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Көкшетау қаласының мемлекеттік архивінің құжаттары бойынша 
жинақ «Ақмола облысының мəдениет, архивтер мен құжаттамалар 
басқармасы» ММ сараптау-тексеру əдістемелік комиссиясының баспасына 
ұсынылды (2020 жылдың  29 сəуірдегі  № 11 хаттамасы). 

Көкшетау қаласының мемлекеттік архивінің құжаттары бойынша 
жинақ 2020 жылдың 01 қаңтарындағы жағдайы бойынша, Көкшетау 
қаласының мемлекеттік архивінде мемлекеттік сақтаудағы ақпаратты 
қамтиды.  

Жинақ мамандарға, зерттеушілерге жəне əскери тақырыптарға 
қызығушылық танытатын оқырмандарға арналған. 

 
 
Сборник по документам государственного архива города Кокшетау 

рекомендован к изданию экспертно-проверочной методической комиссии 
ГУ «Управление культуры, архивов и документации Акмолинской области» 
(протокол от 29 апреля  2020 года  №  11). 

Содержит информацию о документах, находящихся на 
государственном хранении в государственном архиве города  Кокшетау по 
состоянию на 01 января 2020 года.  

Сборник рассчитан на специалистов, исследователей и широкий круг 
читателей, интересующихся военной тематикой.  
 

Құрастырушылар: Т. Ж. Какпенов, Г. А. Канафина,  Ш. Б.Шапиева  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алғы сөз  
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1941-1998 жылдар аралығындағы «Көкшетау облысы.  
Тарих құжаттарда» 

Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 75-жылдығына арналған архивтік  
құжаттар жинағына 

        
Ұлы Отан соғысы туралы көптеген кітаптар жазылған, бірақ оның 

тарихына қызығушылық бəсеңдемейді. Адамзат герман фашизмін жеңудің 75- 
жылдығын атап өтеуде, онда біздің еліміз гитлершіл Германияны талқандауда 
шешуші рөл атқарды, оның ішінде Көкшетау облысының тұрғындары да бар. 

Осы жинаққа Көкшетау облысында Ұлттық Кавалериялық ұранның 
қалыптасуы туралы, облыс тұрғындарының соғыс кезіндегі өмірі, тұрмысы 
туралы. Ұлы Отан соғысына қатысушылардың фотоқұжаттар жинағына ерте 
əскери, соғыстан кейінгі жылдардағы ғана фотосуреттері еңгізілді.  

Басылымға Көкшетау қаласының мемлекеттік архиві қорынан архивтік 
құжаттардың түпнұсқасы еңгізілген. Жинақта құжаттардың мазмұнын беру 
тəсілі, əр бөлімде хронологиялық белгісі бойынша жүйелендірілген 
фотосуреттермен ұсынылған. Жинақтың соңында, күні белгіленбеген 
фотоқұжаттар орналастырылған. Жинаққа 1941-1998 жылдар кезеңіндегі 
барлығы 111 (жүз он бір) құжат кірді. Архивтік құжаттар жинағының 
құрылымы бес бөлімнен тұрады. 

Бірінші бөлімінде «Соғыстың басы» Көкшетау қаласында Қазақ Ұлттық 
дивизиясын қалыптастыру жəне майданға жіберу бойынша құжаттар 
ұсынылған. Бөлімге Ұлттық əскери бөлімдерді қалыптастыру жөніндегі 
Көкшетау аудандық комиссиясының хаттары, Сталин атындағы колхоз 
жастарының қызметке қабылдау туралы өтініші, колхоздар мен ұйымдар 
тапсырған заттардың тізімі, Көкшетау аудандық атқару комитеті төрағасының 
заттардың түскені туралы хаты, «Колхоз жолы» газетінен көшірмелер жəне 
1941-1942 жылдардағы басқа да құжаттар саны № 1-ден № 11 дейінгі 11 (он 
бір) құжат. 

 «Көкшетаулықтар ҰОС майданында» атты екінші бөлімге майдандағы 
жауынгерлердің ерліктері туралы құжаттар еңгізілген: Т. Я. Бегельдинов, М. Ғ. 
Ғабдуллиннің жеке жауынгерлік ерлігінің қысқаша мазмұны, медальдарға 
куəліктер, алғыс хаттар, Қызыл ту кітапшасы, іссапар нұсқамасы, уақытша 
куəлік, құттықтау ашық хаты, əскери фотосуреттер, «Əскери капитуляция 
туралы акт» жəне «9 мамыр Жеңіс мерекесі деп хабарландыруы туралы» 
газеттерінен көшірмелер жəне 1942-1947, 1956, 1958, 1966, 1968, 1974-1975, 
1977-1978, 1980, 1983, 1990 жылдардағы № 12-ден № 53 дейінгі басқа да 
құжаттар саны 42 (қырық екі) құжатты құрайды. 

«Тылда да майдандағыдай» атты үшінші бөлімге облыс тұрғындарына 
арналған құжаттар кірді, онда даладағы зауыттағы, госпитальдардағы, тыл 
еңбеккерлерінің қайсарлығы байқалады, 1941-1945 жылдардағы еңбек 
ардагерлерінің фотосуреттері  құжаттар саны № 54-ден № 82 дейінгі 29 
(жиырма тоғыз) құжат. Бұл тракторларда, комбайндарда жəне автокөліктерде 
жұмыс істеу үшін əйелдерді даярлау жоспары туралы облыстық атқару 
комитеті мен Солтүстік – Қазақстан облыстық партия комитеті бюросының 
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қаулысы; Көкшетау аудандық атқару комитетінің Солтүстік-Қазақстан 
облыстық атқару  комитетіне жіберілген, колхозда ауыл шаруашылығы 
жұмыстарына қатысатын оқушылар саны туралы ақпарат; Көкшетау аудандық 
партия комитеті мен аудандық атқару комитетінің Көкшетау қаласына № 460 
əскери зауыттың филиалын қабылдау туралы бірлескен отырысының 
қаулысы; Көкшетау қаласында госпитальді қалыптастыру үшін үй-жайларды 
қабылдау жəне беру актісі; Көкшетау аудандық атқару комитетіне жолданған, 
Көкшетау қаласында № 2396 эвакогоспиталді ұйымдастыруға жəрдем көрсету 
туралы Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару комитетінің хаты; Көкшетау 
аудандық атқару комитетіне жіберілген, өнім шығаруға өндірістің дайындығы 
жөніндегі жағдайы туралы № 460 зауыт директорының ақпараты; № 621 зауыт 
аумағының жоспары; тыл еңбеккерлерінің фотосуреттері жəне т. б. құжаттар. 

Барлық құжаттар соғыс уақытының бірегей куəліктері болып табылады, 
əскери уақыттың қиын тыл өмірі туралы, соғыс уақытында майданға көмек 
көрсеткен тракторист, жүргізушілердің күрделі кəсіптерін меңгерген 
əйелдердің, балалардың еңбек ерліктері туралы мəліметтерден тұрады. 

Төртінші бөлім «Естеліктер» Солтүстік майдан жауынгерлерінің 
фотосуреттерімен қоса,  М. Л. Бузинаның майданға сыйлықтарды жеткізу 
туралы естелігі; В.В.Зиновьевтың су асты қайығындағы қызметі туралы 
фотосуретімен қоса; А.Т. Прилипконың М. П. Кухарскаяны еске алуы;  Н.В. 
Лукьяновтың,  А.Д. Давлетовтың; М.П. Смирнова-Кухарскаяның 
Белоусовтағы тілші туралы 1943, 1959, 1966, 1974, 1979, 1984, 1998  
жылдардағы жауынгерлерді еске алу естеліктері ұсынылған № 83-тен № 94 
дейінгі саны 12 (он екі) құжатты құрайды. 

Бесінші бөлім Ұлы Отан соғысына қатысушылардың əскери 
жылдарының фотосуреттерінен тұрады, олардың күні белгіленбеген № 95-ден 
№ 111 дейінгі 17 (он жеті) құжатты құрайды. Олардың көпшілігі алғаш рет 
көрсетіледі. Барлық іріктелген фотосуреттер мемлекеттік сақтауда болды. 

Облысы тұрғындарының, көшірілген қарттардың, соғыс уақытында 
Көкшетау облысында өмір сүрген балалардың тұрмыс жағдайы туралы 
қызықты құжаттарды құрастырдық, жүйелендірдік, редакцияладық. 

Кітап 1941-1945 жылдардағы  ҰОС Жеңісінің жақындауына қатысқан, 
терең тылда  соғысқан  жəне еңбек еткендердің барлығының жəне əрқайсысы 
туралы есте сақтауға үлесі болып табылады. 

 «Көкшетау облысы. Тарих құжаттарда» Ұлы Отан соғысы Жеңісінің 75 
- жылдығына арналған архивтік құжаттар жинағының құрастырылуына  
Көкшетау қаласының мемлекеттік архив қызметкерлері қатысты. 

Əрбір құжатқа, құжатты сипаттайтын тақырып жасалды, анықтамалық 
деректер берілді (Архивтің қысқартылған атауы, қор нөмірі, іс тізімдемесі 
жəне парақтары). 

Құжаттар жинағы анықтамалық аппараттан тұрады: алғы сөз, мазмұны 
жəне қысқартылған сөздер тізімінен. 
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Предисловие  
к сборнику архивных документов к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне «Кокшетауская область. История в документах» 
1941-1998 годы 

 
Много книг написано о Великой Отечественной войне, но интерес к ее 

истории не ослабевает. Человечество отмечает уже 75-летие Победы над 
германским фашизмом, где наша страна сыграла решающую роль в 
разгроме гитлеровской Германии, в их числе и жители  Кокшетауской 
области. 

В настоящий сборник включена большая часть выявленных 
документов об участии жителей нашей области в Великой Отечественной 
войне, о формировании Национальной Кавалерийской дивизии в 
Кокшетауской области, о жизни, быте во время войны жителей области. 
Фотодокументы участников Великой Отечественной войны в сборник 
вошли не все, лишь часть  фотографий ранних военных, послевоенных лет. 

В издание включены подлинные архивные документы из фондов 
государственного архива города Кокшетау. Способ передачи содержания 
документов в сборнике представлен фотообразами, которые в каждом 
разделе просистематизированы по хронологическому признаку. В конце 
разделов сборника размещены фотодокументы, даты снимков которых не 
установлены. Всего в сборник вошло  111 (сто одиннадцать) документов за 
период 1941-1998 годы. Структура сборника архивных документов 
включает пять разделов. 

В первом разделе «Начало войны» представлены документы по 
формированию в городе Кокшетау Казахской национальной дивизии и 
отправка на фронт. В раздел вошли письма Кокшетауской районной 
комиссии по формированию национальных войсковых частей,  заявления 
молодежи колхоза им. Сталина о зачислении на службу, список вещей, 
сданных колхозами и организациями, письмо председателя Кокчетавского 
исполкома райсовета о поступлении вещей по формированию 
национальных войсковых частей, статьи из газеты «Колхозный путь» и 
другие документы за  1941-1942 годы в количестве 11 (одиннадцати) 
документов с № 1 по № 11. 

Во-второй раздел «Кокшетауцы на фронтах Великой Отечественной 
войны» включены документы о героизме  воинов на фронтах: краткое 
изложение личного боевого подвига М.Г. Габдуллина, Т.Я. Бегельдинова, 
удостоверения к медалям, благодарности, красноармейская книжка, 
командировочное предписание, временное удостоверение, поздравительная 
открытка,  военные фотографии, статьи из подшивок газет «Акт о военной 
капитуляции», «Об объявлении 9 мая  праздничным днем» и другие 
документы за 1942-1947, 1956, 1958, 1966, 1968-1969, 1971,1974-1975, 1977-



6 
 

1978,  1980, 1983,  1990  годы  в количестве  42   (сорока двух)  документов  
с   № 12 по № 53. 

В третий раздел  «В тылу как на фронте»  вошли документы, 
посвященные жителям области в тылу, где прослеживается 
самоотверженность труженников тыла на заводе, в поле и госпиталях, 
фотографии ветеранов труда за 1941-1945 годы в количестве  29 (двадцати 
девяти) документов с № 54 по № 82. Это Постановление облисполкома и 
бюро Северо-Казахстанского обкома партии о плане подготовки женщин 
для работы на тракторах, комбайнах и автомашинах; информация 
Кокшетауского райисполкома о численности учащихся, участвующих на 
сельскохозяйственных работах в колхозах; постановление объединенного 
заседания Кокшетауского райкома партии и райисполкома о приеме в город 
Кокшетау филиала военного завода № 460; акт приема и передачи 
помещений для формирования госпиталя в г.Кокшетау; письмо Северо-
Казахстанского облисполкома об оказании содействия в организации 
эвакогоспиталя № 2396 в г.Кокшетау; информация директора завода № 460 
о состоянии подготовки производства к выпуску продукции, направленная 
Кокшетаускому райисполкому; план территории завода № 621; фотографии 
труженников тыла и другие  документы. 

Все документы представляют собой уникальные свидетельства 
военного времени, содержат сведения о непростой тыловой жизни военной 
поры, о трудовом подвиге женщин, детей, овладевших сложными 
профессиями трактористов, водителей в военное время, оказывая помощь 
фронту. 

Четвертый раздел «Воспоминания», представлен воспоминаниями: 
Бузиной М. Л. о доставке подарков на фронт, с приложением фотографий 
бойцов северного фронта; Зиновьева В.В. о службе в подводной лодке с 
фотографиями; Прилипко А.Т. о М. П. Кухарской; Лукьянова Н.В., 
Давлетова А.Д. о бойцах; Смирновой-Кухарской М.П. о корреспонденте В. 
Белоусове за 1943, 1959, 1966, 1974, 1979, 1984, 1998 годы в количестве  12 
(двенадцати) документов с № 83 по № 94. 

Пятый раздел составили ряд фотографий военных, послевоенных лет 
участников Великой Отечественной войны, даты которых не установлены в 
количестве  17 (семнадцати) документов с № 95 по № 111, большинство из 
которых впервые демонстрируются. Все отобранные фотографии 
находились на государственном хранении.  

Составители собрали, систематизировали, отредактировали 
интереснейшие документы о тяжелом повседневном труде, скудном быте 
жителей области, эвакуированных стариков, детей, живших в военное время 
в Кокшетауской области. 

Книга является вкладом в сохранение памяти о всех и о каждом, кто 
участвовал в приближении Победы в Великой Отечественной войне в 1941-
1945 годы, кто воевал и трудился в глубоком тылу. 
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В работе по составлению сборника архивных документов к 75-летию 
Победы в Великой Отечественной войне «Кокшетауская область. История в 
документах» принимали участие сотрудники государственного архива 
города Кокшетау. 

К каждому документу составлен заголовок, характеризующий 
документ, даны справочные данные  (сокращенное название архива, номер 
фонда, описи, дела и листы). 

Сборник документов содержит справочный аппарат: предисловие, 
оглавление, список сокращенных слов. 
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Қысқартылған сөздер тізімі 
 

БЛКЖ - Бүкілодақтық Ленин Коммунистік жастары 
ƏТК - Əскери теңіз күштері  
ҰОС – Ұлы Отан Соғысы 
КҚМА - Көкшетау қаласының мемлекеттік архиві 
қ.- қала 
ММ - миллиметрлі 
і.- іс 
КСРО- Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 
КОКП - Кеңес Одағының Коммунистік партиясы 
ІІМ – Ішкі істер министірлігі  
гв. аткыш  – гвардиялық атқыш 
т. - тізім 
ауданкомит - аудандық комитет 
ҚР КП (б) - Қазақстан Республикасы Коммунистік партиясы большевиктері 
а. - ауыл 
ст. - бекет  
ж. - жолдас 
мын. - мын 
қ.- қор 

Список сокращенных слов 
 

ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз  молодежи 
ВМС – военно-морские силы 
ВОВ – Великая Отечественная Война 
ГАГК – государственный архив города Кокшетау 
г. – город  
гв. стр. – гвардейский стрелковый 
Д. – дело 
Каз.ССР – Казахская Советская Социалистическая Республика 
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза 
МВД – Министерство внутренних дел 
ММ – миллиметровая 
Оп. – опись 
Райкома – районного комитета 
РК КП (б) - Республика Казахстан Коммунистическая партия большевиков 
с. – село 
ст. - станция 
т., тов. – товарищ 
тыс. - тысяч 
Ф. – фонд 
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№ 1 

 

Ауданда кавалериялық бөлімше қалыптастыру үшін комиссия құру 
туралы Көкшетау аудандық партия комитеті бюро отырысының 

хаттамасынан үзінді.  
1941 жылдың 17 қарашасы.  КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.68 

 

Выписка из протокола заседания бюро Кокшетауского райкома партии  
о создании комиссии по формированию кавалерийской части в районе. 

17 ноября 1941 года. ГАГК.  Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

№ 2 

 

Алеев Турбайдың əскерге қабылдау туралы өтініші. 1941 жылдың 29 
қарашасы.  КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.8 

 

Заявление Алеева Турбайя о зачислении на службу.  
29 ноября 1941 года. 

 ГАГК.  Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.8 
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№ 3 

 

Мұстафин Тұяқбайдың əскерге қабылдау туралы өтініші.  
1941 жылдың 29 қарашасы.  КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.9 

 

Заявление Мустафина Туякбая о зачислении на службу.  
29 ноября 1941 года.  

ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.9 
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№ 4 

 

 
Мұханбетжанов Қабиденнің əскерге қабылдау туралы өтініші.  

1941 жылдың 29 қарашасы. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.7 
 

Заявление Муханбетжанова Кабидена о зачислении на службу. 
 29 ноября 1941 года. ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.7 
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№ 5 

 

Кокчетав ауданы Сталин атындағы колхоз төрағасының Қазақ ұлттық 
кавалериялық құрамының қатарына қабылдау туралы өтініш хаты. 

1941 жылдың 29 қарашасы. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.6 
 

Письмо председателя колхоза им. Сталина Кокчетавского района с 
просьбой о зачислении колхозников в ряды Казахского национального 
кавалерийского соединения. 29 ноября 1941 года. ГАГК. Ф.268. Оп.1. 

Д.175. Л.6 
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№ 6 

 

Ұлттық əскери бөлімдерді құру туралы аудандық  
комиссияның шешімі. 

1941 жылдың 9 желтоқсан. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.65 
 

 Решение районной комиссии по формированию национальных 
войсковых частей. 9 декабря 1941 года. ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.65 
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№ 7
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19 
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Колхоздар мен ұйымдардың тапсырған заттарының тізімі. 1941 
жылдың 9 желтоқсан. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс 175. П. 31, 31ауд., 32, 33, 34 

 

Список вещей, сданных колхозами и организациями.  
9 декабря 1941 года. 

 ГАГК. Ф.268, Оп.1. Д.175. Л. 31, 31об., 32, 33, 34 
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№ 8 

 

Кокчетав аудандық кеңес атқару комитеті төрағасының, заттардың 
келіп түскені туралы хаты. 1941 жылдың 15 желтоқсаны. 

КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.17 
 

Письмо председателя Кокчетавского исполкома райсовета о 
поступлении вещей. 15 декабря 1941 года. ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175. Л. 

17 
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№ 9 
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Көкшетау аудандық комиссиясының ұлттық əскери бөлімдерді құру 
туралы хаты. 1941 жылдың 23 желкоқсаны.  

КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.12 
 

Письмо Кокшетауской районной комиссии по формированию 
национальных войсковых частей. 23 декабря 1941 года. ГАГК. Ф.268. 

Оп.1. Д.175. Л. 12 
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№ 10 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетіне жолданған жеделхат.  
1942 жылдың 22 қаңтары. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175. П.89 

 

Телеграмма, адресованная Кокшетаускому райисполкому.  
22 января 1942 года. ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175. Л.89 

 
№ 11 

 

Саяси политрук (нұсқаушы) Н. В. Лукьяновқа  
əскери комисариаттан жауап. 

 1942 жылдың 5 сəуірі. КҚМА. Қ.152. Т.1. Іс.4. П.2 
 

Ответ из военкомата политруку запаса Лукьянову Н.В.  
5 апреля 1942 года. ГАГК. Ф.152. ОП.1. Д.4. Л.2 
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№ 12 

 

 

Нұсқаушы, Николай Васильевич Лукьяновтың іссапар нұсқамасы. 
1942 жылдың 31 шілдесі. КҚМА. Қ.303. Т.1. Іс.1.П.53 

 

Командировочное предписание политрука  
Лукьянова Николая Васильевича.  

