наслегах. Но эти избы-

читальни были закрыты во время гражданской войны. 
20.11.1920 

сыл 
Нэһилиэккэ Попова Анна Александровна маҥнайгы 

оскуоланы арыйар.  1 кылааска 16 оҕо үөрэнэр. Сэбиэт 



бэрэссэдээтэлэ Устинов Алексей Прокопьевич 
1923 сыл, ыам 

ыйын 10 күнэ 
В Угулятском наслеге в семье крестьянина родился Еремей 

Тимофеевич Герасимов 1 – партийный и советский работник, 

талантливый лектор-пропагандист. Сила логики, яркий 
художественный язык, убедительность аргументов сделали его 

лучшим лектором республики, получившим всеобщее признание 
якутян. Депутат Верховного Совета ЯАССР. Заслуженный 
работник культуры РСФСР. Умер 17 апреля 1990 г.  

1926, 1927, 
1928 сс 

Попов Вонифатий Александрович соҕотоҕун 1, 2, 3 
кылаастары үөрэтэр 

 
1925 сыл, 

муус устар ый 17 

күнэ 

«Түҥ» потребительскай кооператив тэриллэр. Маҥнайгы 
бэрэссэдээтэл Данилов Захар Федотович. Кооператив 1, 2 

Күүлэттэргэ, Тылгыныга, Үгүлээккэ үлэлиир. 
1925-26 сс Бастакы метеорологическай бэлиэтээһиннэри аҕабыт уола 

Попов Александр Александрович оҥорбут  
 

 

1926 сыл 

ССРС Бүтүн Союзтаааҕы перепиһын түмүгүнэн Мастаах 

улууһугар нэһилиэнньэ ахсаана маннык: 

1. 1 Күүлэт нэһ.         844 киһи, онтон эр киһитэ – 430; 
2. 2 Күүлэт  нэһ.        430 киһи, онтон эр киһитэ – 213; 

Үөдүгэй улууһа: 

1. Тылгыны нэһ.         607 киһи, онтон эр киһитэ – 296: 

2. Үгүлээт нэһ.            542 киһи, онтон эр киһитэ – 257. 

 
1929 сыл, 

алтынньы ый 14 к. 

Постановлением Президиума ЦИК ЯАССР “О районировании 

Вилюйского округа” округ разделен на 3 района: 

1. Вилюйский – в составе Мастахского, 
Верхневилюйского, Средневилюйского и Удегейского улусов с 
центром  г. Вилюйск; 

2. Мегежекский (ныне Нюрбинский) – в составе 
Мархинского и Нюрбинского улусов с центром с. Нюрба;  

3. Сунтарский – в составе Сунтарского и Хочинского 
улусов с центром  с. Сунтар.  

1930 сыл, 

тохсунньу ый 9 
күнэ 

В числе первых образован Вилюйский район. В его состав 

включены 54 наслега Верхневилюйского Средневилюйского, 
Едюгейского и Мастахского улусов с общей площадью 119, 2 тыс. 
кв. М. И с населением более 30.7 тыс. человек.  

1930 сылларга Маҥнайгы маҕаһыын тутуллан үлэҕэ киирэр 
1930 сыл Үөһээ Бүлүү Далырыгар кииннээн тыа хаһаайыстыбатын 

табаарыстыбалара тэрилэллэр 
1930 Үөһээ-Бүлүү Далырыгар тэриллибит “Салҕабыр” артыалтан 

маҥнайгы “Товарищество” диэн ТОЗ тэриллэр 

1932 сыл 
 

3 Күүлэккэ «Кыһыл Кыраай» диэн маҥнайгы тыа 
хаһаайыстыбатын артыала тэриллэр 

1932 сыл. ыам 
ыйын 8 күнэ 

“Дьаархан”  артыал тэриллэр. Бэрэссэдээтэл Христофоров 
Василий Иннокентьевич, счетовод Протопопов Михаил 
Евсентьевич. “Этэкээн” артыал – бэрэссэдээтэл Яковлев Александр 

Федотович,  счетовод Кузнецов Филипп Иннокентьевич 



1932 сыл Маҥнайгы комсомольскай тэрилтэ. Сэкэрэтээр Алексеева 
Анна Алексеевна 

1933 сыл, бэс 

ыйын 22 күнэ 

Хотугу аҕыйах ахсааннаах норуот, саха фольклорун 

үөрэтиигэ, этнографияҕа биллэр кылааты киллэрбит саха чулуу 
уола Ефремов Прокопий Елисеевич төрүүр. 

