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АУҒАН СОҒЫСЫ -  
ГАРИХТЫҢ ҚАСІРЕТТІ

ПАРАҒЫ

АФГАНИСТАН - 
НАША ПАМЯТЬ И БОЛЬ





Халықтың есінде ерекше орын алған Ауған соғысы 
атты қасіретті оқиға жылдар тізбегімен алыстап ба- 
рады. 2014 ж. 15 ақпанда Кеңес армиясы Шектеулі 
контингентінің Ауғанстаннан шығарылғанына 
25 жыл толуын атап өттік. 1989 ж. дәл осы күні Кеңес 
әскерінің соңғы колоннасы Ауғанстан демократиялык 
Республикасы территориясынан шығарылған еді.

Өскелең ұрпақ Ауған соғысы жайлы білуі керек. Та- 
лай отбасыға қасірет әкелген соғыс есімізде қалған 
сайын, жадымыздан өшпейді. Сірә, Жер бетінде «жа- 
уынгер», «батыр», «қорғаушы» сөздері қажетсіз бо- 
лып қалатын күн тумас. Өкінішке орай, ерте заманнан 
ғаламшарымызда соғыс әрекеттері тоқталмаған. Соғыс 
жолы -  қатерлі жол. Сан рет әділетті-әділетсіз соғыска 
куә болған адамзат баласы үшін «Бейбітшілік» сөзінің 
мәні аса қымбат. Сондықтан қарулы кақтығыстар 
әкелетін қайғы мен апаттарды ешқашан ұмытпау керек.

Ресми мәлімет бойынша Ауғанстандағы соғыс
1979 ж. 25 желтоқсанда басталды. Кеңес үкіметінің 
көрші мемлекеттің ішкі ісіне араласуы -  ауған халқына 
елдеріндегі жағдайды түрақтандыруға көмектесу және 
болуы мүмкін агрессияның бетін кайтару максатында 
бітімгерлік операциясын іске асыру.

Ауғанстанға Кеңес армиясын енгізуді КСРО са- 
яси басшылығы Одақтың оңтүстік шекарасының 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қысқа мерзімді 
шара ретінде қарастырды. Кеңес әскерлері Шектеулі 
контингентінің басты міндеті — кеңестік мұсылман рес- 
публикаларында етек жайып келе жатқан исламдык 
фундаментализм жағдайында КСРО шекарасында 
«санитарлық кордон» жасақтау.



шАзапы.кітап.

Ауғанстандағы ксңсс әсксрі халық шаруашылығы ны- 
сандарын, әуежайларды, ел үшін маңызды көлік жолда- 
рын күзетіп, қорғады, қарулы оппозиция бақылауындағы 
тсрриториямсн өтстін жүк ТИСЛГ6Н көлік колоннала- 
рын күзетті. Кеңес әскерлері Шектеулі контингент! 
оппозицияның әскери белсенділігін төмендету үшін 
жеңіліске үшырату қүралдарының бар арсеналын пай- 
даланып, түрлі масштабтағы белсенді әскери қимылдар 
жүргізді, оппозиция базаларына әуеден шабуыл жаса- 
ды. КСРО саяси басшылығының шешіміне сай, оппози
ция әскерлерінің гарнизондар мен көлік колонналарын 
сансыз шабуылдап, атқылауына жауап ретінде кеңес 
әскерлері ауған бөлімшелерімен біріге отырып жаудың 
аса агрессивті қарулы топтарын іздеп тауып, көздерін 
жою қимылдарын бастады. Осылайша, Ауғанстанға 
енгізілген кеңес әскерлері Пәкістан қолдау көрсеткен 
оппозиция күшіне қарсы, Ауғанстан үкіметі жағында 
елдің ішкі әскери қақтығысына тартылды.

Ауғанстанда 620 мыңға таяу әскери қызметкер өз бо- 
рышын өтеді. Ауған жерінде 15 мыңнан аса кеңес сол- 
даттары мен офицерлері, кеңесшілер, дәрігерлер мен 
қүрылысшылар ерлікпен қаза тапты. Әскери және басқа 
қызметі үшін 200 мыцнан аса адам орден, медальдар- 
мен марапатталды, 86 адамға Кеңес Одағының Батыры 
атағы берілді, оның 28-іне қаза тапқаннан кейін.

Ауған эпопеясының аяқталуына Кеңес Одағындағы 
1985 ж. басталған қоғамдық саяси және экономикалық 
реформалар эсер етті. Қайта құру барысын- 
да жариялылық пен демократияландыру кеңестік 
қүрылысты реформалаудың негізгі принциптері деп жа- 
рияланды. Сырткы саясатта бүл принциптерді іске асы- 
ру, қаруланудағы жарысты тоқтатумен үйлестірілген 
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ынтымақты халықаралық саясат орнату, ең алдымен 
Ауғанстандағы әскери қимылдарды тоқтатуды білдірді.

Женевадағы ұзаққа созылған келіссөздің нәтижесінде 
1988 ж. 14 сәуірде кеңес әскерлерін Ауғанстаннан 
шығару жөнінде шешім кабылданды. Кеңес әскерлерінің 
Шектеулі контингенті ауған жерінде 9 жыл, 1 ай, 22 күн 
болды.

Ауған соғысынатарихшылар мен саясаткерлер қандай 
баға берсе де, одан шындықты жырып алуға болмай- 
ды. Ауғанстанда соғысқандар өз Отанының мүддесін, 
шекарасының қауіпсіздігін қорғай отырып, әскери бо- 
рышын абыроймен өтеді. Олар ерліктерімен Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері -  аға-аталарымыздың даңқты 
жауынгерлік дәстүрін арттырды. Жауынгерлік даңк 
сабақтастығының символы ретінде Шығыс Қазакстанда 
¥лы Отан соғысы Батырларына арналған мемориалдык 
тақта қатарына Ауған соғысынан оралмаған жас 
боздақтарға арналған ескерткіш белгілері қойылған. 
Шығыс Қазақстан және Семей облыстарынан шықкан 
Ауған соғысы батырларының есімі көше, мектеп атаула- 
рына берілген. Интернационалист-жауынгерлер есімін 
ел есінде мәңгі қалдыру мақсатында жұмыстар жал- 
ғасын табуда.

Ауғанстанда 2 500-ден аса жерлестеріміз әскери бо- 
рышын абыроймен аткарды. 87 жауынгер бауырлас 
халықтың еркіндігі жолында қаза тапса, 2-і хабар- 
сыз кетті. Біз олардың әрбірінің есімін жадымызда 
сақтаймыз. Азалы кітап осы боздақтарға арналады.

Даниал Ахметов 
Шығыс Қазақстан облысы әкімі



Все дальше уходят от нас события, которые остались 
в народной памяти под названием Афганская война. 
15 февраля 2014 г. отмечалось 25-летие вывода Ограни
ченного контингента советской армии из Афганистана. 
Именно в тот день в 1989-м последняя колонна совет
ских войск покинула территорию Демократической Рес
публики Афганистан.

Подрастающему поколению необходимо знать о собы
тиях Афганской войны. И память эта будет жива, пока 
мы об этом помним. Пожалуй, на земле никогда не на
ступит такое время, когда слова «солдат», «защитник» и 
«герой» станут ненужными и незнакомыми. Сражения 
на нашей планете не прекращаются с древних времен. А 
путь войны всегда страшен. Пока память человеческая 
жива, люди будут ценить Мир. Поэтому нужно помнить 
те трагедии и разрушения, которые несут вооруженные 
конфликты, где бы они ни происходили.

По официальным данным, война в Афганистане нача
лась 25 декабря 1979 г. Целью советского военного при
сутствия в соседней Республике было осуществление 
миротворческой операции для оказания помощи афган
скому народу в стабилизации обстановки и отражении 
возможной агрессии извне.

Ввод советских войск в Афганистан рассматривался 
политическим руководством СССР как кратковремен
ная мера, направленная на обеспечение безопасности 
южных границ Союза. Основная задача Ограниченно
го контингента советских войск состояла в том, чтобы 
создать «санитарный кордон» у границ СССР в услови
ях надвигавшейся угрозы распространения исламского 
фундаментализма на территории советских мусульман
ских республик.
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Советские войска в Афганистане охраняли и обороня
ли народно-хозяйственные объекты, аэродромы, жизнен
но важные для страны автодороги, осуществляли про
водку транспортных колонн с грузами по территории, 
находившейся под контролем вооруженной оппозиции. 
Для снижения военной активности оппозиции Ограни
ченный контингент советских войск вел активные бое
вые действия различного масштаба с применением всего 
арсенала обычных средств поражения, наносил авиа
ционные удары по базам оппозиции. В соответствии с 
решением политического руководства СССР советские 
войска в ответ на многочисленные обстрелы их гарни
зонов и транспортных колонн отрядами оппозиции на
чали проводить совместно с афганскими подразделени
ями боевые действия по поиску и ликвидации наиболее 
агрессивных вооруженных групп противника. Таким 
образом, введенные в Афганистан советские войска ока
зались вовлеченными во внутренний военный конфликт 
на стороне правительства страны против сил оппози
ции, которым наибольшую помощь оказывал Пакистан.

Военную службу в Афганистане прошло око
ло 620 тыс. военнослужащих. Смертью храбрых на 
той далекой войне «за речкой» пало более 15 тыс. со
ветских солдат и офицеров, советников, врачей и 
строителей. За военные и другие заслуги свыше 
200 тыс. человек были награждены орденами и меда
лями, 86 удостоены звания Героя Советского Союза, из 
них 28 - посмертно.

Концу афганской эпопеи способствовали обществен
но-политические и экономические реформы, начав
шиеся в Советском Союзе в 1985 г. В ходе перестрой
ки гласность и демократизация были провозглашены
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основными принципами реформирования советского 
строя. Во внешней политике реализация этих принци
пов означала остановку гонки вооружений, установле
ние сбалансированной и дружественной международной 
политики и, прежде всего, окончание военных действий 
в Афганистане.

В результате длительных переговоров в Женеве
14 апреля 1988 г. было принято решение о выводе со
ветских войск. Ограниченный контингент советских 
войскоставалсяв Афганистане в течение 9 лет, 1 месяца и 
22 дней.

Как бы ни оценивали историки и политики Афганскую 
войну, из нее не выбросить правды. Воевавши^е в Афга
нистане с честью выполнили свой воинский долг, защи
щая интересы Родины, безопасность ее границ. Своим 
мужеством и героизмом они приумножили славные бо
евые традиции отцов и дедов, ветеранов Великой Отече
ственной войны. И как символ преемственности боевой 
славы в Восточном Казахстане рядом с мемориальны
ми досками Героям Великой Отечественной - памятные 
знаки, посвященные молодым ребятам, не вернувшимся 
с той войны. Именами героев-афганцев, уроженцев Вос
точно-Казахстанской и Семипалатинской областей се
годня названы улицы и школы. Работа по увековечению 
памяти воинов-интернационалистов продолжается.

В Афганистане свой воинский долг с честью выпол
нили более 2 500 наших земляков. 87 из них погибли 
в боях за свободу братского народа, 2 пропали без ве
сти. Мы помним каждого из них. И им посвящена эта 
Книга памяти.

Даниал Ахметов,
2̂ аким Восточно-Казахстанской области



Аллага мадақ, Пайгамбарга салауат. 
Барлық мақтау бір Алла тагалага тән, Оның 
пайгамбары Мүхаммедке Алланың сәлемімен 

салауаты болсын, Оның отбасына, сахабаларына
Алла тагаланың рахметі болсын!

Бұл кітаптың жарыкка шығуы -  Ауған елінде 
бейбітшілік пен тыныштықтың орнауына өмірі мен 
жылдарын сарп еткен жауынгерлерге деген кұрмет. 
Отан мүддесін қорғау -  әрбір діндар адамның касиетті 
борышы, ислам дінінде -  бұл ең басты парыз.

Азалы Кітап оқырман жүрегінде шынайы патрио
тизм -  Отанға деген сүйіспеншілігін арттырады деп 
үміттенемін. Қазіргі жастарымыз еліміздің Әнұранын 
орындап қана қоймай, қиын сәтте Отанын қорғауға 
даяр болу керек. Бұл кітап -  жақсы бастама, оған Алла- 
Тағала қолдау берсін!

Өскемен қалалык Мұхамади мешітінін 
бас имамы Ибрагим қажы Қарнакбайұлы
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.
Хвала Аллаху, господу миров, 

и я п рош у у  Аллаха, хвала Ему Великому,
благословения пророку 

Мухаммаду, да благословит его Аллах и да 
приветствует, его семье и сподвижникам, 

да будет доволен ими Всевышний.

Выход данной книги - дань памяти и уважения тем, 
кто отдал годы, а кто и жизнь за мир и спокойствие в 
Афганистане. Мрачная страница в истории Казахстана, 
как и СНГ в целом, перевернута. Но всплывают в памя
ти лица воинов-интернационалистов, которые показали 
пример мужества и героизма. Защищать интересы Ро
дины -  святая обязанность любого верующего, а в исла
ме -  это первейший долг.

Надеюсь, что книга Памяти пробудит в читателях 
истинное проявление патриотизма -  любовь к Родине, 
чтобы тысячи людей из молодого поколения не только 
пели гимны, но и в трудную минуту могли встать на за
щиту Отечества. Пусть эту книгу, как доброе начинание, 
осенит своей милостью Всевышний Аллах, хвала Ему 
Великому. Аминь.

Главный имам Усть-Каменогорской городской
мечети Мухамади 

Ибрагим кажы Карнакбайулы
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« и  так скончался он, оставив в 
смерти своей не только юношам, но 

и весьма многим из народа образец 
доблести и памятник добродетели»

(2Макк.6,31).

Сердечно приветствую вас, дорогие читатели книги, 
посвященной памяти жителей земли Восточного Ка
захстана, исполнявших интернациональный воинский 
долг за пределами Отечества -  на земле Афганистана -  
четверть века назад.

Этой книгой мы отдаем дань памяти отцам, мужьям, 
сыновьям, которые безвозвратно ушли в вечность.

15 февраля 1989 года навсегда останется днём, кото
рый вызывает у всех, не понаслышке знакомых со словом 
«война», печальные ассоциации, связанные с пережи
ванием приближающегося перелома мировой истории. 
Период этого духовного, политического и социального 
кризиса, унесшего жизни десятков тысяч человек, отго
лосками отдаётся и в наши дни.

Для большинства наших соотечественников воины- 
«афганцы» являются примером настоящего мужества, 
твёрдости духа, верности своему долгу и чести.

Желаю воинам, их родным и близким, а также всем, 
кто пережил тяготы и ужасы войны в Афганистане, дабы 
Господь утешил вашу скорбь по погибшим, дал вашим 
сердцам покой и мир.

Всемилостивый Господь, Владыка жизни и смерти, да 
дарует всем от века почившим воинам упокоение в селе-
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ниях небесных и сотворит им вечную память.

+Амфилохий, 
епископ Усть-Каменогорский и 

Семипалатинский
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Ауғанстандағы әскери 
қимылдар барысында қаза 

тапқан шығысқазақстандық
жауынгерлер

Воины -  
восточноказахстанцы, 

погибшие во время боевых 
действий в Афганистане
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Л зальш т ^

қатардағы жауынгер, өздігінен 
жүретін артиллериялық қон- 
дырғының жүргізуші-механигі.
1962 ж. 12 желтоқсанда Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) об- 
лысы, Жаңасемей (қазіргі Боро- 
дулиха) ауданы, Петропавлов
ка селосында дүниеге келген. 
Орта мектепті бітірген соң «Ка

захстанская правда» үжымшарында еңбек етеді. 
1981 ж. 7 сәуірде Жаңасемей аудандық әскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақыры- 
лып, әскери қызметін Ауғанстанда өтеді. 1982 ж. 8 нау- 
рызда жауынгерлік тапсырманы орындау барысын- 
да қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха 
ауданы, Петропавловка селосында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталған (қаза тапқаннан 
кейін).

Ағиманов Болат Арантайұлы -

Агиманов Болат Арантаевич - рядовой, води
тель-механик самоходной артиллерийской установки. 
Родился 12 декабря 1962 г. в селе Петропавловка Жана- 
семейского (ныне Бородулихинского) района Семипала
тинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. После 
окончания средней школы работал в колхозе «Казах
станская правда». 7 апреля 1981 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР Жанасемейским районным воен
ным комиссариатом. Службу проходил в Афганистане. 
8 марта 1982 г. погиб при выполнении боевого задания.
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Похоронен в селе Петропавловка Бородулихинского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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шА:ійпьштап_

сержант, мотоатқыштар бө- 
лімінің командирі. 1958 ж. 
5 сәуірде Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облы- 
сы, Үржар ауданы, Текебұлақ 
ауылында дүниеге келген. Физ
культура техникумын бітірген 
соң, «Үржар» кеңшарында 
ұстаздык қызмет атқарады.