31 июля 1942 года. ГАГК. Ф.303. Оп.1. Д.1. Л.53 
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№ 13 
 

 

«Сталинградты қорға! Сталинградты қорғаған батыры-қазақстандық 
-майдангерлеріне» мақаласы. 1942 жылдың 18 қазаны.  

КҚМА. «Колхоз жолы» газеті 1б. 
 

 Статья «Отстоять  Сталинград!  Фронтовикам-казахстанцам-
героическим защитникам Сталинграда». 18 октября 1942 года.  

ГАГК. Газета «Колхозный путь». с.1 
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№ 14 

 

 
Сергей Тимофеевич Демченконың майданнан қызы Галинаға  

құттықтау ашық–хаты. 1942 жылдың 31 желтоқсаны.  
КҚМА. Қ.225. Т.1. Іс.12 

 

Поздравительная открытка-письмо Демченко Сергея Тимофеевича с 
фронта дочери Галине. 31 декабря 1942 года. ГАГК. Ф.225. Оп.1. Д.12 
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№ 15 

 

Ұлан барлаушысы кіші лейтенанті Деревянкин. 1942 жыл. КҚМА.  
№ 75  

   Разведчик младший лейтенант гвардии Деревянкин. 1942 год. ГАГК. 
№ 75 

Кіші лейтенант, 1916 жылы Көкшетау қаласында туған, орыс. 1941 
жылдың шілдесінде Көкшетау қаласында əскерге шақырылып, соғысқа 
қатысты. 1945 жылдың наурызында Германияның Лабес селосында 
жерленген. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.81 

Младший лейтенант, родился в 1916 году в г. Кокшетау, русский. В 
июле 1941 года призван в армию в г. Кокшетау и участвовал в боях. 
Похоронен в марте 1945 года в с. Лабес, Германия.  
ГАГК.  № 2999  Книга «Памяти Акмолинской области». Л.81 

 
№ 16 

 

Николай Васильевич Лукьянов жеке шаңғы бригадасы батальонының 
командирі. 1942 жыл. КҚМА. Қ.303. Т.1. Іс.20 

 

Лукьянов Николай Васильевич, командир  батальона отдельной 
лыжной бригады. 1942 год. ГАГК. Ф.303. Оп.1. Д. 20 
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 № 17 

 

Мəлик Ғабдоллаұлы Ғабдуллин - Кеңес Одағының Батыры, Ленин 
орденінің жəне «Алтын жұлдыз» медалінің иегері.  

1943 жылдың 18 тамызы. 
 КҚМА. № 5422 

Габдуллин Малик Габдуллович -  Герой Советского Союза, кавалер 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».  

18 августа 1943 года. ГАГК. № 5422 
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№ 18 
Жеке жауынгерлік ерліктің марапаттау парағынан 

қысқаша мазмұны 
 

 Жолдас Ғабдуллин полкке оның құрылған кезінде, яғни 
1941жылдың 15 шілдесінде келді, жақын арада 45 м/м батареяның саяси 
нұсқаушысы болып тағайындалды. Алғашқы күннен бастап ол сарбаздарды 
жəне батарея құрамын терең зерттей бастады. Адамдармен мұқият 
танысып, ол əрбір жауынгерді тəрбиелеу бойынша жұмыс жоспарын 
белгіледі. Жеке жəне ұжымдық əңгімелер жүргізе отырып, М.Ғабдуллин 
жақсы бағбан өзінің сүйікті ағашын өсіретіндей өз жауынгерлерін өсірді. 
Ол əрқашан тəрбиешінің өзі білімді болуы керек екенін, ал жолдас 
Ғабдуллин əскери істерді зерделеуде көп жұмыс істеді, тек жеңу өнерін 
білген адам ғана жауды жеңе алатынын есінде ұстады. 
 Оның жұмысының алғашқы күндері нəтижесін көрсетті - жолдас 
Ғабуллиннің батареясы əскери жəне саяси дайындық полкінде бірінші орын 
алды. Болашақта Ұлы Отан соғысы майданында жолдас Габдуллин 
басқарған батарея жетілдіріле берді - оған əскери операциялардың аса 
маңызды бағыттары сеніп тапсырылды. 
 Ширяево ауылының маңында полк командирі жолдас М. 
Ғабдуллинге пулеметшілер тобымен, 12 адам санымен бірге шұңқырды 
иеленуді тапсырды, танктер астында жау жаяу əскерлерінің үстінен өтті. 
Жолдас Ғабдуллин танктерді жіберіп алып, жаяу əскерді қиратып, 200-ге 
жуық фашистті пулеметпен атып өлтірді. Осы кезде танктер өздерінің жаяу 
əскерлерінің бөлінгенін байқамай, пулеметшілер жолдас Ғабдуллин тұрған 
қорғаныс шегіне бұрылды, ал екінші жағынан, күшейтуге неміс жаяу əскері 
келе бастады. Кеңес сарбаздарының тобына қауіп төнді. Жолдас Ғабдуллин 
шебер басшылықты жүзеге асыра отырып, бір топ гранатамен екі танкті 
жарып жіберді, жақсы жерді пайдаланып, ол топты полк аймағына 
шығынсыз жіберді. 
 Рыбушки ауылы маңындағы шайқас кезінде екінші батальонның бір 
бөлігі барлық жағынан кесіліп алынды. Үшінші батальонның серіктесі мен 
жолдас Ғабдуллин бастаған пулеметшілер тобы қарсы шабуылға шықты. 
Бұл уақытта жау танктермен, пулеметтермен жəне минометпен атыс 
жүргізіп, пулеметшілердің байланысын болдырмауға тырысады. Топ 
командирі қатты жараланды, жолдас Ғабдуллинде жарақат алды, бірақ 
топты командирсіз қалдыру мүмкін еместігін түсініп, ол жараның 
ауырсынуын жеңіп, бұйрықты қабылдады жəне тапсырма аяқталғанша ұрыс 
даласынан кетпеді. 
 Ново-Свинухово ауылын жаулап алғанда, бес адамнан тұратын 
пулеметшілер тобы мен жолдас Ғабдуллин үлкен рөл атқарды, олар 
қапталдан келіп, ауылдың ортасына еніп, фашистердің дүрбелеңін тудырды. 
Бұл кезде екінші батальонның тобы уақытында келіп, ауыл азат етілді. 
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Дүрбелеңнен қашқан немістер 30-дан астам автомобильдер мен жүк 
көліктерін, ауылдағы киім-кешек пен азық-түлік тауарлары бар 2 қойманы 
қалдырды, ал жолдас Ғабдуллин жəне оның əскерлер тобы 12 фашистті 
тұтқындады, олардың ішінде 1 офицер болды. 
 Немістер соғыста бас тартқан Бородино кенті маңызды 
стратегиялық нүкте болды, сол жерден бірнеше жолдар немістерді Старая 
Руссамен байланыстырды. Немістер Бородино селосының қорғанысында 
орналасқан біздің бөлімге «Өлі бас» атты полкті лақтырды. Неміс 
шабуылына тосқауыл қою үшін оң жақ қапталдан жауға шабуыл жасау үшін 
жолдас Ғабдуллин бастаған пулеметшілер тобы жіберілді. 7 сағатқа 
созылған шайқаста Ғабдуллин «Отан үшін», «Сталин үшін» деп айқайлап 
бес рет шабуылға шығып, қарсы шабуыл жасады жəне біздің бөлімшені 
қапталдан алуға тырысқан немістердің шабуылдарын төрт рет тоқтатты. 
Ұрыс кезінде жау өліп, жараланып, шегінді, Бородино ауылы біздің артта 
қалды. 
 Жолдас Ғабдуллиннің жеке үлгісі жауынгерлерді шабыттандырды. 
 

КҚМА. № 2391  «Қазақстандықтар Кеңес Одағының Батырлары» кітабы 

 
Из наградного листа  

краткое изложение личного боевого подвига 
 

Тов. Габдуллин прибыл в полк в момент его организации, т.е. 15 июля 
1941 года и был вскоре назначен политруком 45 м/м батареи. С первых же 
дней он приступил к глубокому изучению бойцов и всего личного состава 
батареи. Тщательно ознакомившись с людьми, он наметил план работы по 
воспитанию каждого бойца. Проводя индивидуальные и коллективные 
беседы, М.Габдуллин растил в бою своих людей так, как хороший садовник 
выращивает свое любимое дерево. Он всегда помнил, что воспитатель 
должен быть сам воспитан, и тов.Габдуллин упорно работал над изучением 
военного дела, помня, что бить врага может только тот, кто научился 
искусству побеждать.  

Первые же дни его работы показали результаты – батарея тов. 
Габуллина заняла первое место в полку по боевой и политической 
подготовке. И в дальнейшем, на фронтах Великой Отечественной  войны  
батарея, которой руководил тов. Габдуллин, оставалась передовой –ей 
поручались наиболее ответственные участки боевых действий.  

Под селом Ширяево команднование полка поручило тов.Габдуллину 
М. с группой автоматчиков, в количестве 12 человек, занять лощину, по 
которой под прикрытием танков двигалось свыше роты пехоты противника. 
Тов. Габдуллин, пропустив танки, отрезал пехоту  и огнем из автоматчиков 
уничтожил до 200 фашистов. В это время танки, заметив отрыв своей 
пехоты, повернули на рубеж обороны, занятой автоматчиками 
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тов.Габдуллина, а с другой стороны стало подходить подкрепление – 
немецкая пехота. Создалась угроза окружения группы советских бойцов. 
Тов. Габдуллин, осуществляя умелое руководство, подбил два танка 
связками гранат, используя хорошо местность он вывел без потерь группу в 
район расположения полка.  

Во время боя под селом Рыбушки часть второго батальона оказалась 
отрезанной со всех сторон. В контратаку были брошены рота третьего 
батальона и группа автоматчиков во главе с тов.Габдуллиным. В это время 
противник танковым, пулеметным и минометным огнем простреливал 
подступы,  стремясь не допустить соединения автоматчиков. Командир 
группы был тяжело ранен, ранение получил и тов.Габдуллин, но сознавая, 
что оставлять группу без командира нельзя, он, преодолевая боль ранения, 
принял командование на себя и не ушел с поля боя до выполнения 
поставленной задачи.  

При занятии села Ново-Свинухово большую роль сыграла группа 
автоматчиков в количестве пяти человек во главе с тов. Габдуллиным, 
которая зайдя с фланга и проникнув в центр села, вызвала панику среди 
фашистов.  В это время подоспела рота второго батальона и село было 
освобождено. Немцы, бежавшие в панике, оставили в селе свыше 30 
легковых и грузовых машин, 2 склада с вещевым и продуктовым 
довольствием, а тов.Габдуллин с группой своих бойцов захватил в плен 12 
фашистов, среди которых был 1 офицер. 

Село Бородино, с боем отбитое у немцев, явилось важным 
стратегическим пунктом, из которого ряд дорог соединяли немцев со 
Старой Руссой. На  наше подразделение, расположенное на защите села 
Бородино, немцы бросили полк эсэсовцев «Мертвоя голова». Для срыва 
наступления немцев была послана рота автоматчиков во главе с 
тов.Габдуллиным для удара с правого фланга по противнику. В течение боя, 
длившегося около 7 часов, Габдуллин пять раз ходил в атаку и контратаку с 
возгласами «За Родину», «За Сталина» - и четыре раза отбивал атаки 
немцев, пытавшихся обойти с фланга наше подразделение. В ходе боя 
противник, потеряв убитыми и раненными, отступил, село Бородино 
осталось за нами.  Личный пример тов. Габдуллина воодушивлял бойцов.  

 

ГАГК. № 2391 книга «Герои Советского Союза Казахстанцы»  
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№ 19 

 

Ұлы Отан Соғысының қатысушысы – Шапи Ахмедиев. 1943 жыл.  
КҚМА. № 5424 

Ахмедиев Шапи - участник Великой Отечественной войны.  
1943 год.  ГАГК. № 5424 

1921 жылы Володар (Айыртау) ауданының Жұмысшы ауылында 
дүниеге келген. Пулеметші болған, жау эшелондарын бұзды. Жауынгерлік 
еңбегі үшін ордендермен жəне медальдармен марапатталған. 1996 жылы 
қарашада қайтыс болды. 

Родился в 1921 году в селе Селек Жумысшы Володарского (ныне 
Айыртауского) района. Был пулеметчиком, подрывал вражеские эшелоны. 
Награжден орденами и медалями за боевые заслуги. Умер в ноябре 1996 
года. 
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№ 20 

 

 
ҰОС қатысушысы - Дмитрий Григорьевич Агеев. 1943 жыл.  

КҚМА. № 5421 
Агеев Дмитрий Григорьевич - участник Великой  

Отечественной войны. 
 1943 год. ГАГК. № 5421 

 
Қатардағы жауынгер, 1923 жылы туған, орыс. 1941 жылдың қарашада 

əскерге алынып, соғысқа қатысты. Қызыл Жұлдыз, II дəрежелі Отан соғысы 
ордендерімен марапатталған. 

КҚМА.  № 2999 «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.197 

Рядовой, родился в 1923 году, русский. В ноябре 1941 года призван в 
армию и участвовал в боях. Награжден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени. 

ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области».   Л.197 
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№ 21 

 

Бірінші дүниежүзілік, азаматтық жəне Ұлы Отан соғысының 
қатысушысы -Сергей Тимофеевич Демченко. 1943 жыл. 

КҚМА. Қ.225. Т.1. Іс.1.П.23 
Демченко Сергей Тимофеевич- участник первой мировой, гражданской 

и Великой Отечественной войн. 1943 год. ГАГК. Ф. 225. Оп.1. Д.23 

1941-1944 жылдардан 2 Прибалтикалық майданда «Смерш» қарсы 
барлау бөлімінің жедел уəкілі. 1944 жылдан Кокчетав қаласына Көкшетау 
облысының УНКВД милиция басқармасының жауынгерлік даярлық қызметі 
бөлімшесінің бастығы лауазымына жіберілді. Қызыл Ту, Ленин 
ордендерімен марапатталды. 

КҚМА. Қ.225. Т.1. Іс.10.П.1-3 
С 1941-1944 годы оперуполномоченный отдела контразведки 

«Смерш» 2 Прибалтийского фронта. С 1944 года направлен в г. Кокчетав на 
должность начальника отделения службы боевой подготовки управления 
милиции УНКВД Кокшетауской области. Награжден орденом Красного 
Знамени, орденом Ленина. 

ГАГК. Ф. 225. ОП.1. Д.10. Л.1-3 



37 
 

№ 22 

 

Николай Васильевич Лукьянов жаяу əскер атқыштар батальонының 
полктес жауынгерлерімен бірге, ортада.  

1943 жыл. КҚМА. Қ.303. Т.1. Іс.20 
 

Лукьянов Николай Васильевич в группе с однополчанами пехотного 
стрелкового батальона, в центре. 1943 год. ГАГК. Ф. 303. Оп.1. Д.20 
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№ 23 

 

Сержант Алпысбай Жақыповтың «Жауынгерлік еңбегі үшін»  
уақытша куəлігі.  

6 маусым 1944 жылы. КҚМА. Қ.475. Т.1. Іс.21. 
Временное удостоверение «За боевые заслуги» сержанта  

Джакупова Алпысбая. 
6 июня 1944 года. ГАГК. Ф.475. Оп.1. Д.21 

 
№ 24 

 

«Свир өзенін жаулап алу мақсаты бойынша ұрыстарға қатысқаны 
үшін» А. Д. Давлетовке Кеңес Одағының Жоғарғы Бас қолбасшысы 

Маршал И.В. Сталиннің тапсырған алғысы. 1944 жылдың 24 маусымы.  
КҚМА. Қ.474. Т.1. Іс.1. 

Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала Советского 
Союза И.В.Сталина, врученная Давлетову А.Д. «За участие в боях по 
форсированию реки Свирь». 24 июня 1944 года. ГАГК. Ф.474. Оп.1. Д.1 
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№ 25 
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Кіші сержант, Ғазиза Өмірбаеваның Қызыл Армия кітабы.  
1944 жылдың 29 қарашасы. КҚМА. Қ.294. Т.1. Іс.4. 

 

Красноармейская книжка Омурбаевой Газизы, младшего сержанта.  
29 ноября 1944 года. ГАГК. Ф. 294. Оп.1. Д. 4 
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№ 26 

 

 

Вениамин Михайлович Боговицкий (сол жақтан 4-ші) - Ұлы Отан 
соғысының қатысушысы. Варшава маңындағы Меня ауылы.  

1944 жыл. 
КҚМА. Қ.269. Т.1. Іс.50. 

 

Вениамин Михайлович Боговицкий (4-й слева) – участник Великой 
Отечественной войны. с. Меня под Варшавой. 1944 год 

ГАГК. Ф.269.Оп.1. Д.50 
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№ 27 

 

5-ші гвардия армиясының 97-ші гвардиялық атқыштар дивизиясының 
фотографы - Василий Белоусов. 1944 жыл. КҚМА. № 5423 

Белоусов Василий  - фотограф 97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-
й гвардейской Армии. 1944 год. ГАГК. № 5423 

 

№ 28 

 

 Василий Владимирович Зиновьев - Қара теңіз-Балтық флоты С-11 
сүңгуір қайықтың подводнигі 1944 жыл. КҚМА. № 413 

Зиновьев Василий Владимирович  - подводник Черноморско-
Балтийского флота, подводной лодки С-11. 1944 год. ГАГК. № 413   
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№ 29 

 

Т. Я. Бегелдинов - екі мəрте Кеңес Одағының батыры. 1945 жыл.  
КҚМА. № 2391 «Қазақстандықтар Кеңес Одағының Батырлары». 

кітабы П.60 
 

 Бегельдинов Талгат Якубекович - дважды герой Советского Союза. 
1945 год. ГАГК. № 2391 книга «Герои Советского Союза казахстанцы». 

Л.60 
 

№ 30 
Жеке жауынгерлік ерліктің марапаттау парағынан 

қысқаша мазмұны 
 

Жолдас Бегельдинов Калининский, Воронеж, Степной жəне 2-ші Украин 
майдандарында əрекет ете отырып, ИЛ-2 ұшағында 155 сəтті орындалған ұшу 
жасады. 

Калинин майданында 10 табысты жауынгерлік ұшуы жəне 1 МЕ-109 
шайқасқан 2-ші дəрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталды. 

25 сəтті жауынгерлік ұшулар, оның ішінде Харьков аэроторабының жау 
аэродромдарының 4 штурмовкасы үшін, Қызыл Ту орденімен марапатталды. 

Жаудың əскерлері мен техникасын табысты барлағаны үшін,нəтижесінде 
құнды барлаушылар жеткізілгені үшін, 3 дəрежелі Даңқ орденімен 
марапатталды. 

Степной майданында 25 табысты жауынгерлік ұшуы үшін 1 дəрежелі 
Ұлы Отан соғысы орденімен марапатталды. 

Көрсетілген марапаттаудан кейін, жолдас Бегельдинов, 2-ші Украин 
майданының құрамында əрекет ете отырып, Днепр өзенін сəтті өтіп, 
Александрия, Знаменка жəне Кировоград қалаларын босату үшін ұрыстарға 
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қатыса отырып, 95 табысты жауынгерлік ұшулар жасады, оның 60 жаудың 
əскерлері мен техникасы барлауға арналған. 

Оң жақ жағалау Украина үшін шайқаста жолдас Бегельдинов ерлік, 
батылдық жəне батырлық үлгілерін бірнеше рет көрсетті. 

1943 жылдың 24 қыркүйегінде Кременчуг қаласы ауданындағы Днепр 
өзені арқылы өткел жойылғанда, жолдас Бегельдинов ұшқыш-штурмовиктің 
ерлігінің ерекше үлгісін көрсетті. Гвардия капитаны Пошевельников тобында 
ауада басқара отырып, жолдас Бегельдинов өзінің білгендерін жеке мысалмен 
баурап алады, ірі калибрлі батареяның отын басады, содан кейін бомбаларды 
өткелге лақтырып, тікелей тиіп, оны Батыс бөлікке зақымдайды, бұл фото 
түсіріліммен расталған. 