1934 сыл Маҥнайгы партийнай группа.  Сэкэрэтээр Лукин Капитон 
Петрович 

1934  сыл Маҥнайгы “Олег Кошевой” аатынан пионерскай дружина 

тэриллэр 
1934 сыл, 

сайын 

Работали первые колхозные пионерские лагеря в Балагачче, 

Хампе и Угулятцах.  
1935 сыл, 

муус устар ый  
Маҥнайгы “Үөдэх” колхоз тэриллэр. Бэрэссэдээтэл Матвеев 

Дмитрий Матвеевич, счетовод Лукин Капитон Петрович. 

 «М. Горькай» колхоз – бэрэссэдээтэлМылахов Григорий 
Иннокентьевич, счетовод Протопопов М. Е. 

1935 сыл. Саас. Маҥнайгы медпункт арыллар. Медик Кузнецова Мария 
Андреевна 

1935 сыл Маҥнайгы типовой диэн хотон тутуллар  

1935 сыл Ааҕар балаҕан арыллар. Сэбиэдиссэй Захаров Николай 
Григорьевич 

1936-37 сс Оскуола 7 кылаастанар  
1936 сыл Маҥнайгы киинэ. Саҥата суох «Петр I» 
1936 сыл Нэһилиэккэ маҥнай хаппыыстаны ыһан. Элбэх үүнүүнү ылан 

Чугунов Федор тыа хаһаайыстыбатын быыстапкатыгар Бүлүүгэ 
кыттан салабаарынан наҕараадаланар 

1938 сыл, бэс 
ыйын 26 күнэ 

На первых выборах в Верховный Совет ЯАССР депутатом от 
Угулятского №65 избран И. Е. Винокуров, 1 секретарь Вилюйского 
райкома ВКП(б) 

1938 сыл Сибээс тэрилтэтэ аһыллар. Начальник Винокуров Иннокентий  
1940 сыл Колхозтары маҥнайгы бөдөҥсүтүү. “Этэкээн”, “Дьаархан”, 

“Үөдэх” колхозтары холбоон “Ф. Энгельс” аатынан бөдөҥсүйбүт 
колхоз тэриллибитэ. Бэрэссэдээтэл Алексеев Захар Егорович. 3 
Күүлэккэ “Крупская” колхоз тэриллэр 

1941 сыл, бэс 
ыйын 22 күнэ 

Аҕа дойду Улуу сэриитин саҕаланыыта 

1941 сыл, бэс 
ыйын 23 күнэ 

Оскуола тиэргэнигэр улахан миитин, оскуола директора 
Алексеев Н. А. нэһилиэнньэҕэ сэрии саҕаламмытын, фашистар 
эмискэ саба түспүттэрин туһунан иһитиннэрэр. 

1941 сыл, 
балаҕан ыйын 4 

күнэ 

На пароходе “Лермонтов” отправилась первая большая партия 
призывников и мобилизованных в ряды Красной Армии. 

1941 сыл, 
балаҕан ыйа 

Началось всобщее обязательное военное обучение 
призывников и военнобязанных граждан по 110 часовой 

программе. Учебные пункты работали в г. Вилюйске, селах Хампа 
Оргетского наслега, Балагаччы 4-го Тогусского наслега, Сыдыбыле 

1-го Чочунского наслега и Кюбяинде Югюлятского наслега.  
1942 сыл, 

муус устар ый 14 

күнэ 

Началась подписка на Государственный военный заем 1942 г., 
утвержденный постановлением Совнаркома СССР от 13 апреля 

1942 г. Подписка на заем продолжалась до конца войны. 
1942 сыл, 

муус устар ый 23 
күнэ 

В связи с постановлением Совнаркома “О повышении 

обязательного минимума трудодней для колхозников ЯАССР” 
установлены обязательный минимум для взрослых 100 трудодней а 



для подростков 12-16 лет – членов семей колхозников не менее 50 
трудодней в год.  