1978 ж. 8 қарашада Үржар аудандық әскери комиссари- 
атынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
17 қыркүйекте жауынгерлік тапсырманы орындау бары- 
сында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ау
даны, Текебұлақ ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Айкешев Молдаш Орынбайұлы -

Айкешев Молдаш Орынбаевич - сержант, 
командир мотострелкового отделения. Родился 
5 апреля 1958 г. в селе Текебулак Урджарского района 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. Окончил физкультурный техникум. Работал 
учителем в совхозе «Урджарский». 8 ноября 1978 г. 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР Урджарским 
районным военным комиссариатом. В мае 1980 г. 
направлен в Афганистан. 17 сентября 1980 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен в селе 
Текебулак Урджарского района Восточно-Казахстанской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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Антропов Николай Михайлович -
қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1964 ж. 9 желтоқсанда Шығыс 
Қазакстан облысы, Глубокое ау- 
даны, Черемшанка селосын- 
да дүниеге келген. Глубокое 
кентінде Армия, авиация, флотқа 
ерікті түрде ықпал ету қоғамы 
(ДОСААФ) мектебін бітіріп, 
жүргізуші мамандығын ала- 
ды. 1982-1983 жж. Черемшанка 

қүс фабрикасында жүргізуші болып жұмыс істейді. 
1983 ж. 5 сәуірде Глубокое аудандық әскери комиссари- 
атынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 
1983 ж. 6 маусымда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1983 ж. 27 тамызда алған жарақатынан қайтыс 
болды. 1983 ж. 9 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облы
сы, Глубокое ауданы, Черемшанка селосында жерленді. 
«Интернационалист-жауынгерге» медалімен марапат- 
талды (қаза тапқаннан кейін).

Антропов Николай Михайлович - рядо
вой, водитель. Родился 9 декабря 1964 г. в селе Черем
шанка Глубоковского района Восточно-Казахстан
ской области. В поселке Глубокое окончил школу 
ДОСААФ, получил специальность водителя. 
В 1982-1983 гг. работал водителем на Черемшанской 
птицефабрике. 5 апреля 1983 г. призван в ряды Воору
женных Сил СССР Глубоковским районным военным 
комиссариатом. 6 июня 1983 г. направлен в Афгани
стан. 27 августа 1983 г. скончался от полученной трав
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мы. 9 сентября 1983 г. похоронен в селе Черемшанка 
Глубоковского района Восточно-Казахстанской обла
сти. Награжден медалью «Воину-интернационалисту» 
(посмертно).
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.Азалы.кітап.

кіші сержант, сапер. 1961 ж.
30 наурызда Семей (қазіргі Шығыс 
Қазақстан) облысы, Мақаншы 
ауылында дүниеге келген. 
М. И. Калинин атындағы орта 
мектепте білім алған. 1978 ж. Ал
маты технологиялық технику- 
мына окуға түседі. 1979 ж. 9 мау- 
сымда Қаскелең аудандық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шақырылады. 1979 ж. желтоқсанда 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге, жіберіледі.
1981 ж. 3 мамырда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында каза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Үржар ауданы, Мақаншы ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумынын Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Архатбаев Мақсат Әбілқасымұлы -

Архатбаев Максат Абилкасимович - млад
ший сержант, сапер. Родился 30 марта 1961 г. 
в селе Маканчи Семипалатинской (ныне Восточно- 
Казахстанской) области. Учился в средней школе 
им. М. И. Калинина. В 1978 г. поступил в 
Алма-Атинский технологический техникум. 9 июня
1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Каске- 
ленским районным военным комиссариатом. В декабре
1979 г. направлен в Афганистан. 3 мая 1981 г. погиб при 
выполнении боевого задания. Похоронен в селе Макан
чи Урджарского района Восточно-Казахстанской обла
сти. Указом Президиума Верховного Совета СССР на-
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гражден орденом Красной Звезды (посмертно).
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шАяалы.кітап.

Асламов Александр Викторович -
катардағы жауынгер, барлаушы- 
пулеметші. 1963 ж. 19 наурызда 
Шығыс Қазақстан облысы, Самар 
(қазіргі Көкпекті) ауданы, Миро- 
любовка селосында дүниеге кел- 
ген. Мектепті бітірген соң, механи
затор болып жұмыс істейді. 1981 ж.
2 сәуірде Самар аудандық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады.

1981 ж. 4 желтоқсанда Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 22 ақпанда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты.
1983 ж. 6 наурызда Шығыс Қазақстан облысы, Көкпек- 
ті ауданы, Миролюбовка селосында жерленді. 1983 ж. 
14 шілдедегі КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Асламов Александр Викторович - ря
довой, разведчик-пулеметчик. Родился 19 марта 
1963 г. в селе Миролюбовка Самарского (ныне Кок- 
пектинского) района Восточно-Казахстанской облас
ти. После окончания школы работал механизато
ром. 2 апреля 1981 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Самарским районным военным комисса
риатом. 4 декабря 1981 г. направлен в Афганистан. 
22 февраля 1983 г. погиб при выполнении боевого за
дания. 6 марта 1983 г. похоронен в селе Миролюбовка 
Кокпектинекого района Восточно-Казахстанской облас
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ти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
14 июля 1983 г. награжден орденом Красной Звезды (по
смертно).

0 ^
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қатардағы жауынгер, мотор- 
шы. 1967 ж. 28 тамызда Шығыс 
Қазақстан облысы, Зайсан ауда- 
ны, Қарабұлақ ауылында дүниеге 
келген. Мектепті бітірген соң, 
Семипалатинск қаласындағы 
(қазіргі Шығыс Қазақстан облы
сы, Семей қаласы) № 6 кәсіптік- 
техникалық училищеге оқуға 
түседі. 1986 ж. 29 сәуірде Семи

палатинск қаласындағы Калинин аудандық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1987 ж. 15 қаңтарда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1987 ж. 24 қарашада 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1987 ж. 6 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы, 
Зайсан ауданы, Қарабұлақ ауылында жерленді. 1988 ж. 
5 мамырдағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Атаев Ермак Сеиітмұратұлы -

Атаев Ермак Сеитмуратович - рядовой, мото
рист. Родился 28 августа 1967 г. в селе Карабулак Зай- 
санского района Восточно-Казахстанской области. 
После окончания школы поступил в профессиональ
но-техническое училище № 6 города Семипалатинск 
(ныне город Семей Восточно-Казахстанской облас
ти). 29 апреля 1986 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Калининским районным военным комисса
риатом города Семипалатинск. 15 января 1987 г.
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направлен в Афганистан. 24 ноября 1987 г. погиб при вы
полнении боевого задания. 6 декабря 1987 г. похоронен 
в селе Карабулак Зайсанского района Восточно-Казах
станской области. Указом Президиума Верховного Со
вета СССР от 5 мая 1988 г. награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, нысана- 
шы. 1963 ж. 1 қаңтарда Шығыс 
Қазақстан облысы, Таврия (қазіргі 
Үлан) ауданы, Тасөткел ауылын- 
да дүниеге келген. Отрадное 
селосындағы орта мектептен кейін, 
Таврия селосындағы кәсіптік-тех- 
никалық училищені аяқтайды.
1981 ж. 17 қазанда Таврия аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1982 ж. 19 нау- 
рызда Ауғанстанға әскери борышын өтеуг^ жіберіледі.
1982 ж. 25 қыркүйекте жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. 1982 ж. 2 қазанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Ұлан ауданы, Тасөткел ауылын- 
да жерленді. 1983 ж. 3 наурыздағы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Ахметов Базылбек Советханұлы -

Ахметов Базылбек Советханович - рядовой, 
наводчик. Родился 1 января 1963 г. в селе Тас-Уткель 
Таврического (ныне Уланского) района Восточно- 
Казахстанской области. Окончил среднюю школу в 
селе Отрадное, затем профессионально-техническое 
училище в селе Таврическое. 17 октября 1981 г. при
зван в ряды Вооруженных Сил СССР Таврическим 
районным военным комиссариатом. 19 марта 1982 г. 
направлен в Афганистан. 25 сентября 1982 г. погиб при 
выполнении боевого задания. 2 октября 1982 г. похоро
нен в селе Тас-Уткель Уланского района Восточно-Ка-
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захстанской области. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 3 марта 1983 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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.Аяалы.кітап.

аға лейтенант, арнайы жасақ 
бөлімінің команд ирі. 1955 ж. 
25 желтоқсанда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, 
Жаңасемей (қазіргі Бородули- 

V . ха) ауданы, Шақаман ауылында
А  дүниеге келген. Семей мемлекеттік

педагогикалық институтының фи- 
зика-математика ф акультетінде 

оқиды. Екінші курстан кейін И. С. Конев атындағы Ал
маты жоғары жалпы әскери командалық училищесіне 
оқуға түседі. 1976 ж. әскери училищені, аяқтап, Се
мипалатинск гарнизонына қызметке келеді. 1981 ж. 
қазан айында арнайы жасақ тобының командирі бо- 
лып тағайындалады. 1982 ж. сәуір айында Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 15 мамыр- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауда
ны, Шақаман ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Ахметов Қалибек Ғазизұлы -

Ахметов Калибек Газизович - старший лейте
нант, командир отделения отряда специального наз
начения. Родился 25 декабря 1955 г. в селе Чекоман 
Жанасемейского (ныне Бородулихинского) района Се
мипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) об
ласти. Учился на физико-математическом факультете 
Семипалатинского педагогического института. После 
второго курса поступил в Алма-Атинское высшее об-
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щевойсковое командное училище имени И. С. Конева. 
В 1976 г., окончив военное училище, прибыл на службу 
в Семипалатинский гарнизон. В октябре 1981 г. назна
чен командиром группы отряда специального назначе
ния. В апреле 1982 г. направлен в Афганистан. 15 мая
1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Чекоман Бородулихинского района Восточно- 
Казахстанской области. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден орденом Красной Звезды (по
смертно).
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Аюченко Олег Петрович -
сержант, өздігінен жүретін зе- 
НИТТІК артиллериялық қондырғы
командирі. 1963 ж. 7 қаңтарда Се
мипалатинск қаласында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы, Се
мей қаласы) дүниеге келген. 
Семипалатинск қаласындағы
№ 2 орта мектепте, кейін 
№ 74 кәсіптік-техникалық учи- 

‘ лищеде білім алады. 1981 ж.
5 қарашада Семипалатинск 

каласындағы Ленин аудандық әскери комиссариаты- 
нан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1982 ж. наурызда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1982 ж. 11 маусымда жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан 
облысы. Семей қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Аюченко Олег Петрович - сержант, командир зе
нитной самоходной артиллерийской установки. Родился 
7 января 1963 г. в городе Семипалатинск (ныне город Се
мей Восточно-Казахстанской области). Учился в сред
ней школе № 2, затем в профессионально-техническом 
училище № 74 в Семипалатинске. 5 ноября 1981 г. приз
ван в Вооруженные Силы СССР Ленинским районным 
военным комиссариатом города Семипалатинск. В мар
те 1982 г. направлен в Афганистан. И июня 1982 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен в городе
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Семей Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

0 ^
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.Аяапы.кітап.

қатардағы жауынгер, граната 
лактырушы. 1967 ж. 28 қарашада 
Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) 

1 ^ ^ ^  облысы, Үржар ауданы. Первое
мая (қазіргі Жоғарғы Егінсу) село- 
сында дүниеге келген. М. И. Кали
нин атындағы ұжымшарда меха
низатор болып еңбек етеді. 1986 ж.
15 қарашада Үржар аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күштері қатарына 

шақырылады. 1987 ж. қаңтарда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1988 ж. 19 мамырда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауданы, 
Жоғарғы Егінсу ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Байғабылов Қайрат Оразбайұлы -

Байгабылов Кайрат Оразбаевич - рядо
вой, гранатометчик. Родился 28 ноября 1967 г. в селе 
Первое мая (ныне село Жогаргы Егинсу) Урджарско- 
го района Семипалатинской (ныне Восточно-Казах
станской) области. Работал механизатором в колхозе 
им. М. И. Калинина. 15 ноября 1986 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР Урджарским районным воен
ным комиссариатом. В январе 1987 г. направлен в Афга
нистан. 19 мая 1988 г. погиб при выполнении боевого за
дания. Похоронен в селе Жогаргы Егинсу Урджарского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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Байгачев Владимир Юрьевич -
қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1961 ж. 22 казанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Лениногорск 
қаласында (қазіргі Риддер каласы) 
дүниеге келген. Мектептен кейін 
№ 99 кәсіптік-техникалық учи- 
лищені аяқтайды. Лениногорск по
лиметалл комбинатынын жендеу- 
механикалық базасында токарь 
болып жұмыс істейді. 1981 ж. 

22 сәуірде Лениногорск қалалық әскери комиссариа- 
тынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады, 
1981 ж. 4 қарашада Ауғанстанға әскери борышын өтеу- 
ге жіберіледі. 1982 ж. 25 шілдеде жауынгерлік тапсыр- 
маны орындау барысында қаза тапты. 1982 ж. 1 тамызда 
Шығыс Қазақстан облысы, Риддер каласында жерленді. 
«Жауынгерлік еңбегі үшін» медалімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Байгачев Владимир Юрьевич - рядовой, води
тель. Родился 22 октября 1961 г. в городе Лениногорск 
(ныне город Риддер) Восточно-Казахстанской области. 
Окончил школу, затем профессионально-техническое 
училище № 99. Работал токарем на ремонтно-механи
ческой базе Лениногорского полиметаллического ком
бината. 22 апреля 1981 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Лениногорским городским военным комис
сариатом. 4 ноября 1981 г. направлен в Аоганистан. 
25 июля 1982 г. погиб при выполнении боевого задания.
1 августа 1982 г. похоронен в городе Риддер Восточно-

38



Казахстанской области. Награжден медалью «За боевые 
заслуги» (посмертно).
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,Азалы.кітап.

У

Балабай Леонид Александрович -
полковник. Украина КСР, Черни
гов облысы, Ичня қаласында 
дүниеге келген. Мектепті 
бітірген соң, Ичня аудандық 
әскери  к о м и с с а р и а ты н а н  
Москва қаласына Химиялық 
қорғаныс әскери Академиясына 
оқуға жіберіледі. 1956 ж. Одесса 
политехникалық институтын ин- 
женер-жылуэнергетик мамандығы 

бойынша бітіреді. 1956 ж. бастап Өскемен қаласындағы 
«Казгипроцветмет» институтында инженер-конструк
тор болып қызмет атқарады. 1957 ж. Өскемен ЖЭО-на 
станцияның кезекші инженері болып ауысады. 1958 ж. 
сәуір айында Мемлекеттік Қауіпсіздік Комитеті орга- 
нына әскери қызметке алынады. Лениногорск (қазіргі 
Риддер каласы) және Өскемен қалаларында Шығыс 
Қазақстан облысы бойынша Қазақ КСР Мемлекеттік 
Қауіпсіздік Комитеті Басқармасында қызмет атқарды.
1979 ж. Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жібері- 
леді. 1979 ж. 2 мамырда жауынгерлік тапсырманы 
орындау барысында қаза тапты. Өскемен қаласында 
жерленген. 1980 ж. 28 сәуірдегі КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Балабай Леонид Александрович - полковник. 
Родился 9 ноября 1932 г. в городе Ичня Черниговской 
области Украинской ССР. В 1956 г. окончил Одесский 
политехнический институт по специальности инже-

40



нер-теплоэнергетик. С 1956 г. работал в городе Усть- 
Каменогорск в институте «Казгипроцветмет» инжене- 
ром-конструктором, в 1957 г. на Усть-Каменогорской 
ТЭЦ дежурным инженером станции. На военную служ
бу в органы Комитета государственной безопасности за
числен в апреле 1958 г. Службу проходил в Управлении 
КГБ Казахской ССР по Восточно-Казахстанской обла
сти в городах Лениногорск (ныне город Риддер) и Усть- 
Каменогорск. В 1979 г. направлен в Афганистан. 2 мая
1979 г. погиб при выполнении боевого задания. Похо
ронен в городе Усть-Каменогорск. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 апреля 1980 г. награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно).
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шАяалы.кітап.

Балашенко Евгений Анатольевич -
қатардағы жауынгер, жүргі- 
зуші. 1964 ж. 27 қыркүйекте 
Джамбул (қазіргі Жамбыл) 
облысы, Мойынқұм ауданы, 
Ақсүйек кентінде дүниеге кел- 
ген. Өскемен қаласындағы 
№ 30 мектепті бітірген соң, ар
матура заводының кәсіптік- 
техникалық училищесінде оқи- 
ды. Училищені аяқтап, зауытта 

жұмыс істеуге қалады. 1982 ж. 3 қазанда Өскемен 
қалалық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 1984 ж. 18 наурыз- 
да Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1984 ж. 18 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. 1984 ж. 27 шілдеде Шығыс 
Қазакстан облысы, Өскемен қаласында жерленді.
1985 ж. 18 ақпандағы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Балашенко Евгений Анатольевич - ря
довой, водитель. Родился 27 сентября 1964 г. в по
селке Аксуек Мойынкумского района Джам- 
бульской (ныне Жамбылской) области. Учился в 
городе Усть-Каменогорск в средней школе № 30, затем 
в профессионально-техническом училище Арматурно
го завода. После окончания остался работать на заводе.
3 октября 1982 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Усть-Каменогорским городским военным ко
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миссариатом. 18 марта 1984 г. направлен в Афга
нистан. 18 июля 1984 г. погиб при выполнении бо
евого задания. 27 июля 1984 г. похоронен в городе 
Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской облас
ти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
18 февраля 1985 г. награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

43



шАяалы.кіт.әа,

Бангерт Андрей Егорович -
ефрейтор, жаяу эскер ефрей
торы, жаяу эскер жауынгерлік 
машинасының механик-жүр-
гізушісі. 1960 ж. 18 сәуірде Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) облы- 
сы, Бородулиха ауданы, Сосновка 
селосында дүниеге келген. 1978 ж. 
12 қарашада Бородули
ха аудандық әскери комис - 
сариатынан КСРО Қарулы 
қатарына шақырылады.