Шабуылдан шыққан кезде топ тоғыз МЕ-109 шабуылына түсті. Қатты 
зақымдалған ұшақта жолдас Бегельдинов пушкалар мен пулеметтердің отымен 
гвардияның жетекші тобынның капитанын Пошельниковты шабуылдаған 
тұтынушылардан батыл қорғайды жəне əуе ұрысында жеке өзі 1 МЕ-109 
соғады. Бұл жаудың ұшағын барлық 12 экипаж растады. 

Жолдас Бегельдинов ұшқыш-штурмовиктің мықты батырлығын 
Александрия қаласын жəне Знаменка темір жол торабын босату үшін шайқаста 
жер үсті əскерлеріне жəрдемдескенде көрсетеді. 

Александрия қаласы үшін шайқастарда шиеленіскен уақытта жолдас 
Бегельдинов күніне 3 рет қаланың шетіндегі артпозицияларды іздестіруге жəне 
штурмдауға өз буынын жүргізді. Оның əрбір штурмовкасы біздің жаяу əскердің 
шабуылымен жəне белгіленген шептің жұмысымен аяқталды. 

Үлкен шеберлік, батылдық пен батырлықты жолдас Бегельдинов 1943 
жылдың 28 қарашасы жəне 1943 жылдың 4 желтоқсаны Знаменка 
станциясында, 1943 жылдың 13 желтоқсаны Каменка станциясында жəне 1943 
жылдың 17 желтоқсанында Долинская станциясында, жаудың техникасы мен 
тірі күші бар теміржол эшелондарын жоюда көрсетті. Тек осы 4 штурмовкада 
жолдас Бегельдинов 2 паровозды, 7 вагонды жəне 3 ірі оқ-дəріні жойып 
зақымдады, оның ұшағынан түсірілген 2 фотосуреті жəне сол жерге шығуы 
гвардия командирінің саяси бөлім жөніндегі орынбасары майор Поляков 
жолдас Бегельдиновпен оның тобының тамаша жұмысын растайды. 

Бегельдинов өзін тек шабуылдаудың үздік шебері ғана емес, тəжірибелі, 
батыл барлаушы ретінде танытты. Тек оң жақ жағалау Украина үшін шайқаста 
жолдас Бегельдинов барлау үшін 60 сəтті жауынгерлік ұшуларды жасап, əр 
жолы қарсылас туралы құнды мəліметтерді жеткізіп, сол бойынша корпус 
бірнеше рет əрекет етіп отырды. 

Əсіресе, Бигелдиновтың Кировоград қаласы үшін шайқаста барлаушы 
ретінде сіңірген еңбегі зор. Шабуылға дайындық кезінде жəне дос болған кезде 
Бегельдинов көз болды... əскер күніне 2 рет тұрақты түрде өздерінің сəтті  
шабуылдары үшін қажетті деректерді алып отырды. 

1943 жылы 3 желтоқсанда жəне 1943 жылы 17 желтоқсанда үлкен темір 
жол тораптарын барлау кезінде - Знаменка жəне Шевченко жаудың 
жойғыштарына қарсы əрекет ету жағдайында жолдас Бегельдинов ерекше 
шеберлікті, батырлық пен ерлікті көрсетті. 
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9 МЕ-109 шабуылынан өз буынын ерлікпен  ұра отырып, жолдас 
Бегельдинов осы беттерде артиллериямен жəне жау танктерімен жүк түсіретін 3 
эшелонның болуын дəл анықтады, олар келесі топтармен жойылған болатын. 

1943 жылдың 29 желтоқсанында жəне 1944 жылдың 6 қаңтарында, 
Кировоград қаласының əскерлерімен қоршалған кезде, жолдас Бегельдиновтың 
жеткізгені ерекше құнды болды. Ол 500-ге дейін техниканың жиналуын ашты. 
Тек барлау үшін жолдас Бегельдинов дивизия, корпус командирлерінен жəне 
жер үсті əскерлері қолбасшысынан 7 алғыс хат алды. 

Сталиндік сұңқардың жəне батыл ұшқыш-штурмовиктің шынайы ерлігін 
Корсунь-Шевченко ауданындағы қоршалған гарнизонда жаудың техникасы мен 
тірі күшін жою кезінде шайқаста жолдас Бегельдинов көрсетті. Əр ондаған 
автокөлік жəне жанғыш бензоцистерны, тірі күші мен жау техникасын 
қолайсыз ауа райы болған жағдайда жолдас Бегельдинов 15 рет буындары мен 
алтылық штурмовка арналған ұшуын жүргізді.     

Жолдас Бегельдинов бірінші болып Корсунь ауданында көлік ұшақтары 
бар 2 қону алаңын тауып, 5 ұшақты жойды. Сол арқылы ол офицерлерді жəне 
жаудың маңызды жедел құжаттарын қоршаудан шығаруды үзді. 

Оң жақ жағалаудағы Украина үшін шайқаста жолдас Бегельдинов 3 
ұшақты жеке өзі жинаған 27 табысты əуе ұрыстарын өткізді, оның ішінде – 2 
МЕ-109, оның буыны 11 ұшақты қағып кетті, оның 9 ұшақтары бүркеменің 
жойғыштарымен жəне жер үсті əскерлерімен расталды. 

Отанының адал ұлы, біздің əскерлеріміздің мемлекеттік шекарадан сəтті 
өтуін қамтамасыз ете отырып, жолдас Бегельдинов Кеңес Молдавия алаңында 
неміс басқыншыларын талқандауда... 

Жолдас Бегельдиновтың əскери есебінде – 9 танк, 4 ұшақ, 27 автокөлік, 5 
өздігінен жүретін зеңбіректер, 78 миномет, жанатын жəне оқ-дəрілері бар 3 
жарылған қоймалар, 2 паравоз, 7 вагон жəне 120 гитлерліктер... 

Ол өз ұшқыштарын дайындауды өте жақсы қамтамасыз етеді. Эскадрилья 
ұшақтары бағдардың жоғалуына жол бермей, 1670 сəтті жауынгерлік ұшуларды 
жасады... 

Жолдас Бегельдинов өзі үшін шығынсыз ең тиімді жəне шабуылдық 
соққы жасаудың тактикалық тəсілін тамаша меңгере отырып, күнделікті өз 
ұшқыштарын осы дағдыға үйретеді. 

 
КҚМА. № 2391 «Қазақстандықтар Кеңес Одағының Батырлары». Кітабы  

(А. 1945) 
 

Из наградного листа 
краткое изложение личного боевого подвига 

Тов.Бегельдинов, действуя на Калининском, Воронежском, Степном и 2-
м Украинском фронтах, совершил 155 успешно выполненных вылетов на 
самолете ИЛ-2. 

За 10 успешных боевых вылетов и сбитый 1 МЕ-109 на Калининском 
фронте награжден орденом Отечественной войны  2-й степени. 

За 25 успешных боевых вылетов, в том числе за 4 штурмовки вражеских 
аэродромов Харьковского аэроузла, награжден орденом Красное Знамя. 
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За успешную разведку войск и техники противника, в результате которой 
были доставлены ценные разведданные, награжден орденом Славы  III степени. 

За 25 успешных боевых вылетов на Степном фронте награжден орденом 
Отечественной войны  I степени. 

После указанного награждения, тов. Бегельдинов, действуя в составе II 
Украинского фронта, участвуя в боях за успешное форсирование реки Днепр, 
освобождение городов Александрия, Знаменка и Кировоград, произвел еще 95 
успешных боевых вылетов, из которых 60 на разведку войск и техники 
противника. 

В боях за правобережную Украину тов. Бегельдинов много раз показывал 
образцы мужества, отваги и героизма. 

24 сентября 1943 года при уничтожении переправы через реку Днепр в 
районе города Кременчуг, т.Бегельдинов, показал исключительный образец 
мужества летчика-штурмовика. Командуя в воздухе ведомым звеном в группе 
гвардии капитана Пошевальникова, тов.Бегельдинов личным примером 
увлекает своих ведомых, успешно подавляет огонь батареи крупного калибра, 
после чего метко сбрасывает бомбы на переправу и прямым попаданием 
повреждает ее в западной части, что подтверждено фотоснимками. 

При выходе из атаки группа подверглась нападению девяти МЕ-109. На 
сильно поврежденном самолете тов.Бегельдинов огнем пушек и пулеметов 
мужественно защищает ведущего группы гвардии капитана Пошевальникова от 
атакующих истребителей и в воздушном бою лично сбивает 1 МЕ-109. Сбитие 
этого вражеского самолета подтвердили все 12 экипажей. 

Большой героизм летчика-штурмовика проявляет тов.Бегельдинов при 
содействии наземным войскам в боях за освобождение города Александрия и 
железнодороного узла Знаменка. 

В напряженное время боев за город Александрия тов.Бегельдинов по 3 
раза в день водил свое звено отыскивать и штурмовать  артпозиции на окраинах 
города. Каждая его штурмовка всегда завершалась атакой нашей пехоты и 
занятием намеченного рубежа. 

Большое мастерство, мужество и храбрость проявляет тов.Бегельдинов 28 
ноября 1943 года и 4 декабря 1943 года на станции Знаменка, 13 декабря 1943 
года на ст.Каменка и 17 декабря 1943 года на ст.Долинская, уничтожая 
железнодорожные эшелоны с техникой и живой силой врага. Только в этих 4-х 
штурмовках тов. Бегельдинов уничтожил и повредил 2 паровоза , 7 вагонов и 
вызвал 3 крупных взрыва боеприпасов, 2 фотоснимка, произведенные с его 
самолета, и выезд на место зам. командира по политчасти гвардии майора 
Полякова подверждают прекрасную работу тов.Бегельдинова и его группы.  

Тов. Бегельдинов зарекомендовал себя не только лучшим мастером 
штурмовых атак, но и опытным, отважным разведчиком. Только в боях за 
правобережную Украину тов.Бегельдинов произвел 60 успешных боевых 
вылетов на разведку, доставляя каждый раз исключительно ценные сведения о 
противнике, по которым неоднократно действовал  корпус.  

Особенно велика заслуга тов.Бегельдинова, как разведчика, в боях за 
город Кировоград. При подготовке к наступлению и при самом наступлении 



47 
 

тов.Бегельдинов являлся глазами... армий, которые регулярно 2 раза в день 
получили нужные данные для совего успешного наступления. 

Особое  мастерство, героизм и мужество разведчика проявил 
тов.Бегельдинов в условиях противодействия истребителей противника 3 
декабря 1943 года и 17 декабря 1943 года при разведке крупных 
железнодорожных узлов – Знаменка и Шевченково. 

Мужественно отбиваясь своим звеном от атак 9 МЕ-109, тов.Бегельдинов 
точно установил наличие 3-х эшелонов под разгрузкой с артиллерией и танками 
противника на этих станциях, которые последующими группами были 
уничтожены. 

Исключительно ценными были разведданные,  доставленные 
тов.Бегельдиновым, 29 декабря 1943 года и 6 января 1944 года, в момент 
окружения нашими войсками города Кировоград. Он вскрыл скопление 
техники до 500 единиц. Только за разведку тов.Бегельдинов имеет семь 
благодарностей от командиров дивизии, корпуса и командующего наземной 
армией.  

Подлинным героизм сталинского сокола и бесстрашного летчика-
штурмовика проявил тов.Бегельдинов в боях при уничтожении техники и 
живой силы противника в окруженном гарнизоне в районе Корсунь-
Шевченковский. 15 раз водил тов. Бегельдинов звенья и шестерки штурмовать 
на бреющем полете, при плохих метеоусловиях, живую силу и технику врага, 
каждый раз уничтожая десятками автомашины и взрывая бензоцистерны с 
горючим. 

Тов.Бегельдинов первым обнаружил в районе Корсунь 2 посадочных 
площадки с транспортными самолетами и атакуя их, уничтожил 5 самолетов. 
Этим самым он сорвал вывоз из окружения офицеров и важных оперативных 
документов противника.  

В боях за правобережную Украину тов.Бегельдинов провел 27 успешных 
воздушных боев, в которых лично сбил 3 самолета, из  них – 2 МЕ-109, а его 
звено сбило 11 самолетов, из которых 9 самолетов подтверждено 
истребителями прикрытия и наземными войсками.  

Верный сын Родины, тов.Бегельдинов продолжает громить немецких 
захватчиков на полях Советской Молдавии, обеспечивая нашим войскам 
успешный выход на государственную границу... 

На боевом счету тов.Бегельдинова  числится уничтоженными – 9 танков, 
4 самолета, 27 автомашин, 5 самоходных пушек, 7 минометов, 3 взорванных 
склада с горючим и боеприпасами, 2 паровоза, 7 вагонов и 120 гитлеровцев... 

Он отлично обеспечивает подготовку своих летчиков. Летчики 
эскадрильи совершили 1670 успешных боевых вылетов, не допуская ни одного 
случая потери ориентировки...  

Блестяще овладев тактическим приемом нанесения удара с круга 
тов.Бегельдинов повседневно  обучает этому приему своих летчиков, как 
наиболее эффективному и обеспечивающему штурмовой удар без потерь для 
себя. 
 
ГАГК. № 2391 Книга «Герои Советского Союза Казахстанцы». (А.1945) 
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№ 31 

 

Мария Петровна Смирнова-Кухарская, Теплице. Чехословакия.  
1945 жыл. КҚМА. Қ.291. Т.1. Іс. 11 

Смирнова-Кухарская Мария Петровна, Теплице. Чехословакия.  
1945 год. ГАГК. Ф.291. Оп.1. Д.11 

 
Аға лейтенант, 1921 жылы туған, орыс. 1941 жылдың шілдесінде 

əскерге шақырылып, соғысқа қатысқан. Халықаралық Қызыл Крестінің 
«Флоренс Найтингейл» медалімен марапатталған. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.400 

Старший лейтенант, родилась в 1921 году, русская. В июле 1941 
призвана в армию и участвовала в боях. Награждена медалью «Флоренс 
Найтингейл» Международного Красного Креста.  
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 400 
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№ 32 

 

«Австрия астанасы – Вена қаласын азат еткені үшін» ұрыс қатысушысы, 
старшина Камали Мырзахметовқа ұланның алғыс хаты. 1945 жыл.  

КҚМА. Қ. 431. Т. 1. Іс.3 
Благодарственное письмо гвардии старшине Камали Мурзахметову, 
участнику боев «За освобождение столицы Австрии – города Вены».  

1945 год.  
ГАГК. Ф.431. Оп.1. Д.3 

 
№ 33 

 

«Ұлы Отан Соғысы Германияны жеңгені үшін» медаліне Камали 
Мырзахметовтың куəлігі. 1945 жыл. КҚМА. Қ. 1316. Т.1. І.2 

Удостоверение Мырзахметова Камали к медали «За Победу над 
Германией в Великой Отечественной войне». 1945 год ГАГК. Ф.1316. 

Оп.1. Д.2  
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№ 34 

 

 

«Кенигсберг - Шығыс Пруссиядағы жауынгерлік іс- қимылдары үшін»  
Федору Савельевичу Ипаткинге, Кеңес Одағының Жоғарғы Бас 

Қолбасшысы Сталиннің «Алғыс жариялау туралы» бұйрықтарының 
көшірмелері. 1945 жыл. КҚМА. Қ.454. Т.1. Іс.1а  

 

Копии приказов Сталина, Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза,  «Об объявлении благодарности» Ипаткину Федору 
Савельевичу «За боевые действия в Восточной Пруссии - Кенигсберг». 

1945 год. ГАГК. Ф.454. Оп.1. Д. 1а 
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№ 35 

 

«Будапештті басып алғаны үшін» медаліне Асылбека Джазиевича 
Давлетовтың куəлігі 1945 жыл. КҚМА. Қ.474. Т.1. Іс.2 

Удостоверение Давлетова Асылбека Джазиевича к медали «За взятие 
Будапешта». 1945 год ГАГК. Ф.474. Оп.1. Д.2  

 
№ 36 

 

 «Венаны басып алғаны үшін» медаліне Асылбек Джазиевич 
Давлетовтің куəлігі. 1945 жыл.  КҚМА. Қ.474. Т.1. Іс.2 

Удостоверение Давлетова Асылбека Джазиевича к медали «За взятие 
Вены». 1945 год. ГАГК. Ф.474. Оп.1. Д.2 
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№ 37 

 

Əскери капитуляция туралы акт. 1945 жылдың 9 мамыры.  
КҚМА. «Сталиндік ту» газеті. 

 

Акт о военной капитуляции. 9 мая 1945 года.  
ГАГК. Газета «Сталинское знамя».  

 

№ 38 

 

КСРО Жоғары Кеңесі Презедиумының «9 мамыр Жеңіс мерекесі деп 
хабарландыруы туралы» Жарлығы. 1945 жылдың 9 мамыры. 

КҚМА. «Сталиндік ту» газеті. 
 

Указ Президиума Верховного Совета СССР  «Об объявлении 9 мая  
праздником Победы». 9 мая 1945 года. 
ГАГК. Газета «Сталинское знамя».  
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№  39 
 

 

«Венаны басып алғаны үшін» медаліне Камали Мырзахметовтың 
куəлігі. 1946 жыл. КҚМА. Қ. 1316. Т.1. Іс.2 

 

Удостоверение Мырзахметова Камали к медали «За взятие Вены».  
1946 год. ГАГК. Ф.1316. Оп.1. Д.2  
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№ 40 

 

«Ерлігі үшін» медаліне Асылбек Джазиевич Давлетовтің куəлігі.  
1947 жылы. КҚМА. Қ.474. Т.1. Іс.2 

 

Удостоверение Давлетова Асылбека Джазиевича к медали «За отвагу». 
 1947 года. ГАГК. Ф.474. Оп.1. Д.2 
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№ 41 

 

Ұлы Отан соғысы жəне еңбек ардагері, сауда қызметкері - Владимир 
Николаевич Доронин. 1956 жыл. КҚМА. № 5362 

 

Доронин Владимир Николаевич - работник торговли,  
ветеран ВОВ и труда.  

1956 год. ГАГК. № 5362 
 

Старшина, 1914 жылы Көкшетау қаласында туған, орыс. 1944 жылдың 
желтоқсанда əскерге алынып, соғысқа қатысты. 2010 жылы маусымда 
қайтыс болды. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.257 

Старшина, родился в 1914 году в городе Кокшетау, русский. В 
декабре 1944 года приван в армию и участвовал в боях. Умер в июне 2010 
года. 

 
ГАГК. № 2999  Книга «Герои Советского Союза Казахстанцы». Л.257 
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№ 42 

 

Иван Ефимович Емелин –ҰОС қатысушысы, ІІБ архив бөлімінің 
бұрынғы басшысы. 1958 жыл. КҚМА. № 5097 

 

 Емелин Иван Ефимович - участник ВОВ,  
бывший начальник архивного отдела УВД. 1958 год. ГАГК. № 5097 

 
Сержант, 1924 жылы Көкшетау қаласында туған, орыс. 1941 жылдың 

қыркүйегінде əскерге алынып, соғысқа қатысты. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.262 

Сержант, родился в 1924 году в г.Кокшетау, русский. В сентябре 1941 
года призван в армию и участвовал в боях.  
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 262 
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№ 43 

 

Кокчетав облысы, Красноармейск ауданы, даңқты 62-ші гвардиялық 
Армияның - Сталинградтың қорғаушылары. 1968 жыл. КҚМА. № 423 

 

 Защитники Сталинграда- славной  62-ой гвардейской Армии, 
Красноармейский район, Кокчетавская область. 1968 год. ГАГК. № 423 

№ 44 

 

Ардагерлердің Көкшетау мектептерінің пионерлерімен кездесуі. 1969 
жыл. КҚМА. № 438  

 Встреча ветеранов с пионерами школ города Кокчетава. 1969 год.  
ГАГК. № 438     



58 
 

№ 45 

 

Көкшетау қаласының № 13 орта мектебінің пионерлері Панфилов 
дивизиясының жауынгері Ю.М Смирновпен кездесуде. 1971 жыл.  

КҚМА. № 540. 
 