1942 с. бэс 

ыйа  

Иккис маассабай сэриигэ ыҥырыы 

1942 сыл, 

балаҕан ыйын 10 
күнэ 

Издан приказ Наркомторга ЯАССР об установлении с  

сентября 1942 г. выдачи продовольственных и промтоварных 
карточек рабочим, служащим и их иждивенцам на предприятиях и 
учреждениях.  

1942-1943 
сыллар 

Сут сыллар тураллар  

1943 сыл саас Өрүс эрдэ эстэн дьон суттан быыһанар кыахтанар  
1943 сыл, бэс 

ыйа 
Сэриигэ үһүс маассабай ыҥырыы 

1943 сыл, 
ахсынньы ый 31 

күнэ 

П. И. Чабыев из Югюлятского наслега, перевыполнивший 
годовой план по добыче и сдаче пушнины удостоен 3-й премии 

Совнаркома ЯАССР 
1944 сыл, бэс 

ыйа 
Сэриигэ 4-с төгүлүн хомуур ыҥырыы 

1945 сыл, бэс 
ыйын 25 күнэ 

Кыайыы ыһыаҕа 

1947 сыл Американскай радиостанциянан Бүлүүнү кытта маҥнайгы 
сибээстэһии. Радист Капитонов Роман Николаевич 

1948 сыл Библиотека кулууптан араарыллан туспа тэрилтэ буолар. 

Библиотекарь Павлов Петр Иванович 
1948 сыл, 

кулун тутар 22 
күнэ 

303№дээх гидрологическай пост тэриллэр. Начальник Марков  

1949 сыл Күүлэт түөлбэҕэ бастакы бэкээринэ Үгүлээккэ тутуллан, 1950 

сыл алтынньы ыйтан килиэби астаабыта, биэкэринэн Васильева 
Мотрена Ивановна үлэлээбитэ. 

1950 сыл, 
тохсунньу ый 

«Энгельс», «М. Горькай” колхозтары холбууллар. 3 Күүлэт 
“Крупская” колхоз аҥаарын Үгүлээккэ, аҥаарын 2 Күүлэккэ  
холбууллар. Үгүлээккэ “Ленин” колхоз” буолар. Бэрэссэдээтэл 

Иванов Егор Егорович 
1952 сыл, 

тохсунньу ый 

Үгүлээттээҕи фельдшерскай-акушерскай пуун участковай 

балыыһа буолар. Сэб. Е. Д. Афанасьева кэлин РСФСР уонна Саха 
АССР үтүөлээх бырааһа 

1952 сыл “КРУ-2” маҥнайгы араадьыйа. Колхоз бэрэссэдээтэлэ 

Докторов Василий Афанасьевич. Радист Солдатова Александра 
Романовна 

1953 сыл Установлены радиостанции типа “Паркс” в Хагынском, 
Угулятском, 1-м и 2-м Кулятских наслегах, обеспечившие 
устойчивую связь с Вилюйском 

1953 сыл “Пархоменко” пароход кэлэн барар  
1954 сыл Объединение наслегов: 

1. Часть 3-го Кулятского с Угулятским – Угулятский 

наслег; 
2. Часть 3-го Кулятского с 2-м Кулятским – 2-й 

Кулятский наслег. 

1955 сыл . Маҥнайгы самолет кэлиитэ “У-2” 

1957 сыл Маҥнайгы электричество локомобиль нөҥүө ылыы. Моторист 



Иванов Гаврил Руфович 
1957 сыл Маҥнайгы массыына ЗИС-5. Суоппар Сутуканов Август 

Гаврильевич. Маҥнайгы трактор ДТ-54. Тракторист Афанасьев 

Михаил Петрович. 
1957-58 сс Оскуола 8 кылаастанар  

1959 сыл. 
Балаҕан ыйын 24 
күнэ 

25 миэстэлээх маҥнайгы детсад. Сэбиэдиссэй Яковлева Анна 
Алексеевна 

1959-60 сс Оскуола 10 кылаастанар  
1961 сыл, 

тохсунньу ый 1 
күнэ 

“Мастаах” (мясозверопромышленный) совхоз тэриллэр. 