1979 ж. желтоқсан айында Ауғанстанға әркери боры- 
шын өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 8 мамырда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, Сосновка село
сында жерленген. «Эскери қызметтегі ерекшелігі үшін» 
медалімен, КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Күштері

Бангерт Андрей Егорович - ефрейтор, механик- 
водитель боевой машины пехоты. Родился 18 апреля
1960 г. в селе Сосновка Бородулихинского района Семи
палатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. 
12 ноября 1978 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Бородулихинским районным военным комисса
риатом. В декабре 1979 г. направлен в Афганистан. 8 мая
1980 г. погиб при выполнении боевого задания. Похо
ронен в селе Сосновка Бородулихинского района Вос
точно-Казахстанской области. Награжден медалью «За
отличие в воинской службе». Указом Президиума Вер- 
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ховного Совета СССР награжден орденом Красной Звез
ды (посмертно).
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катардағы жауынгер, ме- 
дициналы қ-санитарлы қ ба
тальонный жүргізуші-санитары.

1961 ж. 17 тамызда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, 
Көкпекті ауданы, Шігілік ауылын- 
да дүниеге келген. «¥зынбұлақ» 
ұжымшарында еңбек етеді.
1980 ж. 2 қазанда Көкпекті 
аудандық әскери комиссариаты- 

нан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1981 жылы мамыр айында Ауғанстанға әскери боры- 
шын өтеуге жіберіледі. 1981 ж. 9 қазанда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазакстан облысы, Көкпекті ауданы, Шігілік ауылын- 
да жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Бейсембаев Марат Ибрагимұлы -

Бейсеіибаев Марат Ибрагимович - рядовой, во
дитель-санитар медико-санитарного батальона. Родился 
17 августа 1961 г. в селе Шигилек Кокпектинекого рай
она Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. Работал в колхозе «Узын Булак». 2 октября
1980 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Кок- 
пектинским районным военным комиссариатом. В мае
1981 г. направлен в Афганистан. 9 октября 1981 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен в селе 
Шигилек Кокпектинского района Восточно-Казахстан
ской области. Указом Президиума Верховного Совета 
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5

СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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шАзалы.кітап.

Беляев Александр Михайлович -
қатардағы гвардия жауынгері, 
барлаушы. 1961 ж. 20 маусым- 
да Шығыс Қазақстан облы- 
сы, Лениногорск қаласында 
(қазіргі Риддер қаласы) дүниеге 
келген. Мектепті бітірген соң, 
№ 99 кәсіптік-техникалық учи- 
лищеде білім алады. Лениногорск 
қаласындағы жөндеу базасында 
токарь болып еңбек етеді. 1979 ж. 

31 қазанда Лениногорск қалалық әскери комиссариа- 
тынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1980 ж. 19 мамырда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1980 ж. 5 шілдеде жауынгерлік тапсырманы 
орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан об- 
лысы, Риддер қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Беляев Александр Михайлович - гвардии 
рядовой, разведчик. Родился 20 июня 1961 г. в горо
де Лениногорск (ныне город Риддер) Восточно-Ка- 
захстанской области. После окончания школы посту
пил в профессионально-техническое училище № 99. 
Работал токарем на ремонтной базе в Лениногорске.
31 октября 1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Лениногорским городским военным комиссари
атом. 19 мая 1980 г. направлен в Афганистан. 5 июля
1980 г. погиб при выполнении боевого задания. По
хоронен в городе Риддер Восточно-Казахстанской
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области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

0 ^

49



Белякин Николай Геннадьевич -
қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1963 ж. 12 ақпанда Семей (қазіргі 
ИІЫҒЫС Қазақстан) облысы, 
Бесқарағай ауданы, Малая Вла- 
димировка селосында (қазіргі 
Бесқарағай ауылы) дүниеге кел- 
ген. Мектепті бітірген соң, «Бала- 
пан» кеңшарында жүргізуші болып 
жұмыс істейді. 1981 ж. 6 сәуірде 
Бесқарағай аудандық әскери ко- 

миссариатынан КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1981 ж. маусым айында Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 13 ақпанда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бесқарағай ауда
ны, Бесқарағай ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жүлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Белякин Николай Геннадьевич - рядо
вой, водитель. Родился 12 февраля 1963 г. в селе Ма
лая Владимировка (ныне село Бескарагай) Бескара- 
гайского района Семипалатинской (ныне Восточ
но-Казахстанской) области. После школы рабо
тал водителем в совхозе «Балапановский». 6 апре
ля 1981 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Бескарагайским районным военным комиссариатом. 
В июне 1981 г. направлен в Афганистан. 13 февраля
1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Бескарагай Бескарагайского района Восточ-
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но-Казахстанской области. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

0 ^

51



қатардағы гвардия жауынгері, бар- 
лаушы. 1961 ж. 2 қыркүйекте Алтай 
өңірі, Чарыш ауданы, Малый Бе- 
щелак селосында дүниеге келген. 
Шығыс Қазақстан облысы. Глу
бокое ауданы, Уварове селосында 
орта мектепті аяқтайды. Әскерге 
шақырылғанға дейін жиһаз ком- 
бинатында жұмыс істейді. 1979 ж.
2 қарашада Глубокое аудандық 

әскери комиссариатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. Өзбекстанда әуе-десант әске- 
рінде дайындықтан өтеді. 1979 ж. желтоқсан айының 
соңында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1980 ж. 5 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. 1980 ж. 10 шілдеде Шығыс 
Қазақстан облысы. Глубокое ауданы, Уварово селосын
да жерленді. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Богаев Александр Петрович -

Богаев Александр Петрович - гвардии рядо
вой, разведчик. Родился 2 сентября 1961 г. в селе Малый 
Бещелак Чарышского района Алтайского края РСФСР. 
Окончил среднюю школу в селе Уварово Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области. До призыва в 
армию работал на мебельном комбинате. 2 ноября 1979 г. 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР Глубоковским 
районным военным комиссариатом. Подготовку про
ходил в воздушно-десантных войсках в Узбекистане.
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в  конце декабря 1979 г. направлен в Афганистан.
5 июля 1980 г. погиб при выполнении боевого задания. 
10 июля 1980 г. похоронен в селе Уварово Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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^ ' сержант, бөлім командирі.
, 1968 ж. 27 сәуірде Шығыс Казак-

стан облысы, Самар ауданы (қазіргі 
Көкпекті), Қойтас ауылында 
дүниеге келген. Мектепті бітірген 
соң, Талғар ауыл шаруашылығын 
механикаландыру техникумына 
оқуға түседі. 1986 ж. 14 қарашада 
Самар аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 

қатарына шақырылады. 1987 ж. 22 мамырда Ауғанстан- 
ға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1988 ж. 28 сәуірде 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1988 ж. 4 мамырда Шығыс Қазақстан облысы, 
Көкпекті ауданы, Қойтас ауылында жерленді. 1989 ж.
22 наурыздағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Бөкетов Қанат Баяхметұлы -

Букетов Канат Баяхметович - сержант, коман
дир отделения. Родился 27 апреля 1968 г. в селе Койтас 
Самарского (ныне Кокпектинского) района Восточно- 
Казахстанской области. Окончив школу, поступил в 
Талгарский техникум механизации сельского хозяйст
ва. 14 ноября 1986 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Самарским районным военным комиссариа
том. 22 мая 1987 г. направлен в Афганистан. 28 апреля 
1988 г. погиб при выполнении боевого задания. 4 мая 
1988 г. похоронен в селе Койтас Кокпектинского райо
на Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума
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Верховного Совета СССР от 22 марта 1989 г. награжден 
орденом Красной Звезды (посмертно).
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прапорщик. 1947 ж. 26 желтоқ- 
санда Шығыс Қазақстан облысы, 
Марқакөл (қазіргі Күршім) ауданы, 
Манько кенішінде дүниеге келген.
1966 ж. 11 қарашада КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 
Әскери борышын өтегеннен кейін 
Өскемен қаласында титан-маг- 
ний комбинатында жұмыс істейді. 
1973 ж. 13 желтоқсанда Таврия 

аудандык әскери комиссариатынан мерзімнен тыс 
қызметке шакырылады. 1980 ж. 16 сәуірде Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 30 қазанда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1980 ж. 6 қарашада Шығыс Қазақстан облысы, 
Таврия ауданы (қазіргі Өскемен қаласы аумағы), Басо- 
во селосында жерленді. 1980 ж. 3 қарашадағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Буньков Анатолий Иванович -

Буньков Анатолий Иванович - прапорщик. 
Родился 26 декабря 1947 г. на руднике Манько Марка- 
кольского (ныне Курчумского) района Восточно-Казах
станской области. И ноября 1966 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР. После службы в армии работал 
на Титано-магниевом комбинате в Усть-Каменогорске.
13 декабря 1973 г. призван Таврическим районным воен
ным комиссариатом на сверхсрочную службу. 16 апреля
1980 г. направлен в Афганистан. 30 октября 1980 г. погиб 
при выполнении боевого задания. 6 ноября 1980 г. похо-
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ронен в селе Басово Таврического района (ныне террито
рия города Усть-Каменогорск) Восточно-Казахстанской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 3 ноября 1980 г. награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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ефрейтор, жаяу эскер жауын- 
герлік машинасының нысанашы- 
операторы. 1960 ж. 23 сәуірде Се
мипалатинск каласында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы. Семей 
қаласы) дүниеге келген. 8 - клас
ть! аяқтаған соң, № 18 кәсіптік- 
техникалық училищеге оқуға 
түседі. 1978 ж. 12 қарашада Се
мипалатинск қаласындағы Кали

нин аудандық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері катарына шақырылады. 1979 ж. желтоқсанда 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 
18 сәуірде жауынгерлік тапсырманы орындау барысында 
қазатапты. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласында 
жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Буренков Анатолий Анатольевич -

Буренков Анатолий Анатольевич - ефрейтор, 
наводчик-оператор боевой машины пехоты. Родился 
23 апреля 1960 г. в городе Семипалатинск (ныне город 
Семей Восточно-Казахстанской области). После оконча
ния восьми классов поступил в профессионально-техни
ческое училище № 18. 12 ноября 1978 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР Калининским районным во
енным комиссариатом города Семипалатинск. В декаб
ре 1979 г. направлен в Афганистан. 18 апреля 1980 г. по
гиб при выполнении боевого задания. Похоронен в горо
де Семей Восточно-Казахстанской области. Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізу- 
ші. 1969 ж. 8 мамырда Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) об- 
лысы, Абай ауданы, Сары- 
жал ауылында дүниеге келген. 
Э. Тельман атындағы ұжым- 
шарда еңбек етеді. 1987 ж. 14 ма- 
мырда Абай аудандық әскери ко- 
миссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шакырылады. 1987 ж. қараша ай- 
ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 
1988 ж. 6 қазанда жауынгерлік тапсырманы орындау ба- 
рысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Абай 
ауданы, Сарыжал ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Бұлақбаев Төлеген Кәменғазыұлы -

Булакбаев Толеген Каіиенгазиевич - ря
довой, водитель. Родился 8 мая 1969 г. в селе Сар- 
жал Абайского района Семипалатинской (ныне Вос
точно-Казахстанской) области. Работал в колхозе 
им. Э. Тельмана. 14 мая 1987 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР Абайским районным воен
ным комиссариатом. В ноябре 1987 г. направлен в 
Афганистан. 6 октября 1988 г. погиб при выполнении 
боевого задания. Похоронен в селе Саржал Абайского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Прези
диума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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Бықин Асқар Ахметбекұлы —
катардағы жауынгер, атқыш.
1961 ж. 10 ақпанда Қарағанды 
облысы, Егіндібұлақ (қазіргі 
Қарқаралы) ауданы, Бүркітті ауы- 
лында дүниеге келген. 1978 ж. орта 
мектепті бітірген соң, Қарағанды 
кооператив институтының эконо
мика факультетіне оқуға түседі.
1979 ж. 7 шілдеде Қарағанды 
қаласындағы Теміржол аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1979 ж.
25 желтоқсанда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1980 ж. 20 шілдеде жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. 1980 ж. 27 шілдеде 
Қарағанды облысы, Егіндібұлақ ауданы, Доғалаң 
ауылында жерленді (қазіргі Шығыс Қазақстан облы
сы, Семей қаласы, Алғабас ауылдық округінің Алғабас 
ауылы). КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды 
(каза тапқаннан кейін).

Быхин Аскар Ахметбекович — рядовой, стрелок. 
Родился 10 февраля 1961 г. в селе Буркитты Егиндыбу- 
лакского (ныне Каркаралинского) района Карагандин
ской области. В 1978 г. после окончания средней школы 
поступил в Карагандинский кооперативный институт на 
экономический факультет. 7 июля 1979 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР Железнодорожным районным 
военным комиссариатом города Караганды. 25 декабря
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1979 г. направлен в Афганистан. 20 июля 1980 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен 27 июля
1980 г. в селе Догалан Егиндыбулакского района Кара
гандинской области (ныне село Алгабас Алгабасского 
сельского округа города Семей Восточно-Казахстан
ской области). Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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сержант, шекара әскерінің мино
мет мотоманевр жасау тобының 
командирі. 1962 ж. 8 шілдеде Се
мипалатинск қаласында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы. Се
мей қаласы) дүниеге келген. 
№ 12 орта мектепті бітірген соң, 
« С е м и п а л а т и н с к ж и л с т р о й »  
құрылыс басқармасында еңбек 
етеді. 1980 ж. 28 қазанда Се
мипалатинск қаласындағы Ле

нин аудандық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. Ауғанстанда әскери бо- 
рышын өтейді. 1982 ж. 5 қарашада жауынгерлік тапсыр- 
маны орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан 
облысы. Семей каласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Веретельников Александр Иванович -

Веретельников Александр Иванович - сер
жант, командир миномета мотоманеврической группы. 
Родился 8 июля 1962 г. в городе Семипалатинск (ныне 
город Семей Восточно-Казахстанской области). После 
окончания СШ № 12, работал в строительном управ
лении «Семипалатинскжилстрой». 28 октября 1980 г. 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР Ленинским 
районным военным комиссариатом города Семипа
латинск. Службу проходил в Афганистане. 5 ноября
1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похооо- 
64



нен в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
ден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы гвардия жауынгері, 
сапер. 1961 ж. 4 қыркүйекте 
Шығыс Қазақстан облысы, 
Өскемен қаласында дүниеге 
келген. № 3 мектепте білім алады. 
№ 8 калалық кәсіптік-техникалық 
училищені бітіреді. 1980 ж.
6 мамырда Өскемен қалалық 
әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күштері қатарына 

шақырылады. 1981 ж. 10 қаңтарда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1981 ж. 28 тамызда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1981 ж. 7 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облы
сы, Өскемен қаласында жерленді. 1982 ж. 4 ақпандағы 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза 
тапқаннан кейін).