Пионеры средней школы № 13 г. Кокчетава на встрече с воином 
Панфиловской дивизии Смирновым Я. М. 1971 год. ГАГК. № 540 

 



59 
 

№ 46 

 

 Ұлы Отан соғыстың қатысушылары, полктес-достар, (солдан 
оңға қарай) Жамалиден Фазылов, Қайыржан Құсаинов, Сыздық 

Дүйсекеев, Шөкен Мұстафин. 1974 жыл. КҚМА. № 619 
 
 

 Ветераны Великой Отечественной войны, друзья-однополчане, (слева 
направо) Жамалиден Фазылов, Каиржан Кусаинов, Сыздык Дюсекеев, 

Шокен Мустафин. 1974 год. ГАГК. № 619 
 

№ 47

 

Кокчетав қаласының В.И.Ленин атындағы аланында ҰОС 
қатысушылары, партия ардагерлері. 1975 жыл. КҚМА. № 672 
Участники ВОВ, ветераны партии на площади им.В.И.Ленина г. 

Кокчетава. 1975 год. ГАГК. № 672 
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№ 48 

 

Жеңістің 30 жылдығына орай Ұлы Отан соғысына қатысушылардың 
кездесуі. Облыстық партия комитеті.  

8 мамыр 1975 жыл. КҚМА. № 1128 
 

Встреча участников ВОВ в честь 30-летия Победы. Областной комитет 
партии. 8 мая 1975 года. ГАГК. № 1128 

 
№ 49 

 

 
В.И. Ленин атындағы алаңда соғыс ардагерлері. Кокчетав қ.  

1977 жыл. КҚМА. № 752 
Ветераны войны на площади В.И.Ленина. г. Кокчетав.  

1977 год. ГАГК. № 752 
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№ 50 

 

ҰОС-та қаза тапқан жауынгерлерге арналған мемориалдық кешен 
ашылған күні. Кокчетав қ. КҚМА. № 909 

 В день открытия мемориального комплекса воинам,  
погибшим в годы ВОВ.  

г. Кокчетав 1978 год. ГАГК. № 909 
 

№ 51 
 

 

ҰОС ардагерлері (солдан оңға қарай) -  Г.С. Алимбаев, Ф.И. Буркин, М. 
М. Надеев, Г.И. Хайкин, И.Д. Шаповалов. 1980 жыл. КҚМА. № 5425 
Алимбаев Г.С., Бурыкин Ф.И., Надеев М.М., Хайкин Г.И., Шаповалов 

И.Д. - ветераны ВОВ (слева направо). 1980 год. ГАГК. № 5425 



62 
 

№ 52 

 

Ұлы Отан соғысы жəне еңбек ардагерлері - ерлі-зайыпты Поляковтар.  
1983 жыл. КҚМА. № 971 

Супруги Поляковы - ветераны ВОВ и  труда. 1983 год. ГАГК. № 971  

№ 53 

 

Құрманғали Айтқожин - Ұлы Отан соғысының ардагері, Қызыл 
Жұлдыз жəне II дəрежелі Отан соғысы ордендерінің иегері, Қаз. ССР. 

білімінің үздігі. 1990 жыл. КҚМА. № 1125 
Курмангали Айткужин – участник ВОВ, кавалер орденов Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени, отличник народного 

просвещения. 1990 год. ГАГК. № 1125 
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№ 54 

 

Тракторларда, комбайндарда жəне автокөліктерде жұмыс істеу үшін 
əйелдерді даярлау жоспары туралы облыстық атқару комитеті мен 
Солтүстік – Қазақстан облыстық партия комитеті бюросының 

қаулысы. 1941 жылдың 11 шілдесі. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 162. П. 159 
 

Постановление облисполкома и бюро Северо-Казахстанского обкома 
партии о плане подготовки женщин для работы на тракторах, 

комбайнах и автомашинах. 11 июля 1941 года. 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.162. Л.159 
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№ 55 

 

 
Көкшетау аудандық атқару комитетінің Солтүстік-Қазақстан 

облыстық атқару  комитетіне жіберілген, колхозда ауыл 
шаруашылығы жұмыстарына қатысатын оқушылар саны туралы 
ақпарат. 1941 жылдың 30 тамызы. КҚМА. Қ. 268. Т.1. Іс.169. П. 349 

 

Информация Кокшетауского райисполкома о численности учащихся, 
участвующих на сельскохозяйственных работах в колхозах, 

направленная Северо-Казахстанскому облисполкому.  
30 августа 1941 года.  

ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.169. Л.349 
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№ 56 

 

 



67 
 

 

Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару комитетінің əскери 
қызметшілер үшін тұрғын үй алаңын сақтау туралы жəне əскери 
уақытында оны төлеу тəртібі туралы шешімі. 1941 жылдың 15 

қыркүйегі. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. І. 169. П. 301 
 

Решение Северо-Казахстанского облисполкома о сохранении жилой 
площади за военнослужащими и о порядке оплаты ее в военное время. 

15 сентября 1941 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1, Д.169, Л.301 
 

№ 57 
 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетінің пимашыларды «Прогресс» 
артелінің  қарамағына, колхоздарға арналған пима аяқ киімін 

дайындау бойынша жедел тапсырысты орындау үшін іссапарға жіберу 
өтініші туралы хаты.  

1941 жылдың 10 қазаны. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. І. 162. П. 292 
 

Письмо Кокшетауского райисполкома с просьбой командировать 
вальщиков в распоряжение артели «Прогресс» для выполнения 
срочного заказа по изготовлению валенной обуви, адресованное 

колхозам. 10 октября 1941 года. 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.162. Л.292 
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№ 58 

 

 



69 
 

 

Көкшетау аудандық партия комитеті мен аудандық атқару комитетінің 
Көкшетау қаласына № 460 əскери зауыттың филиалын қабылдау 

туралы бірлескен отырысының қаулысы. 1941 жылдың 3 қарашасы.  
КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 169. П. 47 

 

Постановление объединенного заседания Кокшетауского райкома 
партии и райисполкома о приеме в город Кокшетау филиала 

 военного завода № 460.  
3 ноября 1941 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.169. Л.47 
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№ 59 

 

Көкшетау қаласында госпитальді қалыптастыру үшін үй-жайларды 
қабылдау жəне беру актісі. 1941 жылдың 14 қарашасы. КҚМА. Қ. 268. 

Т. 1. Іс. 163. П. 8 
 

Акт приема и передачи помещений для формирования госпиталя в 
г.Кокшетау. 14 ноября 1941 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.163. Л.8 
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№ 60 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетіне жолданған, Көкшетау 
қаласында № 2396 эвакогоспиталді ұйымдастыруға жəрдем көрсету 

туралы Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару комитетінің хаты. 1941 
жылдың 12 желтоқсаны. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 169. П. 125 

 

Письмо Северо-Казахстанского облисполкома об оказании содействия 
в организации эвакогоспиталя № 2396 в г. Кокшетау, адресованное 

Кокшетаускому райисполкому. 12 декабря 1941 года. 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.169. Л.125 
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№ 61 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетіне арналған, № 2396 
эвакогоспиталді отынмен қамтамасыз ету туралы Солтүстік-Қазақстан 
облыстық атқару комитетінің хаты.  1941 жылдың 13 желтоқсаны.  

КҚМА. Қ. 268. Т.1. Іс.169. П.122 
 

Письмо Северо-Казахстанского облисполкома об обеспечении 
топливом эвакогоспиталя № 2396, адресованное  

Кокшетаускому райисполкому.  
13 декабря 1941 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.169. Л.122 
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№ 62 

 

«Жеңіс біздікі болады!» 1941 жылы. КҚМА. «Колхоз жолы» газеті 
 

«Победа будет за нами!». 1941 года. ГАГК. Газета «Колхозный путь» 
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№ 63 

 

 



75 
 

 

Солтүстік-Қазақстан облысы Атқару комитетінің эвакуацияланған 
тұрғындарға жеңілдетілген тұрғын үй-коммуналдық құрылыстар салу 

туралы шешімі. 1942 жылдың 23 қантары.  
КҚМА Қ. 268. Т.1. Іс.164. П.25, 25 ауд. 

 

Решение Северо-Казахстанского облисполкома о строительстве 
упрощенных жилищных и коммунально-бытовых помещений для 

эвакуированного населения. 23 января 1942 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. 
Д.164. Л.25, 25об. 
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№ 64 

 

 

 



77 
 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетіне жіберілген, өнім шығаруға 
өндірістің дайындығы жөніндегі жағдайы туралы № 460 зауыт 

директорының ақпараты. 1942 жылдың 2 мамыры. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. 
І. 146. П. 207, 207ауд. 

 

Информация директора завода № 460 о состоянии подготовки 
производства к выпуску продукции, направленная  

Кокшетаускому райисполкому.  
2 мая 1942 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.146. Л.207, 207об. 



78 
 

№ 65 

 

№ 621 (тігін машинасы) зауыттың бұйрығы. 1942 жылдың 11 мамыры.  
КҚМА. Қ. 235. Т.1а. Іс. 3. П. 1 

 

Приказ завода № 621 (швейных машин). 11 мая 1942 года.  
ГАГК. Ф. 235. Оп.1а. Д.3. Л.1 
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№ 66 

 

 

 



80 
 

 

 



81 
 

 

Солтүстік- Қазақстан облыстық партиясына жəне Көкшетау аудандық 
атқару комитетіне жіберілген № 621 зауыт директорының зауытты 
қалпына келтіру туралы ақпараты. 1942 жылдың 13 тамызы. КҚМА. 

Қ. 268. Т.1. Іс.146.П.173-174 
 

Информация директора завода № 621 о работе по восстановлению 
завода, направленная Северо-Казахстанскому обкому партии и 

Кокшетаускому райисполкому. 13 августа 1942 года. ГАГК. Ф. 268. 
Оп.1. Д.146. Л.173-174 

 



82 
 

№ 67 

 
 

Фабрикалар базасында зауыттық оқыту мектептерін ұйымдастыру 
туралы Солтүстік-Қазақстан облыстық партия комитеті бюросының 
жəне облыстық атқару комитетінің шешімі. 1942 жылдың 15 қазаны. 

КҚМА. Қ. 268. Т.1. Іс.146.П.142 
 

Постановление бюро Северо-Казахстанского обкома партии и 
облисполкома об организации школ фабрично-заводского обучения  

на базе заводов.  
15 октября 1942 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.146. Л.142. 
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№ 68 

 

«Қазақстанның колхозшысы» қуатты танк бағанасын салуға көп 
қаражат бөлеміз» мақаласы. 1942 жылдың 20 желтоқсаны.  

КҚМА «Колхоз жолы» газеті. 1 б.  
 

Статья «Дадим больше средств на постройку мощной танковой 
колонны «Колхозник Казахстана». 20 декабря 1942 года.  

ГАГК. Газета «Колхозный путь». с.1 
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№ 69 

 

Көкшетау аудандық атқару комитетіне Солтүстік-Қазақстан облыстық 
атқару комитетінің эвакуациялық аурухананы таратуының тоқтатуы 

жəне жұмысын қалпына келтіру туралы жолдаған жеделхаты.  
1942 жыл.  

КҚМА. Қ. 268. Т.1. Іс.146.П.94. 
 

Телеграмма Северо-Казахстанского облисполкома о прекращении 
расформирования эвакогоспиталя и восстановлении его работы, 

направленная Кокшетаускому райисполкому. 1942 год.  
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.146. Л.94 
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№  70 
 

 
 

1943 жылдың 30 қаңтарындағы, Солтүстік Қазақстан облыстық атқару 
комитетінің төрағасына арналған  № 621 зауыттың хаты. 

 КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 146. П. 106 
 

Письмо завода № 621, адресованное председателю Северо-
Казахстанского облисполкома от 30 января 1943 года.  

ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.146. Л.106 
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№  71 
 

 
 

1943 жылғы 15 наурыздан 1 сəуірге дейінгі соғыс ардагерлерінің 
отбасыларына Көкшетау аудандық мемлекеттік қамтамасыз ету жəне 
тұрмыстық қызмет көрсету бөлімінің жұмысы туралы есебі. КҚМА. Қ. 

268. Т. 1. Іс. 208. П. 253 
 

Отчет о работе Кокшетауского районного отдела гособеспечения и 
бытового обслуживания семей фронтовиков  
за период с 15 марта по 1 апреля 1943 года. 

ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.208. Л.253 
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№ 72 
 

 
 

Көкшетау аудандық атқару комитеті атына қосалқы шаруашылықты 
ұйымдастыруға көмек сұраған Көкшетау қазақ орта мектебі 

директорының хаты. 1943 жылдың 14 шілдесі.  
КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 196. П. 12. 

 

Письмо директора Кокшетауской казахской средней школы с просьбой 
об оказании помощи в организации подсобного хозяйства, адресованное 

Кокшетаускому райисполкому. 14 июля 1943 года. 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.196. Л.12. 

 



88 
 

№ 73 
 

 
 

Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару комитетінің Ұлы Отан соғысы 
кезінде азаматтарға келтірілген залалды есепке алу туралы шешімі. 

1943 жылдың 30 желтоқсаны. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 202. П. 281. 
 

Решение Северо-Казахстанского облисполкома о проведении учета 
ущерба, нанесенного гражданам во время Великой  

Отечественной войны.  
30 декабря 1943 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.202. Л.28. 
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№ 74 
 

 

№ 621 зауыт аумағының жоспары. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 146. П. 104 
План территории завода № 621. 1943 год.  

ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.146. Л.104 
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№ 75 

 

 



91 
 

 

 

№ 621  зауыттың партия ұйымдастырушысының құпия хаты.  
1944 жылдың 8 сəуірі. КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.175 

 

Секретное письмо парторга завода № 621. 8 апреля 1944 года.  
ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.175 
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№ 76 

 
 

Арнайы қоныстанушыларға əлеуметтік жəне материалдық жағдай 
жасау туралы Көкшетау аудандық атқару комитеті отырысының 

хаттамасынан үзінді. 1944 жылдың 12 желтоқсаны.  
КҚМА. Қ.268. Т.1. Іс.218. П. 129 ауд. 

 

Выписка из протокола заседания Кокшетауского райисполкома  
о создании социально-бытовых и материальных условий  

для спецпереселенцев.  
12 декабря 1944 года. ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.218 Л.129об. 
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№ 77 

 

М. Валиевке «1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысындағы ерең еңбегі 
үшін» медалімен марапаттауға «Колхоз жолы» газетінің 
қызметкерлеріне арналған мінездеме-ұсынымдары.  

КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 238. П.8 
 

Характеристика-представление на Валиева М. к награждению медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы» 

на работников газеты «Колхоз жолы» 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.238. Л.8 
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№ 78 

 

В. Гулинувке «1941-1945 жылғы Ұлы Отан соғысындағы ерең еңбегі 
үшін» медалімен марапаттауға «Колхоз жолы» газетінің 
қызметкерлеріне арналған мінездеме-ұсынымдары.  

КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 238. П.7 
 

Характеристика-представление на Гулина В. к награждению медалью  
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы»  

на работников газеты «Колхоз жолы» 
ГАГК. Ф. 268. Оп.1. Д.238. Л.7 
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№ 79 

 

«1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысындағы ерең еңбегі үшін» 
медалін тағайындау туралы ережесі. КҚМА. Қ. 268. Т. 1. Іс. 239. П. 153 

 

Положение об учреждении медали «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы»  

ГАГК. Ф.268. Оп.1. Д.239. Л. 153 
 
 



96 
 

№ 80 

 

Еңбек ардагері, ҰОС кезіндегі жүргізушілердің бригадирі - Кайнетдин 
Кажкенов. (түсірілген уақыты белгіленбеген). КҚМА. № 72 

Кайнетдин Кажкенов - ветеран труда, бригадир шоферов в годы ВОВ.  
(дата снимка не установлена). ГАГК. № 72  
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№ 81 

 

ҰОС жылдарындағы республикалық жарыста бірінші орынды жеңіп 
алған К. Кажкеновтың бригадасы. (түсірілген уақыты белгіленбеген). 

 КҚМА. № 74 
 

Бригада К.Кажкенова, занявшая первое место в республиканском 
соревновании в годы ВОВ. (дата снимка не установлена). ГАГК. № 74    
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№ 82 

 

Тыл еңбеккері, Кокчетав қалалық партия комитетінің нұсқаушысы, 
халық депутаттары қалалық Кеңесінің депутаты -  Гүлбану Ғалиқызы 

Мукушева.   (дата снимка не установлена). КҚМА. № 5440 
 

Мукушева Гульбану Галиевна - труженник тыла, инструктор 
Кокчетавского горкома партии, депутат городского  

Совета народных депутатов.   
(дата снимка не установлена). ГАГК. № 5440 
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№ 83 
 

 
 

314 атқыштар дивизиясы жауынгерлерінің арасында М. Л. Бузина. 
Ленинград қаласы Синявский (Көк) батпақтары.  
маусым 1943 жылы. КҚМА. Қ. 291. Т. 1с.13. П.1 

 

Бузина М.Л. среди бойцов 314 стрелковой дивизии.  
Синявские болота г. Ленинград, июнь 1943 года. ГАГК. Ф.291. 

Оп.1.Д.13.Л.1 
 

№ 84 
 

 
 

Бузина Мария Лаврентьевна солтүстік майданның жауынгерлерімен, 
1943 жылдың маусымы. КҚМА. № 77 

Бузина Мария Лаврентьевна  с бойцами  северного фронта, июнь 
1943 года.  ГАГК. № 77 
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№ 85 
 

 
   

 Бузина Мария Лаврентьевна солтүстік майданның 
жауынгерлерімен, 1943 жылдың маусымы. КҚМА. № 77/2 

 

Бузина Мария Лаврентьевна с бойцами северного фронта, июнь 
1943 года. ГАГК. № 77/2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



102 
 

№ 86 
 

 
 

М.Л. Бузинаның солтүстік майдандағы болу туралы «Колхоз жолы» 
газетіндегі ескерту. КҚМА. «Колхоз жолы» газеті.  

1943 жылдың 24 маусымы. 2 б. 
 

Заметка в газете «Колхозный путь» о пребывании М.Л. Бузиной на 
северном фронте. ГАГК. Газета «Колхозный путь».  

24 июня 1943 года. с.2. 
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№ 87 
1943 жылы Ленинград майданына сыйлықтарды жеткізу туралы 

КПСС мүшесі Бузина Мария Лаврентьевнаның естелігі 
 

Соғыс басталғанда біздің əрқайсымыз сүйікті Отанымызды қорғауды 
өз парызымыз деп санадық. Қызыл Əскер қатарына ерікті түрде кіру туралы 
өтініш жастардан, қарттардан, əйелдер мен қыздардан түсті.  Көкшетау 
қаласының қыздарынан келіп түскен өтініштердің қатарында меніңде 
бақытты өтінішім болды «сол кезде біз солай атағанбыз», майданға кетіп, ал 
мен жəне басқа да көптеген қыздар ІІМ ішкі əскерлеріне жұмылдырылған 
болатынбыз. 

Мен Кокчетав ауданы ІІМ 14 колониясының атқышы болып жұмыс 
істедім, содан кейін Кокчетав қаласында ұйымдастырылуымен байланысты 
35 колонияға ауыстым, онда комсомол ұйымының босатылған хатшысы 
жəне бастықтың мəдени-тəрбие жөніндегі орынбасары қызметінде болдым. 

1943 жылдың сəуір айының ортасында Кокчетав аудандық комсомол 
партиясының шешімі бойынша 1 мамыр күні Ленинград түбінде болған 314 
Солтүстік-Қазақстандық атқыштар дивизиясының жауынгерлеріне 
сыйлықтар беру тапсырылды. 

Менің алда болатын майданға баруым туралы хабар бүкіл ауданнан 
тез тарап кетті. Соғыс кезінде тыл штабы аудандық партия комитетінің 
атына жылы заттар мен жеке сəлемдемелердің көптеген азық-түліктері келіп 
түсе бастады. 

1943 жылдың 20 сəуірінде вагондарды тиеу басталуы тиіс болды. 
Бірақ мұның бəрін қаладан станцияға қалай жеткізу керек? Барлық көлігі 
бар жəне көптеген адамдар көктемгі егіске жұмылдырылған. Сол кезде 
қалада бір жалғыз жылқы болды, ол аудандық комитетінің бірінші хатшысы 
жолдас Қонтарбаевқа  бекітілген. Міне осы атқа екі тəулік ішінде вагон 
тиелді. 22 сəуір екі вагон істен шыққанға дейін толтырылып, мен 
Петропавловск қаласына жіберілдім. 