Директор Михаил Афанасьевич Григорьев. Үгүлээт 5№дээх 
отделение буолар. Бастакы управляющайынан Корякин Гаврил 
Федотович үлэлиир 

1961 сыл ЯК-12 самолеттар көтөллөр 
1964 сыл ыам 

ыйын 25 күнэ 

Официальная регистрация самого позднего половодья на р. 

Тюнг 
1967 сыл Саҥа кулууп тутуллан үлэҕэ киирэр 
1967 сыл ыам 

ыйын 8 күнэ 

Официальная регистрация самого раннего половодья на р. 

Тюнг 
1970 сыл Сельпо “Мастаах” рабкообугар холбоһор  

1972 сыл, от 
ыйын 1 күнэ 

4 отделениялаах “Күүлэт” совхоз тэриллэр. Директор Д. О. 
Григорьев 

1975 сыл “Кыайыы болуоссата” билиҥҥи миэстэтэ быһаарыллан 

обелиск туруоруллар. (Сельсовет бэрэссэдээтэлэ Герасимов Е. Т. 
обелиск проега Лукин В. К.) 

1976 сыл, 
күһүн 

Тылгыныга ДЭС-300 дизельнай электростанция үлэҕэ киирэн 
3 нэһилиэги электричествоннан хааччыйар (Тылгыны, 1 Күүлэт, 
Үгүлээт) 

1977 сыл бэс 
ыйын 5 күнэ 

Официальная регистрация самого высокого уровня поднятия 
р. Тюнг – 935 см. 

1977 сыл 3 Күүлэт нэһилиэк быһыытынан эстэн дьоннорун Үгүлээккэ 
көһөрбүттэрэ  

1978 сыл 25 точкалаах телефоннай сибээс киириитэ 

1980 сыл, 
ахсынньы 28 күнэ 

“Экран” система туруоруллан телевизор бастаан көстөр  

1984 сыл 
кулун тутар 8 күнэ  

Маҥнайгы дьахталлар спартакиадалара нэһилиэккэ 
ыытыллар. Тэрийээччилэр Маисов М. С., женсовет Петрова Р. Н. 

1985 сыл 2 этээстээх саҥа оскуола үлэҕэ киирэр (Саҕалааһына нэһ. 

Сэбиэтин бэрэссэдээтэлэ Герасимов Е. Т., тутуллан үлэҕэ киириитэ 
Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ Семенов Н. Н.)  

1989 сыл, 
олунньу 8 күнэ  

Нэһилиэк Сэбиэтин сессиятын быһаарыытынан Амыһаах 
территориятыгар Муостаах, Тысакыыт, Чимидикээн 
территорияларыгар харыстанар зона оҥоһуллар. Харыстанар зона 

территорията 7200 кв.км, устата 550 км. Сэбиэт бэрэссэдээтэлэ 
Семенов Н. Н. 

1989 сыл саас Нэһилиэк салалтата (Сэбиэт) уонна отделение биир 
Үгүлээттээҕи тыа хаһаайыстыбатын территориальнай управленията 
диэн тэриллэр. Сельсовет предс. Семенов Н. Н., Лукин В. Н., 

Чабыев В. Я. Үлэлииллэр. 
1991 сыл Работала бригада Якутского института биологии по 

экологической оценке окружающей среды и продуктов питания 
населения. Были обследованы “криминогенные” зоны, связанные с 



добычей алмазов – река Тюнг, местность Антоновка. Было 
выявлено, что радиоактвиность в атмомосфере и продуктах 
питания не повышена, кроме плиточного чая из Иркутска, в воде 

обнаружены четыре тяжелых металла – никель, медь, цинк и титан. 
1992, күһүн Тыа хаһаайыстыбатыгар “Үгүлээт” акционернай 

предприятие” (АОЗТ “Угулят”) тэриллэр. Дьаһалта баһылыга, АО 
директора Бочаров С. Л. буолар.  

