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Кіріспе 

 

Екінші дүниежүзілік соғыстың аяқталуы сол еді, артынша Кеңестер 

Одағы және Америка Құрама Штаттары бастаған екі блок арасында «Суық 

соғыс» - жанталаса қарулану басталды. 

1945 жылдың тамыз айында АҚШ авиациясының Жапонияның 

Хиросима мен Нагасаки қалаларына тастаған атом бомбаларының ауыр 

зардабы, артынша 1947 жылы Трумэн доктринасының жариялануы Кеңестер 

Одағын бей-жай қалдырған жоқ. КСРО өзінің әскери-өнеркәсіп кешені мен 

қорғанысын  күшейтуге бағыт ұстанды.  

Сонымен қатар КСРО мен АҚШ ынтымақтастығына сызат түсіріп 

«суық соғыстың» басталуына себепкер болған фактордың бірі - Кеңестер 

Одағының Орталық және Шығыс Еуропа мен Таяу Шығыстағы геосаяси 

ықпалының күшейе түсуі болды. 

«Суық соғыс» жылдары Қазақстан Кеңестер Одағы әскери-өнеркәсіп 

кешенінің (ӘӨК) басты буынының біріне айналды.  

1940-жылдардың соңы - 1950-жылдардың ортасына таман Кеңестер 

Одағының әскери-өнеркәсіп кешеніне қызмет еткен, КСРО ғана емес, 

Еуразия кеңістігі, әлем бойынша алғашқы алып құрылыстар Қазақстан 

аумағында салынып, елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет етті. Жалпы 

Қазақстанда КСРО әскери индустриясына қызмет еткен 50 жуық нысан бой 

көтерді [1]. 

КСРО ӘӨК мәселесі ғылыми зерттеулер үшін жабық болып келген 

тақырыптың бірі. 

XX ғасырдың 80-жылдарының соңындағы  КСРО-дағы «қайта құру» 

реформасы, кеңестік жүйенің тотальды дағдарысымен байланысты кеңес 

қоғамының осы бір жабық, құпия тақырыбы - КСРО-ның әскери 

индустриясы туралы мәселе күн тәртібінен көріне бастады.  

Жалпы атом бомбасының дайындалуы, ядролық сынақтар, ядролық 

саясат, әскери-өнеркәсіп кешені төңірегіндегі алғашқы еңбектер американ, 

ағылшын, француз, неміс ғалымдарының еншісінде. Олардың қатарында 

француз химигі, 1960 жылы сыналған алғашқы француз атом бомбасын 

жасаушылардың бірі саналатын В. Гольдшмидт, атом энергетикасы және 

ядролық қауіпсіздік тарихы бойынша маман, американ тарихшысы 

М.Шервин, алғашқы атом бомбасын жасауда басымдықты Америкаға беріп 

қоюға қарсы британдық Р. Кларк, атом бомбасын жасау бағдарламасы – 

«Манхэттен жобасының» басшысы, генерал Л.Р. Гровс,  т.б. еңбектері бар 

[2].  

Кеңестер Одағының ыдырауымен бұрынғы құпия сақталып келген 

архив қорлары жария бола бастады. Посткеңестік кеңістікте де мәселені 

зерттеп, оқып-үйренуге алғашқы мүмкіндіктер туды. 

1990-жылдардың ортасына таман кеңестік ӘӨК-нің алғашқы 

ұйымдастырушылары, жабық нысандар басшылары, ғалым-инженерлер, 

конструктор-мамандардың естеліктері [3], сәл кейінірек ресейлік тарихшы-
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ғалымдар Н.С.Симонов, И.В.Быстрованың зерттеу еңбектері, алғашқы 

құжаттар жинақтары жарық көре бастады [4]. Ғалымдар өз зерттеулерінде 

бұрын «құпия», «аса құпия» грифтерімен жабық сақталған архив құжаттарын 

ғылыми айналымға енгізді. Олар өз еңбектерінде КСРО ӘӨК-нің пайда 

болуы, қалыптасуы мен дамуы, ондағы ғылыми-зерттеу институттары мен 

конструкторлық бюролар қызметін, кейбір өңірлердің рөлі мен үлесін 

зерделейді. Уран проблемасы төңірегіндегі ғалым мамандардың, атом 

өнеркәсібінің жұмысын реттеп отырған мемлекеттік қайраткерлердің рөлі 

айкындалады. Дегенмен, бұл зерттеулерде КСРО ӘӨК-нің алғашқы, әрі алып 

құрылымдары шоғырланған Қазақстанның орны мен үлесі туралы ештеңе 

жоқ десе болады. Тек кейбір сынақ алаңдарының салыну тарихы және 

қызметімен шектеледі. 

Сол себепті де Қазақстанның КСРО ӘӨК-нің аймақтық бөлімі 

ретіндегі ерекше «мәртебесін», оның қалыптасуы мен дамуындағы рөлі, 

орны мен үлесін, әлеуметтік-шаруашылық және моральдық-психологиялық 

салдарларын анықтау, жергілікті билік пен ғалым-дәрігерлердің ерен 

еңбектерін зерттеп-жазу қазақстандық зерттеушілердің еншісінде. 

Тақырыптың маңыздылығы бүгінгі тәуелсіз Қазақстан Республикасы 

басшылығының қорғаныс - өнеркәсіп кешенін жандандыруға ерекше көңіл 

бөлуінен де көрінеді. Оған тәуелсіздік жылдары қабылданған бірнеше 

мемлекеттік заң актілері, оларға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы», «Қазақстан 

Республикасының қорғанысы туралы», «Қазақстан Республикасының әскери 

доктринасы», т.б. дәлел. 

Республика қорғаныс-өнеркәсіп кешенінің проблемалары мемлекеттік 

билік органдарының, алдыңғы қатарлы өндірістік және ғылыми ұйымдар мен 

мекемелердің де назарында. Мұны мемлекетіміздің сыртқы әскери - саяси 

жағдайы, еліміздің әскери қауіпсіздігі бағытындағы атқарылып жатқан іс-

шаралармен түсіндіруге болады. Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаев сонау 2000-жылдардың басында ел қауіпсіздігі 

тұжырымдамасының бағытын белгілеп, «Біртұтас Орталық азиялық геосаяси 

блокты қалыптастыруды стратегиялық мақсат негізінде дамыту» қажеттігіне 

назар аударып, «аймақтағы мемлекеттер арасында тәжірибе алмасу мен 

әскери ынтымақтастықты барынша ширату және әскери оқу-жаттығуларға 

қатысып, оны бірігіп өткізуге» шақырған еді [5].  

2021 жылдың 21 маусымында Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев 

«Қазақстан Республикасының 2021-2025 жылдарға арналған Ұлттық 

қауіпсіздік стратегиясын бекіту туралы» Қаулысында «жаһандық және 

өңірлік аренада дағдарыстың одан әрі ушығуы» қаупін ескере келе, еліміздің 

«Қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету, ұлттық мүдделерді халықаралық 

аренада ілгерілету мәселелері ұлттық қауіпсіздіктің дәстүрлі бағыттарының 

қатарына жататындығын» да баса көрсетті [6]. 

Қазақстан Республикасы Президентінің Архивінде КСРО қорғаныс -

өнеркәсіп кешенінің тарихында өзіндік рөлі бар республикамыздағы 
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алғашқы қорғаныс өнеркәсібі зауыттары мен кәсіпорындары туралы 

құжаттардың мол қоры жинақталған. 

«Құпия», «ерекше құпия» грифтерімен сақталынып, ХХ ғ. 90-жылдары 

жария бола бастаған архив деректері КСРО қорғаныс өнеркәсібіне қызмет 

еткен республикамыздағы алғашқы қорғаныс өнеркәсібі зауыттарының 

пайда болуы, қалыптасуы мен дамуы тарихын зерделеуге, ӘӨК-не қатысты 

проблемалар кешенін оқып-үйренуде жаңа деректер мен құжаттарды 

ғылыми айналымға енгізуге жағдай туғызып отыр. Деректер әскери өнім 

шығарушы алғашқы зауыттардың тарихы, олардың елдің қорғаныс 

өнеркәсібі үшін стратегиялық маңызы, орны мен үлесі, соғыс жағдайындағы 

және соғыстан кейінгі жылдардағы материалдық-техникалық ахуалы, 

әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымдары, т.б. мәселелерді зерделеуге 

мүмкіндік береді. Осы ҚР Президентінің Архивінен алынған тың деректер 

КСРО ӘӨК-нің кейбір нысаналарына бөлінген алып жер аумақтары туралы 

шындықтың да бетін ашуға септігін тигізді [7]. 

КСРО ӘӨК қарасты сынақ алаңдарының жер-ана мен адам ағзасына 

тигізіп отырған жойқын зардаптары туралы медицина, экология, саясаттану 

ғылымы салалары өкілдерінің зерттеулері және ядролық сынақ куәгерлері, 

құрбандары, олардың ұрпақтарының еңбектері, мақалалары мен 

естеліктерінің жарық көруі де осы тәуелсіздік жылдары ғана мүмкін болды 

[8]. 

Дегенмен, мәселені зерттеп-жазуда қазақстандық зерттеуші-ғалымдар 

үшін белгілі бір кедергілер де жоқ емес. Солардың бірі тақырыпқа қатысты 

құжаттардың Ресей Федерациясының орталық архивтерінде топтасуы және 

өз ішіміздегі архив қорлары құжаттарына қолжетімділіктің де шектеулілігі 

болып отыр. 

Ұлы Отан соғысынан кейінгі жылдары да елдің әскери индустриясына 

жұмыс жасаған қазақстандық зауыттар қатары толыға түсті. Олардың 

қатарында Қарағанды синтетикалық каучук зауыты, Ақтөбе хром 

қосындылары зауыты, Ульбинск металлургия зауыты [9] т.б. бар еді. 

Кеңестер Одағының әскери-өнеркәсіп кешенінің құрамдас бөліктері 

қатарында жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдардың ерекше 

категориясын құраған жабық қалалар да бар. Бұл қалалар құпия қаулылар 

негізінде құрылып, тіпті ел картасында да кездеспейтін.  

Ресей Федерациясында жабық қалалар, тіпті жекелеген зауыт, 

кәсіпорындар тарихы тарихшы-ғалымдардың зерттеу нысанына айналып 

отыр [10]. Олардың әлеуметтік инфрақұрылымы ғана емес, тұрғындарының 

моральдық-психологиялық келбеті, өмір сүру салты да мүлдем басқа еді. 

Мұндай жабық қалалар бізде де болды. Мәселен, Байқоңыр (құпия атаулары 

- Заря, Ленинск, Қызылорда-50, Ташкент-90), Курчатов (құпия атаулары - 

Москва-400, Семипалатинск-21), Степногорск (құпия атаулары - Макинск-2, 

Целиноград - 25, Ақсу), Приозерскіні атауға болады. 

Автор ұсынылып отырған оқу құралына айтылатын ұсыныс, сын-

ескертпелерге күні бұрын алғысын білдіреді. 
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1 Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібі зауыттары: қалыптасу 

тарихы (1940 -1950 жж.) 

 

1941 жылы Кеңестер Одағы үшін Ұлы Отан соғысының басталуы 

өнеркәсіптің барлық салаларын қорғаныс, машина жасау, металлургия, 

жылу-энергетикалық, қару-жарақ, оқ-дәрі, тамақ, т.б. соғыс жағдайына 

бейімдеуді талап етті. Соған сәйкес республика өнеркәсібі тұтастай соғыс 

жағдайына көшірілді. Соғыстың алғашқы жылы-ақ республика 

облыстарына, өнеркәсіп орталықтарына КСРО-ның батыс аудандарынан 

ондаған зауыттар мен кәсіпорындар көшіріліп әкелініп орналастырылды 

және олардың жұмысы бірден майдан қызметіне бағытталды. 

Соңғы жылдары қол жеткізілген архив деректері осы өнеркәсіп 

орындарының тарихын, олардың КСРО ӘӨК-нің қалыптасуындағы рөлі мен 

орнын, үлесін анықтауға мүмкіндік беріп отыр. 

Аталмыш бөлімде республикамыздағы қорғаныс өнеркәсібінің әскери 

өнім шығарушы алғашқы зауыттарының тарихы, олардың соғыс 

жағдайындағы материалдық - техникалық ахуалы, әлеуметтік - тұрмыстық 

инфрақұрылымдары, проблемалары мен нәтижелері сөз болады. 

1941 жылдың 16 тамызында КСРО Халық Комиссарлар Кеңесі мен 

БК(б)П Орталық Комитеті «өте құпия» грифімен № 1976-891 сс  қаулысын 

шығарды. Аталмыш қаулыға сәйкес «Поволжье, Орал, Батыс Сібір, 

Қазақстан мен Орта Азия аудандарында шұғыл түрде әскери-өнеркәсіп 

базасын қалыптастыру және осы қаулы негізінде бекітілген әскери - 

шаруашылық жоспарды орындау үшін осы аудандарға Оқ-дәрі жасау Халық 

Комиссариаты, Авиаөнеркәсіп Халық Комиссариаты, Қару-жарақ Халық 

Комиссариаты және басқа да бірнеше Халық Комиссариаттарының 

өнеркәсіп кәсіпорындарын көшіру» көзделді [11.242]. Қаулы 1941 жылдың 

IV кварталы мен 1942 жылы аталмыш әскери-өнеркәсіп базасы аясында 

дайындалуы тиіс әскери өнімінің жоспарын бекітті. Оларға тікұшақ, 

химиялық қару-жарақ түрлері, авиамотор, әскери кеме жасау, танк, 

артиллерия түрлері, оқ-дәрі, миномет, т.б. шығару жүктелді [11.252-256]. 

БК(б)П Орталық Комитетінің Саяси Бюросы бұған дейін 1941 жылдың 

23 маусымында Оқ-дәрі жасау Халық Комиссариатына қарасты 65 әскери 

кәсіпорын мен 600 «азаматтық» зауытты оқ-дәрі, қару-жарақ өндіруге 

жұмылдыру туралы шешім қабылдап үлгерген еді.  

Осы шешім-қаулылар негізінде 1941 жылдың жаз-күз айларында 

КСРО-ның батыс өңірлерінен барлығы 1 360 ірі өнеркәсіп кәсіпорындары 

шығыс аудандарға көшірілді. Олардың ішінде 455-і Оралға, 210-ы Батыс 

Сібірге, 250-і Қазақстан мен Орта Азияға жөнелтіледі [12]. 

Кәсіпорындарды көшіру, белгіленген жерге жеткізіп орналастыру мен 

оларды іске қосу мемлекеттік қорғаныс кешенінің қызметіне басшылық 

етуші Жоғарғы орган – КСРО Мемлекеттік Қорғаныс Комитетіне (МҚК) 

тапсырылды. Бұл міндеттерді жүзеге асыру Комитеттің 1941 жылдың 7 

тамызындағы «Эвакуацияланған кәсіпорындарды орналастыру тәртібі 
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туралы», 1941 жылдың 29 қазанындағы «Волга, Урал, Сібір, Орта Азия мен 

Қазақстанға көшірілген зауыттарды қалпына келтіру кестесіне» сәйкес қолға 

алынды. 

Нәтижесінде алғашқы жеті ай (1941 жылдың шілдесі мен 1942 жылдың 

1 наурызы аралығы) ішінде республикамызға қорғаныс өнеркәсібінің 22 

кәсіпорны көшіріліп әкелініп, олардың 13-і бірден пайдалануға берілді 

[13.23]. Кәсіпорындар КСРО-ның кеме жасау, электр өнеркәсібі, танк 

өнеркәсібі, оқ-дәрі жасау, ауыр машина жасау өнеркәсібі сияқты бірнеше 

Халық Комиссариаттарына қарасты еді.  

Алғашқы кәсіпорындардың сипаты, орналасуы мен дайындауы тиіс 

әскери өнім түрлері, алғашқы жоспарлары туралы мәліметтерді ҚК(б)П ОК 

Қорғаныс өнеркәсібі бөлімінің «өте құпия» грифімен 1942 жылдың наурыз-

сәуір  айларына бекіткен жұмыс жоспарына сәйкес төмендегі кестеден 

байқаймыз [13.4]: 

                                                                                                          

1.1 кесте – ҚК(б)П ОК Қорғаныс өнеркәсібі бөлімінің 1942 жылдың 

наурыз-сәуір айларына жұмыс жоспары 

№№ Кәсіпорындар 

атауы мен 

бағынатын 

ведомствосы 

Тұрғылықты 

жері 

Дайындайтын 

өнім түрі 

1942 

жылдың 

наурызына 

жоспар 

 Солтүстік-Қазақстан облысы  

1 № 641 зауыт, 

Электрөнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Петропавл 

қ. 

Әскери 

радиостанциялар 

1 кв. – 2 200 

дана 

Наурыз - 

1 000 дана 

2 № 233 зауыт, 

Электрөнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Петропавл 

қ. 

Дыбыс 

аулаушылар 

Жылдық 

жоспар -240 

дана 

Наурыз -50 

дана 

3 № 347 зауыт, Кеме 

жасау Халық 

Комиссариаты 

Петропавл 

қ. 

 

КБ-3 минасы 

АГ минасы 

ПГМ-1 минасы 

Сақтандыру 

аспаптары мен 

қорғасын 

қалпақшалар 

Минаның №7 

бөлшегі,т.б. 

Жыл.жоспар 

- 

2 500 дана 

500 дана 

1 000 дана 

2 000 дана 

 

100 000 дана 
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4 № 239 зауыт, Кеме 

жасау Халық 

Комиссариаты 

Петропавл 

қ. 

М-08 минасы 

ГВ-М корпустары 

ЗАБ-500,  

ЭП минасы,  

РГ 

240 дана 

3 000 дана 

3 000 дана 

200 дана 

20 дана 

5 Электр оқшаулау 

материалдары 

зауыты, 

Электрөнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Петропавл 

қ. 

Авиация, танк 

және электр 

өнеркәсіптері 

үшін оқшаулау 

материалдары 

Жыл.жоспар 

- 

25 млн рубль 

6 № 621 зауыт, Оқ-

дәрі жасау Халық 

Комиссариаты 

Көкшетау қ. Авиациялық 

жарықша және 

тұтанғыш 

бомбалар 

Мәлімет жоқ 

 Қостанай облысы  

7 № 507 зауыт, 

Тоқыма өнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Қостанай қ. Зауыт жөндеу 

жағдайында. Оқ-

дәрі, жасанды 

жібек 

Мәлімет жоқ 

8 № 222 зауыт, Танк 

өнеркәсібі Халық 

Комиссариаты 

Тоғызақ  қ. №41 бөлшек,  

№50 бөлшек,  

№10 бөлшек 

1 кв.–63 000 

дана 

Наурыз-

22 000 дана 

9 № 263 АӘФ 

Басқармасының 

авиашеберханасы 

Қостанай қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ 

10 № 278 АӘФ 

Басқармасының 

авиашеберханасы 

Қостанай қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ 

 Батыс Қазақстан облысы  

11 № 231зауыт, Кеме 

жасау өнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Орал қ. Торпедоларды 

жарықтандыру 

үшін құралдар 

1 кв. 1 650 

т.р 

12 Усманьск зауыты, 

Минометті 

қаруландыру 

Халық 

Комиссариаты 

Орал қ. Мәлімет жоқ Мәлімет жоқ 

 Оңтүстік Қазақстан облысы  
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13 № 234 зауыт, Танк 

өнеркәсібі Халық 

Комиссариаты 

Шымкент қ. Арнайы пресстер 38  машина 

 Қарағанды облысы  

14 Пархоменко 

атындағы зауыт 

Қарағанды қ 120 – минасы,  

ХАБ-200,  

ППК-41(егістік),  

көтергіш крандар 

2 500 дана 

2 500 дана 

Жоспар жоқ 

Жоспар жоқ 

15 № 317 зауыт, Оқ-

дәрі жасау Халық 

Комиссариаты 

Ақмола қ. 45 мм 

артиллериялық 

снарядтар 

Мәлімет жоқ 

 Ақтөбе облысы  

16 Рентген зауыты Ақтөбе қ. ПМ-1-2 

подрывные 

машиналар, әуе 

қорғанысының 

арнайы 

қондырғылары 

үшін жоғары 

вольтты 

түзеткіштер 

1 кв. жоспар 

– 

1 400 т.р.  

 Алматы қаласы  

17 Ворошиловград 

зауыты, Ауыр 

машина жасау 

Халық 

Комиссариаты 

Алматы қ. Артиллериялық 

снарядтар, 

авиабомбалар, 

Авиабомбаларды 

тұтандырушылар 

500 дана 

500 дана 

15 000 дана 

18 Авиациялық 

институт, 

Авиаөнеркәсібі 

Халық 

Комиссариаты 

Алматы қ. 76 мм 

артиллериялық 

снарядтар 

2 000 дана 

19 № 242 зауыт, АӘФ 

Басқармасының 

авиашеберханасы 

Алматы қ. Сердюк 

гранатасының 

бөлшектері 

40 000 дана 

20 № 1 механикалық 

зауыт, ҚазКСР 

машина жасау 

өнеркәсібі ХК 

Алматы қ. 76 мм снаряд 

корпустарын құю 

28 800 дана 

21 № 2 механикалық 

зауыт, ҚазКСР 

машина жасау 

өнеркәсібі ХК 

Алматы қ. Сердюк 

гранатасының 

бөлшектері 

40 000 дана 
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22 № 3 механикалық 

зауыт, ҚазКСР 

машина жасау 

өнеркәсібі ХК 

Алматы қ. 76 мм 

артиллериялық 

снарядтар 

6 600 дана 

Кестеден кәсіпорындардың дайындауы тиіс әскери өнім түрлерінің 

сан-алуандығын байқау қиын емес. Минаның бірнеше түрлері, Сердюк 

гранатасының бөлшектері, 76мм артиллериялық снарядтар, әуе 

қорғанысының арнайы қондырғылары үшін жоғары вольтты түзеткіштер, 

авиабомбалар, радиостанциялар, т.б. Сонымен қатар кесте кәсіпорындардың 

негізінен республиканың өнеркәсіп орталықтарына орналастырылып, басым 

бөлігінің Алматы қаласы (6 кәсіпорын) мен Солтүстік Қазақстан облысында 

(6 кәсіпорын) шоғырланғандығын көрсетеді. Сол себепті де болса керек, 

КСРО ХКК Төрағасының орынбасары В.Молотов 1942 жылдың 7 

қыркүйегіндегі № 17 236-рс «өте құпия» өкімімен «Петропавл қаласы 2-

санатты тәртіптегі елді-мекендер қатарына жатқызылып, қалада паспорттық 

тәртіп» енгізеді [14]. 

Соғыстың алғашқы айларында эвакуацияланған кәсіпорындар 

қатарында Қорғаныс өнеркәсібі бөліміне берілген нөмірленген бұл 

кәсіпорындардың сыртында тағы 54 кәсіпорын салалық бөлімдерге өтті 

[15.246-248]. 

1946 жылдың 27 ақпанындағы ҚК(б)П Орталық Комитетінің 

Хатшысының орынбасары Поляков Анықтамасына сүйенсек, елдің қорғаныс 

өнеркәсібіне қызмет еткен осы кәсіпорындар Ұлы Отан соғысы жылдары 

мынадай жекелеген оқ-дәрі, қару-жарақ түрлерін өндірген екен:  4,5 млн дана 

82 мм мина, бұл 2 000 дивизияны қамтамасыз етеді; түрлі калибрлі (ұсақ, 

орта және ірі) 4.0 млн дана снарядтар, 650 тонна оқ, 43 мың дана түрлі теңіз 

миналарын өндірген [16.20]. Осы уақыт ішінде Қазақстан қорғаныс 

өнеркәсібі зауыттары қару-жарақтың электр торпедосы, су асты миналары 

сияқты жаңа түрлерін дайындауды меңгерді.  

1942-1945 жылдар аралығында кәсіпорындардағы жұмысшылар мен 

инженер-техниктер саны да үздіксіз өсу үстінде болды. Егер 1942 жылы 

8 000 жұмысшы болса, 1945 жылы 21 302-ге жетті. Инженер-техниктер 

құрамы 1 589 адамнан 3 230-ға өсті. Осы жылдар ішінде 12 000-нан астам жас 

жұмысшылар дайындалып, 78%-ды құрады. Өндірістегі әйелдер саны 50%-

ды көрсетті, мұның соғыс жағдайындағы қалыпты жағдай екендігі анық. 

Тағы бір назар аударатын нәрсе, ол өндіріс орындарындағы қазақтар үлесінің 

тым аз мөлшері, яғни 8%-ды құрауы еді [17.3-4]. 

Елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен осы кәсіпорындар мен 

зауыттардың жылдық есептеріне шолу, республика басшылығының 

өндірістік жоспарлардың орындалу барысы туралы ақпараттары мен 

есептеріне талдау, олардың қалыптасу тарихынан біраз мәселелердің (мекен-

жайы, басқару аппараты, жоспарлары, өнім түрлері, кадр мәселесі, 

зауыттардың жетістіктері мен кәсіпорын жұмысын тежеуші факторлар, 
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өндіріс орындарының әлеуметтік-тұрмыстық инфрақұрылымдары, жалпы 

күнделікті өмірі, т.б.)  мән-жайын анықтауға мүмкіндік береді.  

Жоғарыда Қазақстанға көшірілген қорғаныс өнеркәсібі зауыттарының 

6-ауының Солтүстік Қазақстанға орналастырылғандығы айтылды. Солардың 

бірі Көкшетау қаласында қоныс тепкен № 621 зауыт еді. 1941 жылы 

Эвакуация Кеңесінің шешімімен КСРО Қаруландыру Халық 

Комиссариатының № 460 Подольск зауыты жабдықтарының біраз бөлігі 

Көкшетауға көшіріліп, мұнда ол өз алдына дербес № 621 кәсіпорын ретінде 

қайта құрылды. Зауыт мынадай екі бағытта жұмыс жасауы тиіс болды:  

1) М-82 минасын жасау.  

2) «Бромет» приборы мен тігін машинасын шығару [18.40]. 

Деректер зауыттың КСРО-ның қорғаныс өнеркәсібі үшін рөлі мен 

маңызының күшті болғандығын көрсетеді. 1942 жылдьң 7 шілдесінде КСРО 

Халық Комиссарлар Кеңесінің №12 495-рс өкімімен КСРО Халық 

Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары Л. Берия Қаруландыру Халық 

Комиссариатына қарасты 82 мм мина корпусын жасаушы № 621 зауытты 

электр қуатымен қамтамасыз ету үшін ерекше тапсырма берді. Онда 

Қаруландыру Халық Комиссариатына 1942 жылдың 10 шілдесіне дейін 

Коломна қаласындағы № 4 зауыттың филиалынан № 621 зауытқа қуаты 500 

л.с дизель-генераторын және осы жылдың 12 шілдесіне дейін Воткинск 

зауытынан екі дизель-генераторын жеткізуді, сонымен қатар бұл 

тапсырмаларды өз уақытында орындау үшін Жол Қатынастары Халық 

Комиссариатына арнайы вагон бөлуді бұйырады [17.38]. Зауытты энергия 

көзімен, технологиялық жабдықтармен қамтамасыз ету туралы мәселенің 

бұған дейін де бірнеше рет көтерілгендігін КСРО Қаруландыру Халық 

Комиссарының орынбасары Н. Агеев, Қазақстан К(б)П хатшысы Скворцов 

және № 621 зауыт директоры Макарущенко арасындағы телеграф, хаттар 

көрсетіп отыр [17.70-71].    

Кәсіпорынды іске қосу және пайдалану төңірегіндегі мәселелер үнемі 

үкімет назарында болды. Қаруландыру Халық Комиссариатының күрделі 

құрылыс Бас Басқармасының бастығы Б. Агдатьевтің Солтүстік Қазақстан 

К(б)П Облыстық Комитеті мен Қазақстан К(б)П хатшысы Скворцовқа 1942 

жылдың 28 шілдесіндегі «№ 621 зауыттың құрылысы мен оны пайдалануға 

беру» мәлімдемесінде зауыттың энергетикалық базасы, оның құрылыс 

материалдарымен, негізгі өндіріске қажет материалдармен, жұмыс күші, 

сумен қамтамасыз етілуі сияқты бірнеше мәселе бойьнша атқарылып жатқан 

іс-шаралар жөнінде есеп береді [17.65-67]. Мәлімдеме мазмұнынан зауыт 

жұмысын ұйьмдастыру үшін ауадай қажет, үкімет басшылығы міндеттеп 

отырған жұмыстардың орындалу барысы мен деңгейі анық көрінеді. 

