АНКЕТА
“Мои Бизяки” сайтына Бөек Ватан сугышы ветераннары турында мәгълүмат
урнаштыру өчен.
1. Фамилиясе, исеме,әтисенең исеме: Фатхуллин Нуриәхмәт Хуҗиәхмәт улы
2. Туган елы, урыны: 1917 ел 27 март, Бәзәкә авылы
3. Әти-әнисе:
3.1 Әтисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм
кем булып эшләгән: Хуҗиәхмәт

3.2 Әнисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм
кем булып эшләгән: Әсхәпҗамал
__________________________________________________________________________
4. Туганнары(исемнәре, алар турында тулырак мәгълүмат): Хузиахметов Фәрәхетдин,
Мәрьям, Хөрмәтулла, Зөләйха
5. Нәсел-нәсәбе, әби-бабалары, яшь буын турында мәгълүмат: 6 бала, 7 онык, 8
оныкчык
6. Сугыш алдыннан кайда, кем булып эшләгән/укыган : счетовод
“Кама” колхозында бригадир, ферма мөдире
__________________________________________________________________________
7. Кайсы РВКдан, кайчан чакырылган,документлары: Бондюжский районный военный
комиссариат Татарской АССР
8. Кайчан һәм кайда,нинди вазыйфа үтәгән, нинди частьта хезмәт иткән (хезмәте,
сугышчан дуслары, фронт юллары турында истәлекләре һәм военный билетының
копиясе) : Волхов фронты, стрелок 171 полк НКВД; сапер – 906 особый строит.
батальон, 1741 строит. батальон
9. Сугыш чорында һәм юбилейлар уңаеннан бирелгән дәүләт бүләкләре (дәүләт
бүләкләренең копиясе, удостоверениесе, ЦАМО РФдан алынган бүләкләү документы):
Медаль “За победу над Германией”
10. Сугыштан кайчан һәм нинди звание белән кайткан: 18.09.1945 демобилизован,
сапер
15. Сугыштан соңгы тормышы: гаилә(хатыны, балалары, оныкларының исемнәре;
кайда яшәгән/яши; кайда һәм кем булып эшләгән; хезмәте өчен дәүләт бүләкләре):
Бәзәкә авылында гомер иткән. “Кама” колхозында бригадир, ферма мөдире булып
эшләгән. Хатыны Мухаметзянова Разия Шакирҗан кызы. Балалары: Шарифуллина
Рәмзия, Фатхуллин Рөстәм, Фатхуллина Тәнзилә, Вильданова Рәзилә, Фатхуллина
Рузилә, Валиева Раушания. Оныклары: Гөлназ, Эльвир, Гүзәл, Ләйсән, Айгөл, Илдар,
Илнар. Оныкчыклары: Гүзәл, Кәмилә, Булат, Ралина, Рамина, Ясмина, Альбина,
Аделина.
16. Кайчан вафат булган, кайда җирләнгән: 2001 ел 5 июль Бәзәкә авылы

17. Якташларына һәм балаларына теләкләре: Зират турыннан үткәндә искә алырга
кушты

Искәрмә:
1. Анкетаны тутырганда туганнары, күршеләре, якташлары хатирәләрен дә язсагыз
иде.
2. Анкетага ветеранга кагылган документларның копияләрен теркәвегезне сорыйбыз.
Шулай ук сугышка кадәр һәм сугыштан соңгы елларда гаиләдә әти-әнисе, балалары,
оныклары, якыннары белән төшкән фотоларны белешмә язып (кайчан, кайда, кем)
беркетсәгез иде.
3. Ветеран турында тулырак мәгълүмат җыю өчен ЦАМО РФ, ОБД “Мемориал”
архивына мөрәҗәгать итүегезне сорыйбыз.
4. Сайтка урнаштырырга кызыклы дип тапкан башка документларны һәм мәгълүматны
да тапшыра аласыз.
5. Анкетаны “Мои Бизяки” сайты волонтерлары тәкъдим итә. Мәгълүматны үзегез
теләгән башка форматта язарга мөмкин, җаваплары булмаган сорауларны буш
калдыра аласыз.
Әзерләде: Хакова Л.И./______________
29.04.2016.