Горбунов Дмитрий Иванович -

Горбунов Дмитрий Иванович - гвардии 
рядовой, сапер. Родился 4 сентября 1961 г. в городе 
Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской облас
ти. Учился в школе № 3, окончил городское 
профессионально-техническое училище № 8. 6 мая
1980 г призван в ряды Вооруженных Сил СССР Усть- 
Каменогорским городским военным комиссариатом. 
10 января 1981 г. направлен в Афганистан.
28 августа 1981 г погиб при выполнении боевого 
задания. 7 сентября 1981 г. похоронен в городе 
Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 4 февраля 1982 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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сержант, барлау бөлімінің коман
дир!. 1959 ж. 28 тамызда РСФСР 
Алтай өлкесі, Рубцовск қаласында 
дүниеге келген. Семипалатинск 
(қазіргі Семей қаласы, Шығыс 
Қазақстан облысы) қаласындағы 
№ 38 орта мектепте білім ала- 
ды. «Путьрем-9» тресінде еңбек 
етеді. 1978 ж. 10 қарашада Семи
палатинск қаласындағы Кали

нин аудандық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 1980 ж. қаңтар айын- 
да Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1980 ж. 8 маусымда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан об
лысы, Семей қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Грищенко Владимир Анатольевич -

Грищенко Владимир Анатольевич - сержант, 
командир разведывательного отделения. Родился 28 ав
густа 1959 г. в городе Рубцовск Алтайского края РСФСР. 
Учился в городе Семипалатинск (ныне город Семей Вос
точно-Казахстанской области) в средней школе № 38. 
Работал в тресте «Путьрем-9». 10 ноября 1978 г. при
зван в ряды Вооруженных Сил СССР Калининским 
районным военным комиссариатом города Семипала
тинск. В январе 1980 г. направлен в Афганистан. 8 июня
1980 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в городе Семей Восточно-Казахстанской области.
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Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
ден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, мерген. 
1965 ж. 9 мамырда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, Бо- 
родулиха ауданы, Мурзово село- 
сында дүниеге келген. Бесқарағай 
ауданы, Долонь селосында 
тракторшы болып еңбек етеді.
1983 ж. 16 мамырда Бесқарағай ау- 
дандық эскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1984 ж. наурыз ай- 

ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 
1984 ж. 20 сәуірде жауынгерлік тапсырманы орындау 
барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бо- 
родулиха ауданы, Долонь селосында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Диц Иван Андреевич -

Диц Иван Андреевич - рядовой, снай
пер. Родился 9 мая 1965 г. в селе Мурзово Боро- 
дулихинского района Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. Работал тракто
ристом в селе Долонь Бескарагайского района. 16 мая
1983 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Бес- 
карагайским районным военным комиссариатом. 
В марте 1984 г. направлен в Афганистан. 20 апреля
1984 г. погиб при выполнении боевого задания. Похо
ронен в селе Долонь Бородулихинского района Восточ
но-Казахстанской области. Указом Президиума Верхов- 
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ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды
(посмертно).
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ефрейтор, аға атқыш. 1965 ж.
29 қаңтарда Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласында 
дүниеге келген. № 22 мектеп- 
те білім алады. № 9 кәсіптік- 
техникалық училищені аяқ- 
тайды. 1983 ж. 30 қазанда Өскемен 
қалалық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1984 ж. 6 маусым- 
да Ауғанстанға әскери борышын 

өтеуге жіберіледі. 1984 ж. 25 маусымда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. 1984 ж.
2 шілдеде Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен қаласында 
жерленді. 1986 ж. 20 маусымдағы КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Друженьков Олег Борисович -

Друженьков Олег Борисович - ефрейтор, стар
ший стрелок. Родился 29 января 1965 г. в городе Усть- 
Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Учился 
в школе № 22, окончил профессионально-техническое 
училише № 9. 30 октября 1983 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР Усть-Каменогорским городским 
военным комиссариатом. 6 июня 1984 г. направлен в Аф
ганистан. 25 июня 1984 г. погиб при выполнении бое
вого задания. 2 июля 1984 г. похоронен в городе Усть- 
Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 20 июня 1986 г. 
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награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, мерген.
1965 ж. 10 тамызда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, 
Үржар ауданы, Тасарық ауылын- 
да дүниеге келген. «Красный до
зор» ұжымшарында еңбек етеді. 
1983 ж. 13 қарашада Үржар 
аудандық әскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады

1984 ж. сәуірде Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1985 ж. 24 қарашада жауынгерлік та/ісырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан 
облысы, Үржар ауданы, Тасарық ауылында жерленген. 
«Ерлігі үшін» медалімен марапатталды.

Дүйсенбаев Бақтыбек Қуанышұлы -

Дуйсенбаев Бактыбек Куанышевич - рядо
вой, снайпер. Родился 10 августа 1965 г. в селе Тас-Арык 
Урджарского района Семипалатинской (ныне Восточно- 
Казахстанской) области. Работал в колхозе «Красный 
дозор». 13 ноября 1983 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Урджарским районным военным комиссариа
том. В апреле 1984 г. направлен в Афганистан. 24 ноября
1985 г. погиб при исполнении воинского долга. Похоро
нен в селе Тас-Арык Урджарского района Восточно-Ка
захстанской области. Награжден медалью «За отвагу».
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Елшібаев Талғат Семейханұлы -
қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1962 ж. 30 маусымда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, Жаңа- 
семей (қазіргі Бородулиха) ауда- 
ны, Шақаман ауылында дүниеге 
келген. «Шақаман» аудандық

т - 1 Н  мамандандырылған шаруашылық 
" бірлестігінде еңбек етеді. 1981 ж.

7 сәуірде Жаңасемей аудандық әскери комиссариаты- 
нан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1981 ж. шілде айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1981 ж. 15 тамызда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазакстан облысы, Бородулиха ауданы, Шақаман ауы
лында жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиу- 
мының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен мара- 
патталды (қаза тапқаннан кейін).

Ельшибаев Талгат Семейханович - рядовой, 
водитель. Родился 30 июня 1962 г. в селе Чекоман Жана- 
семейского (ныне Бородулихинского) района Семипала
тинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. Рабо
тал в райспецхозобъединении «Чекоманское». 7 апреля
1981 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Жана- 
семейским районным военным комиссариатом. В июле
1981 г. направлен в Афганистан. 15 августа 1981 г. погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен в селе Че
коман Бородулихинского района Восточно-Казахстан
ской области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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сержант, жаяу эскер жауын- 
герлік машинасының командирі. 
1959 ж. 3 қазанда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, 
Новошульба (қазіргі Бородулиха) 
ауданы, Раёво селосында дүниеге 
келген. 1979 ж. Новопокровка 
ауыл шаруашылығы техникумын 
бітіреді. 1979 ж. 5 мамырда 

КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1980 ж. қаңтар айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 8 ақпанда жауьінгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Бородулиха ауданы, Раёво селосында 
жерленген. «Жауынгерлік еңбегі үшін» медалімен 
марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Еременко Федор Петрович -

Еременко Федор Петрович - сержант, командир 
боевой машины пехоты. Родился 3 октября 1959 г. в селе 
Раёво (упразднено в 2006 г.) Новошульбинского (ныне 
Бородулихинского) района Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. В 1979 году закон
чил Новопокровский сельскохозяйственный техникум.
5 мая 1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
В январе 1980 г. направлен в Афганистан. 8 февраля
1980 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Раёво Бородулихинского района Восточно- 
Казахстанской области. Награжден медалью «За боевые 
заслуги» (посмертно).
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қатардағы жауынгер, барлаушы- 
десантшы. 1969 ж. 4 қаңтарда 
Шығыс Қазақстан облысы, Глубо
кое ауданы, Белоусовка кентінде 
дүниеге келген. Орта мектепті 
бітірген. 1986 ж. наурыз - 1987 ж. 
сәуір аралығында Ертіс полиме
талл комбинатының құрылыс- 
монтаж басқармасында жұмыс 
істейді. 1987 ж. 11 мамырда Глубо

кое аудандық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 1987 ж. 6 қарашада 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1988 ж. 17 қаңтарда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында жау оғынан ауыр жараланады. 1988 ж. 
28 қаңтарда әскери госпитальда алған жарақатынан 
қайтыс болды. 1988 ж. 3 ақпанда Шығыс Қазақстан 
облысы, Глубокое ауданы, Белоусовка кентінде 
жерленді. 1988 ж. 20 маусымдағы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен «Ерлігі үшін» медалімен 
(қаза тапқаннан кейін), 1988 ж. 26 шілдедегі КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдызорденімен марапатталды (қазатапқаннанкейін).

Еремкин Алексей Николаевич -

Еремкин Алексей Николаевич - рядовой, раз- 
ведчик-десантник. Родился 4 января 1969 г. в поселке 
Белоусовка Глубоковского района Восточно-Казахстан
ской области. Окончил среднюю школу. С марта
1986 г. по апрель 1987 г. работал в строительно-мон- 
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тажном управлении Иртышского полиметаллического 
комбината. 11 мая 1987 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР Глубоковским районным военным ко
миссариатом. 6 ноября 1987 г. направлен в Афганистан.
17 января 1988 г. был тяжело ранен при выполнении бое
вого задания. 28 января 1988 г. от полученных ран скон
чался. 3 февраля 1988 г. похоронен в поселке Белоусовка 
Глубоковского района Восточно-Казахстанской облас
ти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
20 июля 1988 г. награжден медалью «За отвагу» (посмерт
но), Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 июля 1988 г. - орденом Красной Звезды (посмертно).
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аға прапорщик, әскери бөлім- 
нің қаржы қызметі бастығының 
көмекшісі. 1946 ж. 3 желтоқсан- 
да РСФСР Алтай өлкесі, Усть- 
Кокси ауданы, Верхний Уй- 
мон селосында дүниеге келген.
1967 ж. Лениногорск қаласындағы 
(қазіргі Риддер қаласы) орман 
шаруашылығы техникумын
аяқтайды, кейін КСРО Қарулы 
Күштері қатарына жедел әскери 

қызметке шақырылады. Әскери борышын өт,еген соң, 
Шығыс Қазақстан облысы, Катон-Қарағай ауданын- 
дағы орман шаруашылығында инженер-техник болып 
кызмет атқарады. 1970 ж. Тәжік КСР, Душан
бе қаласындағы прапорщиктер мектебіне оқуға 
түседі. Оны аяқтаған соң Шығыс Қазақстан об
лысы, Жаңа-Ахмер селосындағы әскери бөлімде, 
кейін Германияда қызмет атқарады. 1977 ж. 
А. В. Хрулев атындағы Ярославль жоғары әскери қар- 
жы училищесін аяқтайды. Германия, Қырғызстанда 
әскери кызметін жалғастырып, қайтадан Жаңа-Ахмер 
кентіне оралады. Дивизиянын қаржы бөлімі бастығы 
қызметін атқарады. 1987 ж. 11 сәуірде Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1987 ж. 7 мамыр- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1987 ж. 13 мамырда Шығыс Қазақстан облысы, 
Катон-Қарағай ауылында жерленді. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Жақпаев Уәзірқан Уәлиұлы -
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^КякпэбВ У^эзыркян У'^вялибвич - старший пра
порщик, помощник начальника финансовой службы во- 
и некой части. Родился 3 декабря 1946 г. в селе Верх н и й Уй- 
мон Усть-Коксинского района Алтайского края РСФСР. 
В 1967 г. окончил лесной техникум в городе Лениногорск 
(ныне город Риддер), затем был призван на срочную 
службу в ряды Вооруженных Сил СССР После службы 
в армии работал инженером-техником в лесхозе Катон- 
Карагайского района Восточно-Казахстанской области. 
В 1970 г. поступил в школу прапорщиков в городе Ду
шанбе Таджикской ССР. После ее окончания проходил 
службу в войсковой части в поселке Ново-Ахмирово 
Восточно-Казахстанской области, затем в Германии. В 
1977 г. окончил Ярославское высшее военное финансовое 
училище им. А. В. Хрулева. Проходил военную службу в 
Германии, Киргизии. В войсковую часть поселка Ново- 
Ахмирово вновь прибыл в качестве начальника финан
сового отдела дивизии. И апреля 1987 г. направлен в Аф
ганистан. 7 мая 1987 г. погиб при выполнении боевого 
задания. 13 мая 1987 г. похоронен в селе Катон-Карагай 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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Жампейісов Киікбай Исабекұлы -
қатардағы жауынгер, материал- 
дық қамтамасыз ету ротасының 
жүргізушісі. 1963 ж. 17 ақпанда 
Шығыс Қазақстан облысы, Катон- 
Қарағай ауылында дүниеге кел- 
ген. Мектепті аяқтаған соң, Катон- 
Қарағай ауылындағы автокөлік 
кәсіпорнында слесарь болып жұмыс 
істейді. 1981 ж. 3 сәуірде Большена- 
рым аудандық әскери комиссариа- 

тынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1981 ж. 19 шілдеде Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 31 мамырда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. 1982 ж.
18 маусымда Шығыс Қазақстан облысы, Катон-Қарағай 
ауылында жерленді. 1982 ж. 22 қыркүйектегі КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Жампеисов Киикбай Исабекович - рядовой, 
водитель роты материального обеспечения. Родил
ся 17 февраля 1963 г. в селе Катон-Карагай Восточ- 
но-Казахстанской области. После окончания школы 
работал слесарем автотранспортного предприятия в 
селе Катон-Карагай. 3 апреля 1981 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР Большенарымским район
ным военным комиссариатом. 19 июля 1981 г. направлен 
в Афганистан. 31 мая 1982 г. погиб при выполнении бо
евого задания. 18 июня 1982 г. похоронен в селе Катон- 
Карагай Восточно-Казахстанской области. Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета СССР от 22 сентября 1982 г. 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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Жеңісқанов Самат Қалиолдаұлы -
катардағы жауынгер, атқыш.
1962 ж. 28 маусымда Шығыс 
Қазақстан облысы, Марқакөл 
(қазіргі Күршім) ауданы, Бо- 
ран ауылында дүниеге келген. 
Орта мектепті бітірген соң Бо- 
ран кеңшарында жұмыс істейді.
1980 ж. 3 сәуірде Марқакөл 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 

шақырылады. 1981 ж. 26 наурызда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1981 ж. 1 қыркүйекте 
Ауғанстанда әскери борышын өтеу барысында алған 
сырқаты салдарынан госпитальда қайтыс болды.
1981 ж. 13 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы, 
Күршім ауданы, Боран ауылында жерленді.

Женисканов Самат Калиолданович - ря
довой, стрелок. Родился 28 июня 1962 г. в селе Бу
ран Маркакольского (ныне Курчумского) района 
Восточно-Казахстанской области. После окончания 
средней школы работал в Бурановском совхозе рабочим.
3 апреля 1980 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Маркакольским районным военным комиссариатом.
26 марта 1981 г. направлен в Афганистан. 1 сентября
1981 г. умер в госпитале в связи с заболеванием, полу
ченным в период прохождения воинской службы в Аф
ганистане. 13 сентября 1981 г. похоронен в селе Буран 
Курчумского района Восточно-Казахстанской области. 
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қатардағы жауынгер, аға моторшы.
1966 ж. 1 қарашада Шығыс Казак- 
стан облысы, Глубокое ауданы, Ал
тайский кентінде дүниеге келген 
8 - класты аяқтаған соң Глубо
кое ауданы, Верхнеберезовский 
кентіндегі № 3 кәсіптік-техникалық 
училищеде оқиды. 1985 ж. 31 қазан- 
да Глубокое аудандық эскери ко- 
миссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шақырылады. 1986 ж. 27 шілдеде 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1987 ж.
6 ақпанда жауынгерлік тапсырманы орындау барысында 
қазатапты. 1987 ж. 14 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы, 
Глубокое ауданы, Алтайский кентінде жерленді. 1987 ж. 
12 қарашадағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Зайцев Николай Николаевич -

Зайцев Николай Николаевич - рядовой, стар
ший моторист. Родился 1 ноября 1966 г. в поселке Ал
тайский Глубоковского района Восточно-Казахстанской 
области. Окончив 8 классов, учился в профессиональ
но-техническом училище № 3 в поселке Верхнеберезов
ский Глубоковского района. 31 октября 1985 г. призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР Глубоковским районным 
военным комиссариатом. 27 июля 1986 г. направлен в 
Афганистан. 6 февраля 1987 г. погиб при выполнении 
боевого задания. 14 февраля 1987 г. похоронен в поселке 
Алтайский Глубоковского района Восточно-Казахстан-
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ской области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 12 ноября 1987 г. награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1968 ж. 5 сәуірде Шығыс Қазақстан 
облысы, Глубокое ауданы, Черем- 
шанка селосында дүниеге келген. 
8 - кластан кейін Ленино- 
горск (қазіргі Риддер каласы) 
қаласындағы № 7 кәсіптік-тех- 
никалық училищеде оқиды.
1986 ж. 14 қазанда Глубокое 
аудандык эскери комиссариаты- 

нан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 
1987 ж. 19 наурызда Ауғанстанға әскери борышын отеуге 
жіберіледі. 1987 ж. 2 мамырда жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. 1987 ж. 8 мамырда 
Шығыс Қазакстан облысы, Глубокое ауданы, Черем- 
шанка селосында жерленді. 1987 ж. 11 қазандағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Зеленин Сергей Николаевич -

Зеленин Сергей Николаевич - рядовой, водитель. 
Родился 5 апреля 1968 г. в селе Черемшанка Глубоков- 
ского района Восточно-Казахстанской области. Окончив
8 классов, учился в профессионально-техническом учи
лище № 7 в городе Лениногорск (ныне город Риддер).
14 октября 1986 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Глубоковским районным военным комиссари
атом. 19 марта 1987 г. направлен в Афганистан. 2 мая
1987 г. погиб при выполнении боевого задания. 8 мая
1987 г. похоронен в селе Черемшанка Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре-
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зидиума Верховного Совета СССР от 11 октября 1987 г. 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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а қатардағы жауынгер, жүргізуші, 
атқыш. 1962 ж. 24 мамырда Шығыс 
Қазақстан облысы, Шемонай- 
, ха ауданы, Октябрьский кентінде 
дүниеге келген. Орта мектепті 
бітірген соң, 1981 ж. 3 сәуірде Ше- 
монайха аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1981 ж. 
4 қарашада Ауғанстанға әскери 

борышын өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 30 наурызда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1983 ж. 8 сәуірде Шығыс Қазақстан облысы, Шемо- 
найха ауданы, Октябрьский кентінде жерленді. 1983 ж. 
20 қазандағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапаттал- 
ды (қаза тапқаннан кейін), 1989 ж. 7 ақпандағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен «Ерлігі 
үшін» медалімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Зубко Владимир Иванович -