Тылдағы қиындықтарға қарамастан, кокчетавтықтар өз 
қорғаушыларына ет, ысталған ет, май, консервілер, жылы киім-кешек, нан 
өнімдерін, Айдабул спиртін, махоркалар мен т.б. жіберілген, тек жеке 
сəлемдемелердің өзі 0,5 вагон болды. 

Петропавловскқа келіп түсенде, ауа райы бұзылды.  Солтүстік суық 
жел соғып, қар жауып, артынан жаңбыр жауды. Үш күн үздіксіз жаңбырдың 
астында Петропавловскіде шоғырландырылған сыйлықтарды тиеу 
жүргізілді. 

1943 жылдың 25 сəуірінде жолға біздің құрамымыздан 6 вагон: 
Молотов-Волгоград-Волховстрой-Буй-Лаврово станциясы бағыты бойынша 
аттанды. Петропавловск қаласының еңбекшілерінен Солтүстік-Қазақстан 
атқыштар девизиясының 314 жерлестеріне Петропавл паровоз депосының 
машинисті жіберілген. 

Біз баяу қозғалдық.  Барлық станцияларда үлкен шоғырлану болды, 
алға жылжу  мүмкін емес көрінді. Жолды өту үшін неше түрлі 
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шындықпенде, өтірікпен де өтуге тура келді. Кей жерде қазақстан 
махоркасымен, кейде спиртпен, солай алғада жылжып қаласың.  

Біздің алға жылжуымыз күн сайын күрделенді, өйткені майдан 
сызығына жақындадық. Молотов қаласына дейін біздің эшелонды ІІМ Ішкі 
əскерлері алып жүрді, содан кейін біз шекарашылардың күшейтілген 
күзетіне алындық. Вагондарда эениткалар орнатылды жəне шекаралық 
əскерлер бізді баратын жерімізге дейін  алып жүрді. 

Бірінші жекпе-жекті біз Волховстрой түбінде қабылдадық. Жер 
астында вагодар снарядтардың  үзілуінен айырылып қалды, бірақ өлімнің 
болуы деген ойдан қорқу емес, басымда бір ғана ой осының барлығын 
сақтап қалу, баратын жеріне жеткізу туралы ғана ойладым... 

Сонымен біз бес тəулік бойы Волховстрой түбінде тұрдық, себебі 
немістер осы темір жол ауданына тоқтамастан оқ атты. Сапер əскерлері 
қираған темір жол желісін қалпына келтіре бастады, кейде оқ-дəрілері бар 
бірнеше эшелондарды жіберуге үлгеріп отырды, ал таңертең немістер 
қайтадан жаңа артиллериялық отты ашып, түнде жасалған барлық 
нəрселерді қиратты.  

Соңғы аялдамаға біз 1943 жылдың 10 мамырында ғана келдік. Бұл 
жерде кезінде Лаврово станциясы тұрған, біздің келгенімізде  ол жер 
бетінен мүлдем жойылып кеткендей. Оның орнында вокзал ғимаратын 
ауыстырған жалғыз вагон тұрды. 

Сапар барысында біз 314 Солтүстік-Қазақстан атқыштар 
дивизиясының командиріне алдағы кездесуіміз туралы жеделхат жібердік. 
Əскери жағдайға қарамастан, дивизия делегациясымен кездесу салтанатты 
түрде өтті. 

Біз вагоннан шығып үлгермедік, бізді митинг өтетін жерге қолдарына 
алып барды. Мұнда жылы сөздермен: дивизия орынбасары Алексеев, 
дивизия газетінің редакторы Богатырев жəне қатардағы сарбаздар сөйледі. 
Бұл жерде жеткізілгеннің барлығы акт бойынша тапсырылды, машинаға 
жүктелді жəне бізді 314 Солтүстік-Қазақстан атқыштар дивизиясының 
штабына жіберді. Бұл дивизия 1941 жылы Петропавл қаласында Солтүстік 
Қазақстан тумаларынан құралған. Дивизия Ленин қаласының қорғанысында 
тұрды, Ленинград қоршауын ауыстырды, Отан үшін қатал шайқастарға, 
соның ішінде Ленинград облысының Чудово ауданында қатысты, біздің 
келу сəтінде ол Сенявский батпақтарында демалуда тұрды... 

Бұл жерде мен Кокчетав қаласы мен Кокчетав  ауданынан өте көп 
адамдарды жолықтырдым, соның ішінде дивизия газетінің хатшысы болып 
жұмыс істеген Илья Иванович Чемезовті, осы газеттің редакторы 
Богатыревті, дивизия əскери тергеушісі Верясов Георгий Семеновичті, 
Александров колхозының бұрынғы төрағасы Кожаканов, Мурзалимовті (гор 
жұмыс істейтін) ... жəне көптеген басқаларын кездестірдім.  

Сонымен біздің полктен полкке, ротадан ротаға саяхатымыз басталды. 
Жəне біз қандай да жерге барсақта, өте жылы жақсы қарсы алды. 

Біз алдыңғы қатарлы желіде болған жерлестерімізде де болдық. Отан 
үшін шайқаста қаза тапқан бауырлас жауынгерлердің зираттарына бардық. 
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Бұл жерде менің жерлестерім Кокчетавтықтар Муратов жəне бұрынғы 
элеватордың директоры Рыбалко жерленген. Қоршауда болған соң, ол 
соңғы оққа дейін күресті, ал соңғысын өзіне жіберді.  Осылай біз майданда 
үш ай болдық. Біздің кетуімізге қарай Волховстрой түбінде оқ атқан кезде 
ірі қираған вагондар жөнделді. 

Қоштасу сəті келді. Дивизия қолбасшылығы Петропавл мұражайы 
үшін қарудың барлық түрлерін олжалардың үлкен санын жіберді, дивизия 
командирі Алиев Кокчетав аудандық комитетінің бірінші хатшысы 
Қантарбаевқа атаулы неміс автоматын жіберді. Маған атаулы тапанша 
берілді. 

Əр жауынгер біздің келуімізге алғыс білдіргісі келді, қандайда бір 
сыйлықтар беру, ал солдатта не болуы мүмкін, екі жыл соғысып, 
Лениградтық блокадоны өткізді, жəне қазыр атыс астында. Бірақ 
майдангерлер бұл жағдайдың амалын тауып, төс белгілерін, қарандаштарын 
қоршауда бастан кешкен, майдандық қасықтарын, жорықтық котелдарын  
бізге сыйға тартты. Гречухин өзі жасаған жəне атаулы финкасын сыйлады. 
Сыйға тартуға біреуі бір нəрсе таба алмағаннан, басындағы кубанканы 
шешіп маған кигізді. Олардың көпшілігі өздерінің туыстары мен 
жақындарына шағын  сыйлықтар жіберді.  

Барлығымен қоштасып, біз кері жолға аттандық, дивизия жаңа қатал 
шайқасқа дайындалуын жалғастырды. Біздің көптеген ағаларымыз бен 
қарындастарымыздың, əкелеріміз бен аналарымыздың əліде 
басқыншылықтың астында болғаны жəне олардың өлім-жітімі біздің 
жауынгерлердің жаңа еріктеріне шақырды. 

Біз көптеген адамдармен бұдан былай көріспейтінімізді сездік, 
өйткені оларға əлі де көп қиянат соғыстардан өту, онда олардың көпшілігі 
өз өмірлерін біздің Отанымыздың бостандығы мен тəуелсіздігі үшін өлімге 
қиюға тура келетінін білдік, бірақ біз барлығымыз жау сынатын күні мен 
сағаты туатынын жəне жеңіс біздікі болатынына сенімді болдық.  

 
М. Бузина, 1959 жылдың сəуірі. 

КҚМА. Қ.291. Т.1. Іс.13. П.2-4 
 
 

Воспоминание члена КПСС Бузиной Марии Лаврентьевны о доставке 
подарков на Ленинградский фронт в 1943 году 

 

Когда началась война, каждый из нас считал своим долгом встать на 
защиту своей любимой родины. Заявления о добровольном вступлении в 
ряды Красной Армии поступали от молодежи, стариков, женщин и девушек. 
В числе заявлений, поступивших от девушек г. Кокчетава, было и мое 
заявление. Счастливчики, «как мы их тогда называли», уезжали на фронт, а 
я и многие другие девушки были мобилизованы во внутренних войсках 
МВД.  
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Первоначально я работала стрелком в 14 колонии МВД Кокчетавского 
района, затем в связи с организацией в г.Кокчетаве 35 колонии, я была 
переведена в эту колонию, где работала освобожденным секретарем 
комсомольской организации и зам.начальника по культурно-
воспитательной части. 

В середине апреля 1943 года вызывает секретарь Кокчетавского 
райкома комсомола Михаил Красников и говорит, что по решению райкома 
партии и комсомола мне поручено к 1 мая доставить подарки бойцам 314 
Северо-Казахстанской стрелковой дивизии, которая находилась под 
Ленинградом. 

Весть о моей предстоящей поездке на фронт быстро пролетела весь 
район. В адрес райкома партии, или как его тогда называли во время войны 
«штаб тыла», стало поступать большое количество продуктов питания, 
теплых вещей и индивидуальных посылок.  

20 апреля 1943 года должна была начаться погрузка вагонов. Но как 
перевезти все это из города на станцию? Весь имеющий транспорт и 
большое количество людей были мобилизованы на весенний сев. В то время 
в городе была одна единственная лошадь, которая закреплена за первым 
секретарем райкома тов. Контарбаевым. И вот на этом коне в течение двух 
суток производилась погрузка вагонов. 22 апреля, заполнив до отказа два 
вагона, я отправилась в г. Петропавловск. 

Несмотря на большие трудности в тылу, кокчетавцы послали своим 
защитникам много мяса, копченостей, масла, сала, консервы, теплые вещи, 
хлебные изделия, Айдабульский спирт, махорки и т.д. одних только 
индивидуальных посылок было 0,5 вагона. 

Прибыв в Петропавловск, погода испортилась. Подул холодный 
северный ветер, пошел снег, затем дождь. Трое суток под непрерывным 
дождем велась погрузка подарков, сконцентрированных в Петропавловске.  

25 апреля 1943 года из Петропавловска отправился наш состав из 6 
вагонов в путь-дорожку, по маршруту: Молотов-Волгоград-Волховстрой-
Буй-станция Лаврово. Делегатом к землякам 314 Северо-Казахстанской 
стрелковой дивизии от трудящихся города Петропавловска был послан 
машинист Петропавловского паровозного депо. 

Двигались мы медленно. На всех станциях было такое скопление, что 
порою казалось вообще невозможно продвижение вперед. Приходилось 
пробивать дорогу всякими правдами и неправдами. Где подкупишь 
казахстанской махоркой, где спиртком и поглядишь опять двинулись 
вперед. 

С каждым днем наше продвижение вперед усложнялось, так как 
приближались к линии фронта. До г.Молотова (Пермь) наш эшелон 
сопровождали внутренние войска МВД, затем мы были взяты под 
усиленную охрану пограничников. На вагонах были установлены эенитки и 
так пограничные войска сопровождали нас до самого места назначения. 
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Первый бой мы приняли под Волховстроем. На подступах немцы 
открыли по нам ураганный огонь из артиллерии, земля под нами дрожала, 
вагоны качались от разрывов снарядов, но мысль о возможной смерти не 
приходила в голову, я думала только об одном – как бы сохранить все, 
доставить до места назначения... 

И так мы простояли под Волховстроем пять суток, так как немцы 
беспрерывно обстреливали этот район железной  дороги. По ночам 
саперные войска восстанавливали разрушенную железно-дорожную линию, 
иногда успевали пропустить несколько эшелонов с боеприпасами, а утром 
немцы вновь открывали артиллерийский огонь и разрушали все, что было 
сделано за ночь. 

На конечную остановку мы прибыли только 10 мая 1943 года. На этом 
месте когда-то стояла ст.Лаврово – к нашему приезду она была совершенно 
стерта с лица земли. На ее месте стоял один единственный вагон, который 
заменял здание вокзала.  

Еще будучи в пути следования, мы послали телеграмму командиру 
314 Северо-Казахстанской стрелковой дивизии о нашей предстоящей 
встрече.  Несмотря на военную обстановку, встреча с делегацией дивизии 
была торжественной. 

Не  успели мы выйти из вагона, как нас подхватили и понесли на 
руках к месту, где состоялся митинг. Здесь выступили с теплыми речами: 
заместитель дивизии Алексеев, редактор дивизионной газеты Богатырев и 
рядовые солдаты. Здесь же все доставленное было передано по акту, 
нагружено на машину и нас повезли в штаб 314 Северо-Казахстанской 
стрелковой дивизии. Эта дивизия была сформирована в 1941 году в городе 
Петропавловске из уроженцев Северного Казахстана. Дивизия стояла на 
обороне города Ленина, перенесла блокаду Ленинграда, участвовала во 
многих ожесточенных боях за родину, в том числе в районе Чудово 
Ленинградской области, к моменту нашего приезда она стояла на отдыхе на 
Синявских болотах... 

Здесь я встретила очень многих из города Кокчетава и Кокчетавского 
района, в том числе Илью Ивановича Чемезова, который работал 
секретарем дивизионной газеты, Богатырева – редактора этой газеты, 
военного следователя дивизии Верясова Георгия Семеновича, бывшего 
председателя Александровского колхоза Кожаканова, Мурзалимова 
(работает в горсобесе)… и многих других. 

И так началось наше путешествие из полка в полк, из роты в роту. И 
везде, где бы мы ни были, всюду был оказан самый радушный прием. 

Побывали мы и у земляков, которые находились на передовой линии. 
Посетили и братские могилы бойцов, погибших в боях за Родину. Здесь 
были похоронены и мои земляки-кокчетавцы Муратов и бывший директор 
элеватора Рыбалко, который погиб вне равного бою с фашистами. 
Оказавшись в окружении, он отбивался до последней пули, а последнюю 
пустил в себя. Так мы пробыли на фронте три месяца. К нашему отъезду 
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были отремонтированы вагоны, которые крупно пощипаны во время 
обстрела под Волховстроем.  

Настал час расставания. Командование дивизии послало для 
Петропавловского музея большое количество трофеев – все возможные 
виды оружия, командир дивизии Алиев послал первому секретарю 
Кокчетавского райкома КП/б/ тов. Кантарбаеву именной немецкий автомат. 
Мне был преподнесен именной пистолет.  

Каждый из бойцов хотел отблагодарить наш приезд, преподнести 
какие-то подарки, но что могло быть у солдата, провоевал два года, перенес 
Ленинградскую блокаду, и сейчас находятся под обстрелом. Но фронтовики 
выходили из положения, они дарили нам свои нагрудные значки, 
карандаши, с которыми пережили блокаду, походные котелки, фронтовые 
ложки. Гречухин сам сделал и подарил именную финку. Один не находя 
ничего такого, что можно было подарить, он снял с головы кубанку и одел 
на меня. Многие из них посылали маленькие подарочки своим 
родственникам и близким. 

Распрощавшись со всеми, мы отправились в обратный путь, а дивизия 
продолжала готовиться к новым ожесточенным боям. Многие наши братья 
и сестры, отцы и матери все еще находились под оккупацией и их 
смертельные стоны звали наших бойцов на новые подвиги. 

Расставаясь, мы знали, что со многими нам не придется больше 
увидеться, так как впереди у них еще много ожесточенных схваток, где 
многим из них придется отдать свою жизнь во имя свободы и 
независимости нашей Родины, нашего народа, но мы все были уверены, что 
настанет день и час, когда враг будет разбит и победа будет за нами.   

 
М. Бузина, апрель 1959 года 

ГАГК. Ф.291. Оп.1. Д.13.Л. 2-4 
 

№ 88  

ҰОС қатысқан В.В. Зиновьевпен Арықбалық орта мектебі  
оқушыларының хат алмасулары 

 

Сəлеметсіңдер ме менің жас достарым! Сіздермен құрметті Ксения 
Петровна! СТҚ тұралы еске алуымызда жалғастырамыз. 1941 жылдың 14 
шілдесі болатын, біздің суасты қайығымыз Балтық флотының жауынгерлік 
бұйрығын  орындайды, су астында перескоп арқылы бақылаймыз, ал олар 
екеу еді, бірі шетінде, бірі ауамен... 

Қайықпен капитан-лейтенант жолдас Середа басқарады, қайықта 3-ші 
рангтың капитаны жолдас Тузов, дивизион командері комиссары жолдас 
Шапошников жəне қалған команда бар болғаны 54 адам. Таңғы сағат 11-де 
горизонтта миналармен, снарядтармен тиелген жаудың қөлік-кемесі пайда 
болды жəне біздің суға жіберілді Жауынгерлік дабыл жəне барлық халық 
өздерінің жауынгерлік бекеттерін алып жатыр. Бірнеше секундттан кейін екі 
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торпеда шығарылды, тікелей қарсыластың кемесіне, үлкен күш-куатқа 
жарылас, қарсылас өз миналарымен ауаға шығып, бата бастады, біздің 
қайықтың алғашқы жеңісі. Біздің аналарымыз бен əкелеріміздің қан мен 
өлімі үшін жаудың бірінші төлемі. Бірақ қарсылас бізді де бомбылары, 
жарық электр шамдары жырылып, электр моторы істен шығып, басқа да 
көптеген зақымданулар болды. Бірақ ешкім қорқып қалған жоқ, барлығы 
тетіктерді түзету бойынша жұмысқа кірісті жəне үш сағаттан кейін 
түзетілді, қайық қауіпсіз жерге шықты, ал басқа күні қайтадан өзінің 
жауынгерлік бекетінде, болды жауды аңдыды.  Бұл Данциг пен Мемель  
порттарының маңыңда, жаудың мұрнының астында бірақ өз тұған 
жағалауларынан алыс болды. Ксения Петровна картадан Балтық теңізіндегі 
осы порттарды көрсетеді... 

Зиновьев В.В. 17 сəуір 1966 жыл  
КҚМА. № 413 фотоальбом  
 
Переписка учащихся Арыкбалыкской средней школы с участником 

ВОВ Зиновьевым В.В. (письмо-воспоминание) 

Здравствуйте мои юные друзья! Ваша уважаемая Ксения Петровна! 

Продолжаем воспоминание о ВМС.  Это было 14 июля 1941 года, 
наша подводная лодка выполняет боевой приказ Балтийского флота, 
наблюдаем из подводы через перескопы, а их два- один по горизонту,  
другой по воздуху ...  

Лодкой командует капитан-лейтенант т.Середа. На лодке находится 
капитан 3-го ранга т. Тузов, командир дивизиона комиссар ... т. 
Шапошников и остальная команда всего 54 человека. В 11 часов утра на 
горизонте появился транспорт-корабль противника, груженный минами, 
снарядами и направляется в наши воды.  Боевая тревога и все на лодке 
занимают свои боевые посты. Раздается команда, носовые торпедные 
аппараты к бою, через несколько секунд выпущено две торпеды, прямо в 
корабль противника, большой силы взрыв, противник со своими минами 
взлетел на воздух и стал тонуть, первая победа нашей лодки. Первая 
расплата врагу за кровь и смерть наших матерей и отцов. Но противник стал 
и нас бомбить, погас свет, лопнули электрические лампы,  вышел из строя 
электромотор много других повреждений. Но никто не испугался, все 
взялись за работу по исправлению механизмов и через три часа все было 
исправлено, лодка вышла в безопасное место, а на другой день опять была 
на своем боевом посту,  следила за врагом. Это было около портов Данциг и 
Мемель далеко от своих родных берегов, но у врага под носом. Ксения 
Петровна вам покажет на карте в Балтийском море где эти порты... 

Зиновьев В.В. 17 апреля 1966 года 
ГАГК. № 413 фотоальбом  
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№ 89 
 

 
 

С-11 сүңгуір қайығы экипажына ескерткіш. Ескерткіштен солға қарай 
(тізесінде) В.В. Зиновьев. 1966 жыл. КҚМА. № 413 (фотоальбомы) 

 

Памятник экипажу подводной лодки С-11.  
Слева у памятника (на коленях)  

В.В. Зиновьев. 1966 год. ГАГК. № 413 (фотоальбом) 
 

№ 90 
 

 
 

Парадта В.В. Зиновьев теңізшілермен бірге кездесуі (əскерлерінің 
ортасында). 1966 жыл. КҚМА. № 413 (фотоальбомы) 

Встреча В.В. Зиновьева с моряками на параде (в центре военных).  
1966 год. ГАГК. № 413 (фотоальбом) 
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№ 91 
Прилипко Александр Тимофеевичтің Мария Петровна Кухарскаяны 

еске алуы 
 

Мен 1931 жылдың қаңтарынан КПСС-тің мүшесімін. Біздің  партияның шақыруы 
бойынша мен майданға аттандым. Соғыстың алғашқы күнінен бастап, Курск облысында 
1941-1942 жылдары əрекет еткен 40-шы əскер құрамына кіретін 62-ші атқыштар 
дивизиясының 904-ші атқыштар полкінде атқыштар ротасының алдыңғы қатарлы 
командирі болған шайқаста болдым.  