1992 сыл Сберкасса арыллар. Маҥнайгы үлэһит Жиркова Анна 

Евсеевна 
1993 сыл, 

олунньу 8 күнэ  

Нэһилиэккэ ЖКХ учаастага тэриллэр. Начальник Варламов 

Николай Афанасьевич 1994 сыл тохс улууска бэриллэр 
1993 сыл, 

олунньу 15 күнэ  
В с. Кюбяинде состоялось собрание 72 жителей села, 

принявших решение о ходатайстве в Верховном Совете РС (Я) о 

законодательном признании их эвенками 
1993 сыл, 

алтынньы ый 12 
күнэ 

В связи с ликвидацией системы Советов в Российской 

Федерации после расстрела Белого дома по приказу Б. Н. Ельцина 
Верховный Совет РС (Я) самораспустился, прекращена 
деятельность местных Советов всех уровней. Вся полнота власти 

перешла главам администрации сельских администраций. В 
соответствии со ст. 85 Конституции РС (Я) административно-

территориальная единица “район” переименован в “улус”, а 
сельский совет в “наслег”. Последний председатель Югюлятского 
сельского Совета Семенов Николай Николаевич, глава наслежной 

администрации Бочаров Степан Лукич. 
1993 сыл Нэһилиэккэ координационнай Сэбиэт тэриллэр. 

1994 саас Газ баллоннарын, газ плита оһохторун таһааран ыаллар 
гааһынан ас буһарар кыахтаналлар. 90-ча ыалга турар. Дьаһалта 
баһылыга Бочаров С. Л. 

1995 сыл, 
муус устар ый 3 

күнэ 

Вышло постановление Правительства РС (Я) об организации 
государственного заказника “Тимирдикээн” с общей площадью в 

520 тысяч кв. Км. На территории Югюлятсого наслега и 
утверждены Положение и граница нового государственного 
заказника “Тимирдикээн”. Первый егерь заказника Яковлев 

Николай Степанович.  
1996 сыл, 

кулун тутар ый 
29,30 күннэрэ 

Югюлятская средняя школа отметила 75-летний юбилей. В 

дни юбилея состоялась церемония открытия школьного музея 
истории наслега и школы  

1996 сыл, бэс 

ыйын 13 күнэ 

Бүлүү куоратын дьаһалтатын баһылыга, биһиги биир 

дойдулаахпыт Афанасьев Степан Ильич РФ Президенын 
ыйааҕынан Бочуот орденынан наҕараадаланар 

1996 сыл, бэс 
ыйа 

Үгүлээт орто оскуолата 1996-96 үөрэх сылын түмүгүнэн 
Бүтүн Россиятааҕы “Школа года? Конкурска кыайыылааҕынан 
тахсар (директор Дранаев Афанасий Алексеевич)  

1996-97 үөрэх 
сыла 

Нэһилиэк дьаһалтатын баһылыга Бочаров С. Л. дьаһалынан 
үөрэх отличниктарыгар П. Е. Ефремов аатынан стипендия 

олохтонор. 
1997 сыл Олунньу 23 күнүгэр уонна кулун тутар 8 күнүгэр аан маҥнай 

олохтоох телестудияны үлэлэтэн боруобалааһын. Эр дьоҥҥо 5 

эҕэрдэ, дьахталларга 26 эҕэрдэ заявка киирэн телепередача 
оҥоһулунна. Тэрийээччи, сценарийын оҥоруу баһылык солб. 

Петрова Р.Н., устааччы Алексеев А. З.  
1997 сыл,  С 10 часов 5 минут до 10 часов 40 минут жители улуса 



кулун тутар 9 күнэ  наблюдали редкое природное явление – произошло почти полное 
(на 98%) солнечное затмение. Следующее затмение солнца 
произойдет через 129 лет 

1998 сыл Нэһилиэккэ түөлбэннэн үлэ саҕаланар. 
1998 сыл, 

муус устар ый 11, 
12 күннэрэ 

Нэһилиэккэ биир дойдулаахпыт остуол тенниһигэр маастарга 

кандидат Павлов Николай Павлович кэриэһигэр улуус суолталаах 
күрэхтэһии ыытылынна. Бү күрэхтэһиигэ кэлии 20 спортсмен 
(Бүлүү, Балагаччы, Чернышевскай, Тааһаҕар) ол иһигэр 1 

разрядтаах Данилова Е. Н., Николаев В. И., Григорьев Д. Н., 2 
разрядтаах Прокопьев В. Е., Семенов К. К., Анисимова Е. В., 3 

разрядтаах Васильева М. В. уонна олохтоох спортсменнар 
кыттыыны ыллылар. Дьаһалта баһ. Бочаров С. Л. 