Зубко Владимир Иванович - рядовой, во
дитель, стрелок. Родился 24 мая 1962 г. в поселке 
Октябрьский Шемонаихинского района Восточно- 
Казахстанской области. Окончил среднюю шко
лу. 3 апреля 1981 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР Шемонаихинским районным воен
ным комиссариатом. 4 ноября 1981 г. направлен в 
Афганистан. 30 марта 1983 г. погиб при выполнении 
боевого задания. 8 апреля 1983 г. похоронен в поселке 
Октябрьский Шемонаихинского района Восточно-Ка-
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захстанской области. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 октября 1983 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно), Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 7 февраля 1989 г. награжден 
медалью «За отвагу» (посмертно).
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қатардағы жауынгер, аға атқыш. 
1965 ж. 9 ақпанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Өскемен 
қаласында дүниеге келген. № 5 
орта мектепті бітіреді. «Алтай- 
свинецстрой» тресінің «Инду- 
строй» құрылыс басқармасында 
жұмыс істейді. 1983 ж.
4 сәуірде Өскемен қалалық әске- 

ри комиссариатынан КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1983 ж. 27 маусымда Ауғанстанға әске- 
ри борышын өтеуге жіберіледі. 1984 ж. 20,тамызда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1984 ж. 3 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы, 
Өскемен қаласында жерленді. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Жүлдыз ор- 
денімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Иванов Евгений Александрович -

Иванов Евгений Александрович - рядовой, 
старший стрелок. Родился 9 февраля 1965 г. в городе 
Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области. 
Окончил среднюю школу № 5. Работал в строитель
ном управлении «Индустрой» треста «Алтайсвинец- 
строй». 4 апреля 1983 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Усть-Каменогорским городским военным ко
миссариатом. 27 июня 1983 г. направлен в Афганистан. 
20 августа 1984 г. погиб при выполнении боевого задания.
3 сентября 1984 г. похоронен в городе Усть-Каменогорск 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1963 ж. 1 қаңтарда Шығыс Казак- 
стан облысы, Өскемен қаласының 
Октябрьский ауданына қарасты 
Аблакетка кентінде дүниеге 
келген. Мектепті Шығыс Қазақстан

4 облысы, ¥лан ауданы, Асубұлақ
кентінде бітіреді. Осы жерде 
автокөлік кәсіпорнында жүргізуші 

болып жұмыс істейді. 1981 ж. 2 сәуірде ¥лан аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО Қарулы Күштері қата- 
рына шақырылады. 1982 ж. 16 қаңтарда Ауғанстан- 
ға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 3 қара- 
шада жауынгерлік тапсырманы орындау барысын- 
да қаза тапты. 1982 ж. 25 қарашада Шығыс Қазақстан 
облысы, Ұлан ауданы, Асубұлақ кентінде жерленді.
1989 ж. 1 қарашадағы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Казаченко Александр Николаевич -

Казаченко Александр Николаевич - рядовой, 
водитель. Родился 1 января 1963 г. в поселке Аблакетка 
Октябрьского района города Усть-Каменогорск Восточ
но-Казахстанской области. Школу окончил в поселке 
Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской 
области. Работал водителем в автотранспортном пред
приятии поселка Асу-Булак. 2 апреля 1981 г. призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР Уланским районным 
военным комиссариатом. 16 января 1982 г. направлен 
в Афганистан. 3 ноября 1982 г. погиб при выполнении
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боевого задания. 25 ноября 1982 г. похоронен в поселке 
Асу-Булак Уланского района Восточно-Казахстанской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 1 ноября 1989 г. награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1963 ж. 8 маусымда Семипала
тинск қаласында (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласы) 
дүниеге келген. № 1 автопарк- 
те жүргізуші болып еңбек етеді.
1981 ж. 5 қазанда Семипалатинск 
қаласындағы Киров аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күштері қатарына ша- 

кырылады. 1981 ж. желтоқсанда Ауғанстанға әскери бо- 
рышын өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 1 ақпанда жауынгер- 
лік тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Катаев Юрий Тимофеевич -

Катаев Юрий Тимофеевич - рядовой, водитель. 
Родился 8 июня 1963 г. в городе Семипалатинск (ныне 
город Семей Восточно-Казахстанской области). Рабо
тал в автопарке № 1 водителем. 5 октября 1981 г. приз
ван в ряды Вооруженных Сил СССР Кировским район
ным военным комиссариатом города Семипалатинск. 
В декабре 1981 г направлен в Афганистан. 1 февраля 
1983 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в городе Семей Восточно-Казахстанской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
ден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, мино- 
метші. 1962 ж. 25 қарашада Шы- 
ҒЫС Қазақстан облысы, Өскемен 
қаласында дүниеге келген. 
Мектепті бітірген соң, титан- 
магний комбинатында слесарь 
болып жұмыс істейді. 1981 ж.
5 сәуірде Өскемен қалалық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады.
1981 ж. 29 қарашада Ауғанстанға 

әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 7 маусым- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1982 ж. 15 маусымда Шығыс Қазақстан об
лысы, Өскемен қаласында жерленді. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Коледаев Владимир Алексеевич -

Коледаев Владимир Алексеевич - рядовой, 
минометчик. Родился 25 ноября 1962 г. в городе Усть- 
Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Пос
ле окончания школы работал на Титано-магниевом 
комбинате автослесарем. 5 апреля 1981 г. призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР Усть-Каменогорским 
городским военным комиссариатом. 29 ноября
1981 г. направлен в Афганистан. 7 июня 1982 г. погиб 
при выполнении боевого задания. 15 июня 1982 г. похо
ронен в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстан- 
ской области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, граната 
лақтырушы көмекшісі. 1961 ж. 
10 қазанда Украина КСР, Киев об- 

А I  лысы. Белая Церковь селосында
Ч В дүниеге келген. Шығыс Қазақстан

облысы, ¥лан ауданы, Васильев- 
ка (қазіргі Мамай батыр) село
сында мектепті бітіріп, Өскемен 
қаласындағы № 20 кәсіптік- 
техникалық училищеде оқиды. 

1980 ж. 10 мамырда Өскемен қалалық әскери комиссари- 
атынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1980 ж. қазан айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 12 желтоқсанда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты.
1980 ж. 31 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы, 
Ұлан ауданы, Мамай батыр ауылында жерленді. 1981 ж.
23 қарашадағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Котельник Сергей Федорович -

Котельник Сергей Федорович - рядовой, по
мощник стрелка-гранатометчика. Родился 10 октября 
1961 г. в городе Белая Церковь Киевской области Украин
ской ССР. Окончил школу в селе Васильевка (ныне Ма
май батыр) Уланского района Восточно-Казахстанской 
области, затем профессионально-техническое училище 
№ 20 в городе Усть-Каменогорск. 10 мая 1980 г. призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР Усть-Каменогорским 
городским военным комиссариатом. В октябре 1980 г.
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направлен в Афганистан. 12 декабря 1980 г. погиб при 
выполнении боевого задания. 31 декабря 1980 г. похо
ронен в селе Мамай батыр Уланского района Восточно- 
Казахстанской области. Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 23 ноября 1981 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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аға лейтенант, мотоатқыштар 
ротасының командирі. 1957 ж. 
1 қыркүйекте Шығыс Қазақстан 
облысы, Шемонайха қаласында 
дүниеге келген. И. С. Конев 
атындағы Алматы жоғары жалпы 
әскери командалық училищесін 
бітіреді. Қызыл тулы Орта Азия 
әскери округінде әскери боры- 
шын өтейді. 1984 ж. Ауғанстанға 

әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1986 ж. 23 мау- 
сымда жауынгерлік тапсырманы орындау барысында 
қаза тапты. Шемонайха қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Крепп Анатолий Владимирович -

Крепп Анатолий Владимирович - старший 
лейтенант, командир мотострелковой роты. Родился 
1 сентября 1957 г. в городе Шемонайха Восточно-Ка
захстанской области. Окончил Алма-Атинское высшее 
общевойсковое командное училище имени И. С. Коне
ва. Служил в Краснознаменном Среднеазиатском воен
ном округе. В 1984 г. направлен в Афганистан. 23 июня
1986 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в городе Шемонайха. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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қатардағы жауынгер, аға атқыш- 
нысанашы. 1963 ж. 23 маусымда 
Шығыс Қазақстан облысы, Глу
бокое ауданы, Верхнеберезовский 
кентінде дүниеге келген. Мектепті 
бітірген соң туған кентіндегі 
№ 3 кәсіптік-техникалық учили- 
щеде оқиды. 1981 ж. 27 қазанда 
Глубокое аудандық әскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы Күштері 

қатарына шакырылады. 1982 ж. 16 шілдеде Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 11 наурыз- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1983 ж. 18 наурызда Шығыс Қазақстан облы
сы, Глубокое ауданы, Предгорное селосында жерленді. 
1983 ж. 4 шілдедегі КСРО Жоғарғы Кеңесі Прези- 
диумының Жарлығымен Қызыл Ту орденімен марапат- 
талды (қаза тапқаннан кейін).

Кузнецов Андрей Павлович -

Кузнецов Андрей Павлович - рядовой, старший 
стрелок-наводчик. Родился 23 июня 1963 г. в поселке 
Верхнеберезовский Глубоковского района Восточно-Ка
захстанской области. После окончания школы учился в 
профессионально-техническом училище № 3 в родном 
поселке. 27 октября 1981 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР Глубоковским районным военным ко
миссариатом. 16 июля 1982 г. направлен в Афганистан. 
И марта 1983 г. погиб при выполнении боевого задания. 
18 марта 1983 г. похоронен в селе Предгорное Глубоков
ского района Восточно-Казахстанской области. Указом 
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Президиума Верховного Совета СССР от 4 июля 1983 г. 
награжден орденом Красного Знамени (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүр- 
гізуші. 1967 ж. 28 мамырда 
Семей (қазіргі Шығыс Қа- 
зақстан) облысы, Үржар ауданы. 
Южный (қазіргі Жаңа Тілек) 
кентінде дүниеге келген. 

- - - I, , Қарағанды облысы, Теміртау 
1̂ 1 ТЛ қаласындағы «Заводстрой» 

тресінде экскаваторшы бо- 
лып еңбек етеді. 1985 ж. 

13 қарашада Теміртау қалалық әскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы Күштері ,қатарына 
шақырылады. 1986 ж. қаңтарда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1987 ж. 14 сәуірде 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Үржар ауылында 
жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Кузьминов Федор Афанасьевич -

Кузыиинов Федор Афанасьевич - рядовой, во
дитель. Родился 28 мая 1967 г. в поселке Южный (ныне 
Жана Тилек) Урджарского района Семипалатинской 
(ныне Восточно-Казахстанской) области. Работал экс
каваторщиком в тресте «Заводстрой» в городе Темир
тау Карагандинской области. 13 ноября 1985 г. призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР Темиртауским город
ским военным комиссариатом. В январе 1986 г. на
правлен в Афганистан. 14 апреля 1987 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в селе Урджар
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Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды и орденом Красного Знамени (посмертно).

0 ^

109



кіші сержант, сапер. 1965 ж. 
28 мамырда Семей (қазіргі Шығыс 
Қазақстан) облысы, Аягөз ауда- 
ны, Шынқожа ауылында дүниеге 
келген. Орта мектепті бітіріп, «На- 
рын» кеңшарында тракторшы бо 
лып еңбек етеді. 1983 ж. 23 қазанда 
Аягөз аудандық әскери комисса
риаты нан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1984 ж. 

сәуір айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1985 ж. 8 маусымда жауынгерлік тапсырманы 
орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облы
сы, Аягөз ауданы, Шынқожа ауылында жерленгш. 1985 
ж. 25 қазандағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Қалиасқаров Аманбек Сансызбайұлы -

Калиаскаров Аманбек Сансызбаевич - млад
ший сержант, сапер. Родился 28 мая 1965 г. в селе Шин- 
кожа Аягозского района Семипалатинской (ныне Вос- 
точно-Казахстанской) области. После окончания средней 
школы работал трактористом в совхозе «Нарынский». 
23 октября 1983 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Аягозским районным военным комиссариа
том. В апреле 1984 г. направлен в Афганистан. 8 июня
1985 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Шинкожа Аягозского района Восточно-Ка
захстанской области. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 25 октября 1985 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, танк оқтау- 
шысы. 1961 ж. 3 шілдеде Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) облы- 
сы, Бесқарағай ауданы, Большая 
Владимировка (қазіргі Бесқарағай 
ауылы) селосында дүниеге кед- 
ген. Әскерге шақырылғанға 
дейін Қарағанды облысы, Са- 
ран қаласындағы жылжымалы 
механикаландырылған колоннада 
жұмыс істейді. 1981 ж. 7 сәуірде 

Саран қалалық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 1981 ж. маусымда 
Ауғанстанға әскери борышын етеуге жіберіледі. 1982 ж.
25 қаңтарда жауынгерлік тапсырманы орындау бары- 
сында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бесқара- 
ғай ауданы, Бесқарағай ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Қалтаев Қалел Молдағалиұлы -

Калтаев Калел Молдагалиевич - рядовой, 
заряжающий танка. Родился 3 июля 1961 г. в селе 
Большая Владимировка (ныне село Бескарагай) Бес- 
карагайского района Семипалатинской (ныне Вос
точно-Казахстанской) области. До призыва в армию 
работал в городе Сарань Карагандинской области в 
передвижной механизированной колонне. 7 апреля
1981 г. был призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
городским военным комиссариатом города Сарань. 
В июне 1981 г. направлен в Афганистан. 25 января
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1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Бескарагаи Бескарагаиского района Восточ
но-Казахстанской области. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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майор, штаб бастығы, мото- 
атқыштар батальоны командирінің 
орынбасары. 1953 ж. 12 сәуірде 
Шығыс Қазақстан облысы, Таврия 
(қазіргі Ұлан) ауданы. Привольное 
селосында дүниеге келген. 1970 ж. 
орта мектепті, 1974 ж. И. С. Конев 
атындағы Алматы жоғары жалпы 
әскери командалық училищесін 
аяқтайды. Қырғызстанда әскери 

борышын өтейді. 1983 ж. сәуірде Ауғанстанға әскери 
борышын етеуге жіберіледі. 1984 ж. 17 қыркүйекте 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1984 ж. 22 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы, 
¥лан ауданы, Привольное селосында жерленді. 1985 ж. 
18 ақпандағы КСРО Жоғарғы Кенесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен, 1985 ж. 5 сәуір- 
дегі КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығы- 
мен Қызыл Ту орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Қожанов Мұрат Озанұлы -

Кожанов Мурат Озанович - майор, началь
ник штаба, заместитель командира мотострелко
вого батальона. Родился 12 апреля 1953 г. в селе 
Привольное Таврического (ныне Уланского) рай
она Восточно-Казахстанской области. В 1970 г. 
окончил среднюю школу, затем в 1974 г. окончил 
Алма-Атинское высшее общевойсковое командное учи
лище имени И. С. Конева. Служил в Киргизии. В апреле 
1983 г. направлен в Афганистан. 17 сентября 1984 г.
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погиб при выполнении боевого задания. 22 сентяб
ря 1984 г. похоронен в селе Привольное Уланско
го района Восточно-Казахстанской области. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 18 фев
раля 1985 г. награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно), Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 5 апреля 1985 г. орденом Красного Знамени 
(посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші- 
май құюшы. 1965 ж. 28 шілдеде 
Шығыс Қазақстан облысы, Тав
рия ауданы (қазіргі Өскемен 
қаласының территориясы), Ахмер 
селосында дүниеге келген. № 71 
кәсіптік-техникалық училищені 
аяқтайды. 1984 ж. 5 мамырда Тав
рия аудандық әскери комиссари- 
атынан КСРО Қарулы Күштері 

қатарына шақырылады. 1984 ж. 19 тамызда Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1985 ж. 3,0 қаңтарда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1985 ж. 8 ақпанда Шығыс Қазақстан облысы, Ах
мер селосында жерленді. 1985 ж. 20 маусымдағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Қондыбаев Қайрат Қапанұлы -

Кондыбаев Кайрат Капанович - рядовой, во
дитель-заправщик. Родился 28 июля 1965 г. в селе Ах- 
мирово Таврического района (ныне территория города 
Усть-Каменогорск) Восточно-Казахстанской области. 
Окончил профессионально-техническое училище № 71.
5 мая 1984 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Таврическим районным военным комиссариатом. 19 ав
густа 1984 г. направлен в Афганистан. 30 января 1985 г. 
погиб при выполнении боевого задания. 8 февраля
1985 г. похоронен в селе Ахмирово Восточно-Казахстан- 
ской области. Указом Президиума Верховного Совета
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СССР от 20 июня 1985 г. награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1965 ж. 23 қаңтарда Семей (қазір- 
гі Шығыс Қазақстан) облысы, 
Жаңасамей (қазіргі Бородулиха) ау- 
даны, Сарапан ауылында дүниеге 
келген. № 30 Семей кәсіптік- 
техникалық училищесінде оқи- 
ды. 1983 ж. 16 мамырда Семи
палатинск қаласындағы Киров 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 