1942 жылдың маусым айында қатты шайқас басталды, осы шайқастарда мен 
жараландым. 62-ші атқыштар дивизиясына мен қайтадан бармадым, дивизия нөмірін 
жоғалтып, өзінің тіршілік етуін тоқтатты. 1943 жылдың маусымында 97-ші гвардиялық 
атқыштар дивизиясына мен 289  атқыштар полкіне атқыштар ротасының командирі 
болып тағайындалдым. 

97-ші гвардиялық атқыштар дивизиясы мен 289 атқыштар полкі курск доғасында 
əрекет етті, рота полктің құрамында ұрыстарға қатысты. Полкта мен Мария Петровна 
Кухарскаямен кездестім. Маған жолдастарым сипаттап берген, өзімде жас қыздың қандай 
құнды екенін білдім жəне көрдім. Маған жолдастарым Мария Петровна Волгоградтағы 
Волга өзеніндегі шайқаста, Волгоградтан Курск доғасына дейінгі шабуылда үлкен 
ерліктер жасағанын түсіндірді. Мария Петровна көп ұрыс алаңынан біздің 
жауынгерлердің жараланғандарының өмірін сақтап, медициналық көмек көрсетті. Мария 
Петровна тіпті өзінің өміріне қауіп қиындықтардың төніп тұрғанына қарамастан көмек 
көресетін. Мария Петровна егер қайтыс болсам, онда өзіміздің сүйікті Отанымыз үшін 
жан қиямын деп санайтын жəне айтып отыратын. Отанға деген махаббат жəне жауға 
деген өшпенділік өлімнен де артық. Бұл сөздерді көптеген адамдарға жəне мен оның 
өміріне қауіп төнгені туралы ескерткен кезде маған да айтқан. Мария Петровна Кухарская 
соғыс алаңынан 500-ге жуық жараланған жауынгерлерді шығарды. Бұл халықтық 
жауынгерлік ерліктің тарихи маңызы бар, оны ұмыту мүмкін емес. 

Мария Петровна екі жауынгерлік ғимаратты орындады, жараланғандарды ұрыс 
алаңынан шығару жəне барлау  операцияларын орындады. Мен атқыштар ротасын 
басқарған болатынмын, мен оны  Курск доғасынан Прага (Чехословакия) қаласына дейін 
шабуыл жəне қорғаныс ұрыстарында бірге үлкен жол өткенімізден білемін. Ол бақылау 
мен барлауды жақсы орындады, əскери бөлімге құнды мəліметтерді жеткізіп отырды. 
Атыс қаруын қолданбай жаулап алып, түнгі іздеуде жақсы жұмыс істеді. Рота 
жауынгерлік барлау жүргізген кезде, ол бірінші траншеяға құлап, немісті ұстап алып 
кететін. Мария Петровна Курск доғасында жəне Богодухов қаласының бағыты бойынша 
шабуыл ұрыстарда көп еңбек етті. Богодуховск ауданында Крысино ауылының жанында 
танк құрамаларының, жалпы əскери құрамалар мен артельдердің мықты шайқасы өтті. 
Шайқас бірнеше күн өтті. Бұл ұрыста мен ауыр жараланып, есімнен танып қалдым. Өз 
дивизиямыз бен полкімізге оралғаннан кейін, маған жолдастарым Мария Петровна мені 
құтқарып қалғанын, алғашқы көмек көрсеткенін айтып берді. 

 
А. Прилипко, 1974 жылдың маусымы 

КҚМА. Қ.291. Т.1. Іс.11. П. 6-7 
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Воспоминание Александра Тимофеевича Прилипко  
о Марие Петровне Кухарской 

 

Я, член КПСС с января 1931 года. По призыву нашей партии я ушел 
на фронт. С первых дней войны находился в боях на передовой командиром 
стрелковой ротой в 904-м стрелковом полку 62-й стрелковой дивизии, 
входившая в состав 40-й армии, которая действовала в 1941 на 1942 годы в 
Курской области.  

В июне месяце 1942 года начались сильные бои, в этих боях я был 
ранен. В 62-ю стрелковую дивизию я больше не возвращался, дивизия 
утратила свой номер и прекратила свое существование. Я прибыл в 97-ю 
гвардейскую стрелковую дивизию и в 289 стрелковый полк в июне 1943 
года назначен командиром стрелковой роты.  

97-я гвардейская стрелковая дивизия и 289 стрелковый полк 
действовали на курской дуге, рота участвовала в боях в составе полка. В 
полку я встретился с Марией Петровой Кухарской. Мне охарактеризовали 
товарищи и я сам узнал и видел, какую ценность удостоена молодая 
девочка. Мне объяснили товарищи, что Мария Петровна совершала 
большие подвиги в битве на реке Волге у Волгограда, в наступательных 
боях от Волгограда до Курской дуги. Мария Петровна много вынесла с поля 
боя раненных наших воинов, спасая им жизни, оказывая медицинскую 
помщь. Мария Петровна, не считаясь с трудностями, даже опасных для ее 
жизни. Мария Петровна говорила и считала если погибну, погибаю за 
любимую родину. Любовь к родине и ненависть к врагу сильнее смерти. 
Эти слова говорила многим и лично мне, когда я ее предупреждал об 
опасности для ее жизни. Мария Петровна Кухарская вынесла с поля боя до 
500 раненных воинов. Это народный боевой подвиг имеет историческое 
значение позабыть его нельзя.  

Мария Петровна выполняла два боевых задания, вынос с поля боя 
раненных и разведывательные операции. Я командовал стрелковой ротой, я 
ее знаю, с которой прошли большой путь в наступательных и 
оборонительных боях от Курской дуги до г. Прага (Чехословакия).  Она 
хорошо выполняла разведку наблюдением, доставляла в военную часть 
ценные сведения. Хорошо действовала в ночных поисках, захватывая языка 
без применения огнестрельного оружия. Хорошо действовала, когда рота 
вела разведку боем, она первой врывалась в траншею, схватывает немца и 
уходит. Мария Петровна очень много потрудилась на курской дуге и 
наступательных боях по направлению города Богодухов.  В Богодуховском 
районе у села Крысино развернулись сильные бои танковых соединений, 
общевойсковых соединений и артелей. Бои были несколько суток. В этом 
бою я был тяжело ранен и потерял сознание. Вернувшись в свою дивизию и 
полк мне, товарищи объяснили, что Мария Петровна спасла меня, оказала 
первую помощь… 

А. Прилипко, июнь 1974 года 
ГАГК. Ф.291. Оп.1. Д.11. Л. 6-7 
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№ 92 
Н. В. Лукьяновтың соғыс туралы еске алуы 

 

 Мен батальонның саяси офицері ретінде қатысқан, осы соғыста 
комсомолдық жауынгерлерінің ерлігі мен батырлығының мысалдарын 
көрсеткім келеді. 
 Мен, коммунист жəне азамат ретінде, менің кейбір жұмыстарымды 
социалистік тапсыз қоғам құруға арнаған əсем Отанымды қатты жақсы 
көремін, алдыңғы маңызды оқиғалардан тыс қала алмадым. Соғыстың 
алғашқы күнінде мені Кеңес Армиясының қатарына қабылдау туралы 
өтініш бердім. Менің өтінішім бірден қанағаттандырылмады, өйткені мен 
облыстық ауылшаруашылық басқармасы басшысының жауапты қызметінде 
болдым. Бірақ ол көп ұзамай əскер құрамын құру жөніндегі аудандық 
əскери қабылдау бөлімінің бірнеше нұсқауларын орындай отырып, 
қорғаныс шебінің саяси офицері ретінде шақырылып, 1942 жылдың 
сəуірінен бастап жеке тау шаңғысы батальонының комиссары болып 
тағайындалдым, кейіннен комиссарлар мен политруктар институты 
таратылып,  Глав.Пуркка командирдің оқу-жаттығу жəне батальондардың 
саяси істер жөніндегі орынбасары лауазымын бекітті. 
 Польша, Германиямен соғысып, Чехословакия астанасы Прага 
қаласында соғысты аяқтады. Соғыс жылдарында: өртенген ауылдар мен 
қалалар, қираған кəсіпорындарды, көп нəрсені көріп, сезінуге тура келді. 
Соғыста қайтыс болған жақындарын жоқтаған қарттардың, аналардың, 
əйелдердің, апалы-сіңлілердің жəне балалардың көз жасы. 
 Фашистік Германия мен оның əскері жеңіліс табалдырығында жəне 
өлім алдында тұрғанына қарамастан, 1945 жылдың сəуірінде фашистік 
əскерлердің командасы үмітсіздік əрекетін көрсетті: Баузен аймағында, 
Дрезденге жақын жерде Вайсенберг нацистік дала маршалы мен 
Бреслаудың  (Вацлав) жанында 40 мың адаммен қоршалған топ 
«Сталинград қазандығын» біріктіріп, құру туралы шешім қабылдады жəне 
біздің 52-армия 48-ші корпусының Черкес Қызыл Ту дивизиясы қоршалды. 
7 күн шайқасты. Жау командасы өздерінің империялық дивизиялары мен 
Власов армиясының бөлімдерін бізге қарсы лақтырды. Біз қоршаған ортадан 
аман шығып, оларға қатты соққылар жасадық. Украинадан, Беларуссиядан 
жəне Ресей Федерациясының кейбір аймақтарынан мəжбүрлеп ұрланған 
контрагенттік лагерлерден - фашистік тұтқыннан көптеген отбасылар 
босатылды. 
 Бірнеше лайықты мемлекеттік марапаттарға ие Комсомол, біздің 
Коммунистік партиямыздың адал көмекшісі жəне ыдырауы болды жəне 
болып табылады. Олардың көпшілігі Кеңес Қарулы Күштеріне ерікті 
ретінде қосылды, орта мектепті бітірмей жəне еліміздің əртүрлі оқу 
орындарынан Отанымызды жеккөрінішті неміс басқыншыларынан 
босатуды мақсат етіп келді. Көптеген комсомол мүшелері офицерлік 
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мектептердің қысқартылған бағдарламасынан өтіп, взводтардың, 
роталардың жəне батальондардың батыл жəне қайсар командирлері болды. 
Мысалы, ВЛКСМ мүшесі, кейіннен Иркутск қаласынан 1923 жылы туған 
КППС мүшесі Я. И. Меерович соғыс соңына қарай жаяу əскер атқыштар 
батальонының командиріне дейін жетті. Соғыс кезінде көрсеткен ерлігі мен 
батылдығы үшін А. Невский, Қызыл Ту ордендерімен, екі Қызыл жұлдыз 
орденімен жəне т.б. марапатталған. Астрахан балалар үйінің 
тəрбиеленушісі, комсомолшы, батылдық пен тапқырлық танытты. ... қарулы 
неміспен көзбе көз қалғанын сезген ол, 15 жасына қарамастан оны 
қарусыздандырып, тұтқындап жəне батальонның орналасқан жеріне алып 
келе алды. Неміс фашистерімен менің батальонымның комсомолшылары – 
Украинадан жолдас Дудник, Рыбак, Дикий, Гончаренко, Мəскеуден – 
жолдас Н. Якушев жəне басқалары шайқасты. Нəтижесінде олардың 
барлығы үкіметтік наградалармен марапатталды.  
 Көп батырлық жетістіктерді, тылда да, майданда да жасаған кеңестік 
əйелдер. Біздің батальонда санитаршы міндетін атқарған қыз болды. 
Ұрыстардың бірінде ол көзінен айрылды. Госпитальдан кейін қайтадан 
батальонға оралды. Өте батыл болды. Дер кезінде медициналық көмек 
көрсеткені үшін Қызыл Ту орденімен марапатталды. Жауды талқандау 
ісінде, сол жылдардағы əйелдерге, тылдағы жəне майдандағы  баға жетпес 
еңбектері үшін үлкен рахмет жəне төмен тағзым етуіміз керек... 
 Жəне сөз соңында, Владимир Каныгин жазған өлеңін оқып бергім 
келіп отыр... 

Н. Лукьянов. 1979  жыл 
КҚМА.  Қ. 303. Т.1. Іс.11. П. 15-19 
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Воспоминание Николая  Васильевича Лукьянова о войне 
 

Мне хочется показать образцы храбрости и геройства комсомольцев-
однополчан в эту войну, в которой я участвовал в качестве политработника 
батальона.  

Я как коммунист и гражданин, кровно любящий свою прекрасную 
Родину, вложивший некоторую толику своего труда в построение 
социалистического бесклассового общества, не мог стоять в стороне от 
предшествующих важных событий. Подал в первый же день войны 
заявление о зачислении меня в ряды Советской Армии. Просьба моя сразу 
не была удовлетворена, ибо я также находился на ответственном посту 
заведующего райсельзохотделом. Но вскоре был призван, первоначально 
выполнял ряд поручений райвоенкомата по формированию воинских 
команд, политруком оборонительных рубежей, а с апреля 1942 года был 
назначен комиссаром отдельного лыжного батальона, а впоследствии с 
отменой института комиссаров и политруков рот. Глав.Пуркка утвердило в 
должности зам.комбата по политчасти учебных и линейных батальонов.  

С боями прошел Польшу, Германию, завершив войну в столице 
Чехословакии в г. Праге. Много пришлось испытать и увидеть за годы 
войны: сожженые села и города, разрушенные предприятия. Слезы 
стариков, матерей, жен, сестер и детей, оплакивающих своих родных, 
погибших в боях. 

Несмотря на то, что гитлеровская Германия и ее армия стояли на 
пороге разгрома и были обречены на гибель, командование гитлеровских 
войск в апреле 1945 года проявило акт отчаяния: в районе Бауцен, 
Вайсенберг вблизи от Дрездена войска гитлеровского фельдмаршала и 
окруженная 40 тыс. группировка под Бреслау (Вацлав) решили соединиться 
и создать своеобразный «Сталинградский котел» и наша Черкесская 
Краснознаменная дивизия 48 корпуса 52 армии оказалась окруженной. 
Бились 7 суток. Командование врага бросило против нас свои имперские 
дивизии и части власовской армии. Мы выстояли и прорвались из 
окружения, нанеся им в свою очередь чувствительные удары. Освободив из 
фашисткой неволи – контрационных лагерей очень много семей, насильно 
угнанных из Украины, Белоруссии и некоторых областей Российской 
Федерации. 

Комсомол был и есть верный помощник и разерв нашей 
Коммунистической партии, он заслуженно имеет несколько 
правительственных наград. Многие из них в ряды советских Вооруженных 
Сил пришли добровольцами, не закончив среднюю школу и из различных 
институтов нашей страны, поставив перед собой цель- освободить нашу 
Родину от ненавистных немецких оккупантов. Многие из числа 
комсомольцев, пройдя по сокращенной программе офицерские школы 
становились бесстрашными и волевыми командирами взводов, рот и 
батальонов. Так, например, член ВЛКСМ, а впоследствии член  КПСС т. 
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Меерович Я.И., рождения 1923 года из г. Иркутска к концу войны дошел до 
командира пехотного стрелкового батальона. За отвагу и храбрость, 
проявленную в боях, был награжден орденами А.Невского, Красного 
Знамени, двумя орденами Красной звезды и др. Проявил смелость и 
находчивость комсомолец, воспитанник Астраханского детского дома 
т.Жук. Очутившись один на один с вооруженным немцем, сумел его 
разоружить, взять в плен и привести в расположение батальона, несмотря на 
свои 15 лет.  

Мужественно боролись с немецкими фашистами комсомольцы моего 
батальона – из Украины т. Дудник, Рыбак, Дикий, Гончаренко, из под 
Москвы – т. Якушев Н. и др. В результате все они были заслужено 
награждены правительственными наградами. 

Много героических свершений, как в тылу, так и на фронте совершали 
советские женщины. У нас в батальоне была девушка, выполняла 
обязанности санинструктора. В одном из боев ей выбили глаз. После 
госпиталя снова возвратилась в батальон. Была очень отважная. За 
своевременное оказание медицинской помощи раненым, была награждена 
орденом Красного Знамени. Мы должны отдать женщинам тех лет за их 
неоценимый труд в тылу и на фронте в деле разгрома врага большое 
спасибо и низкий поклон. ...  

И в заключении мне хочется зачитать стихотворение, написанное 
Владимиром Каныгиным:                                           

Ветераны 
В могилах братских, в сопредельных странах 

В земле родной от Волги до Карпат 
От ран сквозных, погибшие и рваных 

Спасатели Отечества лежат. 
 

И нас живых, становится все меньше – 
Мы старимся под бременем годов 
А было время, каждый шаг увенчан 
Салютами в честь взятых городов. 

 

Овеянные славой, мы шагали 
И, как пароль в иные времена, 
Звенели на груди у нас медали, 

Рубиново сияли ордена. 
 

Расправь же, друг, натруженную спину, 
Награды фронтовые приколи, 

Ведь на твои священные седины, 
Равнение держит молодость земли. 

           
Н. Лукьянов. 1979 год 

ГАГК.  Ф. 303. Оп.1. Д.11. Л. 15-19 
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№ 93 
ҰОС қатысқан Давлетов Асылбек Джазиевичтің естеліктері 

 

Кокчетав облысы, Арықбалык ауданы, Альжанка ауылында 1925 
жылдың 10 қарашасында дүниеге келді. Ата-анасы соңғы күнге дейін 
колхозда жұмыс істеді. Əкесі 1943 жылы Мəскеу түбіндегі майданда қайтыс 
болды, анасы да 1943 жылы аурудан қайтыс болды.  

Өзі мектепте оқып, 1941 жылы 8 сыныпты бітіргеннен кейін колхозда 
əртүрлі қызметтерде жұмыс істей бастады, кейін 1943 жылы ақпан айында 
Кеңес Армиясы қатарына шақырылды. Алғашында Қырғыз КСР Фрунзе 
қаласында əскери-далалық училищеде қызмет етті, ал 1943 жылдың 
маусымынан бастап 13 гвардиялық əуе-десанттық бригадасының 
құрамында, əуе-десанттық əскерлерде автоматшы болып қызмет ете 
бастады, содан кейін бригада 1943 жылдың қараша-желтоқсан айларында 
қайта құрылып, құрамында 99 гвардиялық атқыштар девиздері бар 300 
гвардиялық атқыштар полкімен аталды. Полк пен девизияның құрамында 
1945 жылдың қарашасына дейін қызмет етті. 99 гвардиялық атқыштар 
девиздері бар 300 гвардиялық атқыштар полкінің құрамында Карель 
майданында жəне 3-ші Украин майданына қатысты. 300 гвардиялық 
атқыштар полкінің құрамындағы Карель майданында «Сверь» өзенін кесіп 
өтіп, Лаймола (Монортейм желісі-əскери қорғаныс құрылысына дейін) 
станциясына дейін жетті, қыркүйек айында біздің бөліміміз алынып, жаңа 
сарбаздармен бөлім құрамын толықтыруға жіберді. Белоруссияның Орша 
қаласына келді, онда қайтадан десантшылар болып, бірнеше секіру жасап, 
жаудың тылына десант етуге дайындалды,алайда мұндай қажеттілік 
жойылды, 1944 жылдың қараша айында жаяу əскеріне қайта рəсімдеп, 300 
гвардиялық атқыш полкіне ауысып майданға жіберілді. Бастапқыда 
сондалин плацдармына (Польша) , біресе 3-ші Украин майданына жіберді. 
Шабуыл 1945 жылдың наурыз айының басында басталды. Селеш өзені 
Балатол жерінде 11 неміс танктік ұраны қоршалған жəне тұтқынға 
алынған... Будапешт түбіндегі Буффокк қаласының госпиталінде жатып, 
мамыр айының басында өз бөліміне қайтадан келіп, 1945 жылдың қазан 
айына борышын өтеді.. Содан кейін біздің бөлім ыдырап, мені басқа бөлімге 
жіберді, тек десантник ретінде емес, артиллериялық бөлімге, осы бөлімнің 
құрамында 1946 жылдың қазанына дейін борышымды өтедім. Австрияда 
оккупацияланған əскерде, Отанымызға Украинаға оралдық жəне 1950 
жылдың мамырына дейін Əскерде борышымды өтедім. 