Мәселен, зауыттың энергетикалық базасын құру туралы пункттен КСРО 

Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының орынбасары Л. Берияның 

бұйрығының бұлжытпай орындалғанын байқаймыз. Құжатта 1942 жылдың 

9-16 шілдесі аралығында № 621 зауытқа Воткинск қаласындағы № 235 

зауыттан қуаты 300 және 340 л.с. дизель-генераторының, 12 шілдеде қуаты 
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500 л.с. дизель-генераторының жөндеуден өтіп жіберілгендігі және оны 

орнату үшін үш тәжірибелі дизелшінің қоса кеткендігі айтылады. Сонымен 

қатар № 621 зауыттың қарамағындағы жарамсыз немесе іріктеп жинақтауды 

қажет ететін дизель-генераторларды іске қосу үшін Қазан қаласынан 39 

синхронды мотордың бөлінгендігі және оны қабылдап, зауытқа жеткізу үшін 

адамдар жіберуді сұрап 26 шілдеде мекеме директоры Макарущенкоға 

телефонограмманың жіберілгендігі сөз болады. 

Мәлімдеме зауытты кұрылыс материалдарымен қамтамасыз ету 

деңгейінің біркелкі болмағандығын көрсетеді. КСРО Халық Комиссарлар 

Кеңесі бекіткен жоспарға сәйкес 1942 жылдың бірінші жартысында № 621 

зауыттың кұрылыс жұмыстары үшін 38 вагон цемент (682 тонна), 4 вагон 

әйнек (8000 кв. метр), 100 вагон жұмыр ағаш (2000 куб метр), 90 вагон 

кесілген ағаш (2 250 куб метр) бөлінген екен. Бірақ Б. Агдатьев 

хабарламасының мәліметтеріне сүйенсек зауытқа осы уақыт ішінде келіп 

жеткен құрылыс материалдарының көрсеткіші төмендегідей болып шығады: 

цемент 146 тонна, жұмыр ағаш 128 куб метр, кесілген ағаш 24 куб метр. 

Жоспар мен оның орындалуы арасындағы үлкен алшақтықты байқаймыз. 

Жоспардың орындалмауы негізінен теміржол бойындағы кемшіліктер мен 

зауыттың белсенділік танытпауынан болған. 

Ал зауыттың негізгі өндірісі үшін қажет материалдармен қамтамасыз 

ету, керісінше, жоғары деңгейді көрсетеді. Жоспар бойынша маусым айында 

зауытқа жеткізілуі тиіс 45-маркалы Ф-34 сапалы болат көлемі 10 тонна болса, 

ол 20 тоннаға орындалған, шілде айында 100 тонна болып белгіленсе, ол сол 

көлемде жеткізілген (қамтамасыз етуші - Магнитагорск зауыттары). 

Сол жылдардағы қорғаныс зауыттарының құрылысы мен негізгі 

өндіріс жұмыстарын жұмыс күшімен қамтамасыз ету мәселесі де КСРО 

Халық Комиссарлар Кеңесінде күн тәртібінен түспеді. № 621 зауыт та 

солардың қатарынан табылды. 1941 жылы көшіріліп әкелінген зауыт өзімен 

бірге не бәрі 376 жұмысшы, 135 инженер-техник мамандарын, құрамына 

дәрігерлер, орта медицина қызметкерлері кірген 110 адамнан тұратын 

санитарлық-бақылау пунктін әкелген екен. Сол себепті зауыт құрылысы мен 

өндірісін жергілікті тұрғындар есебінен қамтамасыз ету қолға алынды. 

Қаруландару Халық Комиссариатының ұсынысымен КСРО Халық 

Комиссарлар Кеңесі 1942 жылдың 28 мамырындағы № 785- 405 с 

Бұйрығымен жергілікті тұрғындардан 2000 адамды, фабрика-зауыт 

жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 101 адамды № 621 

зауыттың құрылыс жұмыстары мен негізгі өндірісіне жұмылдыруға рұқсат 

етілді [17.68]. 

Кәсіпорынның 1942 жылғы есебінің мәліметтеріне сүйенсек, осы 

жылы зауыт жұмысына жергілікті тұрғындар есебінен 800 адам, фабрика-

зауыт жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 150 адам, ерікті түрде 

жалданғандар 1 406 адам, басқа кәсіпорындардан ауысқандар есебінен 89 

адам тартылған [16.42]. Маман-кадрлармен қамтамасыз етудің, мамандар 

даярлаудың тағы бір жолы - зауыттың өз ішіндегі кәсіби мамандарға 
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оқушылар бекітіп беру болды. 

Осындай іс-шаралар нәтижесінде 1942 жылы кәсіпорынның жұмыс 

күшімен қамтамасыз етілу дәрежесі төмендегідей болды. 

 

1.2 кесте 

  I квартал II квартал III квартал IV квартал 

 жос- 

пар 

есеп % жос- 

пар 

есеп % жос- 

пар 

есеп % жос- 

пар 

есеп  

Жұмыс- 

шылар 

1250 364 29,8 
600 

546 91 
1200 1061 

88,4 1780 1532 
86,1 

Инженер- 

техник 

мамандар 

150 159 106,0 160 169 105,6 200 192,0 96,0 200 212 106,0 

Қызмет- 

керлер 

70 
106,0 

117,1 169 113 113,0 130 136 104,6 140 141 100,7 

    

Кестеден өндіріс орнының жұмыс күшімен негізінен қамтамасыз 

етілгендігін байқау қиын емес. 

Мұның сыртында түрлі себептермен зауыттан жұмыстан кеткендер 

қатары да аз болған жоқ. Осы есепті жылдың өзінде Қызыл Әскер қатарына 

алынғандар, денсаулығы мен жанұя жағдайларына байланысты жұмыстан 

босағандар саны 439 адамды құраған. 

1942 жылғы жоспардың орындалу барысын мына кестеден көреміз 

[16.41]: 

 

1.3 кесте 

 Жалпы өнім Тауарлы өнім 

 жоспар есеп % жоспар есеп % 

1 квартал 5 000,0 6 92,4 13,8 4411,7 495,1 11,2 

2 квартал 1 800,0 983,1 54,6 956,0 868,2 90,9 

3 квартал 4 100,0 2 228,0 55,7 3 235,0 576,0 17,8 

4 квартал 5 500,0 5 500,0 100,0 5 119,0 5 709,0 111,5 

Жыл бойынша 

қорытынды 

16 400,0 9 403,6 51,2 13 721,0 7 648,3 57,0 

 

Кестеден I жартыжылдық пен III квартал бойынша жоспар мен оның 

орындалуының арасындағы үлкен айырмашылықты байқаймыз. Жоспар 

тіпті бірнеше есеге төмен орындалған. Мұндай төменгі көрсеткіштің 

себептерін былайша түсіндіруге болады: 1-ден, бірінші жартыжылдық пен III 

кварталда негізінен зауыттың құрылысы, құрал -жабдықтарды қондыру 

жұмыстары мен өндірісті іске қосуға дайындық жүрді; 2-ден, электр 

қуатымен қамтамасыз етудің жеткіліксіздігінен зауыт жұмысы өте баяу 

жүрді. 
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Соған сәйкес зауыттағы еңбек өнімділігінің бір жұмысшыға 

шаққандағы орта жылдық орындалуы да төмен еді. Егер I кварталда жоспар 

47,6%-га орындалса, II кварталда 60,0%, III кварталда 63,0%, IV кварталда 

116,2% -ға орындалған екен.     

Ұлы Отан соғысының басталуымен Қазақстан аумағына көшірілген 

қорғаныс өнеркәсібі зауыттарының қатарында КСРО-да рентген 

аппараттарын шығарушы үш зауыттың бірі, Ақтөбе қаласына қоныс тепкен 

Мәскеу рентген зауыты да бар еді. Зауыт 1941 жылдың күзінде көшіріліп 

әкелінді. Ақтөбе педагогикалық институтының ғимаратына орналасқан 

кәсіпорын 1942 жылдың наурызында өз жұмысын бастап та кетті. Зауыттың 

соғысқа дейінгі негізгі өнімі - Қызыл Армияның Әскери-Санитарлық 

Басқармасы үшін рентген аппараттарын шығару мұнда да сақталынды. 

Сонымен қатар майданға қажетті қопарғыш, жарғыш машиналар (ПМ-1, ПМ-

2 ) жасау қолға алынды [14.4]. 

Алғашқы күндерден-ақ № 692 зауытқа үлкен міндеттер жүктеліп, 

деректердің көрсетуінше олар абыроймен орындалған. 1942 жылы тауар 

өнімі 5 800 мың сомға жоспарланса, ол 7 645 мың сомаға немесе 131,7%-ға, 

ал жалпы өнім бойынша жоспар 114,7%-ға артығымен орындалады [18.20]. 

Егер кәсіпорынның пайдалануға берілген мерзімін ескерсек, яғни 1942 

жылдың наурызы, жылдық жоспардың он ай ішінде артығымен 

орындалғандығын байқаймыз. 

ҚК(б)П ОК-нің қорғаныс өнеркәсібіне қарасты 21 зауыттың 

шығаратын арнайы әскери өнімдері қатарына шолу рентген аппараттары мен 

ПМ-1, ПМ-2 қопарғыш, жарғыш машиналарының тек осы № 692 Ақтөбе 

зауытында ғана өндірілгенін көрсетеді [14.5]. 

Соған сәйкес, номенклатура бойынша алғашқы 1942 жылы 

шығарылған өнімдердің түрлерін жеке-жеке бөліп көрсету маңызды деп 

есептейміз [18.21-22]. 

 

1.4 кесте  

№№ Өнім атауы 1942 жыл % 

жоспар орындалуы 

1. 
Жылжымалы рентген 

қондырғыштары 

70 
86 122,8 

2. 
Тасымалды рентген 

қондырғыштары 

150 225 150,0 

3. Диагностикалық рентген 

қондырғыштары 
100 11 110,0 

4. Палаталық рентген 

қондырғыштары 
100 

9 9,0 

5. ПМ-1 1 100 1 027 93,0 

6. ПМ-2 400 2 021 505,2 
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Кесте мәліметтері өнімнің қай түрінің де артығымен орындалғанын 

көрсетеді. Ал палаталық рентген аппаратының 100 дана орнына 9 дана ғана 

шығарылуының өзіндік себебі бар. Бұл қондырғы Қызыл Армияның Әскери 

- Санитарлық Басқармасының келісімімен өндірістен алынып тасталған 

болатын. 

Деректер сұрапыл соғыс жылдары кәсіпорынның техникалық-

экономикалық көрсеткіштерінің сәл бәсеңдегенімен, жоспардан төмен 

түспегенін аңғартады. Мәселен, 1943 жылы тауар өнімі 100,3%-ға, 1944 

жылы 103,4%-ға артығымен орындалған. Ал жалпы өнім бойынша 

мәліметтер 1943 жылы 102,7%, 1944 жылы 101,5%-ды көрсетеді [19.100]. 

Зауыт өніміндегі бір өзгеріс, ол 1944 жылы трактор, ауыл шаруашылық 

машиналарына қосалқы бөлшектер жасау міндетінің жүктелуі болды. Мұнда 

да жоспар 103,4% -ға артығымен орындалған. 

Сол жылдары барлық өнеркәсіп нысандарына тән құбылыстар: маман 

жұмысшы кадрлардың кәсіби дайындығының төмендігі, жылы киім, аяқ киім 

тапшылығы, тұрғын үйлерінің болмауы, қажетті құрал-жабдық, қаражаттың 

жетіспеуі немесе тиісті мөлшерде бөлінбеуі, осы себептерге байланысты 

орын алған жұмыс орнын тастап кету, дезертирлік, т.б келеңсіз құбылыстарға 

қарамастан, жоспардың артығымен орындалып отыруы, әрине, тынымсыз 

еңбектің, үлкен ерлік пен күш-жігердің, жеңісті асыға күткен халық 

энтузиазмінің көрінісі еді. 

Екінші жағынан, еңбек өнімділігін арттыру жолындағы ұтымды 

ұсыныстар да өз жемісін берді. Солардың бірі түсті металды пластмассамен 

ауыстыру болды. 1944 жылы ғана зауыт 50,0 мың соманы үнемдеген екен. 

Зауыт соғыстың аяқталуымен арнайы әскери өнім түрін өндіруді 

тоқтатты. ҚК(б)П Қорғаныс өнеркәсібі Бөлімінің Нұсқаушысы В. 

Копыловтың 1945 жылдың 26 мамыры күні «өте құпия» грифімен жасаған 

ұсынысы бойынша № 692 Ақтөбе рентген зауыты соғыстан кейін Қызыл 

Армияның Әскери - Санитарлық Басқармасы үшін тек рентген аппараттарын 

шығаруды күшейтуі тиіс болды. Бұл зауыттың кеңеюін, оның жұмысын 

қайта құруды талап етгі. 

1946 жылдың 31 тамызында (№ 82) ҚазКСР Министрлер Кеңесі 

Төрағасының орынбасары Д. А. Қонаев пен ҚК(б)П ОК-нің хатшысы С. И. 

Круглов КСРО Министрлер Кеңесі төрағасы А. Н. Косыгинге «КСРО Электр 

Өнеркәсібі министрлігіне қарасты № 692 Ақтөбе зауытының құрылысы 

туралы» қызмет хаттарын жолдайды [20.14-15]. 

Хатта зауыт технологиясының қарапайым талаптарға жауап бермейтін 

мүшкіл халі, кәсіпорын құрылысын қайта құруға байланысты Электр 

өнеркәсібі министрлігіне жіберілген жобаның бекітілмеуі, зауыттың әлі 

күнге дейін өз тұрғын үй қорының жоқтығы, т.б. нысана жұмысын тежейтін 

факторлар баяндалады. Сонымен қатар зауыт жұмысын жандандыру 

бағытындағы өз ұсыныстарын да береді. 

Республика басшылығының мұндай аландаушылығының өзіндік 

себебі де бар еді. Бір жағынан, № 692 зауыт КСРО-дағы санаулы рентген 
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зауытының бірі болса, екінші жағынан, соғыс жылдары өз міндеттерін мінсіз 

атқаруға тырысқан кәсіпорынның жағдайы соғыстан кейінгі кезеңде 

нашарлап кеткен болатын. 1945 жылдың 23 желтоқсанында «Актюбинская 

правда» газетінде «Почему плохо работает электротехнический завод?» 

айдарымен үлкен мақала жарық көреді [21.3]. Мақала авторы зауыт 

жоспарының орыңдалмауының бірнеше себебін тізе келе, оның басты 

себепшісі зауыт дирекциясының мүлдем қанағаттанарлықсыз басшылығы 

деп түйіндейді. 

Мұндай олқылықтардың орын алғандығын архив деректері де 

растайды. 

1946 жылдың 14 қаңтарында ҚК(б)П Ақтөбе Облыстық Бюросының 

«1945 жылдың 1 тамызындағы № 692 зауыттың жұмысын жақсарту 

жолындағы шаралар» қаулысының орындалу барысы туралы ҚК(б)П 

Облыстық бюросының қаулысы қабылданады [20.80-82]. Қаулыда зауыттың 

қалыпты жұмысын қамтамасыз ету, инженер-техник қызметкерлеріне 

қажетті тұрғын үй, тұрмыс жағдайларын жасау, басшы қызметтерге 

жергілікті кадрларды тарту жолындағы шараларды жүзеге асыру туралы 

зауыт директоры Малолетковтың уәдесінің орындалмағандығы көрсетіледі. 

Кәсіпорындағы еңбек тәртібінің нашарлауынан, еңбек өнімділігінің 1945 

жылдың екінші жартысында бірінші жартыжылдықпен салыстырғанда 9 %-

ға төмендегендігі анықталады. Тіпті еңбек тәртібін бұзушылардың санының 

екінші жартыжылдықта 30%-ға өскендігі ескертіледі. 

Соғыс жылдарындағы еңбек өнімділігін арттырудың бір жолы - 

кәсіпорындарда жаппай социалистік жарыстардың өріс алуы, 

стахановшылар мен екпінділер санының артуы болатын. Қаулы 

мәліметтеріне сүйенсек, зауыттағы еңбек өнімділігінің төмендеуінің бір 

себебі де осы шаралардың назардан тыс калуы екен. Жоспарлау мен 

бухгалтерлік есеп-қисаптың дұрыс жүргізілмеуі салдарынан зауыттың түрлі 

материалдар жеткізушілерге қарызы 1946 жылдың 1 қаңтарына 568 мың 

сомды құраса, қалалық электр стансасына қарыз 54 мың сомға жетеді. 

Бюро өз қаулысында 1945 жылдың екінші жартысында зауыт 

жұмысын қамтамасыз ете алмағандығы үшін оның директоры Малолетковқа 

есеп карточкасына тіркелген қатаң сөгіс жариялайды. 

Соғыстың ауыр жылдарында сыннан сүрінбей өткен басшыға мұндай 

жазаның қолданылуы мүмкін зауыт өнімінің маңыздылығынан да болды ма 

екен? Екінші жағынан, деректер зауыт басшылығындағы кемшіліктерді де 

анық көрсетіп отыр. 

Мұндай келеңсіз құбылыстарға шынымен де жол берілгендігін мына 

бір дерек те айғақтайды. 

1947 жылы 9 қаңтарда (№ 69-313) КСРО Электр өнеркәсібі 

министрлігіне қарасты Бас электраппаратының бастығы Л. Пекшев ҚК(б)П 

ОК Хатшысының орынбасары П. ІІоляковқа мынадай ақпарат түсіреді: «№ 

692 зауытқа қажет материалдар зауыттың жоспарын орындап қана қоймай, 

келесі өтпелі кезеңін де қамтамасыз ете алатындай жеткілікті мөлшерде 
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жіберілген. Оның сыртында 1946 жылдың 30 желтоқсанында қырық тонна 

мөлшерінде түрлі материалдар арттырылған. Олар тіпті 1947 жылдың 1 

кварталының жоспарын орындауға мүмкіндік береді...» [20.63]. 

Жоғарыда айтылғандай, Д. Қонаев пен С. Кругловқа Мәскеуден КСРО 

Электр өнеркәсібі Министрі И. Кабановтың жауап хаты да (21. 09. 1946ж. № 

МК-5651) келеді. Онда Министр мынаны хабарлаған:  

1) № 692 Ақтөбе зауытын қайта құру жобасы техникалық сараптамадан 

өтуде. 1946 жылдың 10 қазанында бекітіледі. 

2) № 692 зауыттың күрделі, іргелі жұмыстарының көлемі 1946 жылы 

450,0 мың сомаға өсіп, 800,0 мың соманы құрайды. 

3) Ауыр индустрия кәсіпорындары министрлігі 1946 жылы 17 

қыркүйекте «Ақтөбеқұрылыс» трестіне осы жылдың IV кварталына 

құрылысы басталып жұмысы бітпей тұрған екі тұрғын үйдің құрылысын 

аяқтауға тапсырма берді» [20.28]. 

Министрдің жауап хатынан кейінгі зауыт директоры Малолетков пен 

ҚК(б)ІІ ОК Машина жасау бөлімі меңгерушісінің орынбасары А. Кәрібаев 

арасындағы хаттар мен телефонограммалар, ҚК(б)П ОК Хатшысының 

орынбасары П. Поляковтың ҚК(б)П Ерекше секторына жіберген 

анықтамасынан № 692 зауыт жұмысын жандандыруға деген әрекеттерді 

байқаймыз. Оларда министр жауабына байланысты атқарылып жатқан іс-

шаралар, жергілікті облыстық деңгейдегі іс- қимылдардың бақылауға 

алынғандығы сөз болады. 

1946 жылдың 28 ақпанында ҚК(б)П ОК Хатшысының орынбасары П. 

Поляков ҚК(б)П ОК Хатшысы Ж. Шаяхметовке түсірген ҚазКСР машина 

жасау өнеркәсібі зауыттарының жұмысы туралы Анықтамасында 

«Қазақстанның машина жасау өнеркәсібі Ұлы Отан соғысы жылдары 

Шығысқа көшірілген қорғаныс зауытгарының негізінде ұйымдасқан... Жаңа 

жерге қоныс теуіп, жұмыстарын тоқтатпаған зауыттар өз өнімдерін үздіксіз 

молайту үшін жұмыс жасады. 1942 жылмен салыстырғанда 1944 жылы 

қорғаныс өнеркәсіптері тауар өнімдері мен жалпы өнімдерін екі есеге 

өсірді...», - деп жазады [16.1-4]. Міне, сол зауыттар қатарында № 692 Ақтөбе 

рентген зауыты да бар. 

Қорғаныс Халық Комиссариатының әскери өнім дайындау туралы 

жоспарын орындауда КСРО Ауыр машина жасау Халық Комиссариаты да 

белсенді түрде ат салысты.  

Алматыға қоныс тепкен алты зауыттың ішінде КСРО Ауыр машина 

жасау Халық Комиссариатына қарасты Алматы машина жасау зауыты да бар 

еді.  

Бұл зауыт Қазақстанға көшірілген «Октябрь революциясы» атты 

Ворошиловград зауытының оқ-дәрі өндіруші цехінің бір бөлімі болатын. 

1941 жылдың 17 қарашасында цех базасында өнім номенклатурасы 

кеңейтілген жаңа дербес зауыт құрылды. КСРО Халық Комиссариатының 

№1433-707с бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес Алматы зауытының 

алғашқы кезек күттірмес іс-шаралары төмендегідей болып бекітілді [22.36]: 
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«…94. Алматы зауытында қара және түсті металлургия құрал-

жабдықтарын өндіруді ұйымдастыру мақсатында Ауыр машина жасау 

Халық Комиссариатын (Казаков жолдас) зауыттың көлемі 12 000 м2  бас 

ғимараты, 2000 м2   кузнечный цехы және 2000 м2  қорыту цехын салып, 

оларды 1943 жылдың 1 сәуіріне пайдалануға беруге міндеттеу. 

95. Еңбек Қоры Бас басқармасын (Москатов ж.) 1942 жылдың III-IV 

кварталдарында Ауыр машина жасау Халық Комиссариаты Алматы 

зауытының құрылысы мен өндірісін жүргізуге қолөнер училищелері мен 

ФЗО түлектерінен 300 адамды жіберуге міндеттеу. 

96. ҚазКСР Халық Комиссариатының  Төрағасы Ундасынов жолдасты 

жергілікті халық есебінен Алматы машина жасау зауытына 1942 жылдың 15 

қыркүйегіне дейін 300 адам, 1942 жылдың IV кварталында 300 адам және 

1943 жылдың I кварталында 200 адам жіберуге міндеттеу. 

97. КСРО Мемлекеттік Жоспарлау Комитетін, Станок жасау Халық 

Комиссариатын (Ефремов жолдас) Алматы машина жасау зауытына 1942 

жылдың IV кварталында 60 станок, 1943 жылдың I кварталында 35 станок 

бөліп жеткізуге міндеттеу. 

98. КСРО Мемлекеттік Жоспарлау Комитетін (Сабуров жолдас) 1942 

жылдың IV кварталында Ауыр машина жасау Халық Комиссариатының 

Алматы зауытына қажетті құрылыс материалдары мен құрал-жабдықтарды 

жеткізуді жоспарлап, зауытты кеңейту құрылысына 4,5 миллион сом.  

99. Мемлекеттік Қорғаныс Комитетінің 13.04.1942 ж. №1596сс 

Бұйрығы Алматы машина жасау зауытына таратылсын және Электросталь 

қаласындағы Сталин атындағы Ново-Крамоторск зауыты қалпына 

келтірілсін. 

100. Қазақстан К(б)П ОК Хатшысы Скворцов жолдасты және ҚазКСР 

ХКК Төрағасы Ундасынов жолдасты қара және түсті металл өнімдерін 

өндіруді ұйымдастыру үшін Алматы зауытына жан-жақты көмек көрсетуге, 

зауытты маман-кадрлармен қамтамасыз ету, инженер-техниктерді тұрғын 

үймен қамтамасыз ету, жергілікті құрылыс материалдарын бөлу, 

жұмысшылар мен инженер-техниктерді тамақтандыруды ұйымдастыру және 

осы бұйрықты орындауды қадағалауды міндеттеу». 

Алматы машина жасау зауытының құрылысын басқарушы және 

алғашқы директоры Макеев болды. Макеевтің анықтамасы бойынша 1942 

жылдың 26 тамызындағы үкімет қаулысына сәйкес зауыт нысандарының 

құрылысына 1 250 адам қажет болды, олардың 855-і маман жұмысшылар, 

395 қарапайым жұмысшылар. Құрылыс 3,5 ай немесе 88 жұмыс күнімен 

есептелді [22.1]. 

Зауыт құрылысының жұмысы біркелкі жүрмеді. Үкіметтік және 

жергілікті құрылымдардың салғырттығынан қажетті қаржының бөлінуі, 

құрылыс материалдары және техникамен қамтамасыз ету, инженер-техник 

жұмысшы кадрлармен қамтамасыз етуде үлкен келеңсіздіктерге жол берілді. 

1942 жылдың 21 сәуірінде Алматы машина жасау зауытының 

директоры Макеевтың Қазақстан К(б)П Хатшысы Н.А.Скворцовқа жіберген 
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«Алматы машина зауытының жұмысы туралы (құпия)» баяндама хатында 

«зауыттың ұсақ және үлкен калибрлі оқ-дәрі өндіретіндігін, сол себепті де 

бөлінген жанармайдың уақытында жеткізілмей, үнемі Облыстық партия 

комитетінің Хатшысы Кулитов, Қазақстан К(б)П Хатшысы Қойшығұлов пен 

ХКК Төрағасының орынбасары Заговельев жолдастарға шағымданып, 

олардың тиісті орындармен ұзақ келіссөздері нәтижесінде ғана қол 

жеткізетіні» айтылады [23.107]. 

Зауыт директорының орынбасары Бекмұхамедовтың 1942 жылдың 2 

тамызындағы Қазақстан К(б)П Хатшысы Қойшығұловпен алмасқан хатында 

МҚК-нің Бұйрығы бойынша майдан үшін қорғаныс тапсырмаларын 

орындауға бөлінген  2,5 т авиабензиннің уақытында бөлінбегенін, оған 

жауапты республикалық деңгейдегі құрылымдардың авиабензинді бөлуден 

бас тартып, соған байланысты көмек сұрағанын кездестіреміз [22.5].  

Зауыт үшін ауыр міндеттің бірі – зауыт құрылысына еңбек 

ресурстарын тарту болды. Зауыт басшыларының мәселе төңірегіндегі 

төмендегідей хаттарын жиі кездестіреміз: «КСРО ХКК-нің шешімі бойынша 

ҚазКСР ХКК-і зауыттың құрылыс жұмыстарына 15 қыркүйекте бөлуі тиіс 

боған 350 адамнан әзірше 1 адам да жұмысқа шықпады. Келген күннің өзінде 

де олар маман жұмысшылар емес. Сондықтан бұл жұмыс күшін тиімді 

пайдалану мүмкін болмайды. Оларды белгілі бір мамандыққа баулу үшін 

құрылыс мамандары қажет болады...» [24.33]. 

Әскери экономиканың басты құрамдас бөлімінің қатарында бас кесер 

қылмыскерлер мен бұзақыларды, сонымен қатар «халық жаулары» аталған 

жазықсыз жандардың тұтас армиясын шоғырландырған КСРО Ішкі Істер 

Халық Комиссариатының еңбек-түзету лагерлерінің Бас басқармасы мен 

колониялары (ЛББ) да бар еді.  

Осы «контингентпен» жұмыстың ауқымы мен қиындығы туралы 

мұрағат құжаттары баяндайды. Зауыт директоры Макеев Қазақстан К(б)П 

Хатшысы Н.А.Скворцовқа «Алматы машина жасау зауытының жұмысы 

туралы» (1942 жылдың 22 қыркүйегі) анықтамасында мынадай ақпарат 

береді: 

«…1. Осы уақытқа дейін зауыттың құрылыс жұмыстарын ІІХК-ның  

еңбек-түзету лагерлері мен колониялары (ЕТЛК) жүргізіп келді. ЕТЛК 

бастығы Бернер жолдастан келісім бойынша белгіленген 400 адам санын 600-

ге жеткізуді сұраған едім. Бірақ, керісінше, олардың саны маман 

жұмысшылар есебінен күн сайын азая түсуде. Қыркүйекте жұмысқа 

шығатын сотталғандар саны 270 ғана адамды құрап отыр. Олардың 210-ы 

қара жұмысшылар. Егер бұрын ағаш шеберлері саны - 15 адам болса, қазір 7 

адам. Зауыт құрылысына қажет арматурашылар, тас қалаушылар, басқа да 

маман жұмысшылар мүлдем жоқ…» [24.34]. 