шақырылады. 1983 ж. шілде айында Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1984 ж. 1 маусым- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Бородулиха ауда- 
ны, Сарапан ауылында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кенесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Қыдырманов Ермек Қасенұлы -

Кыдырманов Еріиек Касенович - рядовой, во
дитель. Родился 23 января 1965 г. в селе Сарапан Жа- 
насемейского (ныне Бородулихинского) района Семи
палатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. 
Учился в Семипалатинском профессионально-техниче
ском училище № 30. 16 мая 1983 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР Кировским районным военным 
комиссариатом города Семипалатинск. В июле 1983 г. 
направлен в Афганистан. 1 июня 1984 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в селе Сарапан 
Бородулихинского района Восточно-Казахстанской об-
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ласти. Указом Президиума Верховного Совета СССР на
гражден орденом Красной Звезды (посмертно).
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капитан, 2-класты эскери ұшқыш, 
тікұшақ командирі. 1958 ж.
23 қыркүйекте Шығыс Қазақстан 
облысы, Таврия (қазіргі Ұлан) ау- 
даны, Новоявленка селосында 
дүниеге келген. 1975 ж. 3 шілдеде 
Таврия аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1979 ж. Са
ратов Жоғары әскери ұшқыштар 

даярлайтын училищені бітіреді. 1983 ж. 16 қаңтарда 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1984 ж.
6 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орындау барысын- 
да қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, ¥лан ауданы, 
Новоявленно селосында жерленді. 1983 ж. 3 наурыздағы 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
«КСРО Қарулы Күштерінде Отанға қызмет еткені үшін» 
орденімен марапатталды, 1985 ж. 18 ақпандағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Ларионов Александр Васильевич -

Ларионов Александр Васильевич - капитан, 
военный летчик 2 класса, командир вертолета. Родил
ся 23 сентября 1958 г. в селе Новоявленка Таврического 
(ныне Уланского) района Восточно-Казахстанской облас
ти. 3 июля 1975 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Таврическим районным военным комиссариатом. 
В 1979 г. окончил Саратовское высшее военное авиаци
онное училище летчиков. 16 января 1983 г. направлен в 
Афганистан. 6 июля 1984 г. погиб при выполнении бое
вого задания. Похоронен в селе Новоявленка Уланского 
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района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1983 г. 
награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР», Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 18 февраля 1985 г. награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, десант- 
шы, аға жүргізуші. 1969 ж. 
1 қаңтарда Семей (қазіргі Шығыс 
Қазақстан) облысы, Жарма ауда- 
ны, Әуезов кентінде дүниеге кел- 
ген. 1985 ж. Шығыс Қазақстан 
облысы, Глубокое ауданындағы 
Белоусовка кентінде орта мектепті 
бітіреді. 1987 ж. 5 мамырда Глу
бокое аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 

катарына шақырылады. 1987 ж. 9 қарашада Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1988 ж. 28 тамыз- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1988 ж. 3 қыркүйекте Шығыс Қазақстан облысы, 
Глубокое ауданы, Белоусовка кентінде жерленді. 1989 ж.
7 наурыздағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Ларионов Сергей Анатольевич -

Ларионов Сергей Анатольевич - рядовой, 
водитель. Родился 1 января 1969 г. в поселке Ауэ- 
зов Жарминского района Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. В 1985 г. окон
чил среднюю школу в поселке Белоусовка Глубо- 
ковского района Восточно-Казахстанской области. 
5 мая 1987 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Глубоковским районным военным комиссариатом.
9 ноября 1987 г. направлен в Афганистан. 28 августа
1988 г. погиб при выполнении боевого задания. 3 сен-
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тября 1988 г. похоронен в поселке Белоусовка Глубоков- 
ского района Восточно-Казахстанской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 7 марта 1989 г. 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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Латкин Евгений Петрович -
дәрігер, аға лейтенант, полктің 
медициналық қызмет бастығы. 
1950 ж. 30 қаңтарда РСФСР, 
Алтай өлкесі, Солонешен- 
ский ауданы, Мульчиха село- 
сында дүниеге келген. 1967 ж. 
Семипалатинск қаласындағы 
В. Н. Комаров атындағы № 2 орта 
мектепті бітіреді. 1968-1970 жж. 
шекара әскерінде жедел әскери 

қызметте болады. 1974 ж. Семей медицина институтына 
оқуғатүсіп, кейін Томск медицина институтына ауысады.
1980 ж. Томск медицина институтының әскери-медицина 
факультетін аяқтап, КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. Белорецк, Куйбышев (қазіргі Самара) 
қалаларында әскери борышын етейді. 1981 ж. мамыр 
айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1981 ж. 28 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орындау ба- 
рысында қазатапты. 1981 ж. 9 тамызда Шығыс Қазақстан 
облысы, Үлан ауданы. Белая Гора кентінде жерленді.
1982 ж. 4 ақпандағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиу- 
мының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен мара- 
патталды (каза тапқаннан кейін).

Латкин Евгений Петрович - врач, старший 
лейтенант, начальник медицинской службы пол
ка. Родился 30 января 1950 г. в селе Мульчиха Соло- 
нешенского района Алтайского края РСФСР. 
В 1967 г. окончил среднюю школу № 2 им. В. Н. Ко
марова в городе Семипалатинск (ныне город Семей 
Восточно-Казахстанской области). В 1968-1970 гг. про-



ходил срочную службу в пограничных войсках. В 
1974 г. поступил в Семипалатинский медицинский 
институт, затем перевелся в Томский медицинский 
институт. В 1980 г. после окончания военно-меди
цинского факультета Томского медицинского инсти
тута призван в ряды Вооруженных Сил СССР. Про
ходил службу в городах Белорецк, Куйбышев (ныне 
Самара). В мае 1981 г. направлен в Афганистан. 
28 июля 1981 года погиб при выполнении боевого зада
ния. 9 августа 1981 г. похоронен в поселке Белая Гора 
Уланского района Восточно-Казахстанской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 фев
раля 1982 г. награжден орденом Красной Звезды (по
смертно).
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қатардағы жауынгер, жаяу 
эскер жауынгерлік машина- 
СЫНЫҢ нысанашы-операторы. 
1964 ж. 28 маусымда Семипала
тинск қаласында (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласы) 
дүниеге келген. № 5 орта мектепті 
бітірген соң, М. И. Калинин 
атындағы Семей етконсерві ком- 
бинатында еңбек етеді. 1982 ж.
13 қарашада Семипалатинск 

каласындағы Калинин аудандық әскери комиссариа- 
тынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1983 ж. ақпан айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 17 мамырда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кенесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Лебаев Марат Төлеуғазыұлы -

Лебаев Марат Толеугазыевич - рядовой, на
водчик-оператор боевой машины пехоты. Родился
28 июня 1964 г. в городе Семипалатинск (ныне го
род Семей Восточно-Казахстанской области). По
сле окончания средней школы № 5 трудился рабо
чим на Семипалатинском мясоконсервном комбинате 
им. М. И. Калинина. 13 ноября 1982 г. призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР Калининским район
ным военным комиссариатом города Семипалатинск. 
В феврале 1983 г. направлен в Афганистан. 17 мая
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1983 г. погиб при выполнении боевого задания. Похо
ронен в городе Семей Восточно-Казахстанской облас
ти. Указом Президиума Верховного Совета СССР наг
ражден орденом Красной Звезды (посмертно).
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капитан, саперлік рота командирі. 
1952 ж. 13 маусымда Семипала
тинск қаласында (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласы) 
дүниеге келген. 1969 ж. 1 тамыз- 
дан бастап КСРО Қарулы Күштері 
қатарында қызмет етеді. Тю
мень жоғары әскери-инженерлік 
командалық училищесін бітіреді.
1986 ж. сәуір айында Ауғанстанға 

әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1986 ж. 9 қыркүйекте 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласында 
жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Матяш Анатолий Федорович -

Матяш Анатолий Федорович - капитан, ко
мандир саперной роты. Родился 13 июня 1952 г. в го
роде Семипалатинск (ныне город Семей Восточно-Ка- 
захстанской области). В Вооруженных Силах СССР с
1 августа 1969 г. Окончил Тюменское высшее военно
инженерное командное училище. В апреле 1986 г. на
правлен в Афганистан. 9 сентября 1986 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в городе Семей 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, автожөндеу 
ротасыньщ жүргізуші-слесарі. 
1967 ж. 18 желтоқсанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Глубокое ау- 
даны, Белоусовка кентінде дүние- 
ге келген. Мектепті бітірген соң, 
№ 20 кәсіптік-техникалық учили- 
щеде оқиды. Өскемен қаласында 
№ 1 автокөлік кәсіпорнында авто
слесарь болып еңбек етеді. 1986 ж.

15 казанда Глубокое аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1987 ж. 
13 ақпанда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1987 ж. 21 желтоқсанда жауынгерлік тап- 
сырманы орындау барысында қаза тапты. 1987 ж.
29 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы, Глубо
кое ауданы, Белоусовка кентінде жерленді. 1988 ж. 
5 мамырдағы КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Медведев Виктор Васильевич -

Медведев Виктор Васильевич - рядовой, во- 
дитель-слесарь авторемонтной роты. Родился 18 де
кабря 1967 г. в поселке Белоусовка Глубоковского 
района Восточно-Казахстанской области. После шко
лы окончил профессионально-техническое учили
ще № 20. Работал в Усть-Каменогорске автослесарем 
на автотранспортном предприятии № 1. 15 октября
1986 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Глубоковским районным военным комиссариатом.
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13 февраля 1987 г. направлен в Афганистан. 21 декабря 
1987 г. погиб при выполнении боевого задания. 29 де
кабря 1987 г. похоронен в поселке Белоусовка Глу- 
боковского района Восточно-Казахстанской об
ласти. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
5 мая 1988 г. награжден орденом Красной Звезды (пос
мертно).
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қатардағы гвардия жауынгері, ат- 
ҚЫШ. 1961 ж. 27 шілдеде Шығыс 
Қазақстан облысы, Лениногорск 
қаласында (қазіргі Риддер қаласы) 
дүниеге келген. № 14 орта мектепті 
бітіреді. Лениногорск ЖЭО-да 
электрші болып жұмыс істейді.
1979 ж. 2 қарашада Лениногорск 
қалалық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 

шақырылады. 1980 ж. 10 мамырда Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі. 1980 ж. 8 тамызда жауынгер- 
лік тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Риддер қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымш Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Мещеряков Александр Григорьевич -

Мещеряков Александр Григорьевич - гвар
дии рядовой, стрелок. Родился 27 июля 1961 г. в го
роде Лениногорск (ныне город Риддер) Восточно- 
Казахстанской области. Окончил среднюю школу 
№ 14. Работал электриком на Лшиногорской ТЭЦ.
2 ноября 1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Лениногорским городским военным комиссариатом.
10 мая 1980 г. направлен в Афганистан. 8 августа 
1980 г. погиб при выполнаіии боевого задания. Похоро- 
наі в городе Риддер Восточно-Казахстанской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награж- 
даі ордаюм Красной звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1964 ж. 11 қарашада Шығыс 
Қазақстан облысы, Күршім ауы- 
лында дүниеге келген. 1984 ж. 
Шығыс Қазақстан совхоз-техни- 
кумын бітіреді. 1984 ж. 23 қазанда 
Глубокое аудандық эскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1986 ж. 
21 маусымда Ауғанстанға әскери 

борышынөтеугежіберіледі. 1986 ж. ІЗқазандажауынгер- 
лік тапсырманы орындау барысында қаза тапты. 1986 ж. 
30 қазанда Шығыс Қазақстан облысы. Глубокое ау- 
даны, Тарханка селосында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Молодых Михаил Григорьевич -

Молодых Михаил Григорьевич - рядовой, 
водитель. Родился П ноября 1964 г. в селе Курчум 
Восточно-Казахстанской области. Окончил Восточ
но-Казахстанский совхоз-техникум в 1984 г. 23 октяб
ря 1984 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Глубоковским районным военным комиссариатом.
21 июня 1986 г. направлен в Афганистан. 13 октяб
ря 1986 г. погиб при выполнении боевого задания.
30 октября 1986 г похоронен в селе Тарханка Глубоков- 
ского района Восточно-Казахстанской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).
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аға сержант, взвод командирінің 
орынбасары. 1962 ж. 17 қазанда Се
мей (қазіргі Шығыс Қазақстан) об- 
лысы, Бородулиха ауданы, Сарбаз 
ауылында дүниеге келген. Корос
тели орта мектебінде оқиды. «Ко
ростели» кеңшарында еңбек жо- 
лын бастайды. 1980 ж. 31 қазанда 
Бородулиха аудандық эскери ко- 
миссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шақырылады. 1981 ж. желтоқсан ай- 
ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 
1982 ж. 26 тамызда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Бородулиха ауданы. Коростели селосында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқан- 
нан кейін).

Морозкин Сергей Иванович -

Морозкин Сергей Иванович - старший сер
жант, заместитель командира взвода. Родился 17 ок
тября 1962 г. в селе Сарбаз Бородулихинского райо
на Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. Учился в Коростелевской средней шко
ле. Работал в совхозе «Коростелевский». 31 октября 
1980 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Бо- 
родулихинским районным военным комиссариатом. 
В декабре 1981 г. направлен в Афганистан. 26 августа 
1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в селе Коростели Бородулихинского района Восточ-
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но-Казахстанской области. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).

137



қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1963 ж. 12 қаңтарда Семипала
тинск қаласында (қазіргі Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласы) 
дүниеге келген. № 33 орта мектепті 
бітіріп, асбестцемент бұйымдарын 
жасайтын шифер зауытында 
еңбек етеді. 1981 ж. 11 қарашада 
Семипалатинск қаласындағы 
Калинин аудандық әскери ко- 
миссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шақырылады. 1981 ж. қараша айында 
Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж.
3 сәуірде жауынгерлік тапсырманы орындау барысында 
қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласын- 
да жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(каза тапқаннан кейін).

Мусинов Нұрбек Александрұлы -

Мусинов Нурбек Александрович - рядо
вой, водитель. Родился 12 января 1963 г. в городе Се
мипалатинск (ныне город Семей Восточно-Казах
станской области). После окончания средней школы 
№ 33 работал на Семипалатинском заводе асбестоце
ментных изделий. 11 ноября 1981 г. призван в ряды Воо
руженных Сил СССР Калининским районным военным 
комиссариатом города Семипалатинск. В ноябре 1981 г. 
направлен в Афганистан. 3 апреля 1982 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в городе Семей 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума
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Верховного Совета СССР награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, пулемет- 
I  ^  !  ШІ. 1959 ж. 22 қазанда Шығыс

Қазақстан облысы, Ленино- 
горск қаласында (қазіргі Риддер 
қаласы) дүниеге келген. Мектептен 
кейін № 99 кәсіптік-техникалық 
училищені аяқтайды. «Казцвет- 
метремонт» тресінің Лениногорск 
басқармасында слесарь болып 
жұмыс істейді. 1979 ж. 2 қарашада 

Лениногорск қалалық әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1980 ж. 16 ма- 
мырда Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 
1980 ж. 19 қарашада жауынгерлік тапсырманы орындау 
барысында қаза тапты. 1980 ж. 2 желтоқсанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Риддер қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Мусохранов Сергей Георгиевич -

Мусохранов Сергей Георгиевич - рядовой, 
пулеметчик. Родился 22 октября 1959 г. в городе Лени
ногорск (ныне город Риддер) Восточно-Казахстанской 
области. После школы окончил профессионально-тех
ническое училище № 99. Работал слесарем в Ленино- 
горском управлении треста «Казцветметремонт». 2 но
ября 1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР 
Лениногорским городским военным комиссариатом.
16 мая 1980 г. направлен в Афганистан. 19 ноября 
1980 г. погиб при выполнении боевого задания. 2 декабря
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1980 г. похоронен в городе Риддер Восточно-Казахстан
ской области. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной звезды (посмертно).

0 ^

141



кіші сержант, бөлім командирі. 
1967 ж. 15 шілдеде Шығыс 
Қазақстан облысы, Большена- 
рым (қазіргі Катон-Қарағай) ау- 
даны, Үштөбе ауылында дүниеге 
келген. Мектепті бітірген 
соң ұжымшарда еңбек етеді.
1985 ж. 11 қыркүйекте Больше- 
нарым аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 

қатарына шақырылады. 1986 ж. 14 маусымда Ауғанстан- 
ға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1986 ж, 16 қазанда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1986 ж. 22 қазанда Шығыс Қазақстан облысы, Катон- 
Қарағай ауданы, Үштөбе ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Мұсабаев Ерлан ¥лықбекұлы -

Мусабаев Ерлан Улыкбекович - млад
ший сержант, командир отделения. Родился 15 июля 
1967 г. в селе Уштобе Большенарымского (ныне Катон- 
Карагайского) района Восточно-Казахстанской области. 
Окончив школу, работал в колхозе. И сентября 1985 г. 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР Большена- 
рымским районным военным комиссариатом. 14 июня
1986 г. направлен в Афганистан. 16 октября 1986 г. был 
тяжело ранен при выполнении боевого задания, умер в 
госпитале. 22 октября 1986 г. похоронен в селе Уштобе 
Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР
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награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші. 
1961 ж. 1 мамырда Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) об- 
лысы, Абай ауданы, Күлмен ауы- 
лында дүниеге келген. Әуезов 
атындағы ұжымшарда еңбек 
етеді. 1980 ж. 25 сәуірде Абай 
аудандық әскери комиссариа- 
тынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1981 ж. 