 
Давлетов А., 1984 жылдың сəуірі 

КҚМА. Қ.474. Т.1. Іс.8 
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Воспоминание Давлетова Асылбека Джазиевича об участии в Великой 
Отечественной войне 

 

Родился 10 ноября 1925 года в селе Альжанка Арыкбалыкского 
района Кокчетавской области. Родители до последних дней работали в 
колхозе. Отец погиб на фронте под Москвой в 1943 году,  мать умерла от 
болезни также в 1943. 

Сам учился в школе и 1941 году окончив 8 классов стал работать в 
колхозе   на разных работах, затем в феврале 1943 года был призыв в ряды 
Советской Армии. Первоначально служил в г.Фрунзе Киргизской ССР в 
военно-полевом училище, а с июня 1943 года начал служить в воздушно-
дисантных войсках в составе 13 гвардейской воздушно-десантной бригады-
автоматчиком, потом бригада в ноябре-декабре 1943 года переформирована 
и назвали 300 гвардейским стрелковым полком в составе 99 гвардейской 
стрелковой дивизии. В составе полка и дивизии прослужил до ноября 1945 
года. Участвовал на Карельском фронте и 3-м Украинкоя фронте в составе 
300 гвардейского стрелкового полка 99 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии. На Карельском фронте в составе 300 гвардейского стрелкового 
полка форсировал реку «Сверь» и дошли до ст. Лаймола (до военного 
оборонительного сооружения-линия Монортейма) в сентябре была снята 
наша часть и направили на пополнение состава части новыми солдатами. 
Прибыли в Белоруссию г. Орша, где обратно стали десантниками и делали 
несколько прыжков и готовили к десантированию в тыл врага, однако такая 
необходимость отпала, в ноябре 1944 года переоформили в пехоту и 
переименовали в 300 гв. стр. полки отправили на фронт.    Первоначально, 
направили на сандолинскую плацдарм (Польша), потом прорвали эту 
плацдарму, то нас направили на 3-й Украинский фронт.  Наступление 
началось в начале марта 1945 года с ... г. Селеш озеро Балатол, где было 
окружено 11 немецких танковых дивизий и взято в плен в этом ... был ранен 
и лежал в госпитале г. Буффоке под Будапештом и в начале мая вернулся 
обратно в свою часть и прослужил до октября 1945 года. Затем наша часть 
расформировалась, и я был направлен в другую часть, уже не десантная, а 
артиллерийская часть, в составе этой части прослужил до октября 1946 года. 
В Австрии в оккупированных войсках и вернулись на родину в Украину и 
до мая 1950 года служил в Армии. 

 
А.Давлетов, апрель 1984 года 

ГАГК. Ф.474. Оп.1. Д.8 
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№ 94 
Лейкамен жəне блокнотпен, болмаса пулеметпен 

 

Майдандығы жаралы жерлер – баяғыда құлдырады, окоптар мен 
траншеилер, жер төлелер жəне блиндаждарда шөптер есіп кеткен. Қала мен 
ауылдар бұрыннан қалпында келтірілді. Бірақ жүректің жады өмір сүреді. 
Ұлы Отан соғысы жылдарында, қиын-қыстау кезенде қолына алып əлемді 
қоңыр обадан құтқарған жандардың жылдан жылға азайып бара жатқанын 
жаныңнаң ауырпалығымен түсінесің. Бірақ біз үшін сол кезде көп 
майдангерлер мер ретінде ескерілді. Біздің дивизиондық «Героический 
поход» газеті окоптарға түскен куні мереке болатын. Үздік сарбаздар мен 
официрлер туралы метариадарды алу үшін, миналар мен снарядтардың 
оқтары мен жарылыстары астында жүрген біздің майдандас достар, тамаша 
майдан корреспонденттері онда жұмыс істеді. Міне, олардың есімдері; 
капитан Жерновой, Марцинковский, Василий Белоусов аға лейтенанттары. 
Соңгысы жайлы ерекше айткым келеді. 

1949 жылы күйеуімді Брянск қаласының ІІМ офицерлері тобымен 
бірге Кокчетав облысына жұмысқа ауыстырып, Чкалов ауданына жіберді. 
Аз уақыт ішінде оны Кокчетавқа шақырды. Ал осыдан бір күн бұрын біз 
соғысты еске алып, майдандағы фотосуреттерді едік. 

Қара, қара Вася Белоусов! Не болды – деп жауап берді ол. 
Фотосуреттің кері жағына қарасаңшы. Ал онда жазылған; Көкшетау қаласы, 
П. Осипенко көшесі, 25 үй. 

Бес минут біз үнсіз жəне таңқалып бір-бірімізге қарап калдық, одан 
кейін куаныштан айғай салдық. Соғыс аякталағаннан кейін төрт жыл ішінде 
бұл кездескен бірінші майдандас досым болды. Ал майдангерлер үшін 
майдандас досымен кездесу дегенді – тек майдангерлер ғана түсінеді. 
Өйткені, олар бір-біріне туысынан жақын. Күйеуім шақыру бойынша кетіп 
қалды. Екінші күні оралды. Мен оған қарап, не айтады екен деп шыдамым 
таусылып барады. Ол ұзақ үнсіз отырып, «Жоқ, Василия қаза тапты...» деді. 
 Ол соғыстан кейін «Кокчетав правдасы» суретші болып, клише 
дайындап жұмыс істеген. Оның қаза тапқанына сену киын болды.  
 Мен оның жас, əдемі, батыл болғаның есіме алдым. Бір күні соғыс 
аяқталып жатқан кезде, дивизия штабы, редакция, медсанбат қоршауға 
алынды. Қарумен балалар жау отрядтарын талқандады жəне Белоусов ең 
батылдардың бірі ретінде белгіленді. 

Он төрт жыл бұрын Кокчетав № 13 мектебінде менде кездесу болды. 
Онда мен жерлесіміз Василий Белоусов туралы айттым. Кездесуден кейін 
маған бір қыз келіп «Мейірімді сөздеріңіз үшін рахмет, Василий Белоусов 
менің ағам болды» - деп айтты. Мен жас қыздың толқып тұрған жүзіне 
карап ойладым: «Өмірге қуан, жаным, жəне алғыспен есінде сақта: бұл сен 
үшін жəне сенің достарың үшін, ағаңда жəне менің барлық замандастарым 
сол ұмытылмас, қорқынышты соғыста өздерін аямады». 

    ҰОС қатысушысы, М.Смирнова-Кухарская 
 

КҚМА, 1998 жылдың 26 маусымы «Степной маяк» газеті, п.3 
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С «лейкой» и блокнотом, а то и с пулеметом... 
 

 Давно обвалились, заросли травой окопы и траншеи, землянки и 
блиндажи –фронтовые раны земли. Давно восстановлены города и села. Но 
память сердца живет. И с болью душевной сознаешь, что с каждым годом 
все меньше становиться тех, кто в суровые годы Великой Отечественной  с 
оружием в руках спасал мир от коричневой чумы.  
 Но как много для нас, фронтовиков, в то тяжелое время значило 
печатное слово! Праздником был день, когда в окопы попадала наша 
дивизионная газета «Героический поход». Замечательные фронтовые 
корреспонденты работали в ней,  наши однополчане, шедшие под пули и 
разрывы мин и снарядов, чтобы взять материал о лучших солдатах и 
офицерах. Вот их имена: капитан Жерновой, старший лейтенант 
Марцинковский, Василий Белоусов. О последнем особо хочеться 
рассказать. 
  В 1949 году мужа из Брянска с группой офицеров МВД перевели на 
работу в Кокчетавскую область, направив в Чкаловский район. Прошло 
немного времени, его вызвали в Кокчетав. А за день до этого мы 
вспоминали войну и просматривали фронтовые фотографии.  
 Смотри, смотри, Вася Белоусов! Ну что? – ответил он. Да ты 
посмотри на обратную сторону фотографии. А там надпись: г. Кокшетау, 
ул.П.Осипенко, дом 25. 
 Минут пять мы молча и удивленно смотрели друг на друга, а затем 
просто заорали от радости. За четыре года после окончания войны это был 
первый однополчанин, с которым могли встретиться. А что значит для 
фронтовиков встреча с однополчанином – знают только фронтовики. Ведь 
они друг другу роднее родных. Словом, муж уехал по вызову. Вернулся на 
второй день. Смотрю на него и не дождусь, что скажет. Он долго молчал, 
как-то сник: «Нет Василия, умер...». 
 И рассказал, что работал тот после войны в «Кокчетавской правде», 
был художником, готовил клише. Трудно было поверить в его смерть. 
 Я вспомнила его молодым, красивым, смелым. Однажды, уже под 
конец войны, штаб дивизии, редакция, медсанбат попали в окружение. С 
оружием в руках ребята разбили вражеский отряд, и Василий Белоусов был 
отмечен как один из самых храбрых.  
 Лет четырнадцать назад в школе № 13 Кокчетава у меня была встреча. 
И на ней я рассказала о земляке Василии Белоусове. После встречи ко мне 
подошла девочка и сказала: «Спасибо Вам за добрые слова, Василий 
Белоусов был мой дядя». Я смотрела на юное, взволнованное лицо девочки 
и думала: «Радуйся жизни, родная, и помни с благодарностью: это за тебя и 
друзей твоих и дядя, и все мое поколение не щадили себя в той 
незабываемой, страшной войне. 
      М. Смирнова-Кухарская, участница ВОВ 
ГАГК. Газета «Степной маяк» 26 июня 1998 года, с.3 
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№ 95 

 

ҰОС қатысушысы - Евдокия Ивановна Чернышева.  
1975 жыл.  КҚМА. № 660 

 

Чернышева Евдокия Ивановна - участница ВОВ. 1975 год.  
ГАГК. № 660   
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№ 96 

 

1 Прибалтикалық майданының 6-армиясының медициналық 
батальонында қызмет еткен -  Надежда Степановна Кравченко. 

Соғыстан кейін Кокчетав аспап жасау зауытының  
медпунктінде қызмет етті.  

КҚМА. № 5098 (түсірілген күні орнатылмаған) 
 

Кравченко Надежда Степановна - служила в медсанбате 6-ой Армии  
1-го Прибалтийского фронта. После войны работала в медпункте 

Кокчетавского приборостроительного завода. 
ГАГК. № 5098  (дата снимка не установлена) 

 

Лейтенант, 1923 жылы туған, 1943 жылдың қарашасында 
Көкшетаулық əскери комиссариатымен əскерге шақырылып, ұрыстарға 
қатысты. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.309 

Лейтенант, родилась в 1923 году, в ноябре 1943 года призвана в 
армию Кокшетауским военкоматом и  участвовала в боях. 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 309 



124 
 

№ 97 

 

3-ші Белоруссия майданының əскери дəрігері - Нина Федоровна 
Боровская. Соғыстан кейін Кокчетавтық  

облтубдиспансерінде қызмет етті.  
КҚМА. № 5100 (түсірілу күні белгіленбеген) 

 

Боровская Нина Федоровна - военный врач 3-го Белорусского фронта. 
После войны работала в Кокчетавском облтубдиспансере. 

ГАГК. № 5100 (дата снимка не установлена) 
 

Капитан, 1918 жылы туған, орыс. 1943 жылдың мамырында əскерге 
шақырылып, ұрыстарға қатысты. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.223 

Капитан, родилась в 1918 году, русская. В мае 1943 года призвана в 
армию и участвовала в боях. 

 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 223 
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№ 98 
 

 

Вера Григорьевна Филиппова - əскери радист, Сталинград үшін 
ұрыстарда шайқасты. Соғыстан кейін облыстық мемлекеттік  

банкте қызмет етті.  
КҚМА. № 5102 (түсірілген күні белгіленбеген) 

 

Филиппова Вера Григорьевна - военный радист,  
сражалась в боях за Сталинград. После войны трудилась в облгосбанке. 

ГАГК. № 5102 (дата снимка не установлена) 
 

Аға сержант, 1922 жылы туған, 1941 жылдың шілдесінде Көкшетау 
қаласында əскерге шақырылып, ұрыстарға қатысты. «Германияны жеңгені 
үшін» медалімен марапатталған. КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының 
Зерде кітабы». П.427 

Старший сержант, родилась в 1922 году, в июле 1941 года призвана в 
армию  в г.Кокшетау и участвовала в боях. Награждена медалью «За победу 
над Германией». 

 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 427 
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№ 99 

 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы –  
Бисен Жұмағалиұлы Жұмағалиев. 

КҚМА. № 5283 (түсірілген күні белгіленбеген) 
 

Жумагалиев Бисен Жумагалиевич - участник Великой  
Отечественной войны. 

ГАГК. № 5283 (дата снимка не установлена) 
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№ 100 

 

Касым Галимович Насыров - ұшқыш, Ұлы Отан соғысы жылдарында 
майданда қайтыс болды, қаланың 6-шы мектебінде оқыған.  

КҚМА. № 527 (түсірілген күні белгіленбеген) 
 

Насыров Касым Галимович - летчик, погиб на фронте в годы Великой 
Отечественной войны,  учился в 6-й школе города.  

ГАГК. № 527  (дата снимка не установлена) 
 

Қатардағы жауынгер, 1912 жылы Көкшетау қаласында туған, қазақ. 
1942 жылдың желтоқсанында Көкшетау қаласында əскерге шақырылып, 
42184 ə/б құрамында соғысты. 1944 жылдың сəуірінде қаза тапты. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.137 

Рядовой, родился в 1912 году в г. Кокшетау, казах. В декабре 1942 
года призван в армию в г. Кокшетау, воевал в составе в/ч 42184. Погиб в 
апреле 1944 года. 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 137 
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№ 101 

 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы, Көкшетау қаласының № 2 
мектебінің ұстазы - Вера Ивановна Комлева. (түсірілген күні 

белгіленбеген). КҚМА. № 637 
 

Комлева Вера Ивановна - участница Великой Отечественной войны, 
учитель школы № 2 г.Кокшетау. (дата снимка не установлена).  

ГАГК. № 637 
 

Сержант, 1923 жылы Көкшетау қаласында туған. 1945 жылы 
Көкшетау əскери комиссариатымен əскерге алынып, ұрыстарға  қатысты. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.302 

Сержант, родилась в 1923 году  в г. Кокшетау. В 1945 году призвана в 
армию Кокшетауским военкоматом, участвовала в боях. 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 302 
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№ 102 

 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы - Мадина Махметовна Искакова, 
соғыстан кейін Айыртау ауданында өмір сүрді.  

(түсірілген күні белгіленбеген)   
КҚМА.  № 659 

 

Искакова Мадина Махметовна -  участница  ВОВ, после войны жила в 
Айыртауском районе. (дата снимка не установлена) ГАГК. № 659 

 
 Авиация мамандарының училищесін бітірісімен, ол 1942 жылдың 
мамыр айында өз еркімен майданға аттанып, атақты ұшқыш Иван 
Кожедубтың басшылығымен əуе эскадрильясына түсті. Мадина 240-шы 
авиациялық полкінде 1942 жылдың қазанынан 1945 жылдың маусымына 
дейін авиациялық аспаптар мен оттегі жабдықтарының шебері ретінде 
қызмет етті. (Холиннің жеке архивінен) 

Добровольцем ушла на фронт в мае 1942 года, окончив училище 
авиаспециалистов, попала в авиаэскадрилью под командованием 
прославленного летчика Ивана Кожедуба. 240-м истребительном авиаполку 
Мадина служила мастером по авиаприборам и кислородному оборудованию 
с октября 1942 по июнь 1945 года. (Из личного архива В.М.Холина) 
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№ 103 

 

ҰОС қатысушы -  Мадина Өскенбаева. (түсірілген күні белгіленбеген) 
 КҚМА. № 668 

Оскенбаева Мадина  - участница ВОВ. (дата снимка не установлена) 
 ГАГК. № 668 

 
Қатардағы жауынгер, 1919 жылы туған, қазақ. 1941 жылдың 

тамызында əскерге алынып, соғысқа қатысты. 
КҚМА.  № 3005  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.134 

Рядовой, родилась в 1919 году, казашка. В августе 1941 года призвана 
в армию, участвовала в боях.  
ГАГК. № 3005 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 134 
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№ 104 

 

Н. К. Ишмухаметова - ҰОС қатысушысы, авиациялық полктерде 
қызмет етті, соғыстан кейін Кокчетав қаласының Орталық жинақ 

кассасында жұмыс істеді. (түсірілген күні белгіленбеген)  КҚМА.№ 669 
 

Ишмухаметова Нагима Кусаиновна - участница ВОВ, служила в 
авиационных полках, после войны работала в Центральной 

сберегательной кассе г.Кокчетава. (дата снимка не установлена) ГАГК. 
№ 669 

 
Сержант, 1922 жылы туған, қазақ. 1943 жылдың наурызында 

Көкшетау əскери комиссариатымен əскерге алынып, соғысқа қатысты. 
«Жауынгерлік  ерлігі үшін», «Берлинді алғаны үшін» медальдармен 
марапатталған. 2000 жылдың қыркүйегінде қайтыс болды. 
КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.282 

Сержант, родилась в 1922 году, казашка. В марте 1943 года призвана в 
армию Кокшетауским военкоматом и участвовала в боях. Награждена 
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Умерла в сентябре 
2000 года. 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 282 
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№ 105 

 

ҰОС қатысушысы - Гүлбану Жексенова. (түсірілген күні белгіленбеген)  
КҚМА. № 671 

 

Жексенова Гульбану - участница ВОВ. (дата снимка не установлена) 
ГАГК. № 671 
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№ 106 

 

ҰОС қатысушысы - Анна Прокопьевна Снесарева. (түсірілген күні 
белгіленбеген).  КҚМА. № 663 

 

Снесарева Анна Прокопьевна - участница ВОВ.  
(дата снимка не установлена) 

 ГАГК. № 663 
1941 жылдың 24 шілдесінде Қызыл Əскер қатарына енді, 801-ші 

эвакуациялық госпиталінде бөлім фельдшері болып қызмет етті. 
«Германияны жеңгені үшін», «Жапонияны жеңгені үшін» жəне басқа да 
медальдармен марапатталған, Коммунистік партия мүшесі, Краснояр 
аудандық ауруханасында жұмыс істеген. 

24 июля 1941 года вступила в ряды Красной Армии, служила в 801-м 
эвакогоспитале, фельдшером отделения. Награждена медалями «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и др. член Коммунистической 
партии, работала в Красноярской районной больнице. 
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№ 107 

 

ҰОС қатысушысы -  Анастасия Петровна Сереброва.  
(түсірілген күні белгіленбеген) КҚМА. № 664 

 

Сереброва Анастасия Петровна - участница ВОВ.  
(дата снимка не установлена). ГАГК. № 664 
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№ 108 

 

ҰОС қатысушысы - Асия Шермухамедовна Апишева. 
(түсірілген күні белгіленбеген).     КҚМА. № 665 

 

Апишева Асия Шермухамедовна - участница ВОВ. 
 (дата снимка не установлена). ГАГК. № 665  

 
Сержант, 1921 жылы туған, қазақ. 1943 жылдың мамырында əскерге 

алынып, ұрыстарға қатысты. II дережелі Отан соғысы орденімен, 
«Жауынгерлік ерлігі үшін», «Германияны жеңгені үшін» медальдарымен 
марапатталған. 

КҚМА.  № 2999  «Ақмола облысының Зерде кітабы». П.205 
Сержант, родилась в 1921 году, казашка. В мае 1943 года призвана в 

армию и участвовала в боях. Награждена орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 
ГАГК. № 2999 «Книга памяти Акмолинской области». Л. 205 
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№ 109 
 

 
 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы - Елена Ивановна Николаева. 
(түсірілген күні белгіленбеген). КҚМА. № 670 

 

Николаева Елена Ивановна -  участница Великой  
Отечественной войны. 