1998 сыл, 

муус устар ый 11, 
12 күннэрэ 

 
 

В Югюлятском наслеге проведено соревнование по хапсагаю 

на призы Мастеров спорта из Кулятского куста Федота Федотова, 
Дмитрия Типанова, Василия Томского, Михаила Алексеева, 

Анатолия Петрова, Николая Алексеева и Николая  Афанасьева с 
участием 174 борцов. Абсолютными чемпионами стали среди 
школьников Костя Алексеев (Югюлятцы), среди взрослых мастер 

спорта СССР Леонид Николаев (Вилюйск) и среди ветеранов 
мастер спорта СССР Константин Мандаров (Кырыкый 

Верхневилюйского улуса). Главный Судья Афанасьев В. Н. Приз за 
абсолютное первенство – телевизор. Глава сель. Администрации 
Бочаров С. Л. 

1998 сыл от 
ыйын 1 күнэ 

Улуус мунньаҕар депутаттар нэһилиэктэр границаларын 
быһаардылар 

1998 сыл 
сэтинньи 18 күнэ 

Нэһилиэк границатын быһаарар 353п №дээх улуус 
дьаһалтатын уурааҕа таҕыста  

1999  сыл, 

кулун тутар 27,28 
күннэрэ 

Нэһилиэккэ аан-бастаан спорт национальнай көрүҥнэригэр 

оҕолорго улуус суолталаах күрэхтэһии. Дьаһалта баһ. Бочаров С. Л. 

1999 сыл 
сэтинньи ый 

Нэһилиэк эмблематыгар конкурс биллэриллэн 7 киһи кыттан, 
Никифорова (Яковлева) Татьяна Николаевна эскиһэ бигэргэтиллэр.  

1999 сыл 

ахсынньы 10 күнэ 

Саҥа арочнай кулууп үлэҕэ киириитин бэлиэтээһин. Баһылык 

Бочаров С. Л. 
2001 сыл, от 

ыйын 14 күнэ 

В Югюлятском наслеге проведен первый в улусе референдум 

по переходу к местному самоуправлению (глава насл. 
Администрации Бочаров С. Л.). За Устав муниципального 
образования проголосовали 86, против 176, за проведение выборов 

главы наслега -221, против 44. 
2001 сыл, 

сэтинньи ый 22 
күнэ 

Недалеко от горы Логлор на скважине №222 в 8 км от с. 

Кюбяинде Югюлятского наслега и в 20 км. От с. Тербяс 
Тылгынинского наслега произошел выброс природного газа в 
Среднетюнгском месторождении. Суточный выброс составлял до 

1000 тыс. кубометров газа.  
2002 сыл, бэс 

ыйа 

Нэһилиэккэ уонна улууска маҥнайгы сайыҥҥы социальнай 

лааҕыр үлэтин саҕалыыр. Көҕүлээччи нэһилиэк социальнай 
үлэһитэ Донская С. В.  

2002 сыл, 

олунньу ый 1 күнэ 

В Югюлятском наслеге открылся музей истории наслега. В  

создании музея работали по сбору материалов и проектированию 
размещения экспозиций Л. И. Лукина, Л. Ф. Кононова, столярным 

работам Е. Т. Герасимов, а также коллектив средней школы 
2002 сыл, ыам Последний герой оонньуу маҥнайгы тэриллэр. Кыайыылаах  



ыйа Николаев Семен Егорович 
2003 сыл, от 

ыйын 2,3 күннэрэ 
Группа ученых, участников Всероссийского научного 

полевого симпозиума, посвященного к 100-летию со дня рождения 

А. А. Попова и 125летию со дня рождения В. Н. Васильева видных 
историков-этнографов, посетили родину А. А. Попова – 

Югюлятцы. В составе группы доктора наук Е. Н. Романова – 
руководитель, П. А. Слепцов из Якутска и 6 из Санкт-Петербурга: 
доктора наук Н. М. Артемьев, Н. В. Ермолаева, Д. Г. Саввинов и 

кандидаты наук Л. Р. Павлинская, О. Б. Степанова, Н. Б. 
Марголина. Работали, отдыхали по очень насыщенной программе. 

Остались очень довольны приемом, по их отзывам получили очень 
хорошее впечатление от села и жителей. Глава сель. 
Администрации О. И. Лукин. 