Жергілікті билік органдары соғыс жағдайында тыл еңбекшілерін, 

әсіресе әскери зауыттарда еңбек етушілерді азық-түлікпен қамтамасыз етуге 

барынша тырысты, дегенмен, құжаттар Ворошиловград зауытынан 

көшірілгендердің ауыр жағдайын дәлелдейді. 
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1942 жылдың қаңтарында зауытпен бірге келген 270 инженер-техник 

мамандар мен жұмысшылардың 59-ы жалпы көлемі  60 м2 құрайтын алты 

бөлмеге орналастырылады. Ортақ ас бөлме болмаған. Ал 100 адам көлемі 200 

м2  жуық бұрынғы авторемонт зауытының әкімшілдік ғимаратында 

орналастырылады. Еңбекшілердің жан-ұяларына зауыт асханасынан түскі ас 

жіберілмеген. Ал өздерінің дайындауы үшін ас пісіретін пеш болмаған 

[24.25]. 

Мемлекет соғыстың қиын да ауыр жағдайында майданды толық 

қамтамасыз ету мақсатында экономикалық және әкімшілдік шаралар жүйесін 

қолдануға мәжбүр болды. Бұл жұмыс орнында кез келген тәртіп 

бұзушылықты (вагондардан майдангерлердің сыйлықтарын ұрлау, мас болу, 

жұмыстан өз еркімен кетіп қалу, әскери қызметтен қашу, т.б.) жоюға 

баытталды. 

Мұрағат құжаттары мұндай жазалау шараларының қаншалықты қатал 

болғандығын көрсетеді [25.78]. 

 

Көшірме 

Приговор 

  

Именем Союза Советских Социалистических Республик  

 

Военный трибунал Войск НКВД Алма-Атинской области в Алма-Ате 

в помещении цеха №2 завода АЗТМ 29 августа 1944 г. в составе: 

Председательствующего подполковника юстиции Суслова и нарзаседателей 

Силь и Покапаевой при секретаре мл. лейтенанта адм. Службы Туймебаева с 

участием председателя  гособвинения Военного прокурора подполковника 

юстиции Пономарева, адвоката Юсова, рассмотрев в открытом судебном  

заседании дело по обвинению  гр. Сытого Петра Филипповича, 1926 г. рожд., 

уроженец села Дубровка Кальчанского района Сумской области УССР, 

украинца, холостого, имеющего образование 7 кл. б/п, дважды судимого  

и/судом 8-го участка г. Алма-Аты за прогулы по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 26.06.40 г. в общей сложности на 12 м-цев 

исправ.  работам, меру наказания отбыл только 3 м-ца, обвиняется по Указу 

Президиума Верховного Совета СССР от 26.12.41 г. Длинными материалами 

предварительного судебного следствия Военный Трибунал 

 

Установил:  

Подсудимый Сытый с 7 октября 1942 г. работал на заводе АЗТМ в 

качестве токаря, а 18 июля 1944 г. самовольно оставил работу на заводе и 

дезертировал, 26 июля 1944 г. был задержан и арестован. На основании 

изложенного, признавая Сытового виновным по Указу Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 г. Военный Трибунал, 

руководствуясь ст.ст.319 и 320 УПК.  
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Приговорил:  

Сытого Петра Филипповича на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 26 декабря 1941 ш. подвергнуть тюремному 

заключению сроком на шесть (6) лет без поражения в правах, не отбытую 

меру наказания по приговорам Н/суда на основании ст.49 УК поглотить  

настоящим приговором.  

 

Пред., полковник юстиции Суслов  

Секретарь, мл. лейтенант а/с Туймебаев  

 

1942 жылдан үкімет аталмыш зауыт жұмысын барынша күшейту 

міндетін жүктеді. Алғашқыда (1942 жылдың наурызы) зауыттың негізгі  

өнімі – 203 мм снарядтар  (бетоно-бойные снаряды) мен әуе бомбалары 

(бетоно-бойные авиабомбы) болса, артынша оның саны алтыға жетті. Олар 

203 мм снарядтар, әуе бомбалары, 82 мм миналар, ЗАБ-2,5, ФАБ-50 и 90. 

Зауыттың 1942 жылғы жұмысы туралы есеп жоғарыда аталған 

қиыншылықтар мен келеңсіздіктерге қарамастан жоспардың барлық өнім 

түрлері бойынша артығымен орындалғанын көрсетеді [18.15-16]: 

 

1.5 кесте - 1942 ж. жоспардың орындалуы  

Өнім түрлері Жоспар Орындалуы % 

203 мм бетонбұзғыш 

снарядтар   

3000 7105 236,8 

203 мм бетонбұзғыш әуе 

бомбалары  

- 792 - 

82 мм миналар 6000 84 780 141,3 

ЗАБ-2,5 100 000 124 440 124,4 

ФАБ-50 и 90  2250 3300 146,7 

Тауар өнімі 8100 16 675,3 205,9 

Жалпы өнім 10 000,0 18 690,0 186,9 

 

Кесте мәліметтерінен тауар өнімінің 205,9 %-ға, жалпы өнімнің 186,9 

%-ға артық орындалғанын байқау қиын емес. 

1942 жылы зауытта 400 мың сомды үнемдеуге мүмкіндік берген 17 

түрлі жетілдірулер енгізіледі.  

Міне, соғыстың алғашқы жылдары республикамыздағы КСРО-ның 

қорғаныс өнеркәсібіне жұмыс істеген алғашқы зауыттың бірі - Алматы ауыр 

машина жасау зауытының тарихы осылай басталды.  

Ұлы Отан соғысының басталуымен Қазақстанға қоныс теуіп, кейін 

осында тұрақтап қалған алғашқы қорғаныс өнеркәсібі зауыттарының 

қатарында С.М.Киров атындағы № 175 зауыт та бар. Зауыт алғаш өз 

жұмысын шағын шеберхана ретінде Украина жерінде бастаған еді. Кейіннен 

соғыс қаупінің күшеюімен 1935 жылы алғашқы отандық теңіз қаруы – «өзі 
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жылжитын теңіз миналарын» өндіруге кіріседі. Осы жылы оған С.М.Киров 

есімімен қатар 175 нөмірі беріліп, құпия қорғаныс өнеркәсібі қатарына 

жатқызылады. Сол уақыттан зауыт КСРО Кеме жасау Халық 

Комиссариатына бағынды [26.10].  

№175 зауыттың бейбіт өмірін 1941 жылы басталған Ұлы Отан соғысы 

бұзды. 1941 жылдың тамызында Запорожьені фашистердің басып алу 

қаупінің тууымен. 18 тамызда зауытты Кавказға көшіру туралы шешім 

қабылданады. Зауыттың дайын өнімдері, шикізат қорлары, басқа да 

материалдық құндылықтарымен қатар жұмысшы, инженер-техник маман-

кадрларын жан-ұяларымен 947 вагонға тиеп Шығысқа – Кавказға  жөнелтеді. 

Ірі қорғаныс өнеркәсібін көшіру 21 тамыз күні басталып, соңғы вагон 16 

қыркүйек күні жөнелтіледі [26.14]. 

1941 жылдың қыркүйегінде зауыт Махач-Кала қаласына табан тірейді. 

Онда зауыт жергілікті «Двигательстрой» зауытының ғимараттарына 

орналасып, бірден жұмысқа кіріседі. 

№175 зауыт ұжымы Махачкала қаласында небәрі 11 ай ғана қоныс 

тепті. 1942 жылдың тамызында қала майдан маңындағы алқабта қалды. Сол 

себепті МҚК 1942 жылдың 20 тамызында зауытты Қазақстанға көшіру 

туралы шешім қабылдайды.  

Зауыттың тек теңіз қаруы - өзі жылжитын теңіз миналарын өндірумен 

айналысушы жұмысшы, инженер-техник маман-кадрлары Алматыға қоныс 

теуіп, қалған бөлігі Петропавл қаласына жылжыды. Алматыға барлығы 12 

мың адам, 595 дана станок жабдықтары, 517 дана электр жабдықтары, т.б. 

жеткізілді. Зауытты көшіруге 1 800 вагон қажет болған [26.15]. 

1942 жылдың 26 қазанында КСРО ХҚК арнайы «Теңіз қаруын 

өндіруші С.М.Киров атындағы №175  зауытты Алматы қаласында тұрақты 

тіркеу мен қайта қалпына келтіру» қаулысын қабылдады. Зауыт 

басшылығына 1943 жылдың наурызынан ай сайын әскери өнім шығаруды 

қамтамасыз ету міндеті жүктеліп, ХКК-ның шешімімен 700 адам зауыт 

құрылысына шоғырландырылады [26.16].   

Алғашқы кездегі басты қиындықтың бірі – осындай алып қорғаныс 

нысанын орналастыратын ғимараттардың болмауы еді. Зауытқа қалалық 

трамвай, №1 қалалық баспахана мен шағын жергілікті механикалық 

зауыттың территориясы берілді. Бұл ғимараттар да жеткіліксіз болып, заң 

институты, тоқыма фабрикасы,  темекі фабрикасы, «Родина» және «Алатау» 

кинотеатрларының ғимараттары  қосымша берілді.  

Жоғарыда Алматыға алты қорғаныс өнеркәсібінің көшіріліп 

әкелінгендігі сөз болды. Соған байланысты тағы бір туындаған қиындық  

зауыттың инженер-техниктері мен жұмысшыларын, олардың жанұяларын 

орналастыру, тұрғын үймен қамтамасыз ету проблемасы болды. Оның 

сыртында Алматыға бірнеше мәдениет пен өнер, ғылым ошақтарының, соған 

сәйкес жүздеген ғалымдар,  әдебиет және өнер қайраткерлері, ондаған 

творчестволық ұжымдардың келгендігі белгілі. 1943 жылдың көктеміне қала 

халқының саны үш есеге ұлғайып, 200 мыңнан 600 мыңға дейін жетеді. 
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Зауыт еңбекшілерін орналастыруда республикалық деңгейдегі партия 

және кеңестік органдармен қатар жергілікті қарапайым халық ерлік үлгісін 

көрсетті. Бұл жолы да жергілікті халық, қазақ халқы өзінің дәстүрлі ізгі 

ниеттілігі мен қонақжайлығын паш етті. 1942 жылдың 16 қарашасында 

Алматыға – 10 073 адам, I Алматы станциясына – 633 адам, Луговая 

станциясына – 119 адам, Сарыөзек станциясына – 546 адам, Үштөбеге – 233 

адам, Чалдар станциясына– 128 адам орналастырылды. Зауыт еңбекшілері 

негізінен жергілікті тұрғындардың жер үйлерінде, оқу орындарының 

жатақханаларында орнықты [27.180-187]. 

Зауыт еңбекшілерінің күшімен 1942 жылдың қарашасында-ақ аспаптар 

цехі, артынша механикалық-жөндеу және электр жөндеу цехтары іске 

қосылды, алғашқы компрессор құрылғылары тұрғызылып іске қосылды. 

1943 жылдың наурызында негізгі өнімдер мен бомба атқыштардың 

алғашқы дайын бөлшектері жиналды. Осылайша үкіметтің зауыт жұмысын 

1943 жылдың I кварталында бастау туралы тапсырмасы уақытында іске асты.  

№175 зауыттың небәрі 7-9 айдың ішінде Алматыда қайта қалпына 

келтірілуі қорғаныс өнеркәсібі үшін айтулы оқиға еді. Елдің Әуе-теңіз флоты 

үшін өнім өндіру жоспарлы түрде жүзеге аса бастады. 1943 жылы зауыт 

ұжымы Мемлекеттік қорғаныс комитетінің Қызыл Жұлдызымен 

марапатталды [28.374-375]. 

Зауыттың даму қарқыны күн сайын арта түсті. Өнім өндіру 1943 

жылмен салыстырғанда 1944 жылы 25,2%-ға, 1945/1946 жж. 38%-ға артып, 

майдан сұранысы толық қамтамасыз етілді. 

Ұлы Отан соғысынан кейін де зауыт жұмысы тоқтаған жоқ, керісінше, 

теңіз қаруларының жаңа түрлерін шығарып, өндіріс технологиясын 

жетілдіру басталды. Соғыс жылдары зауытта бас конструктор болған 

Виталий Бурков былай деп есіне алады: «Ұлы Отан соғысынан кейін зауыт 

өмірі бұрынғыдан да жабық құпия бола түсті. Жанталаса қарулану қару-

жарақ өндіруді күшейтуді талап етті. Торпедолар әлемнің 12 еліне жіберілді. 

Әр өнім қатал бақылаудан өткізіліп, Ыстықкөл маңындағы арнайы сынақ 

алаңында сыналып тексерілді...» [29]. 

Соғыстан кейін зауыт біртіндеп азаматтық өнім өндіруді де қолға алды. 

1945 жылдың екінші жартысында тракторлар мен ауыл шаруашылық 

машиналарының бөлшектерін шығара бастады. 1966 жылдан астық тиеу, қар 

тазалау үшін құрылғылар, кір жуатын, ет тартатын машиналар, 

шырынсыққыш,  мектептер үшін токарлық станоктар, т.б. өндіруді қолға 

алды.  

1970 жылдардың басында зауыт өнімінің тізімі 250-ге жуық болды. 

1970 жылы ішкі өнім көлемі 1945 жылмен салыстырғанда 30 есеге өсті. 

Зауыт 1978 жылы Еңбек Қызыл Жұлдыз Орденімен марапатталды. 

Кеңестер Одағының ыдырауымен С.М.Киров атындағы машина жасау 

зауыты Қазақстан Республикасының меншігіне өтіп, 2003 жылы құрылған 

«Казахстан Инжиниринг» ұлттық компаниясының құрамына кірді. 
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1 сурет – С.М.Киров атындағы зауыттың аумағы (2015 ж.) 

 

Соғыстың аяқталуымен КСРО-ның әскери шығындары мен Қарулы 

күштерінің саны қысқарды. Елдің мемлекетік бюджетінде тікелей әскери 

шығындар көлемі 1945 жылы 54,3%-дан 1946 жылы 24%-ға, ал 1947 жылы 

18%-ға дейін қысқарды [30.97]. КСРО-ның Қарулы күштері саны 1945-1946 

жылдары 11 миллионнан 2,8 миллион адамға дейін азайды [31]. 

 

 
2 сурет – С.М.Киров атындағы зауыттың аумағы (2015 ж.) 

 

Ел үкіметінің алдында тұрған кезек күттірмес мәселенің бірі – соғыс 

жағдайына байланысты орын алған өнеркәсіптің басты салаларындағы 

өнеркәсіптік-экономикалық көрсеткіштердің күрт төмендеуін тоқтату және 

қалпына келтіру еді. Мәселен, 1945 жылы 1940 жылмен салыстырғанда 
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шойын өндіру 59%,-ға, болат 66%, мұнай өндіру 62%-ға дейін азайған еді 

[30.91-92]. 

Бірақ бұл міндеттерді орындауға «суық соғыс» мүмкіндік бермеді. 

Керісінше, елдің қорғаныс өнеркәсібіне бөлінетін қаржы көлемін өсіріп, 

жаңа қорғаныс саласы өнеркәсіптерін салуға тура келді.  

Сөйтіп соғыстан кейінгі жылдары да елдің әскери индустриясына 

жүмыс жасаған химия өнеркәсібі министрлігіне қарасты қазақстандық 

зауыттар қатары толыға түсті. Олардың қатарында Теміртаудағы Қарағанды 

синтетикалық каучук зауыты, Ақтөбе хром қосындылары зауыты, Ульбинск 

металлургия зауыты [32.29-51] т.б. бар еді.  

Теміртаудағы синтетикалық каучук зауытының қуаты жылына 20 мың 

тонна деп болжанды. Зауытты қамтамасыз ету үшін Қарағанды ЖЭС-ның 

қуатын 2 есеге, яғни 50 мың кВт-дан 110 мың кВт-ға жеткізу көзделді[32.42-

43].  

Дүние жүзі бойынша синтетикалық каучукты ірі ауқымда өндірудің 

негізін қалаған орыс ғалымы С.В.Лебедев болып есептеледі. С.В.Лебедев 

еңбектерінің арқасында өнеркәсіптік синтетикалық каучукты өндіру тұңғыш 

рет Кеңестер одағында 1932 жылы (1936 жылы Германияда) басталды.  

Отандық техниканы өз шиналарымызбен қамтамасыз ету мүмкіндігі 

Ұлы Отан соғысы жылдарында ерекше маңызға ие болды. 1932 жылдан 1990 

жылға дейін КСРО синтетикалық каучук өндіруден әлемде бірінші орынды 

иеленді. Синтетикалық каучуктың негізгі тұтынушылары шина жасау 

зауыттары болса, 40 пайызы түрлі резина өнімдерінің (50 000-нан аса) 

қажетіне пайдаланылады екен. Олардың қатарында жұмсақ резинадан 

жасалатын техникалық өнімдер, таспалы тасымалдаушылар, түрлі 

құбыршектер мен құбыр-мұржалар, электр оқшаулау, герметика, желімдер, 

аяқ-киімнің табандары, т.б. бар [33]. 

1949 жылдың наурызында арнайы үкіметтік комиссия зауыттың 

құрылыс нысандарының жүргізілу барысын тексере келе, «МҚК жанындағы 

арнайы комитет» төрағасы Л.Берияға баяндап отырды. 1949 жылдың 17 

мамырында Л.Берия КСРО Министрлер Кеңесінің Бюросына Қарағанды 

синтетикалық каучук зауытының құрылыс жұмысының қанағаттанарлықсыз 

деңгейде екендігін ескертіп хат жолдайды [34.3635]. 

«Қарағанды синтетикалық каучук зауытының ерекше маңыздылығын 

және оны іске қосудың уақытында жүзеге асуын, сонымен қатар аталмыш 

зауыт пен Қарағанды ЖЭС-ы маман-кадрларының материалдық және 

тұрмыс жағдайларын жақсарту мақсатында Ауыр индустрия өнеркәсіп 

құрылысы министрлігі (Юдин ж.), Химия өнеркәсібі министрі Первухин ж. 

және Электр станциялары министрі Жимерин ж. ұсынады: 

1) Қарағанды синтетикалық каучук зауытының құрылысымен 

айналысушы Қазметаллургқұрылыс трестінің, Қарағанды Жылу электр 

станциясы және химия өнеркәсібі министрлігіне қарасты Қарағанды 

синтетикалық каучук зауытының инженер-техник мамандары мен 

қызметкерлерінің қызметтік еңбекақысына 1,2 коэффициент белгілеу. 
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2) Кальций карбидін өндірумен айналысушы Қарағанды синтетикалық 

каучук зауытының басшылығы мен инженер-техник мамандарын, 

ацетальдегид өндірісі еңбекшілерін өндірістік жоспарларын уақытында және 

артық орындағандары үшін КСРО МК-нің 1946 жылдың 8 қарашасындағы № 

2440 Бұйрығы, КСРО МК-нің № 2395 толықтырулары негізінде химия 

өнеркәсібі министрлігінің кәсіпорындары үшін белгіленген сыйлықақымен 

мараптаттау. 

Бұл шараларды жүзеге асыру еңбекақы қорын өсіруді қажет етеді:   

Ауыр индустрия кәсіпорындары құрылыс министрлігінің 

Қазметаллургқұрылыс тресті бойынша айына 59,4 мың сом; 

Электрстанциялары министрлігінің Қарағанды ЖЭС-ы бойынша айына 49 

мың сом; Химия өнеркәсібі министрлігінің Қарағанды синтетикалық каучук 

зауыты бойынша айына 244,4 мың сом. 

КСРО Жоспарлау Комитеті (Косяченко ж.) және Кәсіби Одақтардың 

Бүкілодақтық Орталық Кеңесі (Осипов ж.)  Юдин, Первухин және Жимерин 

жолдастардың ұсыныстарын қолдайды... 

Мәселе бойынша Бұйрық жобасы тиісті министрліктермен бірге отын 

және көлік  бойынша Бюрода қаралды... 

Ұсынылып отырған Жобаны КСРО МК Бюросының мәжілісінде 

қарауды сұраймын». 

Л.Берия ұсыныстары тиісті қолдауға ие болды. Бұған дейін-ақ 

И.Сталин 1949 жылдың 6 ақпанында №548218 «құпия» грифімен «Химия 

өнеркәсібі министрлігінің Қарағанды синтетикалық каучук зауытының 

құрылысы туралы» Бұйрыққа қол қойып, зауыт құрылысының барысын 

қатал қадағалау, ондағы маман-кадрлардың материалдық-тұрмыстық 

жағдайларын жасау, зауыт құрылысы үшін қажетті жұмысшы-мамандар 

санын қадағалау, зауыт цехтарының уақытында пайдалануға берілуін 

қамтамасыз ету сияқты іс-шараларды тиісті деңгейде жүргізуге бұйрық 

берілген еді [35.1-6]. 

1949 жылдың сәуірінде И.Сталин Германиядағы Кеңестік әскери 

әкімшілдік пен Сыртқы сауда министрлігіне Қарағанды синтетикалық 

каучук зауытына қажет градирни үшін вентилятор құрылғыларының бір 

данасын жеткізуге бұйрық береді [36.6].   

Артынша 1949 жылдың 17 шілдесінде № 2422948 с «Химия өнеркәсібі 

министрлігі Қарағанды синтетикалық каучук зауытының, Ауыр индустрия 

кәсіпорындары құрылыс министрлігіне қарасты Қазметаллургқұрылыс 

тресті және Электр станциялары министрлігінің Қарағанды ЖЭС-ы 

қызметкерлерінің материалдық-тұрмыстық жағдайларын жақсарту туралы». 

И.Сталин қол қойған екінші Бұйрығы шығады [36.4951].  

Бұйрыққа сәйкес жоғарыда аттары аталған үш кәсіпорынның инженер-

техник мамандары мен қызметкерлері, жұмысшыларының қызметтік 

еңбекақыларына 1.2 коэффициент қосу, жоспарды артығымен орындағандар 

үшін сыйлықақы төлеу, арнаулы жұмыс киімен тегін тарату, т.б. 

ынталандыру шараларын жүзеге асыруға шешім қабылдайды. 
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Осылайша, елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен Қарағанды 

синтетикалық қорғаныс зауытының тарихы басталды.  

Кәсіпорындардың Шығысқа көшірілуі қашанда «ерлік эпопеясы» 

ретінде көрсетіліп келді және мұның еш дау тудырмайтыны ақиқат. КСРО 

халқы ерліктің ерен үлгісін көрсетті.  

Дегенмен, бұл шараның қарбалас шұғыл жағдайда жүзеге асуы себепті 

мемлекеттік аппараттың ұйымдастыру жұмыстарындағы жіберген 

олқылықтары мен қателіктері де аз емес еді. Деректер кәсіпорындар құрал-

жабдықтарының есепке алынбай жөнелтілуі, белгіленген жерге уақытында 

әрі толықтай жетпеуі, сол себепті монтаж жұмыстарының кешіктірілуі, 

маман жұмысшылардың жетіспеуі, т.с.с. себептерден алғашқы кездерде өнім 

өндіру жоспарларының орындалмауының жүйелі түрде орын алғандығын 

дәлелдейді. 

Мәселен, елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен осы зауыттардың 

1942 жылғы есептеріне шолу төмендегідей келеңсіз оқиғаларға куә етеді. 

КСРО Электр Өнеркәсібі Халық Комиссариатына қарасты № 641 зауыттың 

(Петропавл қаласында орналасқан) 1942 жылғы тауар өнімі бойынша 

жоспары 69,6 %-ға, жалпы өнімі 71,0 %-ға, орындалса, Көкшетау қаласында 

қоныс тепкен КСРО Оқ-Дәрі Халық Комиссариаты жанындағы № 621 

зауытта бұл көрсеткіштер тауар өндірісі бойынша 57,0 %, жалпы өнім 

бойынша 51,2 % -ды құраған. 1942 жылы 16 қаңтарда Мемлекеттік Қорғаныс 

Комитетінің шешімімен Көкшетау қаласында ұйымдастырылған аз мөлшерлі 

двигательдер жасау зауыты өз жұмысын 1942 жылдың III кв. бастауы себепті 

тауар өнімін не бәрі 6,3 %-ға, жалпы өнімін 22,3 %-ға орындаған екен. 

Осылайша, жылдық жоспар үш зауытта да орындалмаған [18.15-16].  

Кәсіпорындардың жылдық есептеріне сүйеніп олардың жұмысын 

тежеген факторларды анықтауға болады. Олардың қатарында Халық 

Комиссариаттары, тиісті органдар, ұйымдар мен кәсіпорындар тарапынан 

қажетті шикізаттар мен материалдардың, құрал-жабдықтардың уақытында 

бөлінбеуі немесе жеткізілмеуі, қуат көзімен жеткілікті деңгейде қамтамасыз 

етілмеуін атауға болады. Әсіресе, қуат көзімен қамтамасыз етудің сын 

көтермеуі кейінгі жылдары да байқалды.  

Зауыттардың тығыз қоныстанған жері Петропавл қаласында әскери 

өнім дайындаушы зауыттар ғана емес, сонымен қатар қаладағы барлық 

республикалық, жергілікті және кооперативтік өндіріс орындарын электр 

қуатымен қамтамасыз ететін Петропавл Жылу Қуат Орталығына ұзақ уақыт 

бойы көмірдің жеткізілмеуі себепті мемлекеттік жоспар орындалмай, 

кәсіпорындар тіпті жұмыстарын тоқтатуға мәжбүр болған. Бұл жағдай ҚК(б) 

П ОК Хатшысы Н.Скворцовты қатты алаңдатып, Л.Берияға жолдаған 

хаттарынан нәтиже шығара алмай, БК(б)П ОК-не Маленковқа жазуға мәжбүр 

болады: «...Учитывая, что указанные заводы производят в основном 

боеприпасы и вооружения ЦК КП(б)К дважды обращался к тов. Берия 19.12. 

44г. и 9.01.45г. с просьбой оказать содействие в снабжении углем, так 

Главснабуголь телеграммой от 12 января сообщил, что 10 января отгружено 
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для петропавловской ТЭЦ 1 190 тонн вместо 6000 тонн установленных 

планом. Во избежания полной остановки ТЭЦ и замораживания аппаратуры, 

а также обеспечения выполнения плана января месяца промышленного 

города Петропавловска ЦК КП(б) Казахстана просит Вашего личного 

указания о внеочередной отгрузке Петропавловской ТЭЦ 6000 тонн угля 

предусмотренных планом» [37.12]. Кәсіпорындар үшін аудай қажет жанар 

май, қуат көзімен қамтамасыз ету Алматы машина жасау зауытында да күн 

тәртібіндегі бірінші кезекте тұрған мәселеге айналды. Бұған кәсіпорын 

директоры Макеевтің бірнеше хаттары дәлел: «...Зауыт тек қана шағын және 

орта калибрлі оқ-дәрілерді өндіреді, бірінші кезекте бөлінген тапсырыстарға 

сәйкес оны жанармаймен қамтамасыз ету керек еді, бірақ іс жүзінде олай 

болмай отыр. Жанармайға үнемі облыстық партия комитетінің хатшысы 

Кулитов, ҚК(б)П хатшысы Қойшығұлов және ХКК Төрағасының 

орынбасары Заговельев жолдарстардың Мұнай сату Басқармасымен ұзақ 

келіссөздерінен кейін ғана қол жеткіземіз...» [38.107]. 

Деректерге шолу кәсіпорындардың жұмысын тежеуші фактордың бірі 

– олардағы еңбек тәртібінің соғыс жағдайындағы талаптарға жауап 

бермейтіндігі екендігін аңғартады. Зауыттардың 1944 жылғы жылдық 

есептеріне талдау барысында № 641 зауытта 50 жұмыс орнын тастап кету, 

181 жұмысқа келмей қалу, № 347 зауытта 148 жұмыс орнын тастап кету, 250 

жұмысқа келмеу, № 239 зауытта 227 жұмыс орнын тастап кету, 289 жұмысқа 

келмей қалу фактілері орын алған [39.27-30].  