(дата снимка не установлена). ГАГК. № 670 
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№ 110 
 

 

Ұлы Отан соғысының қатысушысы, педагог – Бану Уаисовна Уаисова. 
(түсірілген күні белгіленбеген). КҚМА. № 667 

 

Уаисова Бану Уаисовна - участница Великой Отечественной  
войны, педагог  

(дата снимка не установлена). ГАГК. № 667 
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№ 111 

 

Қырғыз КСР –ның халық əртісі, Ұлы Отан соғысының қатысушысы - 
Ғазиза Омурбаева. КҚМА. Қ.294. Т.1. Іс.7.  

(түсірілген күні белгіленбеген). 
 

Омурбаева Газиза - народная артистка Киргизской ССР, участница 
Великой Отечественной войны. (дата снимка не установлена). ГАГК. 

Ф.294. Оп.1. Д.7.  
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Мазмұны (содержание) 

Алғы сөз (предисловие) ……………………………………………... 
Қысқартылған сөздер тізімі (список сокращенных слов)…………. 
 
I бөлім «Соғыстың басы» (Қазақ ұлттық дивизияның 
Көкшетау қаласында қалыптасуы, майданға жіберілу)  
1941-1942 жылдар. 
I раздел «Начало войны» (формирование в г. Кокшетау 
Казахской национальной дивизии и отправка на фронт)  
1941-1942 годы. 
 
1. Ауданда кавалериялық бөлімше қалыптастыру үшін комиссия 
құру туралы Көкшетау аудандық партия комитеті бюро 
отырысының хаттамасынан үзінді.  
Выписка из протокола заседания бюро Кокшетауского райкома 
партии  о создании комиссии по формированию кавалерийской 
части в районе....................................................................................... 
 
2. Т. Алеевтің əскерге қабылдау туралы өтініші.  Заявление 
Алеева Турбайя о зачислении на службу. ......................................... 
 
3. Мұстафин Тұяқбайдың əскерге қабылдау туралы өтініші. 
Заявление Мустафина Туякбая о зачислении на службу. ............... 
 
4. Мұханбетжанов Қабиденнің əскерге қабылдау туралы өтініші. 
Заявление Муханбетжанова Кабидена о зачислении на службу.... 
 
5. Кокчетав ауданы Сталин атындағы колхоз төрағасының Қазақ 
ұлттық кавалериялық құрамының қатарына қабылдау туралы 
өтініш хаты. Письмо председателя колхоза им. Сталина 
Кокчетавского района с просьбой о зачислении колхозников в 
ряды Казахского национального кавалерийского соединения. ...... 
 
6. Ұлттық əскери бөлімдерді құру туралы аудандық комиссияның 
шешімі. Решение районной комиссии по формированию 
национальных войсковых частей. ....................................................... 
 
7. Колхоздар мен ұйымдардың тапсырған заттарының тізімі. 
Список вещей, сданных колхозами и организациями. .................... 
 
8. Кокчетав аудандық кеңес атқару комитеті төрағасының, 
заттардың келіп түскені туралы хаты. Письмо председателя 
Кокчетавского исполкома райсовета о поступлении вещей. ........... 
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9. Көкшетау аудандық комиссиясының ұлттық əскери бөлімдерді 
құру туралы хаты. Письмо Кокшетауской районной комиссии по 
формированию национальных войсковых частей. ............................ 
 
10. Көкшетау аудандық атқару комитетіне жолданған жеделхат. 
Телеграмма, адресованная Кокшетаускому райисполкому..............  
 
11. Саяси политрук (нұсқаушы) Н. В. Лукьяновқа əскери 
комисариаттан жауап. Ответ из военкомата политруку запаса 
Лукьянову Н.В. ..................................................................................... 
 
II бөлім «Ұлы Отан соғысы майданындағы 
Көкшетаулықтар» (жауынгерлердің майдандағы 
батырлықтары, Фашисттерге қарсы күрестегі   - Ұлы Жеңіс 
күні) 1942-1947, 1956, 1958, 1966, 1968-1969, 1971, 1974-1975, 
1977, 1978, 1980, 1983, 1990 жылдар 
II раздел «Кокшетауцы на фронтах Великой Отечественной 
войны» (героизм воинов на фронтах, Великий день Победы 
над фашизмом!) 1942-1947, 1956, 1958, 1966, 1968-1969, 1971, 
1974-1975, 1977-1978, 1980, 1983, 1990 годы 
 
12. Нұсқаушы, Николай Васильевич Лукьяновтың іссапар 
нұсқамасы. Командировочное предписание, политрука, 
Лукьянова Николая Васильевича. ...................................................... 
 
13. «Сталинградты қорға! Сталинградты қорғаған батыры-
қазақстандық -майдангерлеріне» мақаласы.  Статья «Отстоять  
Сталинград! Фронтовикам-казахстанцам-героическим 
защитникам Сталинграда». .................................................................. 
 
14. Сергей Тимофеевич Демченконың майданнан қызы Галинаға  
құттықтау ашық – хаты. Поздравительная открытка-письмо 
Демченко Сергей Тимофеевич с фронта дочери Галине. ................ 
 
15. Ұлан барлаушысы Деревянкин.   Разведчик гвардии 
Деревянкин............................................................................................. 
 
16. Николай Васильевич Лукьянов жеке шаңғы бригадасы 
батальонының командирі.  Лукьянов Николай Васильевич 
командир  батальона отдельной лыжной бригады............................ 
 
17 .Мəлик Ғабдоллаұлы Ғабдуллин - Кеңес Одағының Батыры, 
Ленин орденінің жəне «Алтын жұлдыз» медалінің иегері. 
Габдуллин Малик Габдуллович -  Герой Советского Союза, 
кавалер ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». ........................ 
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18. Жеке жауынгерлік ерліктің марапаттау парағынан қысқаша 
мазмұны. Из наградного листа краткое изложение личного 
боевого подвига..................................................................................... 
 
19.  Ұлы Отан Соғысының қатысушысы – Шапи Ахмедиев.  
Ахмедиев Шапи - участник Великой Отечественной войны...........  
 
20. ҰОС қатысушысы - Дмитрий Григорьевич Агеев.  Агеев 
Дмитрий Григорьевич - участник Великой Отечественной войны.. 
 
21. Бірінші дүниежүзілік, азаматтық жəне Ұлы Отан соғысының 
қатысушысы - Сергей Тимофеевич Демченко. Демченко Сергей 
Тимофеевич- участник первой мировой, гражданской и Великой 
Отечественной войн. ............................................................................ 
 
22. Николай Васильевич Лукьянов жаяу əскер атқыштар 
батальонының полктес жауынгерлерімен бірге, ортада. Лукьянов 
Николай Васильевич в группе с однополчанами пехотного 
стрелкового батальона, в центре. ........................................................ 
 
23. Сержант Алпысбай Жақыповтың «Жауынгерлік еңбегі үшін» 
уақытша куəлігі. Временное удостоверение «За боевые заслуги» 
сержанта Джакупова Алпысбая........................................................... 
 
24. «Свир өзенін жаулап алу мақсаты бойынша ұрыстарға 
қатысқаны үшін» А. Д. Давлетовке Кеңес Одағының Жоғарғы Бас 
қолбасшысы Маршал И.В. Сталиннің тапсырған алғысы. 
Благодарность Верховного Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза И.В.Сталина, врученная Давлетову А.Д. «За 
участие в боях по форсированию реки Свирь». ................................ 
 
25. Кіші сержант, Ғазиза Өмірбаеваның Қызыл Армия кітабы. 
Красноармейская книжка Омурбаевой Газизы, младшего 
сержанта. ............................................................................................... 
 
26. Вениамин Михайлович Боговицкий - Ұлы Отан соғысының 
қатысушысы. Вениамин Михайлович Боговицкий – участник 
Великой Отечественной войны. ......................................................... 
 
27. 5-ші гвардия армиясының 97-ші гвардиялық атқыштар 
дивизиясының фотографы - Василий Белоусов. Белоусов Василий  
- фотограф 97-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской 
Армии. ................................................................................................... 
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28.  Василий Владимирович Зиновьев - Қара теңіз-Балтық флоты 
С-11 сүңгуір қайықтың подводнигі . Зиновьев Василий 
Владимирович  - подводник Черноморско-Балтийского флота, 
подводной лодки С-11. ......................................................................... 
 
29. Т. Я. Бегелдинов - екі мəрте Кеңес Одағының батыры. 1945 
жыл. Бегельдинов Талгат Якубекович - дважды герой Советского 
Союза. 1945 год. ................................................................................... 
 
30. Жеке жауынгерлік ерліктің марапаттау парағынан қысқаша 
мазмұны. Из наградного листа краткое изложение личного 
боевого подвига..................................................................................... 
 
31. Мария Петровна Смирнова-Кухарская, Теплице. 
Чехословакия. Смирнова-Кухарская Мария Петровна, Теплице. 
Чехословакия. ........................................................................................ 
 
32. «Австрия астанасы – Вена қаласын азат еткені үшін» ұрыс 
қатысушысы, старшина Камали Мырзахметовқа ұланның алғыс 
хаты. Благодарственное письмо гвардии старшине Камали 
Мурзахметову, участнику боев «За освобождение столицы 
Австрии – города Вены». ..................................................................... 
 
33. «ҰОС Германияны жеңгені үшін» медаліне Камали 
Мырзахметовтың куəлігі. Удостоверение Мырзахметова Камали к 
медали «За Победу над Германией в ВОВ». ...................................... 
 
34. «Кенигсберг - Шығыс Пруссиядағы жауынгерлік іс- 
қимылдары үшін»  Федору Савельевичу Ипаткинге, Кеңес 
Одағының Жоғарғы Бас Қолбасшысы Сталиннің «Алғыс 
жариялау туралы» бұйрықтарының көшірмелері.  
Копии приказов Сталина,  Верховного Главнокомандующего 
Маршала Советского Союза,  «Об объявлении благодарности» 
Ипаткину Федору Савельевичу «За боевые действия в Восточной 
Пруссии - Кенигсберг». ....................................................................... 
 
35.  «Будапештті басып алғаны үшін» медаліне Асылбек 
Джазиевич Давлетовтың куəлігі. Удостоверение Давлетова 
Асылбека Джазиевича к медали «За взятие Будапешта». ................ 
 
36.  «Венаны басып алғаны үшін» медаліне Асылбек Джазиевич 
Давлетовтің куəлігі. Удостоверение Давлетова Асылбека 
Джазиевича к медалям «За взятие Вены». ......................................... 
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37. Əскери капитуляция туралы акт. Акт о военной капитуляции... 
 

38. КСРО Жоғары Кеңесі Презедиумының «9 мамыр Жеңіс 
мерекесі деп хабарландыруы туралы» Жарлығы. Указ 
Президиума Верховного Совета СССР  «Об объявлении 9 мая 
праздником Победы». ........................................................................... 
 
39. «Венаны басып алғаны үшін» медаліне Камали 
Мырзахметовтың куəлігі. Удостоверение Мырзахметова Камали к 
медали «За взятие Вены». .................................................................... 
 
40.  «Ерлігі үшін» медаліне Асылбека Джазиевича Давлетовтің 
куəлігі. Удостоверение Давлетова Асылбека Джазиевича к медали 
«За отвагу».............................................................................................. 
 
41. Ұлы Отан соғысы жəне еңбек ардагері, сауда қызметкері - 
Владимир Николаевич Доронин. Доронин Владимир Николаевич 
- работник торговли, ветеран ВОВ и труда. ....................................... 
 
42. Иван Ефимович Емелин –ҰОС қатысушысы, ІІБ архив 
бөлімінің бұрынғы басшысы.  Емелин Иван Ефимович - участник 
ВОВ, бывший начальник архивного отдела УВД. ............................ 
 
43. Кокчетав облысы, Красноармейск ауданы, даңқты 62-ші 
гвардиялық Армияның - Сталинградтың қорғаушылары.  
Защитники Сталинграда- славной  62-ой гвардейской Армии......... 
 
44. Ардагерлердің Көкшетау мектептерінің пионерлерімен 
кездесуі.  Встреча ветеранов с пионерами школ города Кокчетава.  
 
45. Көкшетау қаласының № 13 орта мектебінің пионерлері 
Панфилов дивизиясының жауынгері  Ю.М Смирновпен 
кездесуде. Пионеры средней школы № 13 г. Кокчетава на встрече 
с воином Панфиловской дивизии Смирновым Я. М. ........................ 
 
46. Ұлы Отан соғыстың қатысушылары, полктес-достар, (солдан 
оңға қарай) Жамалиден Фазылов, Қайыржан Құсаинов, Сыздық 
Дүйсекеев, Шөкен Мұстафин.  Ветераны Великой Отечественной 
войны, друзья-однополчане, (слева направо) Жамалиден 
Фазылов, Каиржан Кусаинов, Сыздык Дюсекеев, Шокен 
Мустафин. ............................................................................................. 
 
 47. Кокчетав қаласының В.И.Ленин атындағы аланында ҰОС 
қатысушылары, партия ардагерлері. Участники Великой 
Отечественной войны, ветераны партии на площади 
им.В.И.Ленина г. Кокчетава. ............................................................... 
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48. Жеңістің 30 жылдығына орай Ұлы Отан соғысына 
қатысушылардың кездесуі. Облыстық партия комитеті.  
Встреча участников Великой Отечественной войны в честь 30-
летия Победы. Областной комитет партии. ....................................... 
 
49. В.И. Ленин атындағы алаңда соғыс ардагерлері. Кокчетав қ. 
Ветераны войны на площади В.И.Ленина. ......................................... 
 
50. ҰОС-та қаза тапқан жауынгерлерге арналған мемориалдық 
кешен ашылған күні.  В день открытия мемориального комплекса 
воинам погибшим в годы ВОВ. ........................................................... 
 
51. ҰОС ардагерлері (солдан оңға қарай) -  Г.С. Алимбаев, Ф.И. 
Буркин, М. М. Надеев, Г.И. Хайкин, И.Д. Шаповалов. Алимбаев 
Г.С., Бурыкин Ф.И., Надеев М.М., Хайкин Г.И., Шаповалов И.Д. - 
ветераны ВОВ (слева направо). ........................................................... 
 
52. Ұлы Отан соғысы жəне еңбек ардагерлері - ерлі-зайыпты 
Поляковтар. Супруги Поляковы - ветераны Великой 
Отечественной войны и  труда. ........................................................... 
 
53. Құрманғали Айтқожин - Ұлы Отан соғысының ардагері, 
Қызыл Жұлдыз жəне II дəрежелі Отан соғысы ордендерінің 
иегері, Қаз. ССР. білімінің үздігі. Курмангали Айткужин – 
участник Великой Отечественной войны, кавалер орденов 
Красной Звезды и Отечественной войны II степени, отличник 
народного просвещения. ...................................................................... 
 
III бөлім «Тылда майдандағыдай» 
(зауыттағы тыл еңбеккерлерінің қайсарлығы, госпитальдегі 
қайырымдылық) 1941-1945 жылдар 
III раздел «В тылу как на фронте» (самоотверженность 
труженников тыла на заводе, полях и милосердие в 
госпиталях)  1941-1945 годы 
 
54. Тракторларда, комбайндарда жəне автокөліктерде жұмыс 
істеу үшін əйелдерді даярлау жоспары туралы облыстық атқару 
комитеті мен Солтүстік – Қазақстан облыстық партия комитеті 
бюросының қаулысы. Постановление облисполкома и бюро 
Северо-Казахстанского обкома партии о плане подготовки 
женщин для работы на тракторах, комбайнах и автомашинах.........  
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55. Көкшетау аудандық атқару комитетінің Солтүстік-Қазақстан
облыстық атқару  комитетіне жіберілген, колхозда ауыл 
шаруашылығы жұмыстарына қатысатын оқушылар саны туралы 
ақпарат. Информация Кокшетауского райисполкома о 
численности учащихся, участвующих на сельскохозяйственных 
работах в колхозах, направленная Северо-Казахстанскому 
облисполкому. ...................................................................................... 

56. Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару комитетінің əскери
қызметшілер үшін тұрғын үй алаңын сақтау туралы жəне əскери 
уақытында оны төлеу тəртібі туралы шешімі. Решение Северо-
Казахстанского облисполкома о сохранении жилой площади за 
военнослужащими и о порядке оплаты ее в военное время. ........... 

57. Көкшетау аудандық атқару комитетінің пимашыларды
«Прогресс» артелінің  қарамағына, колхоздарға арналған пима аяқ 
киімін дайындау бойынша жедел тапсырысты орындау үшін 
іссапарға жіберу өтініші туралы хаты. Письмо Кокшетауского 
райисполкома с просьбой командировать вальщиков в 
распоряжение артели «Прогресс» для выполнения срочного 
заказа по изготовлению валенной обуви, адресованное колхозам...  

58. Көкшетау аудандық партия комитеті мен аудандық атқару
комитетінің Көкшетау қаласына № 460 əскери зауыттың 
филиалын қабылдау туралы бірлескен отырысының қаулысы. 
Постановление объединенного заседания Кокшетауского райкома 
партии и райисполкома о приеме в город Кокшетау филиала 
военного завода № 460. ........................................................................ 

59. Көкшетау қаласында госпитальді қалыптастыру үшін үй-
жайларды қабылдау жəне беру актісі. Акт приема и передачи 
помещений для формирования госпиталя в г.Кокшетау...................  

60. Көкшетау аудандық атқару комитетіне жолданған, Көкшетау
қаласында № 2396 эвакогоспиталді ұйымдастыруға жəрдем 
көрсету туралы Солтүстік-Қазақстан облыстық атқару 
комитетінің хаты. Письмо Северо-Казахстанского облисполкома 
об оказании содействия в организации эвакогоспиталя № 2396 в г. 
Кокшетау, адресованное Кокшетаускому райисполкому.................  

61. Көкшетау аудандық атқару комитетіне арналған, № 2396
эвакогоспиталді отынмен қамтамасыз ету туралы Солтүстік-
Қазақстан облыстық атқару комитетінің хаты.  Письмо Северо-
Казахстанского облисполкома об обеспечении топливом 
эвакогоспиталя № 2396, адресованное Кокшетаускому 
райисполкому......................................................................................... 
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62. «Жеңіс біздікі болады!» «Победа будет за нами!»......................

63. Солтүстік Қазақстан облысы Атқару комитетінің
эвакуацияланған тұрғындарға жеңілдетілген тұрғын үй-
коммуналдық құрылыстар салу туралы шешімі. Решение Северо-
Казахстанского облисполкома о строительстве упрощенных 
жилищных и коммунально-бытовых помещений для 
эвакуированного населения. ............................................................... 

64. Көкшетау аудандық атқару комитетіне жіберілген, өнім
шығаруға өндірістің дайындығы жөніндегі жағдайы туралы № 
460 зауыт директорының ақпараты.  
Информация директора завода № 460 о состоянии подготовки 
производства к выпуску продукции, направленная 
Кокшетаускому райисполкому............................................................ 

65. № 621 (тігін машинасы) зауыттың бұйрығы. Приказ завода №
621 (швейных машин). ......................................................................... 

66. Солтүстік Қазақстан облыстық партиясына жəне Көкшетау
аудандық атқару комитетіне жіберілген № 621 зауыт 
директорының зауытты қалпына келтіру туралы ақпараты. 
Информация директора завода № 621 о работе по восстановлению 
завода, направленная Северо-Казахстанскому обкому партии и 
Кокшетаускому райисполкому............................................................. 

67. Фабрикалар базасында зауыттық оқыту мектептерін
ұйымдастыру туралы Солтүстік Қазақстан облыстық партия 
комитеті бюросының жəне облыстық атқару комитетінің шешімі. 
Постановление бюро Северо-Казахстанского обкома партии и 
облисполкома об организации школ фабрично-заводского 
обучения на базе заводов. .................................................................... 

68. «Қазақстанның колхозшысы» қуатты танк бағанасын салуға
көп қаражат бөлеміз» мақаласы. Статья «Дадим больше средств 
на постройку мощной танковой колонны «Колхозник 
Казахстана». .......................................................................................... 

69. Көкшетау аудандық атқару комитетіне Солтүстік Қазақстан
облыстық атқару комитетінің эвакуациялық аурухананы 
таратуының тоқтатуы жəне жұмысын қалпына келтіру туралы 
жолдаған жеделхаты.  
Телеграмма Северо-Казахстанского облисполкома о прекращении 
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