қаңтар айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1981 ж. 25 сәуірде жауынгерлік тапсырманы 
орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан об- 
лысы, Абай ауданы, Қасқабүлақ ауылында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқан- 
нан кейін).

Нұғұманов Қуанышхан Кеңесханұлы -

Нугуманов Куанышхан Кенесханович- ря
довой, водитель. Родился 1 мая 1961 г. в селе Куль- 
мен Абайского района Семипалатинской (ныне Вос
точно-Казахстанской) области. Работал в колхозе 
им. М. Ауэзова. 25 апреля 1980 г. призван в ряды Во
оруженных Сил СССР Абайским районным военным 
комиссариатом. В январе 1981 г. направлен в Афгани
стан. 25 апреля 1981 г. погиб при выполнении боевого 
задания. Похоронен в селе Каскабулак Абайского района 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, пулеметші. 
1967 ж. 7 қарашада Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, Абай 

■ ауданы, Тоқтамыс ауылында
"  дүниеге келген. Семипалатинск

қаласындағы № 7 мектеп-интернат 
пен № 1 орта мектепте білім алады.
1987 ж. 27 шілдеде Семипалатинск 
қаласындағы Калинин аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1987 ж. қазан 
айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуг^ жіберіледі.
1987 ж. 27 желтоқсанда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Абай ауданы, Қызыл Ту ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кенесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Нұрғалиев Мейрам Саматұлы -

Нургалиев Мейрам Саматович - рядовой, пуле
метчик. Родился 7 ноября 1967 г. в селе Тохтамыс Абай- 
ского района Семипалатинской (ныне Восточно-Казах
станской) области. Учился в городе Семипалатинск в 
школе-интернате № 7 и в средней школе № 1. 27 июля
1987 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Кали
нинским районным военным комиссариатом города Се
мипалатинск. В октябре 1987 г. направлен в Афганистан.
24 декабря 1987 г. при выполнении боевого задания был 
тяжело ранен. 27 декабря 1987 г. скончался. Похоронен в 
селе Кызыл Ту Абайского района Восточно-Казахстан
ской области. Указом Президиума Верховного Совета
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қатардағы жауынгер, шекара 
қызметі мотоманевр тобының ны- 
санашысы. 1969 ж. 22 маусымда 
Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) 
облысы, Бесқарағай ауданы, Се
миярка (қазіргі Жетіжар) село- 

я|» сында дүниеге келген. 1987 ж.
22 қарашада Бесқарағай аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1989 ж. ба- 
сында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 
1989 ж. 18 ақпанда жауынгерлік тапсырі^іаны орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облы
сы, Бесқарағай ауданы, Жетіжар ауылында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқан- 
нан кейін).

Нұртазин Қайрат Теміржанұлы -

Нуртазин Кайрат Темиржанович - рядовой, 
наводчик мотоманеври ческой группы пограничной 
службы. Родился 22 июня 1969 г. в селе Семиярка (ныне 
Жетижар) Бескарагайского района Семипалатинской 
(ныне Восточно-Казахстанской) области. 22 ноября
1987 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Беска- 
рагайским районным военным комиссариатом. В начале
1989 г. направлен в Афганистан. При выполнении боево
го задания был тяжело ранен. 18 февраля 1989 г. скончал
ся. Похоронен в селе Жетижар Бескарагайского района
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
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қатардағы жауынгер, мерген.
1964 ж. 22 желтоқсанда Шығыс 
Қазақстан облысы, Үржар ауданы, 
Сегізбай ауылында дүниеге келді. 
«Тасбұлақ» кеңшарында еңбек 
етеді. 1983 ж. 30 сәуірде Аягөз 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1984 ж. наурыз ай- 
ында Ауғанстанға әскери борышын 

өтеуге жіберіледі. 1984 ж. 13 қыркүйекте жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Үржар ауданы, Сегізбай ауылын
да жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Омаров Қалалбек Жұмаханұлы -

Омаров Калалбек Жумаханович - рядовой, 
снайпер. Родился 22 декабря 1964 г. в селе Сегизбай Урд- 
жарского района Восточно-Казахстанской области. Ра
ботал в совхозе «Тасбулак». 30 апреля 1983 г. призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР Аягозским районным 
военным комиссариатом. В марте 1984 г. направлен в 
Афганистан. 13 сентября 1984 г. погиб при выполнении 
боевого задания. Похоронен в селе Сегизбай Урджар- 
ского района Восточно-Казахстанской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, атқыш. 1965 
ж. 13 қыркүйекте Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, Аягөз 
ауданы,Сергиополь(қазіргіМамыр- 

'  ^  су)селосындадүниегекелген. 1983ж.
12 қарашада Аягөз аудандық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады.
1984 ж. қаңтар айында Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1985 ж. 24 қарашада жауынгерлік 

тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Аягөз ауданы, Мамырсу ауылын- 
да жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Оспанов Қайрат Рысбекұлы -

Оспанов Кайрат Рысбекулы - рядовой, стрелок. 
Родился 13 сентября 1965 г. в селе Сергиополь (ныне Ма
мырсу) Аягозского района Семипалатинской (ныне Вос
точно-Казахстанской) области. 12 ноября 1983 г. призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР Аягозским районным 
военным комиссариатом. В январе 1984 г. направлен в 
Афганистан. 24 ноября 1985 г. погиб при выполнении бо
евого задания. Похоронен в селе Мамырсу Аягозского 
района Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).

152



. ' г

Лһіига.памяти

и

153



ефрейтор, жаяу әскер жауынгерлік 
машинасының аға жүргізуші- 
механигі. 1961 ж. 6 желтоқсанда 
Семей (қазіргі Шығыс Қазақстан) 
облысы, Жарма ауданы, Ортабұлақ 
ауылында дүниеге келген. «Рас
свет» ұжымшарында еңбек ет- 
кен. 1980 ж. 10 маусымда Жарма 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1981 ж. қазан ай- 

ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге^ жіберіледі.
1982 ж. 12 мамырда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Жарма ауданы, Ортабұлақ ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Оспанов Мұхтар Зәлелұлы -

Оспанов Мухтар Залелович - ефрейтор, стар
ший механик-водитель боевой машины пехоты. Родился
26 декабря 1961 г. в селе Ортабулак Жарминского рай
она Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) 
области. Работал в колхозе «Рассвет». 10 июня 1980 г. 
призван в ряды Вооруженных Сил СССР Жарминским 
районным военным комиссариатом. В октябре 1981 г. 
направлен в Афганистан. 12 мая 1982 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в селе Ортабулак 
Жарминского района Восточно-Казахстанской области. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР награж
ден орденом Красной Звезды (посмертно).

154



іКміШмПйМЯти

155



майор, ПОЛКТІҢ дене тәрбиесі 
жөніндегі бастығы. 1948 ж. 28 та- 
мызда Украина КСР, Сумы об- 
лысы, Головашевка станциясын- 
да дүниеге келген. Сумы Жоғары 
артиллериялық командалық учи- 
лищесін бітіреді. 1966 ж. 31 та- 
мыздан бастап КСРО Қарулы 
Күштері қатарында қызмет етеді.
1980 ж. қаңтар айында Ауғанстанға 

әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1981 ж. 2 қазанда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. Шығыс Қазақстан облысы, Семей қаласында 
жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының 
Жарлығымен Қызыл Жұдыз орденімен марапатталды 
(қаза тапқаннан кейін).

Отрощенко Владимир Никифорович -

Отрощенко Владимир Никифорович - май
ор, начальник физической подготовки полка. Родил
ся 28 августа 1948 г. на станции Головашевка Сум
ской области Украинской ССР. Окончил Сумское 
высшее артиллерийское командное училище. В рядах 
Вооруженных Сил СССР с 31 августа 1966 г. В январе 
1980 г. направлен в Афганистан. 2 октября 1981 г погиб 
при выполнении боевого задания. Похоронен в городе 
Семей Восточно-Казахстанской области. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно).
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кіші сержант. 1960 ж. 20 жел- 
тоқсанда Семей (қазіргі Шығыс 
Қазақстан) облысы, Көкпекті ау- 
даны, Қарағандыкөл ауылын- 
да дүниеге келген. 1979 ж. 
12 сәуірде Көкпекті аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күш тері қатары на 
шақырылады. 1979 ж. желтоқсан 

айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1980 ж. 6 тамызда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Көкпекті ауданы, Қарағандыкөл ауылында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқан- 
нан кейін).

Разақов Нұрсұлтан Орақбайұлы -

Разаков Нурсултан Оракбаевич - младший сер
жант. Родился 20 декабря 1960 г. в селе Караганды-Куль 
(ныне Караганды коль) Кокпектинского района Семи
палатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. 
12 апреля 1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Кокпектинским районным военным комиссариа
том. В декабре 1979 г. направлен в Афганистан. 6 авгус
та 1980 г. погиб при выполнении боевого задания. По
хоронен в селе Карагандыколь Кокпектинского района 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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ефрейтор, пулеметші. 1968 ж. 
11 желтоқсанда Семипалатинск қа- 
ласында (қазіргі Шығыс Қазақстан 

П* В  облысы, Семей қаласы) дүниеге 
/  келген. Мектепті бітірген соң, аяқ

киім фабрикасында еңбек етеді.
1987 ж. 6 мамырда Семипа- 

Ш т Л  латинск қаласындағы Киров 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1987 ж. тамыз айында 

Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1988 ж.
4 маусымда жауынгерлік тапсырманы орындау 
барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Семей қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Рехтик Вадим Олегович -

Рехтик Вадим Олегович - ефрейтор, пулемет
чик. Родился 11 декабря 1968 г. в городе Семипалатинск 
(ныне город Семей Восточно-Казахстанской области). 
После окончания средней школы работал на обувной 
фабрике. 6 мая 1987 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Кировским районным военным комиссариатом 
города Семипалатинск. В августе 1987 г. направлен в 
Афганистан. 4 июня 1988 г. погиб при выполнении бо
евого задания. Похоронен в городе Семей Восточно-Ка- 
захстанской области. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР награжден орденом Красной Звезды (пос
мертно).
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лейтенант, танк взводы командирі.

Э
 1965 ж. 1 қазанда Өзбек КСР Таш

кент қаласында дүниеге келген. 
1982 ж. Чарск аудандық эскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері катарына шақырылады. 
1986 ж. Ташкент Жоғары танк 
командалық училищесін бітіреді.
1988 ж. қантар айында Ауғанстан- 
ға эскери борышын өтеуге жі- 

беріледі. 1988 ж. 31 шілдеде жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. Өзбекстанда Таш
кент қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Романов Александр Викторович -

Романов Александр Викторович - лейтенант, 
командир танкового взвода. Родился 1 октября 1965 г. в 
городе Ташкент Узбекской ССР. В 1982 г. призван в ряды 
Вооруженных Сил СССР Чарским районным военным 
комиссариатом. В 1986 г. закончил Ташкентское высшее 
танковое командное училише. В январе 1988 г. направ
лен в Афганистан. 31 июля 1988 г. погиб при выполне
нии боевого задания. Похоронен в городе Ташкент, Уз
бекистан. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, пулеметші. 
1962 ж. 13 қарашада Шығыс Қа- 
зақстан облысы, Күршім ауданы, 
Вознесеновка (қазіргі Бірлік) село- 
сында дүниеге келген. Мектепті 
бітіріп, Күршім ауданындағы 
КОКП XXII съезі атындағы ұжым- 
шарда еңбек етеді. 1981 ж. 5 сәуірде 
Күршім аудандық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 

қатарына шақырылады. 1982 ж. 18қаңтарда Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 28 мамыр- 
да жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1982 ж. 8 маусымда Шығыс Қазақстан облысы, 
Күршім ауданы, Дарственное (қазіргі Барақ батыр) ауы- 
лында жерленді. 1982 ж. 22 қыркүйектегі КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жүлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Рыспаев Бадылбек Зарықбайұлы -

Рыспаев Бадылбек Зарыкбаевич - рядовой, 
пулеметчик. Родился 13 ноября 1962 г. в селе Вознесе
новка (ныне село Бирлик) Курчумского района Вос
точно-Казахстанской области. Окончил школу, ра
ботал в колхозе имени XXII съезда КПСС. 5 апреля
1981 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Кур- 
чумским районным военным комиссариатом. 18 января
1982 г. направлен в Афганистан. 28 мая 1982 г. погиб 
при выполнении боевого задания. 8 июня 1982 г. похо
ронен в селе Дарственное (ныне село Барак батыр) Кур
чумского района Восточно-Казахстанской области. Ука-
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зом Президиума Верховного Совета СССР от 22 сентяб
ря 1982 г. награжден орденом Красной Звезды (посмер
тно).
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Самохин Валерий Генрихович -
лейтенант, мотоатқыштар взво
ды командир!. 1960 ж. 12 шілдеде 
Шығыс Қазақстан облысы, Ше- 
монайха ауданы, Первомайск 
кентінде дүниеге келген. Орта 
мектепті бітірген соң, Омск жоға- 
ры жалпы әскерлік командалық 
училищесінде оқиды. 1981 ж. 
27 қыркүйекте Ауғанстанға әскери 
борышын өтеуге жіберіледі.

1982 ж. 23 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. 1982 ж. 31 шілдеде Шығыс 
Қазақстан облысы, Шемонайха ауданы, Перво
майск кентінде жерленді. 1982 ж. 19 шілдедегі КСРО 
Жоғарғы Кенесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін), 1983 ж. 3 наурыздағы КСРО Жоғарғы Кеңесі 
Президиумының Жарлығымен Қызыл Ту орденімен 
марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Самохин Валерий Генрихович - лейтенант, 
командир мотострелкового взвода. Родился 12 июля
1960 г. в поселке Первомайский Шемонаихинского рай
она Восточно-Казахстанской области. После окончания 
средней школы учился в Омском высшем общевойско
вом командном училище. 27 сентября 1981 г. направлен 
в Афганистан. 23 июля 1982 г. погиб при выполнении 
боевого задания. 31 июля 1982 г. похоронен в поселке 
Первомайский Шемонаихинского района Восточно-Ка- 
захстанской области. Указом Президиума Верховно-
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го Совета СССР от 19 июля 1982 г. награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно), Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 3 марта 1983 г орденом Красно
го Знамени (посмертно).
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қатардағы жауынгер. 1963 ж. 
11 қаңтарда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, Жар- 
ма ауданы, Үшбиік ауылында 
дүниеге келген. Мектепті бітірген 
соң, тракторшы болып еңбек 
етеді. 1981 ж. 4 сәуірде Жарма 
аудандық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1981 ж. маусым ай- 

ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1981 ж. 28 қыркүйекте жауынгерлік ^апсырманы 
орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан об
лысы, Жарма ауданы, Үшбиік ауылында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқан- 
нан кейін).

Саяқов Мұрат Қамзаұлы -

Саяков Мурат Камзаулы - рядовой. Родился 
11 января 1963 г. в селе Ушбиик Жарминского района 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) об
ласти. После окончания средней школы работал тракто
ристом. 4 апреля 1981 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Жарминским районным военным комисса
риатом. В июне 1981 г. направлен в Афганистан. 28 сен
тября 1981 г. погиб при выполнении боевого задания. 
Похоронен в селе Ушбиик Жарминского района Восточ
но-Казахстанской области. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно).
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капитан, авиамеханик. 1954 ж.
26 тамызда РСФСР, Алтай өлкесі, 

В  Змеиногорск қаласында дүниеге 
** ^  келген. 1972 ж. КСРО Қарулы

Күштері қатарына шақырылады. 
1975 ж. Харьков авиациялық 
әскери-техникалық училищесін 
аяқтайды. Қарағанды, кейін 
Өскемен қалаларында әскери бо- 
рышын өтейді. 1983 ж. 5 маусымда 

Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1983 ж. 
24 желтоқсанда жауынгерлік тапсырманы ррындау ба- 
рысында қаза тапты. Ресей Федерациясы, Алтай өлкесі, 
Змеиногорск қаласында жерленді. КСРО Жоғарғы 
Кенесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Смирнов Евгений Иванович -

Смирнов Евгений Иванович - капитан, авиаме
ханик. Родился 26 августа 1954 г. в городе Змеиногорск 
Алтайского края РСФСР. В 1972 г призван в ряды Во
оруженных Сил СССР. В 1975 г. окончил Харьковское 
авиационное военно-техническое училище. Службу 
проходил в городах Караганда и Усть-Каменогорск.
5 июня 1983 г направлен в Афганистан. 24 декабря
1983 г. погиб при выполнении боевого задания. Похоро
нен в городе Змеиногорск Алтайского края Российской 
Федерации. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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подполковник, ауған армиясының 
жаяу әскер полкі командирінің 
әскери кеңесшісі. 1947 ж. 3 каң- 
тарда РСФСР, Горький облысы, 
Первомайск ауданы, Пески се- 
лосында дүниеге келген. 1962 ж. 
Семипалатинск қаласына кешіп 
келеді. 1966 ж. 1 қыркүйекте 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1970 ж. В. И. Ленин 
атындағы Ташкент жоғары жал- 

пы әскерлік командалық училищесін бітіреді. Москва 
қаласында М. В. Фрунзе атындағы Әскери Академияда 
оқуын жалғастырады. 1986 ж. сәуір айында Ауғанстанға 
әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1986 ж. 29 мамырда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза тап- 
ты. 1986 ж. 6 шілдеде Қарағанды қаласында жерленді. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз және Қызыл Ту ордендерімен марапат- 
талды (қаза тапқаннан кейін).