2003 сыл, 
ахсынньы 7 күнэ 

Солб. Баһылык Петрова Р. Н. көҕүлээһининэн нэһилиэккэ 
оҕолорго “баһылык елката” ыытыллар. Оҕолорго 7 номинациянан 

сыаналаах бэлэхтэр. Дьаһалта үлэһиттэрин күүһүнэн “Морозко” 
остуоруйа спектакль туруоруллар  

2004 сыл, 

сэтинньи ый 30 
күнэ 

Государственным Собранием Ил Түмэн принят Закон от 

30.11.2004 №173-3, №353-III“Об установлении границ и о 
наделении статусом городского и сельского поселений 

муниципальных образований РС(Я)” 
2005 сыл, 

кулун тутар ый 14 

күнэ 

182 киһи кыттыылаах нэһилиэнньэ уопсай мунньаҕа  
нэһилиэккэ национальнай статус бэриллэрин туһунан туруорсарга 

быһаарыыны ылынна. Баһылык Лукин О. И. 
2005 сыл, 

кулун тутар, муус 
устар ыйдар 

В связи с предстоящими работами по укладке газопровода от 

Средне-Тюнгского месторождения в с. Усун, Тербяс, Кюбяинде в 
наслегах силами жителей этих сел ударными темпами проложили 
просеку.  

2005 сыл, от 
ыйын 22-25 

күннэрэ 

В Югюлятском наслеге побывали французские медики-
ученые Тулузского университета Жибер Морган и Марина Ле Бер с 

целью изучения происхождения якутов на основе анализов ДНК. У 
50 жителей взяли анализы ДНК. 

04.07.2005 Поощрительный приз на 100 тысяч рублей администрации 

наслега в честь празднования 60 летнего ююбилея победы ВОВ. По 
программе разработанной Петровой Р. Н. 

2005 сыл 
алтынньы 25 күнэ 

Олохтоох бэйэ салайыныы органнарыгар бастакы быыбар 
түмүгүнэн муниципальнай тэрээһин дьаһалтатын баһылыгынан 
Варламов Николай Афанасьевич быыбарданан үлэтин саҕалыыр 

2005 сыл, 
ахсынньы ый 

Үгүлээт муниципальнай тэрээһин маҥнайгы Устаабын 
регистрацията ыытыллар. Баһ. Варламов Н. А.  

2006 сыл, 
муус устар ый 19 
күнэ 

В местности Мулу напротив горы Логлор началось 
строительство вахтового поселка для газовиков, работающих на 
двух скважинах Среднетюнгского газового местрождения, откуда 

пойдет газ в с. Кюбяинде, Усун, Тербяс.  
16.11.2007 СР Президена В. А. Штыров Үгүлээккэ кэлэ сылдьар. Күүлэт 

түөлбэтин бэрэстэбиитэллэрэ мустан уопсай мунньах буолар.  
2008 сыл, 

алтынньы ый 14 

күнэ 

Аҕа дойду сэриитин кыттыылааҕа Яковлев Матвей 
Михайлович олорор дьиэтигэр маҥнайгыннан газ ититэр системаҕа 

холбонон “күөх уот” уматылынна. Нэһилиэк баһылыга Лукин О. И. 
 

   2009 сыл, 
олунньу ый  

Сахатранснефтегаз ититэр систематын управлениятыгар бас 
билинэр коммунальнай участок үлэтин саҕалыыр. Маастарынан 



Чабыев Юрий Семенович ананар 
2009 сыл, 

алтынньы ый 4,5 

күннэрэ 

Нэһилиэккэ газ киирбитинэн сибээстээн  үөрүүлээх 
мероприятиялар, чиэстээһиннэр буоллулар. Нэһилиэк бочуоттаах 

гражданнарын туһунан туоһу докуменнар Коренев И. А., Попов 
бэрилиннилэр.Баһылык Лукин Октябрь Иванович. 