Архив деректеріне сүйеніп соғыс жағдайында орын алған мұндай 

проблемалардың туындау себептерінің қатарында мыналарды атауға болады: 

жұмысшы кадрлардың киіммен, аяқ киіммен қамтамасыз етілмеуі, түрғын үй 

мәселелерінің шешілмеуі, күнделікті тұрмыс жағдайлары үшін қажет бірінші 

кезектегі мәселелердің шиеленісуі, т.б. Мәселен, 1942 жылдың қаңтар 

айында Ворошиловград зауытынан келген 270 инженер-техниктер мен 

жұмысшылардың 59-ы 60 м², 100 адам 200 м²  бөлмелерге орналастырылады. 

Оларға зауыт асханасынан тамақ жіберілмеген және ас үй плиткасының 

болмауынан ас әзірлеу мүмкін болмаған [40.25]. 

Соғыс жағдайында орын алатын үлкен проблеманың бірі, әрине, еңбек 

ресурстарын шоғырландыру мәселесі. Қорғаныс зауыттарының құрылысы 

мен негізгі өндіріс орындарын жұмыс күшімен қамтамасыз ету мәселесі 

КСРО ХКК-де күн тәртібінен түспеді. Қару-Жарақ Халық Комиссариатының 

ұсынысымен КСРО ХКК 1942 жылдың 28 мамырындағы № 785-405с 

Бұйрығымен жергілікті тұрғындардан 2 000 адамды, фабрика-зауыт 

жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 101 адамды Оқ-дәрі Халық 

Комиссариатына қарасты № 621 зауыттың құрылыс жұмыстары мен негізгі 

өндірісіне жұмылдыруға рұқсат етілді. Осы зауыттың 1942 жылғы жылдық 

есебіне сүйенсек, кәсіпорын жұмысына жергілікті тұрғындар есебінен 800 

адам, фабрика-зауыт жұмыстарына оқыту мектептерінің түлектерінен 150 

адам, ерікті түрде жалданғандар 1 406 адам, басқа кәсіпорындардан 
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ауысқандар есебінен 89 адам зауыт жұмысына тартылған [19.68]. Бұл 

құбылыс жоғарыда аталған барлық кәсіпорындарға тән еді. 

Тылдағы жұмысшылар мен маман кадрлардың күрт қысқаруы себепті 

мәселені шешудің бір жолы – түзеу- еңбек лагерлері мен КСРО ІІД Халық 

Комиссариатының колониялары (ЛББ) болды. Дегенмен, бұл 

«контингентпен» жұмыстың да өз қиындықтары болғандығы белгілі.  

Осылайша, ХХ ғасырдың 40-жылдары республикамызда қорғаныс 

өнеркәсібінің алғашқы зауыттары пайда бола бастады. Олардың қалыптасу 

тарихы қиын да күрделі кезеңмен тұспа-тұс келді. Соғыс жағдайында 

олардың көпшілігінің Халық Комиссариаттары мен Орталық Жоспарлау 

органдарының тиісті дәрежедегі қолдауларына ие бола алмаған кездері де аз 

болған жоқ. Кәсіпорындардың құрылысы уақытында қаржыландырылмай, 

құрал-жабдық, материалдармен өз деңгейінде қамтамасыз етілмей, майдан 

үшін ауадай қажет әскери өнімді өндіруге дайын болмаған тұстарды да 

бастан кешірді.  

Дегенмен, соғыстың сұрапыл жылдары республикамызға табан тіреп, 

елдің қорғаныс өнеркәсібіне қызмет еткен бұл кәсіпорындардың, ондағы 

мыңдаған жұмысшылар мен инженер-техниктердің әскери өнімнің сан-алуан 

түрін өндіріп, жеңіске өз үлестерін қосқандығы сөзсіз. 

Егер тек Ұлы Отан соғысы жылдары республикамызда 4,5 млн дана 

82мм мина, 4,0 млн дана түрлі калибрлі (ұсақ, орта және ірі) снарядтар, 650 

тонна оқ, 43 мың дана түрлі теңіз миналары өндірілсе [41.111-112], оның 

ішінде аталмыш қазақстандық зауыттардың да үлесі бар еді. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстанға көшірілген қорғаныс 

өнеркәсібі зауыттарының шығарған негізгі әскери өнім түрлерін атаңыз. 

2. Соғыс жағдайында кәсіпорындардың жұмысын тежеген объективті 

және субъективті факторларды көрсетіңіз. 

3. Қорғаныс өнеркәсіптерін жұмыс күшімен қамтамасыз етудің 

барысын сипаттаңыз. 

4. КСРО-ның қорғаныс өнеркәсібі жүйесіндегі Қазақстандық зауыттар 

мен кәсіпорындардың орны мен үлесін анықтаңыз. 

5. Соғыстан кейінгі жылдардағы Қазақстанның қорғаныс өнеркәсібі 

зауыттарының бейбіт өнім өндіру барысына шолу жасаңыз. 

6. Қорғаныс өнеркәсібі зауыттары мен кәсіпорындары ең көп 

шоғырланған аудандарды атап, себебін түсіндіріңіз. 
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2 Арнайы қоныс аударушылар Қазақстанның қорғаныс 

өнеркәсібінде 

 

Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі «жанталаса қарулану» 

жылдары қорғаныс кәсіпорындары алдында тұрған жауапты міндеттің бірі – 

еңбек ресурстарын жұмысқа тарту мәселесі болды.     

КСРО-дағы репрессиялар тарихынан бірнеше еңбектің авторы, 

профессор В.Н.Земсковтың (1946-2015 жж.) көрсетуінше, Ұлы Отан соғысы 

қарсаңында Кеңестер Одағында жұмыс күшінің орасан зор армиясы – 2,3 

миллиондай тұтқындар, оның ішінде әскери тұтқындар, айдалғандар 

(интернированные) мен арнайы қоныс аударушылар шоғырланды [42.3]. 

Әскери экономиканың басты құрамдас бөлімінің қатарында бас кесер 

қылмыскерлер мен бұзақыларды, сонымен қатар «халық жаулары» аталған 

жазықсыз жандардың тұтас армиясын шоғырландырған КСРО Ішкі Істер 

Халық Комиссариатының еңбек-түзету лагерлері Бас басқармасы мен 

колониялары (ЛББ) да болды.  

Халық шаруашылығында, әсіресе, құрылыс алаңдары мен өндіріс 

кәсіпорындарында олардың еңбегі кеңінен пайдаланылды. Оның ішінде 

лагерьлер Бас Басқармасы (ЛББ), әскери тұтқындар мен айдалғандар ісі 

бойынша Бас Басқармалар (ӘАІББ) жүйесі де бар.  

1980-1990 жылдардан бері қарай осы лагерлер тарихы КСРО, одан 

кейін посткеңестік елдер тарихшы-ғалымдарының зерттеу нысанына 

айналды. КСРО-ның тарауымен бұрын «құпия», «аса құпия» грифімен 

сақталынып келген мұрағат қорлары біртіндеп ашыла бастады. Мұрағат 

құжаттарының жария болуы мәселе төңірегіндегі алғашқы құжаттар 

жинағының, естеліктер мен ғылыми еңбектердің жариялануына мүмкіндік 

ашып, кейін олардың қатары  толыға түсті [43]. 

Мәселе батыс зерттеушілерінің де қызығушылығын тудырды. Осы 

жылдар ішінде ондаған еңбектер мен ғылыми мақалалар жарық көрді [44]. 

Еңбектер мен құжаттар жинақтары арнайы қоныс аударушылардың 

саны мен құрамы, өмір сүру жағдайы, КСРО-ның әскери экономикасындағы 

тұтқындар еңбегінің, оның ішінде арнайы қоныс аударушылардың орны мен 

рөлі, т.б. мәселелер жөнінде ақпараттар береді. Зерттеушілер мәселенің 

жекелеген аспектілерін, мәселен, еңбек-түзету лагерлеріндегі шетелдіктер 

өмірі, балалар лагерлері, Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі 

жылдардағы (40–жылдардың 2-жартысы - 50-жылдар) кезеңі, т.б. зерделейді. 

1990-жылдары Республикамыздың архив қорларының (Қазақстан 

Республикасы Президентінің архиві, Қазақстан Республикасы Орталық 

мемлекеттік архиві, облыстық архивтер) «құпия» құжаттарының жария 

болуымен қазақстандық зерттеушілердің мүмкіндіктері де барынша кеңейе 

түсті. Республикамыздағы арнайы қоныс аударушылар, олардың ара-

салмағы мен орналасуы, Қазақстан өнеркәсіп өндірісіндегі орны мен үлесі 

туралы біраз еңбектер, ғылыми мақалалар топтамалары жарық көрді [45].   
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Ұлы Отан соғысы жылдары КСРО ІІХК-на қарасты лагерьлер Бас 

Басқармасы (ЛББ) мен әскери тұтқындар мен айдалғандар ісі бойынша Бас 

Басқарманың (ӘАІББ) бар өндірістік-шаруашылық қызметі тұтқындардың 

еңбегін барынша пайдалану, оларды маңызды қорғаныс құрылыстары мен 

кәсіпорындарында шоғырландыруға бағытталған еді. 

Ресейлік ғалымдардың көрсетуінше, КСРО-да 2 000 000 астам адам, 

оның ішінде: темір жол құрылыстарына – 448 000, тау-кен, металлургия – 171 

000 адам, өнеркәсіп құрылысына – 310 000 адам, ұшақ және тса жолдар 

құрылысына – 268 000 адам, орман өнеркәсібі лагерлеріне - 320.000 тұтқын 

шоғырландырылған. Мұның сыртында ІІХК тұтқындар арасынан 40.000 

маман мен білікті жұмысшыларды құрылыс алаңдарына жіберген [46]. 

Өткен ғасырдың 40-50-жылдары республикамызда да әскери 

тұтқындар, айдалғандар (интернированные) мен арнайы қоныс 

аударушылардың тұтас армиясының шоғырланғандығы белгілі. Ұлы Отан 

соғысы және соғыстан кейінгі жылдары халық шаруашылығы және қорғаныс 

өнеркәсібінің құрылыс алаңдары мен өндіріс кәсіпорындарында олардың 

еңбегі кеңінен пайдаланылды.  

Аталмыш лагерлер мен колониялардың «тұрғындары», арнайы қоныс 

аударушылар халық шаруашылығының азаматтық өнім өндіру саласында 

ғана еңбек етіп қойған жоқ, сонымен қатар қорғаныс өнеркәсібінің негізгі 

әскери өнім түрлері – танк, ұшақ, оқ-дәрі, қару-жарақ кәсіпорындары мен 

әскери ұшақ алаңдары, темір жолдар, маңызды стратегиялық әскери 

нысандардың құрылысына белсенді түрде қатыстырылды.  

Аталмыш бөлімде соғыстан кейінгі жылдардағы арнайы қоныс 

аударушылардың жағдайы мен олардың қорғаныс өнеркәсібі 

кәсіпорындарындағы пайдаланылу деңгейі қарастырылады. 

Ғалымдар 1945 жыл қарсаңында Кеңестер Одағында арнайы қоныс 

аударушылардың түрлі категорияларының жалпы саны 5 миллионнан асқан 

десе, оның ішінде Қазақстанның арнайы қоныс алаңдарында 1 млн 200 

мыңнан аса адамның болғандығын көрсетеді. 

Қазақстандағы арнайы қоныс аударушылар саны 1943-1944 жылдары 

КСРО үкіметінің шешімімен Солтүстік Кавказ, Қырым АКСР және Грузия 

КСР-нен келген күшпен қоныс аударушылар есебінен толыға түсті.   

ҚазКСР Министрлер Кеңесі жанындағы арнайы қоныс аударушылар 

ісі бойынша Басқарманың есебіне сүйенсек, 1946 жылдың 1 қаңтарында 

Республикадағы арнайы қоныс аударушылардың осы контингентінің саны 

ғана  107 272 жан-ұя немесе 412 191 адамды құраған екен [47.18-48]. Есеп 

1946 жыл ішінде осы арнайы контингенттің құрамында біраз өзгерістердің 

болғандығын көрсетеді. Бір жыл ішінде олардың саны 5 955 жан-ұя немесе 

23 362 адамға көбейіп (4 641 бала туылған), 7 135 жан-ұя немесе 33 102 

адамға (7 271 адам қайтыс болған) азайған. Республиканың 15 облысы мен 

Алматы қаласын қоса есептегенде жоғарыда аталған 23 362 арнайы қоныс 

аударушылардың ең тығыз қоныстанған аудандары қатарында Жамбыл 

облысы – 3 178 адам,  Алматы облысы – 2 360 адам, Қостанай облысы – 2 234 
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адам, Шығыс Қазақстан облысы – 2 195 адам, Ақмола облысы – 1 735 адам 

бар.  

Мұндай өзгерістердің себептері былайша түсіндіріледі: әскер 

қатарынан, госпитальдардан оралғандар, бұрын бөлініп кеткен жан-

ұялардың қосылуы, басқа республикалардан қоныс аудару, басқа 

республикаларға қоныс аудару. 

Қазақстан КК(б)П Хатшысы Ж.Шаяхметовтың БК(б)П ОК Хатшысы 

Л.К.Пономаренкоға «ерекше құпия» грифімен түсірген Анықтамасы 1949 

жылдың 1-қыркүйегінде республикада арнайы қоныс аударушылардың 

жалпы санының 250 428 жан-ұя немесе 892 671 адамды құрайтындығын 

көрсетеді [47.108]. Олардың саны жағынан көпшілігін құрайтындар немістер 

– 417 478 адам, шешендер мен ингуштар – 306 994 адам, гректер – 37 108 

адам, қарашайлар – 33 783 адам, поляктар – 32 652 адам, Грузиядан қоныс 

аударғандар – 29 832 адамды құраса, қалған «власовшылар», «буновшылар», 

т.б. 1 мың адамнан - 3 мың адамның арасын құрайды.  

Осы контингенттің 486 869-ы колхоздарда, 63 635-і совхоздарда, 

282 276-ы өнеркәсіп орындары мен құрылыс алаңдарында еңбек еткен. 

Олардың жоғары және орта білімі барларының саны не бәрі - 21 311 адам 

құрап, 19 601-і мамандықтары бойынша пайдаланылған. Сонымен қатар 

49 891 маман жұмысшылар болып, олардың 47 272-і өз мамандықтары 

бойынша өнеркәсіп орындарында еңбек еткен. 

Арнайы қоныс аударушылар қатарында өз мамандықтарының 

шеберлері, өз істерін адал атқарып үкімет сый-сияпатына ие болғандар да аз 

болмаған. Республика басшысы Ж.Шаяхметовтың аталмыш анықтамасында 

8 843 адамның Кеңестер Одағының орден, медальдарымен 

марапатталғандығы айтылады. Олардың 22-і Ленин Орденімен,  23-і «Еңбек 

Қызыл Жұлдық Орденімен», 5-еуі «Қызыл Жұлдыз Орденімен», т.б. 

Марапатталғандар ішінде 4 адам Социалистік Еңбек Ері бар. 

Республика басшылығының ақпараттары жыл сайын колхоздар мен 

совхоздардағы арнайы қоныс аударушылар санының азайып, керісінше, 

өнеркәсіп орындарында көбейе түскендігін жеткізеді. Оған колхоздар мен 

совхоздардағы қоныс аударушыларды жұмыспен қамтамасыз ету деңгейінің 

төмендігі, соған сәйкес азық-түлік және өнеркәсіп тауарларымен қамтамасыз 

етудегі олқылықтар (бөлінген азық-түліктің иесіне жетпеуі, бала- 

бақшалардың болмауы, киім-кешектің жоқтығы, оның ішінде аяқ киімнің 

жетіспеуі) басты себептер ретінде көрсетіледі. Мұның сыртында соғыстан 

кейінгі елдегі ауыр ахуалды да ескергеніміз жөн.  

Деректер арнайы қоныс аударушылар арасында орын алған жаппай  

аштықтан қырылу фактілерін де жоққа шығармайды. 1945 жылдың 1 

кварталында ғана  Павлодар облысының Цюрупинск ауданында 230 адам 

аштықтан қаза болған. Жекелеген колхоздарда олардың өлі денелерінің он 

күннен жетпіс күнге дейін жерленбегендігі анықталған. Сол себепті мәселе 

1945 жылдың 21 мамыры күнгі (хаттама № 284) Қ(б)КП ОК-нің отырысында 

қаралып, Қ(б)КП Цюрипинск ауданының бірінші хатшысы Д.М.Лосивский, 
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аудандық ІІХК бастығы Кикоть партия қатарынан шығарылып, 

қызметтерінен босатылып қана қоймай, үстерінен қылмыстық іс қозғау 

туралы шешім қабылданады [48.346-348]. 

Ал өнеркәсіп орындарында жұмысшылар кепілді азық-түлік және 

өнеркәсіп тауарларымен қамтамасыз етілетін. 

Архив деректері арнайы қоныс аударушылар мәселесінің үкіметтің 

жіті бақылауында болғанын дәлелдейді. Республика басшылығы арнайы 

қоныс аударушыларды орналастыру, жұмыспен қамтамасыз ету, азық-түлік 

бөлу, т.б. мәселелерге байланысты бірнеше қаулы-қарарлар қабылдаған 

[48.334-339].  

Соғыстан кейінгі алғашқы жылдары Орталық аппарат қорғаныс 

өнеркәсібі зауыттарындағы арнайы қоныс аударушылар туралы мәліметтерді 

жинақтай бастады. Олардың қатарында зауыттардағы арнайы қоныс 

аударушылардың жалпы саны, негізгі және қосымша жұмыстардағылардың 

ара-салмағы, жан-ұялары мен мекен-жайлары, мал саны, жеке 

шаруашылықтары, мектеп жасындағы балалары туралы ақпараттар бар 

[49.31]. 

Осындай ақпараттарды жинақтау нәтижесінде Қазақстан ҚК(б)П 

машина жасау бөлімі бастығының орынбасары А.Кәрібаевтың арнайы қоныс 

аударушылар туралы ҚК(б)П хатшысы Қойшығұловқа берген анықтамасына 

сүйенсек, 1946 жылдың 1-шілдесінде ҚазКСР машина жасау өнеркәсібіне 

қарасты қорғаныс зауыттарында 614 адам еңбек еткен.  Анықтама қорғаныс 

зауыттарындағы арнайы қоныс аударушылардың жалпы саны мен ұлттық 

бөлінуі бойынша мәліметтер береді [50.111-112]: 

 

2.1 кесте - Қазақстанның машина жасау өнеркәсібіне қарасты қорғаныс 

зауыттарындағы арнайы қоныс аударушылар саны 
Өнеркәсіп 

атауы 

Барлық 

жұмысш

ылар 

Жан-

ұялы 

Жал-

ғыз 

басты 

Негізгі 

жұмыста 

Қосымша 

жұмыста 

Ұлты 

 ААМЗ 

(АЗТМ) 

2 2 - 2 - Шешен-2 

№239 

Зауыт 

19 6 13 - 19 Неміс-14 

Болгар-5 

№641 

Зауыт 

12 6 2 - 12 Поляк-4 

Неміс-8 

№675 

Зауыт 

85 23 25 5 80 Неміс-49 

Татар-29 

Орыс-2 

Еврей-2 

Молдаван- 1 

Армян-1 

Украин.-1 
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№692 

Зауыт 

22 9 13 11 11 Украин- 3 

Орыс.-1 

Татар-1 

Молдаван-1 

Неміс-16 

Аз 

мөлшерлі 

двигательд

ер жасау  

зауыты 

(МЛД) 

31 21 10 2 29 Орыс-3 

Украин-8 

Неміс-18 

Поляк-1 

Грек-1 

№317 

Зауыт 

77 64 13 18 59 Болгар-64 

Ингуш-12 

Шешен-1 

№175 

Зауыт 

366 145 191 366 - Шешен-257 

Ингуш-36 

Болгар-15 

Қарашай-31 

Кабардин-

18 

Осетин-2 

Түрік-1 

Грек-1 

Доргин-1 

Алай-1 

Әзірбайжан-

1 

Татар-2 

Барлығы 614 276 267 404 210  

  

Анықтама қорғаныс өнеркәсібі кәсіпорындары қатарындағы №№ 347, 

234, 405, 231 зауыттарда арнайы қоныс аударушылардың жоқтығын 

хабарлайды.  

614 адамның 147-і (25%-ы) Солтүстік Қазақстан облысы зауыттарында 

еңбек еткен. Оның себебі, алғаш келген 22-зауыттың 6-ауы Қазақстан 

К(б)КП ОК Қорғаныс өнеркәсібі бөлімінің 1942 жылдың наурыз-сәуір 

айларындағы жұмыс жоспары бойынша осы Солтүстік Қазақстан облысына 

шоғырландырылып [51.4-7], КСРО ХКК Төрағасының орынбасары 

В.Молотовтың 1942 жылдың 7 қыркүйегіндегі № 17 236-рс «өте құпия» 

грифімен «Петропавл қаласы 2-санатты тәртіптегі елді-мекендер қатарына 

жатқызылып, қалада паспорттық тәртіп» енгізілген еді [52.158]. 

Кесте мәліметтеріне сүйеніп зауыттардағы арнайы қоныс 

аударушылардың ұлттық көрсеткіш деңгейін анықтауға болады: шешендер – 

260 адам, немістер -105, болгарлар-84, ингуштар – 48, татарлар -32, 

қарашайлар – 31, кабардин – 18, украин-12, орыс-6, поляк-5, грек, осетин, 

молдаван, еврей – 2 адамнан, даргин, алай, әзербайжан, түрік, армян - 1 

адамнан.  
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Анықтамада арнайы қоныс аударушыларды жұмыспен қамтамасыз 

ету, олардың қажетті тұрмыс жағдайларын жасауда Алматыда орналасқан № 

175 зауыт (С.М.Киров атындағы машина жасау зауыты) ерекше аталады. 

Зауытта еңбек етушілердің басым бөлігінің зауыт үйлері, барактары мен 

жатақханаларында орналастырылып, ондағы тиісті санитарлы-тұрмыс 

жағдайларының қанағаттанарлық деңгейлері атап өтілген. Арнайы қоныс 

аударушылардың әрқайсысы 10 метр мануфактура, 2 пар аяқ киім, 2 пар 

төсек орынмен қамтамасыз етілген. Өнеркәсіп тауарлары және отынмен 

зауыттың басқа да жұмысшыларымен бірдей деңгейде қамтамасыз етілген. 

Арнайы қоныс аударушылар қоныстанған жатақханалар мен үйлерде 

санитарлық жағдайды қадағалаушы арнайы дәрігер жұмыс істеген. Өндіріс 

орнында арнайы қоныс аударушылар арасында эпидемиялық аурулардың 

болмағандығы хабарланады. 

Осы өндіріс орнында жұмыс істеуші арнайы қоныс аударушылардың 

ішінде 40 адам стахановшылар және 70 адам екпінділер қатарында табылып 

жоспарларын 110-350 %-ға орындаған. Сонымен қатар арнайы қоныс 

аударушылардың ішінде еңбек тәртібін бұзушылар деңгейінің жоғары 

екендігі де жасырын емес, мәселен, 11% жұмысқа келмей қалу, 21% жұмыс 

орнын тастап кету фактілері орын алған. 

Машина жасау өнеркәсібіне қарасты Алматы ауыр машина жасау 

зауытында да әскери тұтқындар еңбегі кеңінен пайдаланылды. Мұны 1946 

жылдың 4 қыркүйегіндегі зауыттың кадрлар бөлімінің «келісім бойынша № 

40 лагерьден бөлінген 500 адамның 278-і ғана жұмысқа кіріскені» туралы 

анықтамасындағы ақпараттан [50.1217], 1949 жылы Оңтүстік Қазақстандағы 

Байжан руднигіне жұмысқа кіріскен гректерден тұратын 264 арнайы қоныс 

аударушының 96-ның ғана (36%) жұмысқа жарамдылығы туралы  ҚазКСР 

ІІМ-не жолдаған зауыт директоры Симоновтың хатынан байқаймыз [53.129].  

Осы «контингентпен» жұмыстың ауқымы мен қиындығы туралы мына 

бір архив құжаты да баяндайды. Алматы машина жасау зауыты директоры 

Макеев Қазақстан(б)КП Хатшысы Н.А.Скворцовқа «Алматы машина жасау 

зауытының жұмысы туралы» (1942 жылдың 22 қыркүйегі) анықтамасында 

мынадай ақпарат береді: 

«1. Осы уақытқа дейін зауыттың құрылыс жұмыстарын ІІХК-ның  

еңбек-түзету лагерлері мен колониялары (ЕТЛК) жүргізіп келді. ЕТЛК 

бастығы Бернер жолдастан келісім бойынша белгіленген 400 адам санын 600-

ге жеткізуді сұраған едім. Бірақ, керісінше, олардың саны маман 

жұмысшылар есебінен күн сайын азая түсуде. Қыркүйекте жұмысқа 

шығатын соттлғандар саны 270 ғана адамды құрап отыр. Олардың 210-ы қара 

жұмысшылар. Егер бұрын ағаш шеберлері саны - 15 адам болса, қазір 7 адам. 

Зауыт құрылысына қажет арматурашылар, тас қалаушылар, басқа да маман 

жұмысшылар мүлдем жоқ…» [54.34]. 

Жоғарыда айтылғандай соғыстан кейінгі жылдары Қазақстан 

өнеркәсібі әскери өнімдерін қысқартып, бейбіт өнім шығаруға бет бұрды, 

халық тұтынатын тауарларды көбейтуді қолға алды. Шикізат қорына бай 



36 

 

еліміздің қазба байлықтарын игеру, оны өндіру кеңейтілді, сөйтіп Қазақстан 

сол кездегі одақтас республикаларды шикізат көзімен қамтамасыз ететін 

негізгі қорлардың орталығы болды. 

1949 ж. жер аударылған халықтардың халық шаруашылығында 

жұмысқа араласудағы жалпы көрсеткіші былай болды: ауыл 

шаруашылығында 546 555 адам, оның ішінде совхоздарда 80 238 адам жұмыс 

істесе, көмір өнеркәсібінде 161 388 адам, орман және қағаз өнеркәсібінде 

117953 адам, жергілікті өнеркісіптерде 59 001 адам еңбекке тартылды. 

Металлургия өнеркәсіптерінде 37575 адам, алтын өндіретін 

өнеркәсіптер мен т.б. кәсіпорындарда, КСРО ІІХК құрылыстарнда 99 872 

адам, мұнай өнерксәібінде 23 048 адам, тамақ өнеркәсібінде 21 095 адам, 

теміржол құрылыстарында 20 506 адам, ауыр индустиялық кәсіпорындар 

құрылысында 19 509 адам, жеңіл өнеркәсіп саласында 18 236 адам, машина 

жасау кәсіпорындарында 5 495 адам, балық өнеркәсібінде 12 486 адам, сауда 

мекемелерінде 8 201 адам, құрылыс материалдары өнеркәсібінде 10 955 адам, 

химия өнеркәсібінде 7 446 адам, халық шаруашылығының басқа 

салаларында 102 683 адам жұмыс істеді. Сөйтіп соғыстан кейін де халық 

шаруашылығының барлық салаларында күшпен қоныс аударылған 

халықтардан 1 282 004 адам еңбекке жұмылдырылды [55].  

Олар Қарағанды шахталарында (неміс, шешен, ингуш, корей, грек, 

болгар т.б. халықтардың өкілдері), Ақтөбе ферросплав зауытында, Ақтөбе 

химия комбинатында, Шығыс Қазақстандағы зауыттар мен рудниктерде, 

Шымкент қорғасын және цемент  зауыттарында, темір жол көлігі мен оның 

жаңадан салынып жатқан жол тораптарында, Петропавл, Қостанай, Орал, 

Жамбыл, Алматы кәсіпорындарында, мұнай кәсіпшіліктерінде, тағы басқа да 

өндіріс салаларында еңбек етті. 

