
ХУРМАТУЛЛИН СИБГАТ ХУРМАТОВИЧ 

г.р. 1914 

место рожд. Менделеевский р-н,д.Бизяки 

обл. рожд.  

моб. РВК Бондюжским РВК 

место сл.  

должность  

звание кр-ц 

ВЫБЫТИЕ 

день выбытия  

месяц выбытия  

год выбытия  

обл. выбытия Норвегия 



место выбытия Ст.Оскол:7-43 

причина выбытия плен 

госпиталь легион 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО 

дело 5566 

лист  

опись 30505 

прим. П 

RAB  

SYST 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АНКЕТА 
 
“Мои Бизяки” сайтына Бөек Ватан сугышы ветераннары турында мәгълүмат 
урнаштыру өчен. 
 
 

      1.  Фамилиясе, исеме,әтисенең исеме: Хурматуллин Сибәгат Хурматулла улы  

2. Туган елы, урыны: 05.01.1914; с.Бизяки Бондюжского района ТАССР  

3. Әти-әнисе: 

3.1 Әтисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм 

кем булып эшләгән: Хурматулла Хабибулла улы 

 

3.2 Әнисе(исеме, әтисенең исеме), яшәгән еллары, кайчан һәм кайда туган, кайда һәм 

кем булып эшләгән: Миниса Бадретдин кызы 

__________________________________________________________________________ 

4. Туганнары(исемнәре, алар турында тулырак мәгълүмат): апасы Фәрхенур (1912) 

Хурматулла кызы. (ире Садыйков Гәрәй Садыйк улы) 

5. Нәсел-нәсәбе, әби-бабалары, яшь буын турында мәгълүмат:_____________________ 

 

6. Сугыш алдыннан кайда, кем булып эшләгән/укыган : колхозда кузнец (тимерче) 

__________________________________________________________________________ 

7. Кайсы РВКдан, кайчан чакырылган,документлары: 1941 ел 22 ноябрь Бондюжский 

РВК ТАССР 

 

8. Кайчан һәм кайда,нинди вазыйфа үтәгән, нинди частьта хезмәт иткән (хезмәте, 

сугышчан дуслары, фронт юллары турында истәлекләре һәм военный билетының 

копиясе) : красноармеец, наводчик ПТР; 176 стрелковый Перковский 

Краснознаменный полк; 17 стр. Батальон, взв. ПТР 

 

 

9. Сугыш чорында һәм юбилейлар уңаеннан бирелгән дәүләт бүләкләре (дәүләт 

бүләкләренең копиясе, удостоверениесе, ЦАМО РФдан алынган бүләкләү документы):  

 

10. Сугыштан кайчан һәм нинди звание белән кайткан:  

 

11. Фронтта һәлак булган(кайчан һәм кайда җирләнгән, документлары, хатлары һ.б.): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

12. Әсирлектә һәлак булган(кайчан, кайда әсирлеккә төшкән; кайда һәм кайчан  һәлак 

булган/документлары): әсирлектә Норвегиядә булган 

__________________________________________________________________________ 

13. Хәбәрсез югалган(кайда,кайчан югалган; документлары): 

__________________________________________________________________________ 

 

14. Әсирлектән азат ителгән(кайчан, кайда әсирлеккә алынган; кайчан һәм кайда азат 

ителгән; кайчан һәм кайсы фильтрационный лагерьда булган; кайчан  өенә кайткан; 

әсирлектә һәм фильтрационный лагерьдагы яшәү шартлары, кичергәннәре турында 

хатирәләре; документлары): __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

15. Сугыштан соңгы тормышы: гаилә(хатыны, балалары, оныкларының исемнәре; 

кайда яшәгән/яши; кайда һәм кем булып эшләгән; хезмәте өчен дәүләт бүләкләре): 



хатыны- Ибатуллина Маглюфа Мифтахетдин кызы. Язылышу турында таныклык 

01.07.1945 I-КБ № 266035; 

Балалары: Әнвәр (беренче хатыныннан), Рифкать (11.02.1949- 17.01.2006), Ахат 

(28.03.1951- 12.04.2002), Маэмуса (17.01.953), Альфинур (08.01.1956), 

Рәүфә(27.06.1958), Рәвиль(07.06.1961). 

Оныклары: Розалия, Лилия, Марат, Эльвира, Раиль, Ләйсән, Энҗе, Айгөл, Ильдар, 

Айдар. 

Оныкчыклары-21 

  

16. Кайчан вафат булган, кайда җирләнгән: 12.07.1981; Бәзәкә зиратында җирләнгән.  

 

 

17. Якташларына һәм балаларына теләкләре:____________________________________ 

                       

 

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: Рәүфә Сибәгәт кызы Хурматуллина/______________ 

 

 

 



       
     Сибәгәт абый белән Шакиров Шәйхенур 
 

 
Гөлфирә кодагый, Земфира апа, Мәэлүфә, Сибәгәт, Әнәс кода.  

Алда Әлфинур һәм Салават 



 
     Сибәгәт, Мәэлүфә, Әхәт, кода-кодагый, Салават 
 

       
      Маймурзада сабантуе. 1958 ел.  

      Сибәгәт, Мәэлүфә, Мәэмүсә, Әлфинур 



 

 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 