2009 сыл, 
балаҕан ыйын 2-4 
күннэрэ 

 Эдэр суруйааччы Семен Маисов Красноярскайдааҕы 
региональнай “Печатный двор” выставка-ярмаркаҕа “Дебют” 
номинацияҕа “Ийэм кэпсиир...” романынан кыттан кыайыылаах 

аатын ылла 
2010 сыл, от 

ыйа 

Маҥнайгы “Балыксыт күнүгэр” аналлаах балыксыттар  

бырааһынньыктара тэриллэн ыытылынна. Тэрийээччилэр дьаһалта 
үлэһиттэрэ Иванов Б. Н., Петрова Р. Н. Баһылык Афанасьев Н. П.  

2010 сыл, 

муус устар 9 күнэ  

Семен Маисов  “Ийэм кэпсиир” кинигэтин презентацията 

улуустааҕы библиотекаҕа ыытылынна 
2011 сыл, бэс 

ыйын 5 күнэ 

Сайыҥҥы водопровод үлэтин саҕалыыр. Тутуута баһ. Лукин 

О. И. 
 

2013, 2014 

сыл сайын 

Улахан ойуур баһаардара тураллар  

2013 сыл, 

атырдьах ыйын 29 
күнэ 

Нэһилиэк депутаттарын сессиятыгар нэһилиэк Генплана 

бигэргэнэр 

2013 сыл Сберкасса сабыллан, Тылгыныга кииннэнэр. 

2013 сыл, 
ахсынньы ый 

Билайн сибээһэ туруоруллар  
 

 
2013 сыл ахсынньы 
ый 

 
2013 с 

Дьокуускайга “Строганина” бырааһынньыгар Үгүлээт собото 
маҥнайгы миэстэлэнэн “Ыраахтааҕы собо” аатын ылла 2200 гр 

ыйааһына. 
Нэһилиэк библиотекатыгар “Повышение правовой культуры” 

программа5а оло5уран РЦИТ интернет кииллэрдэ, 3 компьютер 
бирдилэр ,библиотекарь Федорова Саскылана Ивановна. 

2014 сыл “Уйгу” маҕаһыыҥҥа банковскай карточканнан атыылаһарга  

терминал туруорулунна  
 

 

2017 сылга  10 каналлаах цифровой телевидение холбонно. 

  
  

           2016 сыл    
Кулун тутар ыйга                 

Нэһилиэк дьаһалтата олоҕу-дьаһаҕы тупсарыы хайысхатынан 
ыытыллыбыт конкуруска кыттан республикатааҕы Ил Дархан  4500 
тыһ.солк гранын ылары ситистэ ( баһылык Лукин О.И., 

солбуйааччы Федоров В.В) 
 

2017 сыл 
балаҕан  ыйа 

Нэһилиэккэ “ Ийэ скверэ “ арылынна ( баһылык Лукин О.И. 
 

  

  
2017 сыл 

сэтинньигэ 

 РТРС -1 вышка туруоруллан 10 калаллаах цифровой телевидение 

костор буолла  
 

2018 сыл  Үгүлээт оскуолатыгар Яковлев Иван Васильевич аатын иҥэрдилэр. 



 
  

2018 сэтинньигэ Дьаһалта баһылыгын бирикээһинэнэн ( Лукин О.И.) МАУ “Хотугу 

Бүлүү”тэрилтэ тэриллэн  үлэтин саҕалаата.Салайааччы Алексеев В.Н.  
 

2019с кулун тутар 31 күнэ “  Югюлятский эвенкийский национальный наслег”  диэн 
статус нэһилиэккэ иҥэриллэрин туһунан референдум ҥа быыбардааччы 68%  бырыһыана 
кыттан , сөбүлэҥи быыбардаабыт дьонтон  98% сөбүлэҥнэрин биллэрдилэр.( баһылык 

Лукин О.И.) 
 

2019 сыл  Нэһилиэккэ аартыкка бэлиэ тутуллан үөрүүлээх арыллыы буолла.  
 
2019сыл “ Комплексное развитие сельских терриотрий” государственнай Программа 

чэрчитинэн “ Современный облик сельских территорий” диэн федеральнай конкурска  
кыттар 50 миэстэлээх 154 мөлүйүөн солкуобай сууммалаах таас детсад  ,оҕолору таһарга 

аналлаах автобус  федеральнай бюджеттан үбүлэнэрин ситистэ ,баһылык Лукин Октябрь 
Иванович. 
 

2019 сыл бэс ыйа   РТРС вышка нөҥүө  20канал костор буолла  
 

 
 