Қазақстан өнеркәсібінің дамуы соғыстан кейінгі жылдары соғысқа 

дейінгі деңгейінен екі еседей асып түсті. Республикада қара және түсті 

металлургия, тау-кен өндіріс саласы өркендеді. Бұрын елдің қорғаныс  

өнеркәсібіне қызмет еткен кәсіпорындар ұсталық станоктар, ауыл 

шаруашылығына қажетті құралдар мен жабдықтар шығара бастады. 

Темір жол салу соғыс жылдарымен салыстырғанда 25 пайызға өсті, 

яғни ұзындығы 8212 км темір жол линиясы іске қосылды. Онда Ақмола-

Қарталы аралығында 806 км темір жол салынса, Гурьев – Қандағаш арасында 

517 км және Орск- Қандағаш аралығында 262 км жол салынып іске қосылды. 

Оған 40 000 мың жер аударылған немістер (17 мен 50 жас аралығындағылар) 

қатыстырылды. Өйткені осындай жұмыстарға көбінесе жер аударылғандар, 

лагерлерде жазасын өтегендер жіберілді. 1946-1958 жылдары 

республикамыздың барлық аумағын қиыстыратын солтүстік пен оңтүстікті 

байланыстыратын теміржол құрлысы 8 212 км-ден 10 297 км дейін, яғни 

25,5% өсті.  

Соғыстан кейінгі жылдары жұмысшы күші соғыстан қайтқандармен 

толықтырылды. Олармен бірге жер аударылғандар да Қазақстанда өнеркәсіп 

құрылыстарын салуға белесенді түрде араласты.  
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Жер аударылғандар соғыс кезінде әскерге жарамды болса да бірден 

қорғаныс объектілеріне, зауыттар мен фабрикаларға, жаңадан салынып 

жатқан өнеркәсіп орындарына қара жұмыстарға жіберілген еді. Соғыстан 

кейін олардың кейбір құқықтық шектеулері алынғанымен сол жұмыс 

орындарында қалдырылды. Олардың ішінде  16 жасқа дейінгі жас балалар да 

кәсіпорындарда және шахталарда жұмыстарға тартылды. 1947 ж. жер 

аударылғандардан 12 мен 16 жас аралығындағы 15133 жас жеткіншек 

Қазақстанда жұмысқа тартылған еді.  

Сол кездегі жетіспейтін маман иелерінің де орнын толтырып, олардың 

қатарынан атақты тракторшылар, комбайншылар, жүргізушілер шықты. 

Кәсіпорындар мен өнеркәсіп орындарында жауапты станок тетіктерін жақсы 

игере білді. Олардың арасынан еңбек озаттары, стахановшылар және өз 

міндеттерін жүздеп, артығымен ыңдап орындаушылар да көрініп жатты. 

Мәселен, Қарағанды ЦЭС–да, Балқаш зауытында, Жезқазған руднигінде жер 

аударылған әйелдер арасынан шыққан екпінді бригадалар болды. Жер 

аударылған халықтар өкілдері Алматы ЖЭС-ның  құрылысын салу кезінде, 

Алматы паровоз депосында, «Кельмашатуголь» және Шығыс Қазақстан 

облысындағы «Убаредмет» рудниктерінде, Қызылорда облысы Арал 

ауданындағы тұз тресінде, сульфаткомбинатында өз жұмыс нормаларын 

артығымен орындап еңбек еткен. 

ХХ ғасырдың 30-40- жылдары Қазақстанға күшпен көшіріліп, арнайы 

қоныс аударушылар «лауазымына» ие болған, еңбек армиясының үлкен 

тобын құраған мыңдаған қоныс аударушылардың соғыстан кейінгі 

жылдардағы республиканың халық шаруашылығы, оның ішінде қорғаныс 

өнеркәсібіндегі орны мен рөліне куә болдық. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кеңестер Одағында өмір сүрген «арнайы қоныс аударушылар» 

ұғымына, оның пайда болу тарихына шолу жасаңыз. 

2. Арнайы қоныс аударушылар контингентінің әлеуметтік құрамына 

талдау жасаңыз. 

3. Қазақстандағы арнайы қоныс аударушылардың ұлттық құрамы 

туралы не білесіз? 

4. Арнайы қоныс аударушылардың күнделікті өміріне талдау жасаңыз. 

5. Арнайы қоныс аударушылардың Қазақстан қорғаныс 

өнеркәсіптеріндегі орны мен роліне тоқталыңыз. 

 

3 Семей ядролық сынақ алаңы  

 

1949 жылдың 29 тамызында Кеңестер Одағы әскери-өнеркәсіп 

кешенінің алып құрылысы – Семей ядролық сынақ алаңында (СЯСА) 

алғашқы ядролық қару сынақтан сәтті өтті. Бұл қырық жылға созылған өмірі 

бар, бірнеше ұрпақтың өміріне таңбасын салған СЯСА тарихының басталған 
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күні еді. Жалпы сынақ алаңының аумағы 18 500 км2 жерді немесе 

солтүстіктен оңтүстікке 175 км, батыстан шығысқа қарай 115 км жерді 

қамтыды. Бұл Израиль мемлекетінің аумағымен (20 770 км²) шамалас немесе 

бірнеше ергежей мемлекеттерді сидыратындай алып аумақ. Нысанаға 

Қазақстанның Семей, Қарағанды және Павлодар облыстарынан жер 

телімдері берілді. 1949-1989 жылдар аралығында осы сынақ алаңында 456 

ядролық сынақ жүргізілсе, оның 125-сі жер үстінде, 331-і жер астында 

сыналған екен.  

Әлемдегі алып ядролық сынақ алаңының бірі саналған Семей ЯСА 

салыну тарихына көз жүгіртейік.  

1946 жылдың 14 қарашасы күні «аса құпия» грифімен КСРО 

Министрлер Кеңесінің Төрағасы И.Сталин және КСРО Министрлер Кеңесі 

Істері бойынша меңгеруші Я.Чадаев қол қойған «КСРО Министрлер Кеңесі 

жанындағы Бірінші Бас басқарма үшін тау-кен станциясының құрылысын 

жүргізу бойынша дайындық шаралары туралы» Қаулысы (№ 24093-1045 

сс/оп) шықты. Қаулыға сәйкес кейін РДС-1 аталған  тұңғыш кеңестік атом 

бомбасын сынақтан өткізу алаңын салу үшін алғашқы тапсырмалар берілді 

[56. 198-202]. Артынша 1947 жылдың 17 ақпан күні КСРО Ішкі Істер Халық 

Комиссарының орынбасары А.П.Завенягин КСРО МК Төрағасының 

орынбасары Л.Берияға аталмыш тау-кен станциясы құрылысы үшін 

таңдалған жер аумағы туралы алғашқы құпия баяндау хатын түсірді. Хат 

мазмұнына сүйенсек, 1946 жылдың 25 желтоқсаны күні КСРО МК 

жанындағы Бірінші Бас басқарманың отырысында болашақ Тау-кен 

станциясы үшін Балқаш көлінің батыс жағалауындағы аудан таңдалған екен 

[56. 230-231]. 

Дегенмен артынша сынақ алаңының аумағын нақтылап бекіту, ондағы 

арнайы нысаналарды жобалау және құрылысты аяқтау мерзімі, жиырма күн 

ішінде сынақ бағдарламасын дайындау және сыналатын қару үлгілерін 

анықтап бекіту, бір ай ішінде қаржы, штат және жұмыс күші туралы 

ұсыныстарды Арнайы комитет қарауына беру туралы И. Сталиннің  1947 

жылдың 21 сәуіріндегі кезекті Қаулысы (№1092-313 сс/оп) жарық көрді.  

Мұндағы Арнайы комитет деп отырғаны 1945 жылдың 20 тамызында 

елдегі «Уран жобасы», яғни кеңестік атом бомбасын жасау жұмысын 

бақылау және оған басшылық жасау мақсатында Мемлекеттік Қорғаныс 

комитетінің қаулысымен (№ 9887) құрылған комитет болатын. Оның 

құрамына Л.П.Берия (төраға), Г.М.Маленков, Н.А.Вознесенский, 

Б.Л.Ванников, АЛ.Завенягин, И.В.Курчатов, П.Л.Капица, В.А.Махнев, 

М.Г.Первухиндер кірді.  

Арнайы комитетке ішкі атомдық энергияны пайдалану, уран өндіру 

бойынша КСРО-ның шикізат базасын құру, КСРО-дан тыс жерлердегі 

(Болгария, Чехославакия) уран көздерін пайдалану мүмкіндіктерін анықтау, 

уранды қайта өңдеу және т.б. міндеттер жүктелді [57]. 

Бір ай он күн ішінде, яғни осы жылдың 31 мамыры күні Арнайы 

комитет мәжілісі өтеді. Онда Завенягин, Александров, Рожанович және 
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Садовский ұсыныстарымен Тау-кен станциясының, яғни болашақ сынақ 

алаңының нақты орны анықталды. Олар Ертіс өзені ауданына, Семей 

қаласынан батысқа қарай 170 км жерге таңдау жасайды. Егер есімдері 

аталған басшылардың аталмыш ауданды таңдау негіздемесіне сүйенсек, 

олардың алты ауданда зерттеу жұмыстарын жүргізгенін аңғарамыз [56. 266-

267]. Олардың қатарында алғашқы таңдалған Балқаш көлінің батыс ауданы, 

Атбасар станциясы аймағы, Қостанай қаласынан оңтүстікке қарай Наурзым 

қорығы маңы, Забайкальенің Гусиное өзенінен оңтүстікке қарайғы жері және 

Чита қаласынан солтүстікке қарай бес өзен ауданы бар.  

Осында Арнайы комитет мүшелері өз таңдауларын былайша 

негіздейді: «Бұл алаң мүлдем бос, диаметрі 20 км алаңның орталығы биіктігі 

40 м және одан да жоғары төбешіктермен қоршалған. Алаңда жақсы табиғи 

қара жолдар бар және сумен толықтай қамтамасыз етілген. Алаңда табиғи 

аэродром бар, ол көлік авиациясы мен орташа бомбалаушыларды қолдануға 

мүмкіндік береді. Ауыр бомбалаушыларды қолдану үшін Семей қаласынан 6 

км қашықтықтағы азаматтық әуе флоты аэродромын пайдалана аламыз.  

Бұл алаңның қолайсыз жері оның теміржолдан 170 км алшақтығы және 

Семей қаласында Қытай консулдығының орналасуы, біздің ойымызша, оны 

қаладан көшіру керек...». Осы мәжіліс шешіміне бірнеше беттен тұратын, 

1947 жылдың 2-31 сәуірі аралығында жүргізілген зерттеу жұмыстарының 

нәтижелері туралы қосымшалар тіркелген. Қосымшада алаңның толық 

бейнесі, артықшылықтары мен кеміс тұстары туралы толық мәлімет беріледі. 

Болашақ сынақ алаңының орны туралы Л.Берияның түсірген соңғы 

ұсынысы негізінде 1947 жылдың  19 маусымы күні И.Сталин №2141-563 

сс/оп Қаулыға қол қойды.  

Сөйтіп Қазақстан аумағында КСРО әскери-өнеркәсіп кешенінің алып 

құрылысы, әлемдегі алып ядролық сынақ алаңының бірі – Семей ядролық 

сынақ алаңының негізін қалаған құжат қабылданды. Бұл тарихы 40 жылға 

созылған, алапат ядролық трагедияға жол ашқан, қазақ даласының тұтас бір 

өңірі халқының өмірін өксіткен құжат болды. 

Алғашында Л.Берияның ұсынысында алаң радиусы 70 км болып 

белгіленгенімен, артынша 60 км-ге тоқтайды. Кейін Қазақ КСР Министрлер 

Кеңесі үкіметке сынақ алаңына бөлінген аймақтың қысқартылуын сұрап 

өтініш түсіреді. Оған себеп, сол аймақтағы Қарағанды облысының 14,5 мың 

бас малы бар 4 мал шаруашылығымен айналысушы колхоздарының 

орналасуы және оларды жаңа жерлерге көшірудің мал басы шығынымен 

қатар колхоздардың экономикалық жағдайын күрт құлдырату қаупі болды. 

Арнайы комитет сынақ алаңын оңтүстік-батыс бағытта 60 км-ден 45 км-ге 

дейін қысқартуға болады деп шешеді. Дегенмен, Павлодар облысының 

Орджиникидзе колхозына қарасты Молдар ауылын 1948 жылдың мамыр 

айына дейін жаңа жерге көшіруге, соған байланысты көмек шаралары, қаржы 

бөлу туралы шешім қабылданады [58. 300-302]. 

1947 жылдың 21 сәуіріндегі  КСРО МК атом зарядтарын сынау үшін 

№905 Тау-кен станциясын құру туралы (№ 1092-313 сс/оп), 1947 жылдың 19 
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маусымындағы «№905 нысана мәселелері» қаулыларына (№2141-563 сс/оп) 

сәйкес құрылған №905 нысана 1948 жылдың 21 тамызындағы «КСРО 

Қарулы Күштері министрлігінің №2 оқу сынақ алаңы мәселелері» Қаулысы 

негізінде (№2939-955 сс/оп) №2 тәжірибе алаңы болып қайта құрылды. 

Қаулыға сәйкес №2 тәжірибе алаңының басқармасы мен бөлімдерінің 

штаттық құрамына 1500 әскери қызметкер және 333 ерікті жалдамалыларды 

алу көзделді. 

Тәжірибе алаңының тұңғыш командирі болып Артиллерия генерал-

лейтенанты Рожанович Петр Михайлович, кейін оның орнына 1948 жылдың 

қыркүйегінде Артиллерия генерал-майоры Колесников Сергей Георгиевич 

тағайындалды. Сынақ алаңының ғылыми жетекшісі ретінде КСРО ҒА 

химиялық физика институты директорының орынбасары Садовский Михаил 

Александрович бекітілді. Сынақ алаңы үшін аппаратуралар дайындауды да 

осы институт мамандары жүргізді.  

Сынақ алаңын мамандармен қамтамасыз етуді ұйымдастыру генерал-

майор В.А.Болятко басқарған КСРО Қарулы Күштері Бас штабының арнайы 

бөліміне тапсырылды. 1948 жылы Мәскеу түбіндегі Звенигородта болашақ 

сынақ алаңы үшін арнайы әскери бөлімді (ә/б 52605) құру жұмыстары 

басталып та кетті. 

Алғашқы атом бомбасы – РДС-1 дайындалуы өте құпия жағдайда 

жүрді. 1946 жылы КСРО МК қаулысы негізінде РДС - «Реактивный 

двигатель «С», яғни «С» реактивті двигателі» деген атауға ие болды [59] РДС 

атауына қатысты КСРО атом өнеркәсібінің ардагері, сол кездегі жас маман 

Виктор Жучихин өзінің естелік кітабынада былай деп еске алады: «РДС 

атауы Л.Берияға қатты ұнады. Алғашында бас әріптері бойынша таратып 

«Россия делает сама» деп атап жүрдік. Шындығында РДС 

аббревиатурасының мәнін азшылық қана білетін. Тіпті кейбір «ақылдылар» 

«Реактивный самолет Сталина» деп тарқатып жүрді, бірақ бұл шындыққа еш 

жанаспайтын...» [60. 186]. Дегенмен кеңес ғалымы, КСРО ҒА академигі, 

генерал-лейтенант-инженер Е.А.Негин алғашқы атом бомбасы – РДС 

аббревиатурасын тарқатудың үш нұсқасы болғандығын, олардың кімдерге 

тиесілі екендігін өз еңбегінде жақсы баяндаған [61. 112]. 

1945 жылдың соңынан атом бомбасын дайындайтын ерекше құпия 

нысана үшін орын іздестіріле бастады. 1946 жылдың сәуір айында Оқ-

дәрілер Халық Комиссариатына қарасты № 550 зауыт орналасқан Саров 

қаласына (Бүгінде Ресей Федерациясының жабық әкімшілдік-аумақтық 

құрылымы – Б.С.) тоқтау жасалды. Осында КБ-11 (конструкторлық бюро) 

құрылады. Бюроның мақсаты және ғылыми-өндірістік қызметі мемлекеттік 

құпия болып табылды. Осы жылдың 9 сәуірі күні КСРО МК «КСРО Ғылым 

Академиясының № 2 зертханасы жанынан Конструкторлық Бюро (КБ-11) 

құру туралы» құпия қаулысы қабылданды. КБ-11 Бастығы П.Зернов, ал Бас 

конструкторы болып Ю.Харитон тағайындалады. 21 маусым күні 

қабылданған келесі құпия Қаулыға сәйкес осы нысананың құрылысын қысқа 

мерзімде, яғни 1947 жылдың 1 мамырына аяқтау тиіс болды.  
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3 сурет - РДС -1  атом бомбасының үлгісі және бас конструктор 

Ю.Б.Харитон 

 

КБ-11 басшылары ядролық орталықтың жұмысына елдің түкпір-

түкпірінен болашағынан үміт күттіретін жас ғалымдар, инженерлер мен 

маман жұмысшыларды тартуға тырысты. Үміткерлердің барлығын 

мемлекеттік қауіпсіздік қызметінде арнайы тексерістен өткізіп отырды.  

1947 жылы орталыққа КСРО Ғылым Академиясының ғылыми-зерттеу 

институттарынан мамандар тартылып 86 инженер-техниктер қызметке 

алынды. Осы жылдың көктемінен алғашқы  зертханалар жұмысы басталады, 

барлығы 11 ғылыми зертхана құрылып түрлі бағытта жұмыс істейді. Негізі 

отандық алғашқы атом зарядын жасау бойынша жұмыстардың басталуы 

1946 жылдың шілдесіне тиесілі. 21 шілдеде КСРО МК шешімі негізінде 

Ю.Харитон «Атом бомбасына тактикалық-техникалық тапсырманы» (ТТТ) 

дайындап қойған еді. ТТТ сәйкес атом бомбасының екі нұсқасы 

дайындалады деп белгіленді. Бірі плутоний (РДС-1), ал екіншісі уран (РДС-

2) негізінде дайындалуы тиіс болды. КБ-11-да жұмыс қызып жатты, жұмыс 

күні 14-16 сағатқа созылды. 

1949 жылдың маусымында тұңғыш атом бомбасының бөлшектері 

толықтай дайын болып, келесі кезең – өнімді сынақтан өткізу үшін дайындық 

жұмыстары басталды [60]. 

Негізгі өнімнің дайын болуымен Арнайы комитеттің 1949 жылдың 16 

шілдесіндегі отырысында комитет төрағасы Л.Берия КБ-11 Бастығы 

Зерновқа бір апта уақыт ішінде қажет деген ғылыми қызметкерлер, 

конструкторлар, маман монтажшылары мен көмекші қызметкерлерін алып 

№2 сынақ алаңына бару және алаңның сынаққа дайындығы туралы ақпарат 

беруді міндеттейді [58. 314-315]. 

1947 жылдың 21 сәуіріндегі И.Сталин қол қойған КСРО МК «№905 

тау-кен нысаны мәселелері» Қаулысына (№2141-563 сс/оп) сәйкес тұңғыш 

атом бомбасын сынақтан өткізу үшін Қазақстан аумағында ядролық сынақ 
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алаңының құрылысы да қызу жүріп жатқан еді.  

Сынақ алаңының құрылысын КСРО Қарулы Күштерінің инженерлік 

әскерилері жүргізді. Құрылыс жұмысына 15 мыңдай әскери құрылысшылар 

тартылады. Сынақ алаңының инфрақұрылымы өте күрделі болды. Онда 

қызметкерлер үшін қалашық, тәжірибе алаңы, зертханалар қалашығы, т.б. 

болды. Әрқайсысы «М», «О», «П», «Н», «Ш» деген шартты атауларға ие 

болды. Мәселен, штаб аумағы (қалашық) - «М» алаңында қызметкерлердің 

тұрғын үйлері, әскери басшылықтың штабы, іс-сапармен келетін қонақтар 

үшін қонақ үй, офицерлер үйі, әскери бөлім офицерлерінің тұрғын үйлері, 

өндірістік және азық-түлік тауарлары дүкендері орналасты. «М» алаңынан 2 

км жерде, сынақ алаңы бағытында «О» алаңы қоныс тепті. Мұнда бірнеше 

зертханасы мен медициналық зерттеулер бөлімі бар ғылыми-өндірістік 

орталық орналасты. Қалашықтан 45 км, сынақ алаңынан 15 км жерде әскери 

бөлім офицерлер құрамының казармасы, штаб, асхана, электр станциясы мен 

қазандық орналасқан «Ш» алаңы салынды. Бұл алаң атом бомбасын сынаққа 

дайындау үшін уақытша келетін офицерлер мен қонақтарға арналды. 

Тәжірибе алаңы «П» әрпімен белгіленді. Оның шығысына қарай биіктігі 10 

м үстіртте «Н» алаңының құрылысы жүрді. Мұнда сынақты бақылаушы 

басқару аппараты, бақылау құрылғысы, тәжірибені жүргізуші комиссия 

адамдары, байланыс қосқыштары, т.б орналастырылды [61. 142-143].     

Тәжірибе алаңының («П») сипаттамасы сынақ алаңын мамандармен 

қамтамасыз етуді ұйымдастыруға жауапты генерал-майор В.А.Болятконың 

1949 жылдың 18 шілде күні түсірген түсіндірме хатында былайша 

суреттеледі: «Тәжірибе алаңының радиусы 10 км құрайтын шеңбер, оның 

тура ортасында жарылыс ошағы (темір торлы мұнара) және түрлі 

қашықтықта салынған 14 секторда сыналатын нысаналар 

орналастырылады...» [59. 319-321]. В.А.Болятко осында әр сектордың 

сипаттамасын да бере кеткен. 

1949 жылдың 20 шілдесі күні Арнайы комитеттің кезекті отырысы 

өтіп, Төраға Л.Берия №2 сынақ алаңының пайдалануға дайындығын тексеру 

үшін комиссия құруға шешім шығарады. Комиссия құрамына М.Г.Первухин 

(комиссия төрағасы), А.Я.Свердлов, В.А.Болятко, П.М.Зернов, К.И.Щелкин, 

М.Г.Мещеряков, П.Я.Мешик кіреді. Комиссия 26 шілдеде жұмысты бастап 5 

тамыздан қалмай жағдайды мәлімдеуі тиіс болды. Мұның сыртында оларға 

Арнайы комитетке сынақты ұйымдастыру және өткізу тәртібі, сынақты 

жүргізуге жауапты адамдар, сынақ нәтижелерін тіркеп, оның ғылыми 

өңделуін қамтамасыз ететін топтар туралы ұсыныстарымен бөлісу 

тапсырылады [59. 322-324]. 

Төраға тапсырмасы уақытында бұлжытпай орындалды. Комиссия 27 

шілдеде жұмысын бастады. Олар сынақ алаңының құрылысымен 

айналысушы мамандар, КБ-11, КСРО ҒА химиялық физика институтының 

қызметкерлері және сарапшылармен бірлесіп жұмыс жасайды. Тексеріс 

барысында анықталған секторлар мен зертхана, тәжірибе алаңындағы  

ақауларды тез арада реттеуге тапсырмалар беріледі. 5 тамыз күні төраға 
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М.Г.Первухиннің комиссия мүшелері қол қойған 105 беттен тұратын 

қорытындысы Л.Берияға табыс етіледі. Қорытындыда кейбір кіші-гірім 

ақауларды жөндеудің 10 тамызда аяқталатыны, сонымен сынақ алаңының 

сынаққа дайын болатындығы баяндалады [59. 332-333]. Сынақ мерзімі 

шамамен тамыз айының соңғы күндеріне белгіленді. 

Сынақ алаңының құрылысына жол ашқан 1947 жылдың 19 маусымы 

күнгі И.Сталин қол қойған Қаулының қосымшасында КСРО-ның атом 

бомбасын сынаудағы негізгі міндеттің бірі «жарылыстың қоршаған ортаға 

тигізетін зияны мен әсерін анықтау», кеңес ғалымдарының болашақ ғылыми-

зерттеу жұмыстарына жол ашу болған еді. 

Соған сәйкес сынақ алаңында кірпіштен үш қабатты 2 үй, бөренелер 

мен панельден бірнеше үйлер, электр желілері бөлімдері, су құбырлары, 

канализация, 1 өнеркәсіптік ғимарат, 10, 20 және 30 метрлік тереңдікте жер 

асты шахталары, имитациялық метро салынады. Тәжірибе алаңының 14 

секторында түрлі қашықтықта әртүрлі типтегі 53 самолет, 32 дана 

бронотехника және әскери-теңіз флоты, байланыс, химия, инженер, т.б. 

бөлімдердің «дүниелері» орналастырылады. Олардың сынақтан кейінгі 

жағдайы жарылыстың күші мен радиоактивті сәуле зиянының деңгейін 

анықтауға мүмкіндік беретін еді. Мұның сыртында жаңа қарудың тірі ағзаға 

әсерін анықтау мақсатында 1538 бас мал, нақтырақ айтқанда 417 қоян, 173 

қой-ешкі, 64 шошқа, 129 ит, 375 теңіз шошқасы, 380 тышқан мен егеуқұйрық 

дайындалды [61. 180]. 

Жоғарыда көрсеткеніміздей, М.Г.Первухиннің айтқаны дәл келіп, 1949 

жылдың 10 тамызы күні сынақ алаңының барлық нысаналары дерлік 

алғашқы сынаққа дайын болды.  

Сынақ жетекшісі болып И. В. Курчатов тағайындалса, сынақ алаңының 

сынаққа дайындығына генерал-майор В. А. Болятко жетекшілік етті. Сынақ 

алаңына ғылыми жетекшілікті жүзеге асыру М. А. Садовскийге жүктелді. 

1949 жылдың 24 тамызы күні тәжірибе жетекшісі И. В. Курчатов пен 

Арнайы комитет мүшесі, әрі Л.Берияның орынбасары А. П. Завенягин сынақ 

алаңына келеді. 26 тамызда сынақ алаңының барлық дайындық жұмыстары 

сәтті аяқталған еді. И. В. Курчатов пен оның сынаққа жауапты басқа да 

әріптестері тәжірибе күнін – 29 тамызға сағат 7.00-ге белгілейді. Ал 28 тамыз 

күні кешкі сағат 19.00 шамасында Арнайы комитет төрағасы Л.Берия, 

мүшелері М. Г. Первухин және В. А. Махнев сынақ алаңына келіп түседі де 

бірден бомбаны сынақтан өткізуге арналған темір мұнараға бет алады.  

28-нен 29-на қараған түні ауа-райы күрт бұзылып, сынақ мерзімін сағат 

8.00-ге шегіндіру көзделеді. Дегенмен, метеорологтардың айтуынша, ауа-

райының өзгере қоймайтындығы белгілі болды. Сол себепті алғашқы 

белгіленген уақыт – 7.00 өзгеріссіз қалды.  

Басқару пункті тәжірибе алаңы орталығынан 10 км қашықтықта 

биіктікте орналасқан еді. Жарылыстан 3 минут бұрын Л.Берия бастаған топ 

көздеріне күн көзілдіріктерін киіп, жарылысты бақылау үшін ашық 

қалдырылған есік жанына топтасады. Сағат тура 7.00-де айнала ерекше 
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жарқылмен жап-жарық болып, бәрі де жарылыстың сәтті жүзеге асқанын 

түсінгендей болды [61. 184-185]. 

 

 
 

4 сурет - Бомбаны сынақтан өткізуге арналған мұнара 

 

Кейін 1990 жылдардың ортасына таман алғашқы кеңестік ядролық 

қарудың жарылыс сәті сол оқиға куәгерлері – әскерилер, ғалым-

конструкторлар, ғалым-инженерлер мен қатардағы азаматтардың  

естеліктерінде жазылды. 

Солардың бірі атом өнеркәсібінің ардагері В.И.Жучихин естелігінде 

былайша суреттелген: «... қатты шу тағы бірнеше секундқа созылды да 

айнала тып-тыныш бола қалды. Бәрі гипноздалғандай сол тұрған 

орындарында қатты да қалды. Кенеттен бәрі есін жиып, сыртқа жүгіріп 

тәжірибе алаңы бағытына көз тікті. Мұнара 

орналасқан жерде шаң мен газ бағанасы 

жоғары көтерілген екен және оның көлемі  

секунд сайын ұлғая түсті. Алып шар пайда 

болды. Жан-жағымызға қарап, сұмдық 

жағдайға куә болдық: есік-терезелер мен 

ғимараттардың шатырлары, кейбір 

ғимараттар түгел қираған. Фин үйшіктері 

енді қалпына келтірілместей бүлінген. 