Сорокин Николай Иванович -

Сорокин Николай Иванович - подполков
ник, военный советник командира пехотного полка аф
ганской армии. Родился 3 января 1947 г. в селе Пески 
Первомайского района Горьковской области РСФСР. В
1962 г. семья переехала в город Семипалатинск (ныне го
род Семей Восточно-Казахстанской области). 1 сентября 
1966 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР. 
В 1970 г. закончил Ташкентское высшее общевойсковое 
командное училище имени В. И. Ленина. Продолжил
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учебу в Москве в Военной Академии им. М. В. Фрун
зе. В апреле 1986 г. направлен в Афганистан. 29 мая 
1986 г. погиб при выполнении боевого задания 6 июня
1986 г. похоронен в городе Караганда. Награжден орде
ном Красной Звезды и орденом Красного Знамени (пос
мертно).
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КІШІ сержант, бөлім командирі. 
1961 ж. 23 ақпанда Шығыс Казак- 
стан облысы, Өскемен қаласында 
дүниеге келген. № 3 орта мектепті 
бітірген. Үлбі металлургия заво- 
дында токарь болып еңбек етеді.
1979 ж. 13 мамырда Өскемен 
қалалық әскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. 1980 ж. 11 қаңтарда 

Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі. 1980 ж.
18 мамырда жауынгерлік тапсырманы орындау бары- 
сында қаза тапты. 1980 ж. 23 мамырда Шығыс Қазақстан 
облысы, Өскемен қаласында жерленді. «Ерлігі үшін» 
медалімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Сорокоумов Виктор Владимирович -

Сорокоумов Виктор Владимирович - млад
ший сержант, командир отделения. Родился 23 февраля
1961 г. в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казахстан- 
ской области. Окончил среднюю школу № 3. Работал то
карем на Ульбинском металлургическом заводе. 13 мая
1979 г. призван в ряды Вооруженных Сил СССР Усть- 
Каменогорским городским военным комиссариатом. 
И января 1980 г. направлен в Афганистан. 18 мая 1980 г. 
погиб при выполнении боевого задания. 23 мая 1980 г. 
похоронен в городе Усть-Каменогорск Восточно-Казах- 
станской области. Награжден медалью «За отвагу» (по
смертно).
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ефрейтор, атқыш. 1961 ж. 13 мамыр- 
да Шығыс Қазақстан облысы. Глу
бокое ауданы, Предгорное селосын- 
да дүниеге келген. Мектептен кейін 
Верхнеберезовский кентіндегі № 3 
кәсіптік-техникалык училищеде 
білім алады. 1980 ж. 4 мамырда Ле- 
ниногорск қалалық эскери комис- 
сариатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1980 ж.
19 қазанда Ауғанстанға әскери 

борышын етеуге жіберіледі. 1981 ж. 2 желтоқсанда 
жауынгерлік тапсырманы орындау барысында қаза 
тапты. 1981 ж. 10 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облы
сы, Глубокое ауданы, Предгорное селосында жерленді. 
1982 ж. 6 сәуірдегі КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиу- 
мының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз орденімен мара- 
патталды (қаза тапқаннан кейін).

Степанов Сергей Николаевич -

Степанов Сергей Николаевич - ефрей
тор, стрелок. Родился 13 марта 1961 г. в селе 
Предгорное Глубоковского района Восточно- 
Казахстанской области. Окончив школу, учился в Верх- 
неберезовском профессионально-техническом училище 
№ 3. 4 мая 1980 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Лениногорским городским военным комиссари
атом. 19 октября 1980 г. направлен в Афганистан. 2 де
кабря 1981 г. погиб при выполнении боевого задания. 
10 декабря 1981 г. похоронен в селе Предгорное Глубо
ковского района Восточно-Казахстанской области. Ука-
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зом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля
1982 г. награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

177



катардағы жауынгер, аға бар- 
лаушы. 1962 ж. 27 шілдеде Се
мипалатинск қаласында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы, Се
мей қаласы) дүниеге келген. Се
мей политехникалық техникумын 
бітіреді. 1981 ж. 3 сәуірде Семи
палатинск қаласындағы Калинин 
аудандық әскери комиссариаты- 
нан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1981 ж. 

тамыз айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге 
жіберіледі. 1982 ж. 16 қаңтарда жауынгерлік тап- 
сырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Семей қаласында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Суворкин Сергей Николаевич -

Суворкин Сергей Николаевич - рядовой, стар
ший разведчик. Родился 27 июля 1962 г. в городе Семи
палатинск (ныне город Семей Восточно-Казахстанской 
области). Окончил Семипалатинский политехнический 
техникум. 3 апреля 1981 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР Калининским районным военным ко
миссариатом города Семипалатинск. В августе 1981 г. 
направлен в Афганистан. 16 января 1982 г. погиб при вы
полнении боевого задания. Похоронен в городе Семей
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
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Верховного Совета СССР награжден орденом Красной
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, барлау- 
шы. 1969 ж. 14 қаңтарда Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) облы- 
сы, Шаған кентінде дүниеге кел- 
ген. 1987 ж. 15 мамырда Семи
палатинск қаласындағы (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы, Семей 
қаласы) Калинин аудандық әскери 
комиссариатынан КСРО Қарулы 

Күштері қатарына шақырылады. 1987 ж. тамыз айын- 
да Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1987 ж. 20 желтоқсанда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Бесқарағай ауданы, Бөдене ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жұлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан 
кейін).

Сырлыбаев Нұрлан Рахымбекұлы -

Сырлыбаев Нурлан Рахимбекович - рядовой, 
разведчик. Родился 14 января 1969 г. в поселке Шаган 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) об
ласти. 15 мая 1987 г. призван в ряды Вооруженных Сил 
СССР Калининским районным военным комиссариатом 
города Семипалатинск (ныне город Семей Восточно- 
Казахстанской области). В августе 1987 г. направлен в 
Афганистан. 20 декабря 1987 г погиб при выполнении 
боевого задания. Похоронен в селе Бодене Бескарагай- 
ского района Восточно-Казахстанской области. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР награжден орде
ном Красной Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1963 ж. 1 ақпанда Семей (қазіргі 
Шығыс Қазақстан) облысы, 
Мақаншы (қазіргі Үржар) ауданы, 
Аксаковка (қазіргі Көлденең) се- 
лосында дүниеге келген. Мектеп- 
тен кейін Аягөздегі жүргізушілер 
даярлайтын курсты аяқтайды.
1981 ж. 7 сәуірде Үржар аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1981 ж. шілде 
айында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1982 ж. 28 наурызда жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан облысы, 
Үржар ауданы, Көлденең ауылында жерленген. КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталды (қазатапқаннан кейін).

Тишаков Анатолий Алексеевич -

Тишаков Анатолий Алексеевич - рядовой, во
дитель. Родился 1 февраля 1963 г. в селе Аксаковка (ныне 
Кольденен) Маканчинского (ныне Урджарского) района 
Семипалатинской (ныне Восточно-Казахстанской) об
ласти. После школы закончил курсы водителей в горо
де Аягоз. 7 апреля 1981 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Урджарским районным военным комиссари
атом. В июле 1981 г. направлен в Афганистан. 28 марта
1982 г. погиб при выполнении боевого задания. Похо
ронен в селе Колденен Урджарского района Восточно- 
Казахстанской области. Указом Президиума Верхов-
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қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1964 ж. 24 қыркүйекте Шығыс 
Қазақстан облысы, Өскеман 
қаласында дүниеге келген. Орта 
мектепті бітіреді. 1982 ж. 3 қазанда 
Өскемш қалалық әскери комисса- 
риатынан КСРО Қарулы Күштері 
қатарына шақырылады. 1984 ж.
27 наурызда Ауғанстанға әскери 
борышын өт^ге жіберіледі.
1984 ж. 16 шілдеде жауынгерлік 

тапсырманы орындау барысында қаза тапты. 1984 ж. 
26 шілдеде Шығыс Қазақстан облысы, Өскемен 
қаласында жерленді. 1989 ж. 1 қарашадағы КСРО 
Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл 
Жүлдыз орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Троеглазов Юрий Григорьевич -

Троеглазов Юрий Григорьевич - рядовой, во
дитель. Родился 24 сентября 1964 г. в городе Усть- 
Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Окончил 
среднюю школу. 3 октября 1982 г. призван в ряды Во- 
оружшных Сил СССР Усть-Каменогорским городским 
вотным комиссариатом. 27 марта 1984 г. направлен в 
Афганистан. 16 июля 1984 г. погиб при выполнении бое
вого задания. 26 июля 1984 г. похоронен в городе Усть- 
Каменогорск Восточно-Казахстанской области. Ука
зом Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября
1989 г. награжден орденом Красной Звезды (посмертно).
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ефрейтор, жаяу әскер жауын- 
герлік машинасының нысанашы- 
операторы. 1959 ж. 26 қазанда Се
мипалатинск қаласында (қазіргі 
Шығыс Қазақстан облысы, Се
мей қаласы) дүниеге келген. Се
мипалатинск қаласындағы № 74 
кәсіптік-техникалық училищеде 
оқиды. 1978 ж. 12 қарашада Се
мипалатинск қаласындағы Ле

нин аудандық әскери комиссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады. 1979 ж. желтоқсан ай- 
ында Ауғанстанға әскери борышын өтеуге жіберіледі.
1980 ж. 20 шілдеде жауынгерлік тапсырманы орын- 
дау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан об
лысы, Семей қаласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Туктобаев Калиаскар Амирович - ефрейтор, 
наводчик-оператор боевой машины пехоты. Родился 
26 октября 1959 г. в городе Семипалатинск (ныне город 
Семей Восточно-Казахстанской области). Окончил Се
мипалатинское профессионально-техническое училище 
№ 74. 12 ноября 1978 г. призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР Ленинским районным военным комиссариа
том города Семипалатинск. В декабре 1979 г. направлен 
в Афганистан. 20 июля 1980 г. погиб при выполнении 
боевого задания. Похоронен в городе Семей Восточно- 
Казахстанской области. Указом Президиума Верховного

Туктобаев Қалиасқар Әмірұлы -

186



“'■'‘“ ° "  3«здь, („„.

187



қатардағы жауынгер, жүргізуші.
1962 ж. 26 қарашада Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) об- 
лысы, Көкпекті ауылында 
дүниеге келген. С. М. Киров 
атындағы орта мектепте оқиды. 
№ 26 Үлкен-Бөкен кәсіптік- 
техникалық училищесін бітіреді.
1980 ж. 2 желтоқсанда Кекпекті 
аудандық әскери комиссариа- 

тынан КСРО Қарулы Күштері қатарына шақырылады.
1981 ж. тамыз айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 30 наурызда жауынгерлік 
тапсырманы орындау барысында қаза тапты. Шығыс 
Қазақстан облысы, Көкпекті ауылында жерленген. 
КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының Жарлығымен 
Қызыл Жұлдыз орденімен марапатталды (қазатапқаннан 
кейін).

Фахрутдинов Латиф Абаевич -

Фахрутдинов Латиф Абаевич - рядовой, води
тель. Родился 26 ноября 1962 г. в селе Кокпекты Семи
палатинской (ныне Восточно-Казахстанской) области. 
Учился в средней школе имени С. М. Кирова. Закончил 
Больше-Букенское профессионально-техническое учи
лище № 26. 2 декабря 1980 г. призван в ряды Вооружен
ных Сил СССР Кокпектинским районным военным ко
миссариатом. В августе 1981 г. направлен в Афганистан. 
30 марта 1982 г. погиб при выполнении боевого задания. 
Похоронен в селе Кокпекты Восточно-Казахстанской 
области. Указом Президиума Верховного Совета СССР
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КІШІ  сержант, пулеметші. 
1966 ж. 9 шілдеде РСФСР, Омск 
қаласында дүниеге келген. Се- 

V ^ ^  мипалатинск-21 қаласындағы
(қазіргі Шығыс Қазақстан об- 
лысы, Курчатов қаласы) біріккен 
экспедицияда жұмыс істейді.
1984 ж. 20 қазанда Омск 
қаласындағы Совет аудандық 
әскери комиссариатынан КСРО 

Қарулы Күштері қатарына шақырылады. 1985 ж. 
ақпан айында Ауғанстанға әскери борышьдн өтеуге 
жіберіледі. 1985 ж. 28 тамызда жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында қаза тапты. Шығыс Қазақстан 
облысы, Семей каласында жерленген. КСРО Жоғарғы 
Кеңесі Президиумының Жарлығымен Қызыл Жұлдыз 
орденімен марапатталды (қаза тапқаннан кейін).

Шумилов Александр Павлович -

Шумилов Александр Павлович - младший 
сержант, пулеметчик. Родился 9 июля 1966 г. в горо
де Омск РСФСР. Работал в Объединенной экспедиции 
города Семипалатинск—21 (ныне город Курчатов Вос
точно-Казахстанской области). 20 октября 1984 г. при
зван в Вооруженные Силы СССР Советским районным 
военным комиссариатом города Омск. В феврале 1985 г. 
направлен в Афганистан. 28 августа 1985 г. погиб при 
выполнении боевого задания. Похоронен в городе Семей 
Восточно-Казахстанской области. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).
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қатардағы жауынгер. 1961 ж. Семей 
(қазіргі Шығыс Қазақстан) облысы,

а
Аягөз қа-ласында дүниеге келген. 
Орта мектептің 8 - класын аяқтап, 
№ 153 кәсіби-техникалық учили- 
щеде білім алады. 1980 ж. 8 желтоқ- 
санда Аягөз аудандық әскери ко- 
миссариатынан КСРО Қарулы 
Күштері қатарына шақырылады.

1981 ж. наурыз айында Ауғанстанға әскери борышын 
өтеуге жіберіледі. 1982 ж. 28 ақпанда жауынгерлік тап- 
сырманы орындау барысында хабарсыз кетті.

Котелин Сергей Васильевич -

I*.

Котелин Сергей Васильевич - рядовой. Родился 
8 декабря 1961 г. в городе Лягоз Семипалатинской (ныне 
Восточно-Казахстанской) области. Закончив 8 классов 
средней школы, учился в городском профессионально- 
техническом училище № 153. 8 декабря 1980 г. призван 
в ряды Вооруженных Сил СССР Лягозским районным 
военным комиссариатом. В марте 1981 г. направлен в 
Афганистан. 28 февраля 1982 г. пропал без вести во вре
мя боевых действий.
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прапорщик, рота старшинасы. 
1958 ж. 15 шілдеде Шығыс 
Қазақстан облысы, Зырян ауда- 
ны, Парыгино селосында дүниеге 
келген. 1973-1975 жж. Семей гео- 
логия-барлау техникумында оқи- 
ды. 1976 ж. 6 қарашада Зырян 
аудандық эскери комиссариатынан 
КСРО Қарулы Күштері қатарына 
шақырылады. Эскери борышын 

өтеп келген соң, «Зырян» кеңшарында еңбек етеді.
1982 ж. Зырян аудандық әскери комиссариатынан КСРО 
Қарулы Күштері қатарына шақырылып, Самарканд 
каласындағы байланысшылар курсына жіберіледі. 
Аягөз қаласындағы танк дивизиясында әскери боры
шын өтейді. 1983 ж. 18 қыркүйекте Ауғанстанға 
жіберіледі. 1985 ж. 25 маусымда жауынгерлік тапсырма- 
ны орындау барысында хабарсыз кетті.

Оконечников Сергей Геннадьевич -

Оконечников Сергей Геннадьевич - прапор
щик, старщина роты. Родился 15 июля 1958 г. в селе Па
рыгино Зыряновского района Восточно-Казахстанской 
области. В 1973-1975 гг. учился в Семипалатинском гео
логоразведочном техникуме. 6 ноября 1976 г. призван в 
ряды Вооруженных Сил СССР Зыряновским районным 
военным комиссариатом. После службы в армии рабо
тал в совхозе «Зыряновский». В 1982 г. призван Зыря
новским районным военным комиссариатом на службу 
в Вооруженные Силы СССР и направлен в город Са
марканд на курсы связистов. Дальнейшую службу про-
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ходил в танковой дивизии в городе Аягоз. 18 сентября
1983 г. направлен в Афганистан. 25 июня 1985 г. пропал 
без вести во время боевых действий.
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Памятник воинам-интернационалистам
г. Зайсан
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Памятник воинам-интернационалистам
г, Риддер
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Памятник воинам-интернационалистам
г. Шемонаиха
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