Үйлердің ішіндегі керуеттер спиральға, 

темір үйінділеріне айналған. Сынақ 

басшылары басқару пуктінен шығып бірін-

бірі құшақтап, сүйіп сәтті жарылыстың 

жүзеге асуымен құттықтай бастады. Келесі 

күні тәжірибе алаңына бардық. 

Эпицентрге 2 км қашықтықтан 15 минутқа 

кідіруге рұқсат етілді. Онда алапат 

қырғынның көрінісіне тап болдық. 
5 сурет - Алғашқы сәтті 

жарылыс туралы ТАСС хабары 
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Самолеттер орталарынан қақ бөлінген, танкілер де бір бүйіріне аударылып 

жатыр, пушкілер темір үйінділеріне айналған. 10 «Победа» көлігі түгел 

жанып кеткен. Теміржол мен автомобиль көпірлерін де 20-30 м жерге дейін 

лақтырып тастаған екен. Вагондар орналасқан жерлерінен 50-80 м 

қашықтықта қирап жатыр. Тұрғын үйлер мен шеберхана толық қираған. 

Радиоактивті сәулеге ұшыраған дала қырандары мен бүркіттердің көздері 

аппақ болып кеткен, жандарына жақын келгенімізбен қонған телефон 

сымдарынан қозғала алмады. Ісініп қап-қара боп күйіп кеткен шошқа 

баласын көрдік... Сұмдық көрініс, Хиросима тұрғындары қандай күйді кешті 

екен», - деп ойладық [60. 189-190]. 

Ал біз өз тарапымыздан «Сұмдық, Семей өңірінің тұрғындарының 

болашағы не болады?»,- деп ойладық. 

Жоғарыда айтқанымыздай, тәжірибе алаңына түрлі қашықтықта 

орналастырылған 1538 бас малдың 368-і өліп, қалғандарын емханаларға 

тексеру үшін алып кетеді [61. 187]. 

1949 жылдың 25 қыркүйегінде алғашқы атом бомбасының сәтті жүзеге 

асырылғанын ТАСС хабарлады.  

Әрине, кеңес ғалымдарының ядролық қаруды жасап, оны сәтті 

сынақтан өткізуі ғылымдағы, елдің қорғанысы мен қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету жолындағы өлшеусіз ерлік еді. Ғалымдар өздеріне артылған мемлекеттің 

тапсырмасын сәтті орындады. 

Тура бір айдан соң 29 қыркүйекте КСРО МК И.Сталин қол қойған 

«Атом энергиясын қолдану бойынша үздік ғылыми жаңалықтары мен 

техникалық жетістіктері үшін марапаттау және сыйақы туралы» жабық 

қаулысы шығып, атом жобасын жүзеге асыруға ат салысқандар арнайы 

марапаттарға ие болды. Ядролық қаруды дайындап оның сәтті сынағын 

қамтамасыз еткен КБ-11 мамандары Социалистік еңбек Ері, Ленин ордені 

және Қызыл Ту ордендерімен марапатталды. Мұның сыртында осылардың 

ішінде бірнеше адам Сталиндік сыйлықтарға (кейін мемлекеттік сыйлық деп 

аталған) ие болды. Тұңғыш отандық атом бомбасын жасаушы мамандардың 

балалары үшін де белгілі бір жеңілдіктер жасалды – олар елдің кез-келген 

ЖОО-на конкурссыз түсіп, мемлекет есебінен білім алу мүмкіндігіне ие 

болды. РДС-1 дайындаушы алдыңғы қатарлы мамандар мемлекеттен «ЗИС-

110» және «Победа» автокөліктері мен жаяжайларды сыйлыққа алды.   

Сол 1949 жылдың 30 желтоқсанында КСРО МК №5895-2213с 

қаулысына сәйкес «1. 1950 жылдың 1 қаңтарынан ғылыми-зерттеу 

институттарының, конструкторлық бюролардың, сынақ алаңдарының... 

басшыларын, ғылыми және инженер-техникалық қызметкерлеріне үздік 

жетістіктері үшін сыйлықақы беру туралы Ережесін» тағы қабылдады [62. 

29-32]. 

Алғашқы ядролық қаруды жетілдіру жолындағы науқан бірден 

басталды. РДС-2, РДС-3, РДС-4, РДС-5, РДС-6 өмірге келді. Олар салмағы, 

көлемі, құрамы, күші жағынан жетілдірілген ядролық қарулар болды.  

1953 жылдың 12 тамызында күші 400 килотонн болатын РДС-6с 
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алғашқы термоядролық қаруы, ал 1955 жылдың 22 қарашасында академик 

А.Сахаров жасаған тұңғыш кеңестік РДС-37 сутегі бомбасын сынақтан 

өткізді. Екіншісі бұрынғыдай мұнараға орнатылған жоқ, 2 км биіктіктен 

самолеттен тасталды. 

1963 жылдың 10 қазанында Мәскеуде КСРО, АҚШ және Ұлыбритания 

арасындағы «Ядролық қаруларды ауада, космос кеңістігінде және су астында 

сынауға тиым салу туралы» халықаралық Келісімге қол қойылды. Соған 

сәйкес, Семей ядролық сынақ алаңында жер үстіндегі сынақтар тоқтатылды. 

Аталмыш Келісімге дейін, он төрт жыл ішінде Семей сынақ алаңында 

125 сынақ жер үстінде жасалып үлгерді. Сол жарылыстардың шарықтау шегі 

1961-1962 жылдарға сәйкес келген. Осы екі жылдың ішінде ғана 68 жарылыс 

болып, оның 15-і 1961 жылдың қыркүйек айында жүргізілген [63. 17].  

Архив құжаттары («ерекше құпия» грифтерімен жабық сақталған 

құжаттар – С.Б.) алғашқы сынақтардан көп уақыт өтпей-ақ, 1956-1958 

жылдары жергілікті-республикалық және одақтық деңгейдегі Ғылым 

Академиясының биофизик-радиобиолог ғалымдары, медицина саласының 

қызметкерлері-дәрігерлердің өңірге алғашқы ғылыми экспедицияларын 

ұйымдастырып, тексеру қорытындаларын жасап, өз ұсыныстарын түсіріп те 

үлгергенін көрсетеді.   

Қорытындылар сынақ басталғаннан бергі алты-жеті жыл ішінде 

радиоактивті сәулелер мен өнімдердің аймақтың флорасы мен фаунасына, 

сәйкесінше, тұрғындардың денсаулығына кері әсері мен зардабын тигізіп 

үлгергендігін айғақтайды. Анықтамалар мен ақпарат авторлары жағдайдың 

болашақта ушыға түсетіндігін терең түсініп, дабыл қағады. Қай-қайсысының 

болмасын тоқтамы - Семей облысы аумағында жер үстіндегі ядролық қаруды 

сынауды тоқтату және өңір халқына жедел көмек көрсетуді ұйымдастыруды 

қолға алу болды.  

Мәселен, КСРО Медицина Ғылым Академиясы Биофизика 

институтының ғылыми қызметкерлері тобының 1958 жылдың 1 

наурызындағы анықтамасы назар аудартады.  

Ғалымдар 1956 жылдың қыркүйек-қазан және 1957 жылдың мамыр-

шілде айларында Абай ауданының Қарауыл ауылы және Жаңа Семей 

ауданының Знаменка селолары тұрғындарының денсаулығындағы 

өзгерістерді бақылап-зерттейді. Экспедиция Знаменка селосына 1956 жылға 

дейін радиоактивті заттардың бірнеше рет түсіп, олардың ауыл тұрғындары 

мен қоршаған ортаға едәуір зиянының бар екендігін  анықтайды. 1956 

жылдың қазан айындағы тексеріс Қарауыл ауылында салыстырмалы түрде 

радиоактивті қалдықтардың төмен болуына қарамастан тұрғындардың 

денсаулығы үшін бұл өңір де зиянды деп табады. 

Экспедиция облыстың 9 ауданының 24 елді мекенінде топырақ, күл 

және өсімдіктердің табиғи радиоактивті құрамына тексеріс жүргізеді. 

Топырақтың табиғи радиоактивтілік деңгейінің мөлшерден тыс болуы 

мынадай болған: Қарауыл мен Тельман атындағы колхозда 6,8 - 8,4 есе, 

күлдегі радиоактивтілік мөлшері Кіші Қарасу мекенінде – 10 есе, Тельман 
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атындағы колхозда 5, Знаменка селосында 4,5 есеге мөлшерден асып түскен. 

Өсімдіктер құрамындағы радиоактивтілік мөлшері тіпті үрей тудырады. 

Семей қаласындағы № 8 қоймадан алынған (1956 жылы жиналған) 

бидайдағы радиоактивтілік мөлшері 20, ал Тельман атындағы колхоздың 

сары майында 58 есеге асып түскен. Сол мезетте Жаңа Семей астық 

комбинатында бидайдағы мөлшерден тыс радиоактивтілік көрсеткіші 3,5 

есені құраған [64. 14-16]. КСРО МҒА Биофизика институты қызметкерлері 

өз ұсыныстарын «1. Астық пен көкөністердің пісуі және жиналуы кезінде 

сынақтардың тамақ өнімдеріне зиянын тигізіп, оның тұрғындардың 

денсаулығына үлкен қауіп тудыратындығы себепті Семей облысында атом 

қаруын жер үстінде сынауды тоқтату керек...», - деп түйіндейді.  

Осы биофизик ғалымдардың экспедициясында жұмыс істеген №4 

диспансердің Бас дәрігері Каткова бастаған төрт дәрігердің қолы бар 

облыстағы радиологиялық ахуал, оның тұрғындарға әсері туралы 1958 

жылдың 24 ақпанындағы Семей облкомының бірінші хатшысы 

М.А.Сужиковке түсірген анықтама да жағдайдың мәз еместігін айғақтайды. 

Диспансер қызметкерлері облыстың төрт ауданының 11 елді-мекенінде 

жұмыс жасаған. Дәрігерлер радиоактивті бета және гамма фондарының 

мөлшерін анықтау үшін 356 өлшем жасап, 1725 талдау жүргізеді. Олар 

топырақ, мал кезегі, өсімдік, күл, азық-түлік тағамдары, ет-сүт, жеміс-жидек, 

көкөніс, нан өнімдері, мал жем-шөбі, адамның тісі мен зәріндегі өзерістерді 

тексереді [64. 10-13]. Тексеріс нәтижелері Абай, Мақаншы, Үржар 

аудандарына қарасты елді-мекендердің топырағы мен өсімдігіндегі 

радиоактивтіліктің мөлшерден тыс деңгейі 8-ден 44 есеге дейін жеткенін 

көрсетеді. Семей қаласының базарларындағы азық-түлік пен астық 

құрамындағы радиоактивтілік ұнда – 4 есе, қарақұмықта – 4,3, күріште – 5,6 

және сары майда – 3,1 есеге артық болған. Мұның сыртында дәрігерлер 531 

адамның (304-і Семей қаласы, 46-ы Ново-Покровка селосы, 181-і Үржар 

ауданынан) денсаулығын тексереді. Олардың 230-ы асқазан жарасы, 

бруцеллез, туберкулез  ауруларымен ауырса, 123 адамда сәулелердің 

әсерінен болуы мүмкін белгісіз этиологиядағы ауру түрлері, қандағы үлкен 

өзгерістер анықталып, 178 адамның, яғни 33%-ының ғана денсаулығы жақсы 

болып шыққан. Дәрігерлердің ұсыныстары да биофизик-ғалымдар 

ұсынысымен сәйкес келеді: «...Сынақтардың топырақ, өсімдік, тамақ 

өнімдеріне зиянын тигізіп, оның тұрғындардың денсаулығына үлкен қауіп 

тудыратындығы себепті Семей облысында атом қаруын сынауды тоқтату 

керек...» [64. 14]. Назар аударсақ, дәрігерлер «сынақты жер үстінде тоқтату» 

дегенді айтпайды. Соған қарағанда, жалпы ядролық сынақтың жасалуына 

қарсы болып, өңір тұрғындары үшін қауіп-қатерін көріп, болжап білген 

сияқты. 

Семей облыстық денсаулық сақтау бөлімінің меңгерушісі 

Н.Кислицинаның радиация әсері салдарынан облыс тұрғындары арасында 

аурудың өршіп тұрғандығы туралы анықтамасы жағдайдың күрделі екендігін 

дәлелдей түседі. Бұл анықтама да сол 1958 жылы дайындалған. Анықтама 
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авторы да сегіз пункттен тұратын тез арада қолға алынуы тиіс іс-шараларды 

«I. Семей облысында атом қаруын сынауды қайта жандандырмаудан» 

бастап, жергілікті халықты құрамында дәрумендері мол сары май, ет, 

көкөністер, жеміс-жидектермен қамтамасыз етуді, моншалар салып, су 

көздерін ашуды, өңірлерге дәрігерлер жіберуді, емдеу мекемелеріне дәрі-

дәрмек, дәрумендер жеткізуді, қосымша емдеу-профилактика мекемелерін 

салуды, т.б. қажет деп көрсетеді [64. 17-19]. 

Ғалымдар мен дәігерлердің анықтамалары мен ұсыныстарын негізге 

ала отырып, Семей облысының басшылығы тарапынан да ядролық 

сынақтардан зардап шегіп отырған өңір халқының тұрмыстық жағдайын 

көтеруді, медициналық-санитарлық жағынан қолдау көрсетуді сұрап 

республикалық, одақтық деңгейдегі билікке жазған хаттарын да кездестіруге 

болады. Соған сәйкес КазКСР МК мен КСРО МК өкімдері де шыққан, 

дегенмен, ол көмектің көрсетілуі қандай деңгейде жүргендігін айғақтайтын 

дәлелдер зерттеу жұмыстарын қажет етеді.  

Сол кезеңдегі тұрғындардың хал-ахуалы, көңіл-күйі мен ядролық 

сынақтарға көзқарасын олардың КСРО-ның түкпір-түкпіріне - таныстары 

мен туысқандарына жолдаған хат-жеделхаттарынан білеміз. Оны КазКСР 

МК жанындағы Семей облысы бойынша мемлекеттік қауіпсіздік комитеті 

басқармасының басшысы Джандильдиновтың Семей облкомитетінің 

хатшысы М.П.Карпенкоға түсірген құпия ақпараты (1966 жылдың 19 

тамызында жазылған – С.Б.) көрсетіп отыр.  

Джандильдиновтың ақпаратына шолу, Семей қаласы мен облыс 

тұрғындарының 340 хатының комитет тарапынан оқылып, сұрыпталып 

отырғандығын айғақтайды. Автордың жазуынша, «тұрғындар атом қаруын 

сынауға теріс пікірде».  

Өңірдегі ахуалды, өңір тұрғындарының көңіл-күйін түсіну үшін 

бірнеше хатқа көз жүгіртейік. Мәселен, белгісіз хат авторы Томск 

қаласындағы танысына «...әсіресе соңғы 15 күнде бұл жерден көшушілер 

саны көбеюде. Қазір жарылыс туралы алдын-ала ескертеді. Сағат 12.00-де 

далаға шықтық, үйде қалу қауіпті... Бәрі бұл жерден кетуге асығуда» 

немесе Семей қаласының В-ий деген тұрғыны Стародуб қаласындағы әкесіне 

жазады: «Әке, сіздердің бұл жерден кеткендеріңіз жақсы болған. Мұнда 

сынақтар жалғасуда. Бізде ауа әбден ластанып, радиация күшейген..». 

Үшінші хат авторы да Семей тұрғыны В.А. Ц-ий Қырым облысының Судак 

қаласында тұратын ағасына жазады: «Зейнетақымды рәсімдесімен Семейден 

кетемін. Жарылыстар дауысын естіп, тәжірибе жасайтын жануар 

болғым келмейді...». Мына бір хат иесі, Семей тұрғыны К-ая Ровенск 

облысында тұратын туысына «Біз бұл жерден Украинаға кеткіміз келеді. 

Мұнда өмір сүру қиындап барады. Ауа қатты ластанған, әсіресе қыс 

айларында... Жер асты дүмпулерінен үйлер шайқалады, бұл жерден тезірек 

кетуіміз керек...»,-деп жазады. Мына Новосибирскіге жазылған хат та Семей 

тұрғынына тән «13 ақпан күні сағат 11.00-де жарылыс болды. Үй 

құлайтындай көрінді. Жарылыс күші 6 баллды құрапты. Мұндай бізде жиі 
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қайталанады. Бәрі ақ қан ауруымен ауыра бастады...». Тағы бір хатты 

Семей тұрғыны Г. И. Б-ва Владивостокқа жазған «... Біздің Семей 

радиациямен ластанған, біз тәжірибе жасайтын қоян сияқтымыз. Көп 

адам ақ қан ауруымен ауырса, көпшілігінің ішкі ағзалары оба ауруына 

шалдыққан...» [64. 41-46].  

Джандильдинов ақпаратындағы берілген 36 хаттың да иесі Семей 

қаласының тұрғындары. Ал Семей ядролық сынақ алаңынан 130 км жерде 

орналасқан. Егер 130 км қашықтықта орналасқан Семей қаласындағы 

халықтың осындай ауыр халін ескерсек, сынақ алаңына жақын орналасқан 

елді-мекендердің жағдайын елестетудің өзі қорқынышты екендігі анық.  

Осы хаттардың иелері негізінен этникалық славян халықтарының 

өкілдері көрінеді. Көпшілігі кетуге асығады, кетуді жоспарлап қойған. 

Баратын жерлерінің бар екендігі анық байқалады. Ал сол өңірдің зардабын 

шегіп, сынақ алаңына жақын отырған байырғы тұрғындар – қазақтар қайда 

барып бас сауғалайды? - деген сұрақ еріксіз ойландырады. 

Сол 1950-жылдардың ортасында-ақ белгілі радиобиолог ғалым, 

академик Саим Балмуханов, ҚазКСР ҒА Өлкелік паталогия институтының 

директоры (1952-1984жж.) Б.Атшабаровтар Коммунистік партия, 

мемлекеттік қауіпсіздік комитеті тарапынан көрсетілген қысымдарға 

қарамастан ядролық сынақ алаңдарында өз зерттеулерін жүргізіп, 

сынақтардың тұрғындар денсаулығы мен өміріне орасан зор қауіп төндіріп 

тұрғанын ескертіп дабыл қағумен болды.  

Дегенмен, біз білетіндей, ядролық қаруларды сынау 40 жылға созылып, 

өңір халқының өмірін түбегейлі өзгертіп, жазылмас жараның ізін салды.  

1963-1970 жылдары лаборатория меңгерушісі, ядролық физика 

институты директорының орынбасары, кейіннен ұзақ жылдар ҚазКСР ҒА 

жоғарғы энергия физика институтының директоры болған ҚР ҒА академигі 

И.Я.Часников: «Жер үсті және ауада ядролық қаруларды сынау кезінде 

сынақ алаңына жақын елді-мекендердің тұрғындары бір жыл ішінде ғана 

радиацияның әсерінен ондаған, тіпті жүздеген бэр дозаны алып отырды. Ал 

«радиациялық қауіпсіздік нормасы» бойынша жылына адамның ішкі және 

сыртқы сәулеленуден алатын мөлшері 0,5 бэрдан аспауы тиіс. Облыста 1959-

1987 жылдар ішіндегі лейкоздың үш есеге артып, өлім деңгейінің күрт өсуі, 

ақыл-есі кем балалардың тууының бірнеше есеге артуына таңқалуға 

болмайды. Мүгедек-кемтар балалардың тууы мен өз өзіне қол жұмсау 

фактілері айтарлықтай күшейген. Тек Саржал ауылында ғана соңғы жылдары 

40 астам өз өзіне қол жұмсау фактілері тіркелген, ал бұл 1964 жылға дейін 

болмаған», - деп жазды [65. 89-91]. 

Ядролық жарылыстар мыңдаған тұрғындардың өмірлерін өксітті, туа 

мүгедек етті, гендік мутация салдарынан құбыжықтар өмірге келді, 

отбасылары қорқыныш-үрейден бала көтеруге  үрейленді.  

1992 жылы Үкіметтік комиссияның анықтауынша, сынақ алаңынан 

Семей, Қарағанды, Павлодар облыстарының 1,5 миллионға жуық тұрғыны 

зардап шеккен. Ғалымдардың айтуынша, 1 бэра дозасындағы радиация 
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сәулесінің өзі хромосомалық өзгерістерді тудырып, болашақ ұрпақтарына 

беріледі екен.  

Сонау 1950 жылдардың ортасы - 1960 жылдары басталған ғалымдар, 

дәрігерлер мен жекелеген облыс басшыларының ядролық сынақтардың ауыр 

зардабы, жарылыстарды тоқтату туралы ұсыныс-пікірлері уақыт өте келе 

толастаған жоқ. Солардың бірі Семей облкомитетінің Бірінші хатшысы 

Кешірім Бозтаевтың жанкешті қызметі. 1989 жылдың 20 ақпанында КОКП 

ОК Бас хатшысы М.С.Горбачевке [66], артынша сол жылдың 29 наурызында 

Қазақстан КП ОК Бірінші хатшысы Г.Колбинге Семейдегі мүшкіл 

эпидемиологиялық ахуал туралы ақпаратын түсіреді. Басшы «14 жылдық 

жер үстіндегі сынақ-жарылыстар салдарынан сынақ алаңынан 120 км жерде 

орналасқан облыс орталығы мен жақын орналасқан бірнеше аудан 

аумақтарының радиоактивті қалдықтардың түсуінен әбден зақымданып, 

тұрғындардың тамақ пен ауа арқылы уланып, мұның сыртында жарылыс 

кезіндегі радиактивті сәулеленудің салдарынан асқазан, өңеш, бауыр 

обаларының, өкпе қабынуы, туберкулез дерттерінің дендеп бара 

жатқандығын...», - жеткізеді.  

Жер асты сынақтарының жиілеп, оның өңірдегі жағдайды тіпті 

шиеленістіріп жібергенін байқаймыз. К.Бозтаев «1987-1988 жж. өзінде ғана 

32 сынақ жасалып..., радиоактивті газдың ауаға тарап кеткендігін...» 

қынжыла жазып, «жарылыстардың саны мен күшін күрт қысқартуды, 

радиоактивті газдың ауаға таралмауын қатал қадағалауды, облыс 

тұрғындарын кешенді медициналық тексерістен өткізіп, тиісті жоспарлы ем-

дом шараларын жүргізуді...» ұсынады [65. 49-53]. 1980 жылдардың соңында 

Семей ядролық сынақ алаңындағы жарылыстарды тоқтатуды талап еткен 

антиядролық қозғалыс жұмысы басталды. Қозғалыстың басында белгілі 

ақын, коғам қайраткері Олжас Сүлейменов тұрды. Ақын сол кездегі ел 

астанасы Алматы қаласының тұрғындарын ядролық сынақтарға қарсылық 

көрсету үшін алаңға жиналуға шақырды. 28 ақпан күні Қазақстан жазушылар 

одағы ғимратының алдына мыңдаған адам жиналып, Семей сынақ 

алаңындағы жарылыстарды тоқтатуды талап етті. Біз білетін антиядролық  

«Семей-Невада» қозғалысының тарихы осылай басталды.  

Бұл қозғалысқа сол кездегі республика басшылығы тарапынан ҚазКСР 

МК Төрағасы Н.Ә.Назарбаев қолдау көрсетіп, 1989 жылдың 1 наурызы күні 

Семей облысындағы экологиялық ахуалды бақылау үшін республикалық 

комиссия құрды. Комиссия құрамына мемлекеттік қызметкерлер, ғалымдар 

мен дәрігерлер кірді.  



51 

 

Н.Ә.Назарбаев тапсырмасымен ҚазКСР МК төрағасының орынбасары 

Ерік Асанбаев өңірдегі ахуалмен таныса келе, Қазақстан КП ОК өз ақпаратын 

түсіреді. Е.Асанбаев өңірдегі ахуалдың күрделілігі, тұрғындардың 

денсаулығы мен өміріне төнген қауіпті ашық көрсетіп, «...сынақтар санын 

азайтуды, радиоактивті газдың ауаға таралуына жол бермеуді және соңғы 

шара ретінде өңірде сынақтарды мүлдем тоқтатуды...» ұсынады [65. 55-57]. 

Осылайша, 1980-жылдардың соңында сонау 1957-1958 жылдардан 

басталған ғалымдар мен дәрігерлердің, кейіннен облыс жетекшілерінің 

қаққан дабылдары республика басшылығы тарапынан қолдау тапты.  

Сол 1989 жылдың 30 мамырында КСРО Халық Депутаттары съезінің  

мінбесінен Н.Ә.Назарбаев тұңғыш рет осы мәселені көтерді.  

Артынша КОКП ОК Саяси Бюросы 9 маусымда «Семей сынақ 

алаңындағы жер асты жарылыстарына байланысты ҚазақКСР-ндегі ахуал 

туралы» мәселені қарады. 

Ал қараша айында ҚазақКСР Жоғарғы Кеңесі Семей ядролық сынақ 

алаңында ядролық сынақтарды тез арада тоқтату туралы талабын қабылдады.  

1990 жылдың мамырында Алматыда «Невада-Семей» және «Әлем 

дәрігерлері ядролық соғысты болдырмау үшін» атты екі қоғамдық ұйымның 

ұйымдастыруымен «Әлем сайлаушылары ядролық қаруға қарсы» конгресі 

өтті. Сол жылдың 20 маусымында Қазақстан Компартиясының XVII съезі 

республика халқының атынан ҚазақКСР Жоғарғы Кеңесінің 1990 жылдың 22 

мамырындағы Семей ядролық сынақ алаңына қатысты қаулысын мақұлдады 

[67]. 

1990 жылдың 25 қазанында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі «ҚазақКСР 

мемлекеттік егемендігі туралы Декларацияны» қабылдады. Декларацияның 

11-бабында Қазақстан аумағында ядролық қаруларды дайындау және 

сынауға тиым салынатындығы жазылды. 1991 жылдың 29 тамызында 

6 сурет - ҚазКСР Министрлер Кеңесі Төрағасы Н.Ә.Назарбаев,  

1989 жыл 
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ҚазақКСР Президенті Н.Ә.Назарбаев «Семей ядролық сынақ алаңын жабу 

туралы» тарихи құжатқа қол қойды [68]. 

Кейін 1992 жылы Семей сынақ алаңының базасында Қазақстан 

Республикасының Ұлттық ядролық орталығы құрылды. Оның құрамына 

радиациялық қауіпсіздік және экология институты, Атом энергиясы 

институты, геофизикалық зерттеулер институты және республикалық емдеу-

диагностика орталығы кірді. Орталықтың қызметі ядролық сынақтардың 

салдарын зерттеу мен жоюға және атом энергия қауіпсіздігі мәселелерін 

шешуге бағытталды. 

 

 
 

7 сурет - «Семей ядролық сынақ алаңын жабу туралы» Қаулы 
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8 сурет - Қазақстан Республикасының Ұлттық ядролық орталығы мен 

Агенттігін құру туралы Қаулы 
 

Ядролық қарудан бас тарту оңай болмағандығы белгілі. Дегенмен 

халқымыздың денсаулығы мен өміріне төнген қауіпті жою, жер-анамыздың 

шеккен қасіретін тоқтату қажеттігі бәрінен де жоғары тұрды. Мемлекетіміз 
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ядролық қарудан бас тарта отырып, АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция 

және Қытай сияқты ядролық державалар тарапынан қауіпсіздік кепілдігін 

алды. Осы арқылы өзіміздің аумақтық тұтастығымыз бен егемендігімізді 

бекіттік. 

КСРО-ның ыдырап еліміздің тәуелсіздігін алуымен «аса құпия», 

«құпия» грифтерімен жабық болып құпия сақталған архив қорлары біртіндеп 

ашылып, Семей облыстық архиві, ҚР Президенті архиві қызметкерлері 

Семей ЯСА қатысты алғашқы құжаттарды жариялай бастады [69]. 

Кейінгі жылдары сол ядролық сынақтардың куәгерлері, құрбандары өз 

естеліктерімен бөлісуде [70]. Жыл өткен сайын Семей ядролық сынақ 

алаңының тарихына қатысты естелік жинақтардың қатары толыға түсті. 

Солардың бірі «02-001919-саны куәлігімен ядролық жарылыс астында 

37 жыл 2 ай болғаны расталған» семейлік зардап шегуші Медеу Сәрсекенің 

деректі тарихи хикаяты [71. 12-13]. Кітап авторы Семей ядролық сынақ 

алаңының тарихына қатысты ғалым-инженерлер мен полигон 

басшыларының естеліктері, жарық көрген құжаттар жинақтары, сынақтан 

зардап шеккен жерлестерінің сұхбаттары мен естеліктерін, баспасөз 

жарияланымдарын пайдалана отырып, Семей сынақ алаңының зардабын, 

өңір халқының мұңы мен шерін керемет суреттеген.  

Ұзақ жылдар ҚазКСР ҒА жоғарғы энергия физика институтының 

директоры, директор орынбасары болған ҚР ҒА академигі И.Я.Часников 

өзінің «Эхо ядерных взрывов» кітабында жазғанындай «Семей ядролық 

сынақ алаңында 1000 Хиросима жүзеге асырылған» [65.93] болса, бейбіт 

Семей өңірі тұрғындарының шеккен зардабын елестетудің өзі қиын.  
 

Бақылау сұрақтары 

 

1 № 2 ядролық сынақ алаңының салыну тарихын білесіз бе? 

2 Кеңестер Одағындағы тұңғыш ядролық заряд – РДС-1 дайындалу 

тарихына шолу жасаңыз. 

3 1945 жылы құпия түрде құрылып Л.Берия төрағалық еткен Арнайы 

комитет жұмысы туралы не білесіз? 

4 Семей ядролық сынақ алаңындағы жарылыстардың табиғат пен адам 

ағзасына зиянын айтып беріңіз. 

5 Семей ядролық сынақ алаңын жабу жолындағы қазақстандық 

ғалымдар мен дәрігерлер, мемлекеттік қайраткелер, ҚР Тұңғыш Президенті 

Н.Ә.Назарбаевтың қызметі мен рөліне тоқталыңыз. 

 

4 Байқоңыр космодромының салыну тарихы 

 

«Суық соғыс» жылдары республикамызда салынған жабық 

құрылымының бірі - әлемнің жер бетіндегі алғашқы, әрі ең ірі ғылыми ғарыш 

сынақ алаңы – Байқоңыр. Сынақ алаңының жалпы ауданы 6 717 шаршы 

шақырымды құрайды. Бұл БҰҰ-ның мүшелері Люксембург, Маврикий, 
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Сингапур, Бахрейн, Мальта, Мальдивы сияқты мемлекеттердің (6719 шаршы 

шақырым) аумағын алып жатқан алып нысана.  

Сынақ алаңын Байқоңыр деп кеңестік  арнайы қызметтер «ықтимал 

жауды» шатастыру үшін атаған. Шындығында, Байқоңыр деген шағын қала 

да бар, бірақ ол ғарыш айлағы орналасқан Төретамнан 350 км қашықта қоныс 

тепкен. 

1957 жылдың 4 қазаны мен 2015 жыл аралығында Байқоңырдан 1 450 

ғарыш зымыраны ұшырылған [72]. Осы ғарыш айлағынан Жердің алғашқы 

жасанды серігі,  алғашқы адамның ғарышқа ұшуы, «Восток», «Восход, 

«Союз»» атты ғарыш кемелерінің ұшырылуы жүзеге асырылды. Осында 

ауыр («Протон-М»), орта («Зенит» и «Союз») және жеңіл («Днепр», 

«Стрела») сыныптағы зымырандар сынақтан өткізілді. Кейін 1998 жылы 

«Заря» модулінің ісе қосылуымен дәл осы ғарыш айлағынан Халықаралық 

ғарыш станциясын құру басталды. 

1950-жылдардың ортасында өмірге келген Байқоңыр космодромының 

салыну тарихына тоқталайық.     

Байқоңыр космодромының тарихы Р-7 алғашқы құрлық аралық 

баллистикалық зымыранының пайда болуымен тікелей байланысты. 

1954 жылдың 20 мамырында құрлық аралық баллистикалық зымыран 

(ҚБЗ) Р-7 жасау, өндіру және сынау туралы КОКП ОК мен КСРО МК № 956-

408сс қаулысы шықты. 

Осы жылдың 24 шілдесінде Р-7 ҚБЗ-ның нобайлық жобасы 

жасалынды. Шілде айында Р-7 кешенінің негізгі құрамды бөліктері мен 

зымыранның нобайлық жобасы (НЖ) сәтті қорғалды. Ведомство аралық 

эксперттік комиссия тамыз айында НЖ-мен танысып, мақұлдағаннан кейін 

барлық тиісті мекемелерге техникалық тапсырмалар берілді. Кешенді 

даярлау жұмысына 200-ден астам ҒЗИ, КБ және 25 министрліктер мен 

ведомствалардың зауыттары қатысты. 1954 жылдың 20 қарашасында Р-7 ҚБЗ 

(8К71 бұйымы) нобайлық жобасын КСРО МК-і да мақұлдады. 

Р-7 құрлық аралық қашықтыққа ұшырылатын жаңа көп сатылы 

баллистикалық зымыранның өмірге келуімен алдағы істелінетін 

жұмыстардың көлеміне байланысты жағдай түбегейлі өзгерді. Құрлық 

аралық зымыранды сынауға арналған сынақ алаңы (полигон) мәселесі 

туындады. Сынақ алаңының бұрынғы сынақ базасы жаңа зымыран үшін 

тарлық етті. Р-7 ұшу қашықтығы 8 000 шақырымнан артып, ұшу трассасы 

шығыс бағытта Кеңес Одағының бүкіл азиялық бөлігі арқылы өтетін. Жаңа 

өнім ұшу сынақтарын жүргізу кезінде пайдаланылатын бөлшектердің құлап 

түсуіне арналған алаңдарды белгілеу, жаңа өлшеу пункттерін құру, 

зымыранның ұшуын қадағалайтын радиобасқару пункттері үшін қажетті 

аудандарды анықтау, КСРО-ның шығыс аудандарына (Камчатка мен Тынық 

мұхит акваторияларына дейін) зымыранның алдыңғы бөліктерінің құлап 

түсуі үшін қажетті алаңдар жабдықтау сияқты мәселелерді күн тәртібіне 

қойды. Ұшу алаңына Р-7 зымыранының көлемі жағынан анағұрлым 

ерекшеленетін жекелеген блоктарын тасымалдау жүйесін жасап шығару 
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қажеттілігі туындады (Р-7 зымыранының алғашқы сатысын құраушы төрт 

бүйірлі блоктары көлемі жағынан ертеректе жасалынған алғашқы буын 

зымыранына жақын келетін де, ал орталық блок олардан біршама өзгеше еді). 

Жаңа буын зымыранын конструкторлық сынақтан өткізуге арналған жаңа 

сынақ алаңы қажет болды. Бұл міндетті шешу үшін 1950-жылдардың 

басында арнайы комиссия құрылып, жаңа полигонға қойылатын негізгі 

талаптар кешені даярланды, онда жаңа өнімнің ерекшеліктері ескеріліп, 

еліміздегі жаңа сынақ алаңын ашуға лайық деп табылған аудандар таңдап 

алынды. 

1954 жылдың 17 наурызында КСРО Министрлер Кеңесінің Қорғаныс 

министрлігі, орта машина жасау, авиация және радиотехника өнеркәсіптері 

министрліктерінің 1955 жылдың 1 қаңтарындағы қаулысымен ҒЗИ-88 (ОКБ-

1, Бас конструктор С. П. Королев, қорғаныстық техника бойынша 

Мемкомитет), сондай-ақ «Буря» (КБ Лавочкин С. А.) және «Буран» (КБ 

Мясищев В. М., авиациялық техника бойынша Мемкомитет) Р-7 ҚБЗ-ын 

сынақтан өткізуге арналған жаңа сынақ алаңының орнын аныктап, 1955 

жылдың 1 наурызында өз ұсыныстарын үкіметке баяндау туралы шешім 

шығарылды. 

Капустин Яр сынақ алаңының бастығы, артиллерия генерал-

лейтенанты В. И. Вознюктің басшылығымен жаңа сынақ алаңының орнын 

таңдау үшін арнайы комиссия құрылды. Комиссия бірнеше нұсқаларды 

(комиссия мүшелері «қону» деп атап кеткен) жете талқылауға және 

жергілікті жерлердегі жағдайларды зерттеу жұмыстарына кірісіп кетті. 

Нәтижесінде үш нұсқа талқылаудан өткізілді [73]. 

Бірінші нұсқа - Мордовия болды. Мұнда соғыс кезінде орасан зор 

қалың орман кесіліп, соған сәйкес халық сирек қоныстанатын. Керісінше, 

көлік қатынас жолдары жақсы жүргізілген еді. Алайда, егжей- тегжейлі 

талкылау барысында бұл нұсқа болашақ сынақ алаңына қойылатын барлық 

талаптарды толық қанағаттандыра алмайды деп шешілді. 

Екінші нұсқа - Каспий теңізінің батыс жағалауы (Астрахань облысы 

мен Дағыстан) болды. Дегенмен құрлық аралық баллистикалык 

зымырандарды сынауға арналған ұшу кешендерін  

орналастыруда радиобасқару пункттері үшін қолайсыздықтардың орын 

алатындығы белгілі болды. Аталмыш аудандардың таулы және төбешікті 

болуына байланысты радиобасқару жер үсті станциясының радиосәулесі 

зымыранның кемеріндегі жекелеген бөліктеріне жете алмайтын (ең алдымен, 

аса маңызды сәт – ұшу алаңынан ұшып кеткеннен кейінгі алғашқы он 

секундта). 

Кейіннен мамандар егер нұсқаларды таңдау кезінде зымыран 

ұшырылуын радиобасқарудың уақытша шара екенін, кейін барлық 

баллистикалық зымырандарда басқарудың автономды жүйесі 

қолданылатынын, ол кезде жер үсті радиобасқару пункттері мүлде қажет 

болмай калатынын білгенде, онда аталған нұсқа өте тиімді болуы мүмкін еді, 

- деп есептейді. Оған себептер игерілген көлік магистралдары (теміржолдар, 
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су және әуе жолдары), адамдардың өмір сүруі мен жұмыс істеуіне қолайлы 

ауа райы, ауыз су мен техникалық судың шектеусіз қайнар көзі - Волга өзені, 

зымыранның ұшу трассасы шөл және шөлейт жерлерден өтетін, сондай-ақ 

зымыранның басты бөліктері мен жекелеген блоктарының құлап түсуі үшін 

қажет алаңмен де еш кедергілер болмайтын. Алайда, бұл кезде жоғарыда 

көрсетілген себептерге байланысты бұл нұсқадан да бас тартуға тура келді. 

Үшінші нұсқа - Қазақстан, яғни Арал теңізінен Қызылорда қаласына 

дейінгі аймақ сынақ алаңын орнатуға қолайлы жер болып табылды. Төретам 

бекетінен 30 шақырым қашықтықта, далалы жерде орналасқан кішігірім 

карьерге алып келетін кірме жолдың болуы да назардан тыс қалмады. Бұл 

нұсқаның үлкен жетістігінің бірі, Төретам аркылы Москва - Ташкент темір 

жолы өтетін, сондай-ақ болашақта тұрғызылатын тұрғын-жайлар мен 

қалаларды сумен қамтамасыз ету, зымырандарды ұшыру және сынау 

кездеріндегі технологиялық үрдістерді, құрылыс талаптарын қамтамасыз 

етуде аса қажет болатын судың кайнар көзі - Сырдарияның болуы еді. 

Сонымен қатар, бұл аудан қандай да бір елді-мекендер мен құрылыстардан 

бос еді. Ауданның экваторға жақын орналасуы да шығыс бағытта 

зымыранды ұшыру кезінде өте тиімді  болатын (энергетикалык жағынан өте 

тиімді, ұшырылған зымыранның бірден екпін алуы үшін Жердің табиғи 

айналымы барынша пайдаланылды). Зымыранның істен шыққан бөлшектері 

құлап түсу алаңдарын белгілеу, алыстан өлшеу (телеметрия) мен 

радиобасқару пункттерін орналастыру, радиоқұралдардың көмегі аркылы 

зымыранның ұшу траекториясын бакылауға байланысты ешкедергілер 

туындамайтын. Осындай көрсеткіштердің жиынтығы қорытынды шешім 

қабылдау керектігін анықтап берді. 

1955 жылдың 12 ақпанында КОКП ОК мен КСРО Министрлер Кеңесі 

№ 292-18 сс бірлескен қаулысымен КСРО Қорғаныс Министрлігінің (КСРО 

ҚМ №5 ҒЗСА) зымыранды сынауға арналған № 5 ғылыми-зерттеу сынақ 

алаңын құру туралы шешімін бекітті. 

КСРО Министрлер Кеңесі каулы шығарды: 

«1. Малышев, Жуков, Василевский, Дементьев, Домрачев және 

Калмыковтың ұсыныстарын қабылдау: 

а) 1955-1958 жж. «Буря» және «Буран» өнімі Р-7 ҚБЗ-ын сынақтан 

өткізу үшін КСРО Қорғаныс Министрлігінің ғылыми-зерттеу және сынау 

алаңы Қазақ КСР-нің Қызылорда және Қарағанды облыстарында, Жаңа 

Қазалы және Жусалы аудандарында орналасатын болады. 

2. Малышев, Сабуров және Жуковқа үш апталық мерзім ішінде КСРО 

Министрлер Кеңесіне көрсетілген сынақ алаңының құрылысын жүргізу және 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету үшін жасалынатын іс- шараларды дайындап 

көрсету міндеттелсін» [74]. 

Сынақ алаңын салу үшін шөл даланың едәуір бөлігі - Қазақстанның 

Қызылорда облысындағы Қазалы және Жусалы аудандарының арасы (бұл 

жерде 1954 жылы топографтар мен геологтардың бір тобы жұмыс істеді), 

Москва-Ташкент темір жолы бойындағы Төретам бекетінің маңындағы 
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аймақ бөлінді. 1955 жылдың алғашқы жартысында болашақ сынақ алаңының 

орны «Тайга» шартты атауына ие болды. 

КСРО Қорғаныс министрінің бұйрығымен 1955 жылдың 19 

наурызында сынақ алаңының бастығы болып артиллерия гвардия генерал-

лейтенанты (1943 ж.) А. И. Нестеренко (30.03.1908 - 18.06. 1995), штаб 

бастығы болып полковник А. С. Буцкий тағайындалды. Басқару орталығын 

А. А. Васильев. А. И. Носов. А. Г. Метелкин және Капустин Яр сынақ 

алаңындағы сынақ жұмыстарынан тәжірибесі бар 50-ге жуык офицерлер 

кұрады. 

А.И.Нестеренко 1955 жылдың маусымының басында болашақ сынақ 

алаңының орнын алғаш көрген сәтін былай деп есіне алады: «Жусалының 

далалық аэродромына қонып, ұшақтан түскен бетте күйіп тұрған даланың 

шыжыған ыстығы бетті шарпыды. Біз үшін үйреншікті емес аптап ыстықтан 

деміміз тарылып, жарқыраған күн көзді аштырмады. Маршал 

М.И.Неделиннің адъютанты «Бұл сізге Фин моншасы емес, Орталық 

Азияның құмды шөлі», - деді [75.11-19]. 

Сонымен қатар, А.И.Нестеренко: «Дегенмен, алғашқы сапарым 

барысында менде түрлі сезімдер пайда болды. Үрей, үміт, болашаққа деген 

сенім,  еш қиындыққа қарамастан осы сынақ алаңын саламыз деген сенім», - 

деп жазады. 

Маман-кадрларды іріктеу барысында да үлкен қиындықтарға тап 

болады. Көптеген офицерлер мен қызметкерлер сынақ алаңының шөл 

далалық аумақта салынатынын біле сала жұмыстан бас тартып, түрлі 

сылтаулар айта бастайды. Колит, гастрит, гипертония, малярия, туберкулезге 

бейімділік сияқты түрлі ауру түрлерін ойлап табады. Мамандарды иландыру, 

көндіру және түсіндіру жұмыстары қиынға түсті. А.И.Нестеренкоға оның 

орынбасарлары А.С.Буцкий, А.Г.Карась, К.В.Герчик, Н.М.Прошлецов, 

В.И.Ильюшенко, А.И.Носов, А.А.Васильев, А.П.Метелкин, Н.Д.Силин, 

В.А.Лебедев, И.К.Кругляк, маршал М.И.Неделин және Қорғаныс 

министрлігінің кадрлар бөлімі көмекке келеді [76.107-109].  

Тұңғыш космодромның бар ауыртпашылығы - шөл далада жобалау 

және құрылыс жұмыстарын жүргізу, сынақ алаңының қалыптасу кезеңі (ұшу 

алаңы, зымыран бөлшектері құлап түсетін алаңдар, зымыранның ұшуын 

радиобасқару және өлшеу пункттері), алғашқы сынақтарды ұйымдастыру, 

маман-кадрлар мен офицерлерді іріктеу, олардың тұрмыс-жағдайын ретке 

келтіру сияқты іс-шараларды қысқа мерзім ішінде жүзеге асыру 

А.И.Нестеренконың үлесіне тиді. 

Зымыран бөлшектері құлап түсетін алаңдар, зымыранның ұшуын 

радиобасқару және өлшеу пункттері үшін жаңа жер телімдері қажет болды. 

1955 жылдың 19 қазанында А.И.Нестеренко ҚазКСР Министрлер Кеңесінің 

Төрағасы Д.А.Қонаевқа хат жолдайды: «КСРО МК 1955 жылдың 29 

сәуіріндегі Қаулысы және ҚазақКСР МК 1955 жылдың 18 мамырындағы 

Өкіміне сәйкес Қорғаныс Министрлігіне Қызылорда облысындағы 290000 га 

жердің сыртында Ақтөбе, Ақмола, Қызылорда, Қостанай және Қарағанды 
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облыстарының аумағынан әрқайсысы 400 га 5 жер телімі мен 200 га 7 жер 

телімі бөлінуі тиіс» [75.25]. 

Бірақ Д. А. Қонаев ол жерлердің бағындық жерлер мен мал өрістері 

екендігін айтып бас тартады. Мәселені шеше алмаған А.И.Нестеренко 

Қазақстан КП Бірінші Хатшысы Л.И.Брежневке кіріп, мәселе оң шешімін 

табады. 

Сынақ алаңындағы құрылыс жұмыстары 1955 жылдың қысының 

екінші жартысынан басталды. Алғашында құрылысшылар шатырларда 

тұрды, көктемде Сырдарияның жағасында алғашкы жер үйлер салына 

бастады, 5 мамырда тұрғын үй қалашығының алғашқы іргетасы (ағаштан) 

қаланды. 

Осы уақытта бір мезгілде интенсивті түрде негізгі сынақ, ғылыми-

зерттеу және қызмет көрсету көрсету мамандарын дайындау басталды. 

Космодромның ғылыми бағыты А.А. Васильев, тәжірибе-сынақтарды 

жүргізу - А.И. Носов, сынақтарды талдау қызметі - В.А. Боков, барлық 

қызметтерді реттеу және жалпы басшылық - A.M. Войтенко, материалдық-

техникалық жағынан қамтамасыз ету - Н.Н. Васильевке тапсырылды. 

Олардың әрқайсысы өз істерінің шеберлері болды. 

Жаңа сынақ алаңының орны анықталғаннан кейін сынақшылардың 

болашақ қаласының орны да анықталды. Инженер-полковник А.А.Ниточкин 

жетекшілік ететін ҚМ №31 ОЖИ жобалау тобы Капустин Яр сынақ алаңы 

мен сол кездегі ірі әскери қалашықтардың жобасына ұқсаған, 20 жылға 

арналған Бас жоспарды даярлады. 

Космодром құрылысының жетекшісі болып белгілі әскер құрылысшы 

Г.М.Шубников тағайындалды. 

1955 жылдың екінші жартысында Набережная мен Пионерская 

көшелерінде ағаштан әкімшілік және тұрғын үй ғимараттарын салу 

құрылысы (негізінен барак түріндегі үйлер) жалғасын тапты, кейіннен бұл 

ауданға «Ағаш қалашық» («Деревянный городок») атауы берілді. Сынақ 

алаңында жұмыс істейтін азаматтар мен әскери қызметшілердің жалпы саны 

1955 жылдың соңына қарай 2 500 адамнан асты. 

1956 жылдың жазында «Десятая площадка» (кейінен Гагарин көшесі) 

аталып кеткен кварталда кірпіштен казармалық қалашық салу құрылысы 

басталып кетті. Кейін ауыз екі әңгімеде бүкіл «Заря» поселогын осылайша 

атап жүрді (кейіннен - Ленинск поселогы мен Ленинск каласы). 1956 жылдың 

соңында полигонның әскери қызметшілері үшін жаңа пошталық мекен-жай - 

«Қызылорда-50» орнатылды (1960 жылдың соңында ол «Ташкент-90» деген 

атаумен ауыстырылды). 1957 жылдың басында сынақ алаңындағы адам саны 

4 000 тұрғынды құрады [77.17-18]  

Бастапқы жобада поселок өзеннің екі жағасында орналасады деп 

қарастырылған болатын, бірақ күшті көктемгі су тасқыны кейіннен бұл 

шешімнен бас тартуға мәжбүр етті, оның үстіне өзен арқылы көпір салу 

едәуір каржы шығыны мен уақытты қажет етті. Поселок құрылысы өзеннің 

оң жағалауында қанат жайды, су басып қалудан қорғану мақсатында 
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поселоктың оң жақ бөлігінде арнайы екі метрлік бөгет тұрғызылды. 

1958 жылдың 29 қаңтарында Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесі Президиумы 

Жарлығымен 10-алаңдағы «Заря» аталып кеткен поселок Ленинский деп 

 

 
       9 сурет - 1961 жылы ұшырылған «Восток» ғарыш кемесі 

 

аталатын болды. Алғашында жоба бойынша бұл поселокта 5 мың адам 

тұрақты тұрады деп есептелген болатын. Алайда, сынақ алаңында өткізілген 

кеңейтілген тәжірибелік-сынақ жұмыстарының арқасында 1959 жылдың 

аяғында «Заря» тұрғындарының саны 8 мың адамға жетсе, 1960 жылдың 

соңында 10 мың адамнан асты. 

1950-жылдардың соңы мен 1960-жылдардың басында Осташев - 

Коммунальная - Носов - Ленин, Носов - Коммунальная - Шубников - Речная 

көшелерінің шекараларында жаппай үш қабатты кірпіш үйлер, Ленин 

алаңында универмаг пен сынақ алаңы штабы - төрт қабатты ғимараттар 

салына бастады [78.20-21]. 

1960-жылдардың соңы – 1970-жылдардың басында Мир-Янгель-

Сейфуллин-Карл Маркс көшелерінің шекарасында «Даманский» деген ресми 

емес атауға ие кірпіштен бес қабатты үйлерден тұратын шағын аудан 

құрылысы жүргізілді. 1970-жылдардың ортасына таман бұл ауданның 

құрылысы бес қабатты панель үйлер салумен жалғасты. 1970-жылдардың 

соңында Ленинск тұрғындарының саны 70 мыңға жетті. 

Қаланың өсуі 1980-жылдары «Энергия-Буран» ғарыштық 

бағдарламасының дамуына байланысты КСРО-ның түкпір-түкпірінен 

маман-кадрлардың ағылуымен қарқынды жүрді. Осы жылдары қаланың 

оңтүстік-батыс бөлігінде – Бесінші, Алтыншы, Жетінші шағын аудандары 

салына бастады. Бұл аудандарда тоғыз қабатты панель үйлер де тұрғызылды. 
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1990-жылдың қарсаңында қаланың тұрғын-үй қоры 1 млн кв. м 360 көп 

қабатты үйлерді құрады. Халық саны космодром тұрғындарын қоса 

есептегенде 140 мың адамға жетті [79]. 

1957 жылдың 15 мамырында кейіннен Р-7 «Союз» зымыран-

тасымалдаушысының прототипі болған 8К71 №5Л құрлық аралық 

баллистикалық зымыраны, артынша 4 қазанда Жердің тұңғыш жасанды 

серігі ғарышқа ұшырылды. Осы жылы 3 қарашада екінші ЖЖС ұшырылды. 

1959 жылдың 4 қазанында Айдың арғы бетін суретке түсірген «Луна-3», 1960 

жылы «Восток» зымыран-тасымалдаушысы ұшырылды [80]. 

5-ші ҒЗСА 1961 жылы 12 сәуірде космосқа тұңғыш адам - Ю. А. 

Гагарин ұшқаннан кейін «Байқоңыр космодромы» (баспасөзде жариялану 

және т.б. мақсаттар үшін) деген ресми атауға ие болды. 

1966 жылы Франция Президенті Шарль де Голльдің сынақ алаңына 

сапарына байланысты Ленинский  поселкесіне қала лауазымын беру туралы 

мәселе туындады. Қаланы Звездоград атау туралы ұсыныс түседі, бірақ Қазақ 

КСР-і үкіметі қарсылық танытып, Ленинск атауына тоқталады. 1966 жылдың 

21 маусымында Қазақ КСР Жоғары Кеңесінің Президиумы Бұйрығымен 

Ленинский поселкесі облысқа бағынатын қалалар санатына жатқызылып, 

Ленинск деп аталатын болды. Осы атаумен 29 жыл өмір сүрді. 1995 жылы 

Қазақстан Республикасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Шешімімен 

Байқоңыр қаласы атанды [79.9]. 

 

 
 

10 сурет - Байқоңыр қаласы (1995 жылға дейін Ленинск қаласы) 

        

Байқоңыр космодромы қазақ жеріндегі ең үлкен және өте күрделі 

инженерлік құрылыс қана емес, ғылыми-техникалық орталық болып 

есептеледі. 
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Байқоңыр космодромынан ғарыш корабльдерімен қатар 

геостационарлық орбитаға барлық ғарыш аппараттары (байланыс, телехабар, 

ГЛОНАСС ғарыштық навигациялық жүйесіне) ұшырылады. Сонымен қатар 

космодром ғарыш аппараттарын төменгі және орта орбиталарға  (Метеор 

метеорологиялық жүйесіне, Жердің табиғи ресурстарын зерттеу, т.б.), 

автоматты планета аралық және коммерциялық ұшырылымдарды жүзеге 

асырады.  

Байқоңыр космодромының ғарышты игерудегі салмақты үлесі - 

«Протон» зымыран-тасымалдаушыларының планета аралық станциялармен 

Айға, Венераға, Марсқа жіберілуі, ұзақ мерзімді «Салют» және «Мир» 

орбиталық станцияларының ұшырылуы болды. Космодром «Восток», 

«Восход», «Салют», «МИР», «Марс», «Венера», «Луна» и «Энергия-Буран»  

ғарыштық бағдарламалары мен жобаларын жүзеге асыруда қолданылды. 

Байқоңыр «Мир» жобасын жүзеге асыруда ерекше рөл атқарды. Бұл 

жобаға 220 ұйым мен 80 ғылыми-зерттеу мекемелері қатынасты. «Мир» 

станциясында 104 адам, олардың 62-і шетелдік азаматтар барып қайтты. 

Медицина, биология, техника және астрофизика салаларында 31000 

тәжірибе жүргізілді. 

Космодромның маңызы ұлттық ғарыштық бағдарламаларды жүзеге 

асыруда әр бағдарлама бойынша ұшырылған ғарыш аппараттарының (ҒА) 

санымен бағаланады. Жерді ғарыштан бақылау және қашықтықтан алдын-

ала бақылау мақсатында ұшырылатын ҒА 70%-дан астам болса, байланыс 

және телехабар бойынша ҒА  25% -ы, метеорологиялық қамтамасыз ету үшін 

ҒА 40% -ы, ғылыми зерттеулерде ҒА  30% -дан астамын құрайды екен [81]. 

Бүгінде Байқоңыр космодромын Ресей Федерациясы 2050 жылға дейін 

жалға алған. Жыл сайынғы жалға алу құны - 115 млн ш.б. құрайды. 

Әлемде 2015 жылдың өзінде ғана 86 ғарыш зымыран-

тасымалдаушылары ұшырылыпты. Көпшілігі Ресей Федерациясына тән – 26 

рет ұшырған (2-еуі сәтсіз), олардың 18-і Байқоңырдан ұшырылған. АҚШ 20 

рет (2-еуі сәтсіз), Қытай 18 рет, Еуропа космодромынан – 12 зымыран, 

Үндістан – 5, Жапония – 4 және Иран – 1 зымыран ұшырған [72].     

Ғалымдардың пікірі бойынша, әлемдік практика көрсеткендей, 

космодромдарды құру мынадай талаптарды есепке ала отырып іске 

асырылады екен: 

- жекелеген бөліктердің құлап түсуі үшін қажетті аудандармен 

қамтамасыз етілуі; 

- халық тығыз орналасқан аудандардан алшақтығы; 

- колайлы ауа-райы мен сейсмологиялық жағдай; 

- шет мемлекеттердің аумақтарынан алшақ болуы және белсенді көлік 

жолдарының өтпеуі; 

- қолда бар көлік байланыстарын пайдалану мүмкіндігі; 

- ғарыш саласының өнеркәсіп орындарына салыстырмалы түрде жақын 

орналасуы. 

Бүгінгі практика көрсетіп отырғандай, әлемнің барлық космодромдары 
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дерлік Мұхит, теңіз жағалауы, шөлдерде орналасқан екен, тек Қытай мен 

КСРО ғана өз космодромдарын құрлық тереңдігіне салған.  

 
11 сурет - Әлем елдерінің космодромдары 

 

Мәселен АҚШ-ның космодромдары Тынық мұхитының Оңтүстік-

Оңтүстік-батысы, Орталық және Оңтүстік жағалауларында салынса, Иранда 

елдің солтүстік бөлігінде Деште-Кевир шөлінде, Жапонияда Тынық 

мұхитының жағалауына, т.б. орналасқан. Оны мына жоғарыдағы картадан да 

анық көруге болады. 

Сынақ алаңының ондаған жылдармен жалғасқан әлеуметтік- 

экономикалық, моральдық-психологиялық зардаптары да әжептәуір болды.  

«Ұшырылған космос корабльдері мен зымырандар айналаны қоршаған 

табиғи ортаға елеулі өзгерістер енгізетіні айқындала түсті»,- деп есептейді 

академик Қ.Бекішұлы және ол өзгерістерді төмендегіше көрсетеді:  

1) Ұшырылған ғарыш корабльдері және басқа да ғарыш аппараттары 

ғасырлар бойы табиғи жолмен қалыптасқан ауа режимін төтеннен бұзып 

жіберетіні белгілі болды. 

2) Ғарыш корабльдерін тасымалдайтын зымырандардың пайдаланатын 

отындары улы (радиоактивті) қосылыстардан тұратын болғандықтан, 

айналаны қоршаған ортаның мөлшерден тыс улануына әкеп соғады. 

3) Ғарыш кеңістігіне ұшырылған зымырандар өсімдік әлеміне, 

жануарлар дүниесіне айрықша әсер ететінін арнаулы түрде жүргізілген 

ғылыми-зерттеу жұмыстары толығымен дәлелдеді. Биосферадағы тірі 

ағзалардың тіршілік ететін табиғи ортасы кенет бұзылып кеткендіктен, 
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олардың биологиялық жүйелері мүлдем бұзылып, өте қаупті мутациялық 

(секірмелі) өзгеріс туатыны байқалады. 

4) Ұшырылған зымырандардың жұмыстан шыққан бөлшектері жерге 

құлап түсіп, оны ластайды, себебі, ол бөлшектерде радиоактивті қосылыстар 

бар. Ол жерлер не егін егуге, не мал жаюға жарамай қалады. Зымырандарға 

жағылатын отын улы (радиоактивті) және усыз қосылыстардан тұрады. 

а) усыз отынның негізгі компоненті – сұйық күйіндегі (радиоактивті) 

оттек пен Т-1 маркалы жермай (керосин), сонымен қатар сұйық оттек және 

сұйық күйіндегі (радиоактивті) оттек болады; 

б) өте улы зымыран отынының құрамында – улы тотықтандырғыш 

типіне жататын «самин» және «меланж» болады. Оның сыртында 

симметриялы емес радиоактивті диметил гидразин (гептил) болады. Аталған  

компоненттер 1-сыныптағы өте улы қосылыстардың қатарына жатады. Бұл 

улы заттар адамзат баласының тіршілігін, өсімдік әлемін, жануарлар 

дүниесін айрықша уландырады [82]. 

Ресей Академиясы Медицина Ғылымдары Сібір бөлімінің Новосибирь 

биохимия институты ғалымдарының пайымдауынша, гептил мен 

зымырандардың жұмыстан шыққан бөлшектері құлап түсетін аудандардағы 

тұрғындардың аурушаңдығы арасындағы себеп-салдарлық байланыс бүгінде 

дәлелденді [83]. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1 Байқоңыр космодромының салыну себептерін көрсетіңіз. 

2 Космодром салу үшін таңдалған алғашқы үш нұсқаны атап, соның 

ішінде неге Қазақстан жері таңдап алынғандығын түсіндіріңіз 

3 Байқоңыр космодромының құрылысын жүргізу және оны іске қосу 

барысындағы кеңес ғалымдарының, әскери қолбасшылардың, қатардағы 

жауынгерлердің, қарапайым халықтың еңбегін сипаттаңыз. 

4 Байқоңыр қаласының салыну тарихына шолу жасаңыз. 

5 Байқоңыр космодромының Қазақстан үшін пайдасы мен зиянына 

тоқталыңыз. 

 

5 Сарышаған сынақ алаңының салыну тарихы 

 

КСРО ӘӨК-не жұмыс істеген Қазақстан аумағындағы алып жабық 

құрылымының бірі – Сарышаған сынақ алаңы.  

1956 жылдың 17 тамызында КСРО Министрлер Кеңесінің Қаулысы 

негізінде №03080 әскери полигон бөлімін құру туралы шешім қабылданды. 

Жаңа полигонға «А», ал зымыранға қарсы қорғаныс (ЗҚҚ) сынақ кешеніне 

«А жүйесі» («Система А») шифрі берілді. 

Полигонның орналасу аймағы ретінде орталық басқару пункті 

Сарышаған елді мекенінде орналасқан Балқаш көлінің батысындағы ұлан-

байтақ Бетпақдала жері таңдап алынды. 



65 

 

Сонау 1947 жылы Семей сынақ алаңына орын таңдау барысында, 

арнайы комиссия алты ауданда зерттеу жұмыстарын жүргізген еді [56. 266-

267]. Олардың қатарында Балқаш көлінің батыс ауданы да бар болатын. Бірақ 

ол жолы таңдау Ертістен батысқа қарайғы Семей өңіріне түскен еді. Бірақ 

бұл жолы сол Балқаш көлінің батыс ауданына таңдау түсіп, Сарышаған 

сынақ алаңына Қарағанды, Жамбыл облыстары аумағынан жерлер бөлініп, 

кейіннен Ақтөбе, Қызылорда облыстарының аумағынан қосымша жерлер 

бөлу де қарастырылды. Еркін жүруге тыйым салынып, тікенекті сыммен 

қоршалған осы аймақта аты картада кездеспейтін сынақ алаңының 

әкімшілдік орталығы - жабық Приозерск қаласы да пайда болды.  

Сарышаған сынақ алаңының өмірге келуі де сол АҚШ-мен 

байланысты. 

1953 жылдың 20 тамызында АҚШ-ның Канаверал мүйісінде 

«Редстоун» атты тұңғыш орта қашықтықтағы баллистикалық зымыран 

ұшырылып, кейін оны Батыс Еуропада орналастыру жоспарланды. Сонымен 

қатар АҚШ-да 8000 км қашықтықта ұшатын баллистикалық зымыранды 

жасау мүмкіндігі негізделіп, АҚШ ӘӘК «Атлас» деп  аталатын бірінші 

құрлық аралық баллистикалық зымыранды жасауға тапсырма беріледі.  

Осы оқиғалардан хабардар белгілі кеңестік әскери қолбасшылар – 

маршалдар Соколовский, Жуков, Василевский, Неделин, Конев, Вершинин, 

Яковлев 1953 жылдың тамызында КОПК ОК Президиумына хат жолдайды. 

Хатта КСРО үшін төнген қауіптің ауқымына баға беріліп, зымыранға қарсы 

қорғаныс құралдарын ойластыру туралы ұсыныстарын білдіреді. Әскери 

қолбасшылар  «Жақын арада қарсыластарымызда еліміздің стратегиялық 

маңызды нысаналарына дейін жететін алыс қашықтықтағы баллистикалық 

зымырандардың пайда болу қаупі бар. Бірақ біздің әуе қорғанысындағы 

күштеріміз баллистикалық зымырандармен күресуге жарамсыз, сол себепті 

тиісті өнеркәсіп министрліктеріне баллистикалық зымырандарға қарсы 

құрал жасауға кірісуге тапсырма беруді сұраймыз» [84]. 

Бұл хатты кейіннен Сарышаған сынақ алаңының Бас конструкторы 

болған Г.Кисунько да өз естелігінде растайды [85]. 

1953 жылдың қыркүйегінде КОПК ОК маршалдардың хатын талқылау 

үшін ірі ғалымдар мен қорғаныс министрлігі (ҚМ) өкілдерін жинады. 

Олардың ішінде КСРО Қорғаныс министрінің орынбасары Аксель Берг, 

КСРО МК жанындағы Үшінші Бас басқарманың ғылыми-техникалық кеңесі 

Төрағасы Александр Щукин, КСРО ҒА Радиотехника зертханасының 

директоры Александр Минц болды.  

Орталық Комитет шешіміне сәйкес 1953 жылдың 28 қазанында КСРО 

МК «Зымыранға қарсы қорғаныс құралдарын жасау мүмкіндігі туралы» өкімі 

шығады.        

1956 жылдың 3 ақпанында Қорғаныс министрлігі мен Қорғаныс 

өнеркәсібі министрлігінің ұсыныстары негізінде КОПК ОК мен КСРО МК-

нің бірлескен «Зымыранға қарсы қорғаныс туралы» қаулысы қабылданды. 

Қаулыға сәйкес Қорғаныс өнеркәсібі министрлігіне зымыранға қарсы 
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қорғаныс құрылғысының (ЗҚҚ) жобасын жасауға, ал Қорғаныс 

министрлігіне зымыранға қарсы қорғаныс сынақ алаңын салуға тапсырма 

беріледі. Жүйенің Бас конструкторы болып Г.В.Кисунько тағайындалды.   

Артынша 1956 жылдың 18 тамызында КОПК ОК мен КСРО МК «А 

жүйесі» («Система А») аталған ЗҚҚ тәжірибе кешенін құру, оның құрылысы, 

тәртібі және мерзімі туралы Қаулысын қабылдады. Министрліктер мен тиісті 

ұйымдар нақты тапсырмаларын алды. Қорғаныс министрлігінде ЗҚҚ сынақ 

алаңы - «А» сынақ алаңының орналасу орнын анықтау мақсатында арнайы 

комиссия құрылды. Оны майдангер, Кеңестер Одағының Батыры, 

артиллерия генерал-лейтенанты Сергей Ниловский басқарады.   

Бірнеше нұсқаның ішінен КСРО Әуе қорғанысы күштерінің Бас 

қолбасшысы, Маршал Сергей Бирюзов Балқашқа таңдау жасайды. 

1956 жылдың 30 шілдесі күні КСРО Қорғаныс министрінің Бұйрығына 

(№0068) сәйкес Балқаш көлінің жағалауында Бетпақдала шөлінде, 

Сарышаған теміржол станциясына жақын жерде жаңа Балқаш сынақ 

алаңының (кейін № 10 мемлекеттік ЗҚҚ ғылыми-зерттеу тәжірибе сынақ 

алаңы – 03080 әскери бөлім, Сарышаған сынақ алаңы атымен де белгілі) 

құрылысы басталды. Бұл күн бізге белгілі Сарышаған сынақ алаңының туған 

күні болып есептеледі. Кейінірек 1961 жылдың 30 желтоқсанындағы КСРО 

Қорғаныс министрінің Бұйрығымен (№00149) 30 шілде 03080 әскери 

бөлімінің жыл сайынғы атап өтетін мерекесіне айналды. 

Балқаш көлінен Сарысу өзеніне дейін, Мойынты селосынан 

Мыңаралға дейінгі алып аумақ құрылыс алаңына айналды.  

Кейін оның жер көлемі 81200 кв. км құрады. Бұл Еуропаның Моцарт 

елі - Австрия (83879 км²) немесе Бельгия (30 528 км²) мен Нидерланды 

(41543 км²) сияқты екі мемлекеттің аумағына сәйкес келеді. Сынақ алаңы 

солтүстігінен оңтүстігіне дейін 250 км, батысынан шығысына дейін 600 км 

алып жатты. 

 

  
12 сурет - Сарышаған сынақ алаңы     13 сурет - Австрия мемлекеті аумағы 

 

Сынақ алаңына таңдалған аумақпен танысу, зерттеу жұмыстары 

Балқаш қаласының тірек базасынан ұшырылған АН-2 ұшағы және жеңіл 
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көліктермен кейбір аудандарын айналып өту арқылы жүргізілді. Ауданмен 

танысу кезінде Қарағанды мен Жамбыл облыстарының облыстың атқару 

комитеттері, Қарағнды мен Алматы геологиялық басқармалары мен басқа да 

жергілікті ұйымдар ұсынған құжаттар мен материалдар пайдаланылды. 

Сынақ алаңының әкімшілдік орталығы Балқаш көлінің жағалауында 

салынған Приозерск қаласы болды. Сынақ алаңының тұңғыш Бастығы болып 

Степан Дорохов тағайындалды.  

Баллистикалық зымыранға қарсы құрылғы – сынақ алаңы жұмысына  

1957 жылдың ортасына таман үш мыңнан астам офицерлер, жүз мыңнан 

астам солдаттар тартылған. КСРО ҒА корреспондент-мүшесі, Бас 

конструктор Г.В.Кисунько басшылығымен ондаған ғылыми-зерттеу 

институттары мен конструкторлық бюролардың мыңдаған ғалым-

конструкторлары қызмет еткен [86. 3].  

Приозерск қаласының «өкіл әкесі» КСРО маршалы М.И.Неделин 

болды. ЗҚҚ 1-конструкторлық бюроның (КБ-1) Бас конструкторы 

Г.В.Кисунькоға Приозерск қаласын салу туралы ұсынысты алғаш болып 

білдірген де осы М.И. Неделин еді: «орта қашықтықтағы баллистикалық 

зымырандар құлап түсетін жаңа аймақ Балқаш көлінен батыста орналасқан 

Бетпақдала шөлінде салынады. Бұл табиғаты қатал шөлді аудан, мал жаюға 

да жарамайды. Тасты, сусыз, құнарсыз шөл. Бірақ полигонның басты тұрғын 

қаласын Балқаш көлі түбінен салуға болады. Оның суы таза, сондықтан құла 

дала жағдайында қала тұрғындары рақатқа бөленер еді...» [85]. 

Сол жылдардың өзінде «А» жүйесі өте күрделі кешен болып, мынадай 

бірнеше бөліктен тұрды [84]: 

1. Жүйенің негізгі басқару-есептеу орталығы мен орталық есептеу 

станциясы. 

2. Зымыранға қарсы нысананы дәл бағыттауғ арналған үш радар, 

олардың әрқайсысы баллистикалық нысандарды анықтау мен қадағалауға 

арналған радарлық арнадан, зымырандарды атуға және бақылауға арналған 

радиолокациялық каналдан тұрды. 

3. Зымыранға қарсы радиолокациялық радар және оған басқару 

командаларын беру үшін ілеспе станция 

4.  Зымыранға қарсы қондырғылар орналасқан бастапқы позиция. 

5. Зымыранға қарсы құрылғыларды дайындайтын техникалық позиция. 

1957 жылдың қазанында Сарышағаннан зымыранға қарсы В-1000 

қаруы бірінші сынақтан өтті. Ал 1960 жылдың басында бірнеше кешенді 

сынақтар жасалды. 1960 жылдың 24 қарашасында Р-5 баллистикалық 

зымыранының бастиегі сәтті жойылды. Бұл алғашқы тәжірибеге дайындық 

қарсаңындағы сәтті Бас конструктор Г.Кисунько былайша суреттейді: 

«...Сынақ алаңына жан біткендей. Атом зарядымен Р-5 баллистикалық 

зымыранын ұшыру күтілуде. Сынақ алаңында мұндай маңызды оқиға әлі 

болған жоқ. Бір топ көмекшілерімен маршалл Неделин, әріптес-

конструкторларын ертіп Королев және министр орынбасары келді. Р-5 

зымыранын ұшыруға бәрі сақадай сай...сәтті ауа-райын күту ғана қалды... » 
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Дегенмен, одан кейінгі 13 сынақ сәтсіз болды. Артынша 1961 жылдың 

4 наурызында ол Капустин Ярдан ұшырылған Р-12 баллистикалық 

зымыранының бастиек бөлігін жойды. Бұл оқиға баллистикалық зымыранға 

қарсы тұңғыш қарудың пайда болғанын әлемге паш етті. 

Г.В.Кисунько нұсқауымен Р-12 баллистикалық зымыранының 

жойылғандығы туралы фотоальбом қосымшасымен акт жасалады. Бас 

конструктор сынақ алаңының бастығы С.Д.Дороховпен бірге КОКП ОК Бас 

хатшысы Н.С.Хрущев атына төмендегідей мазмұндағы жеделхат жолдайды:  

«1961 жылдың 4 наурызы күні «А» сынақ алаңы аумағына Қорғаныс 

министрлігінің зымыран сынақ алаңынан салмағы 500 кг Р-12 баллистикалық 

зымыраны ұшырылды. Мақсаты – зымыранға қарсы құрылғының қызметі 

мен мүмкіндіктерін тексеру. «А» жүйесі құрылғылары ұшырылған Р-12 

зымыранын 1500 км қашықтықтан көре алды... 25 км биіктікте жерден 

ұшырылған зымыранға қарсы құрылғы баллистикалық зымыранның бастиек 

бөлігіне дөп тиіп бөлшектей бастады. Жерге құлап түскен зымыран 

бөлшектерін іздестірудеміз. Осылайша, отандық және әлемдік тәжірибеде 

тұңғыш рет зымыранға қарсы қорғаныс жүйелері баллистикалық 

зымыранның ұшу бағыты бойынша соққы беруге қабылетті екендігін 

көрсетті. Сынақ «А» жүйелері жоспарланған бағдарламаға сәйкес 

жалғасуда» [86. 71]. 

Бұл сәтті сынақ кездейсоқтық болған жоқ. 1961 жылдың наурыз-

маусым айларында осындай 29 сәтті сынақтар жүргізіледі.  

Сол кездегі КОКП ОК Бірінші хатшысы Н.С.Хрущевтің «Біздің 

зымыранымыз ғарышта шыбынға да дөп тиеді» («Наша ракета, можно 

сказать, попадет в муху в космосе») [87], - деп мақтануы осы оқиғалармен 

байланысты еді.  

Кеңес ғалымдарының айтуынша, америкалықтардың бұл нәтижеге қол 

жеткізуі үшін 23 жыл уақыт керек болған. АҚШ мұндай құрылғыны тек 1984 

жылдың 10 маусымында сынақтан өткізген. 
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14 сурет - Сарышағаннан ұшырылған алғашқы зымыранға қарсы 

сынақ 

 

1960 жылдың 1 мамырында «белгісіз» Приозерск қаласында еңбек 

етуші ұшқыш - Борис Бункин Свердловск маңында америкалық У-2 

зымыранын,  1962 жылдың 27 қазанында Қазақстан жерінде жасалған С-75 

зымыраны Кубаның Банес қаласы маңында екінші  У-2-ні ұшырып түсіреді. 

Вьетнам соғысы жылдары 1965 жылдың 24 қарашасында әлемдегі тұңғыш 

әуе шабуылына қарсы ұрыста Приозерск АҚШ-ның әскери-әуе күштеріне 

нағыз тосқауыл ұйымдастырды.  

Сынақ алаңының тұңғыш Бастығы, генерал-лейтенант Степан 

Дмитриевич Дороховтың кенеттен қайтыс болуымен орнына генерал-майор 

М.И.Трофимчук тағайындалды. Кейіннен КСРО ыдырағанға дейін сынақ 

алаңының басшылары мына кісілер болды:  

- генерал-майор Трофимчук Михаил Игнатьевич 1966–1969 жж.; 

- генерал-майор Марков Павел Иванович 1969–1973 жж.; 

- генерал-лейтенант Спиридонов Евгений Кириллович 1973–1980 жж.; 

- генерал-лейтенант Кузиков Валентин Иванович 1980–1984 жж.; 

- генерал-майор Боровков Николай Георгиевич 1984–1989 жж.; 

- генерал-майор Тарасов Анатолий Васильевич 1989–1994 жж.. 

Кеңестік ғылымның өкілдері жаңа жүйелерді жасауғ, сынақ алаңында 

жүргізілген зерттеулер мен сынақ жұмыстарын үйлестіруге қатысты. 

Олардың арасында П.Д.Грушин, А.Л.Минц, С.А.Лавочкин, В.Е.Зуев, 

В.П.Бармин, Б.В.Бункин, С.А.Лебедев, Г.В.Кисунько, т.б. болды. 
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Сынақ алаңы үнемі қосымша жерлерді қажет етіп отырды. Қосымша 

жерге қатысты мәселені Бас конструктор Кисунько өз естелігінде былайша 

есіне алады: «Бізге зымыранға қарсы құрылғылардың бөлшектері құлап 

түсетін қосымша жерлер қажет болады», - дегенімде маршалл Неделин «еш 

мәселе туындамайды. Бетпақдала шөлін құдай, шындығында шайтан жерден 

кенде етпеген», - деп жауап берді». 

Архив деректерінің мәліметтері Қорғаныс министрлігінің «А» жүйесі 

үшін қосымша жерлер бөлу туралы сұранысына сәйкес КОПК ОК мен КСРО 

МК 1959 жылдың 13 мамырындағы №514-232 сс және 1960 жылдың 30 

мамырындағы №560-226 сс қаулыларына сәйкес бөлінетін қосымша жерлер 

туралы ақпараттар береді. Бұл мәліметтер жоғарыда полигон басшылары 

айтқандай  «табиғаты қатал» болғанымен, «шөп өспейтін, адам тұруға 

жарамайтын жерлер» емес екендігін дәлелдейді. Полигонға бөлінетін 

қосымша жерлер Қызылорда, Ақтөбе, Қарағанды, Жамбыл облыстары 

аумағынан берілуі тиіс болды.  

1960 жылдың 8 маусымындағы (№377) ҚазКСР Министрлер Кеңісінің 

аталмыш полигон үшін бөлінетін жер телімдері туралы хатына сәйкес 

Қарағанды облыстық КП Хатшысы М.Соломенцев, Еңбекшілер депутаттары 

облыстық атқару комитетінің Төрағасы В.Шибаевтың Қазақстан КП ОК 

Хатшысы Д.Қонаев пен ҚазКСР МК Төрағасы Ж. Тәшеновке түсірген 

ұсыныстарын (04.08.1960 ж., №20-ОП) зерделеп көрелік.  

Ұсыныста «КСРО Қорғаныс министрлігінің қажеттіліктері үшін 

Жезқазған мен Жаңақорған аудандарынан бөлінуі тиіс жер телімдері 

Байқоңыр, Қарсақпай, Жетіқоңыр совхоздарының, ішінара Ұлытау 

ауданының Сарысу және Ұлытау совхоздары, Қарағанды халық 

шаруашылығы кеңесіне қарасты Кеңгір және Теректі совхоздарының 

пайдалануындағы негізгі жер қорларын қамтитындығы» айтылады [88.183-

185]. Осы құжатта жоғарыда аталған аудан, совхоздардың Қорғаныс 

министрлігі пайдасына алынатын жер телімдері (қысқы, күзгі жайылым 

көздері, тұрғын үйлер, мекемелер, шабындық жерлер), ондағы мал басының 

саны туралы мәліметтер назар аудартпай қоймайды. Мәселен, Байқоңыр 

совхозының пайдалануындағы 553,6 мың га жер көлемінің 350-370 мың га 

берілетін болса, оның ішінде Қарақұм мен Құянқарта, Киіктабан, Ақшала 

шатқалдарындағы шабындық жерлері мен қысқы және жазғы жайылым 

көздері бар еді. Совхоздағы мал басының саны 80,2 мың бас қой, 2,6 мың бас 

ірі қара мал, 1,0 мың бас жылқыны құраса, соның ішінде 60 мың бас қой 

(75%), 1,5 мың бас ірі қара (58%), 800 бас жылқы (80%) сынақ алаңы 

пайдасына бөлінетін жерде жайылады екен. Осы совхозға қарасты 60 қой 

қора, 15 сиыр қора, 3 бұзау қорасы, 85 тұрғын үй, бастауыш мектеп, 15 

керуеттік аурухана және 1 радиостанция бар болып шықты.  

Осында ұсыныстағы Жетіқоңыр совхозына қатысты мәлімет тіпті 

алаңдатады. Совхоздың 683,6 мың га жерінің 533,9 мың га сынақ алаңына 

беру шешілген. Ал ол аумақта 15 сиыр қорасы, 7 бұзау құорасы, 78 қой 

қорасы, 1 жылқы қорасы 283 тұрғын үй, 1 клуб, 4 дүкен, 2 медпункт, 2 
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интернат, 4 мектеп, 1 кітапхана, 2 электр станциясы және 3 радиостанциясы 

орналасқан болып шықты. Совхоза 1960 жылдың 1 шілдесінің көрсеткіші 

бойынша 2,3 мың бас ірі қара мал, 60,7 мың бас қой және 650 бас жылқы 

болған. Мұндай көрініс Сарысу, Ұлытау, Қарсақпай совхоздарына да 

қатысты. 

Қорғаныс министрлігі үшін бөлінетін аталмыш аудандардан көшірілуі 

тиіс мал басы мен тұрғын үй саны туралы Қарағанды облыстық ауыл 

шаруашылық Басқармасының бастығы В.Голушконың төмендегі 

анықтамасы қосымша нақтылай түседі [89.187]:    

 

4.1 кесте - Қорғаныс министрлігіне бөлінетін аумақтан көшірілуі тиіс 

мал басының саны туралы Анықтама 

№ Совхоздар Қой 

(мың бас) 

Ірі қара мал 

(мың бас) 

Жылқы 

(мың бас) 

Тұрғын үй 

(дана) 

1 Байқоңыр 60 1,5 0,8 85 

2 Қарсақпай 25,4 1,0 1,2 48 

3 Жетіқоңыр 60,7 2,3 0,7 283 

4 Сарысу 25 0,2 0,2 100 

5 Ұлытау 14 - - 30 

 Барлығы 185,1 5,0 2,9 546 

  

Осы анықтама мәліметіне сүйенсек, аталмыш совхоздардан 1 500 жан-

ұя көшірілуі тиіс болған. Егер әр жан-ұяда 3-4 адамнан дегеннің өзінде, 

көшірілуі тиіс адамның саны 4500-6000 адамды құрауы әбден мүмкін еді. 

Облыс басшылығы совхоздарды жаңа жерлерге көшірудің шығыны 

алдын-ала есептеу бойынша 55-60 миллион сомды құрайтындығын айта 

келе, осы мәселелерді шешуді сұрап, облыстық комитет басшылары 

Қазақстан КП ОК мен ҚазКСР МК-не бірнеше ұсыныстарды түсіреді: 

«... 2. КСРО МК-нен КСРО Қорғаныс министрлігін өз қаржылары мен 

қорлары есебінен:  

а) 1000 отбасы үшін тұрғын үй және мәдени-тұрмыстық нысаналар 

салуды;  

б) 110-120 мың бас мал үшін мал қораларын салуды;  

в) жиналған азық-түлік, шөпті жаңа жерлерге жеткізуді;  

г) жаңа бөлінген жерлерде гидротехникалық ізденістерді жүргізіп, 

қажетті мөлшерде құдықтар, апандар және тоғандар салуды  

міндеттеуді» сұрайды [88.186]. 

Көріп отырғанымыздай, «мал жаюға жарамайтын» жерлерде жүз 

мыңдаған бас малдың жайылып, жүздеген отбасының тіршілік еткендігі 

анық көрінеді.  

Ақтөбе облысы бойынша 1960 жылы «А» полигоны пайдасына 

бөлінген, оған қосымша 1962 жылы бөлінуі тиіс жер көлемі туралы облыс 

әкімшілігінің мына сызбасы да назар аудартады [89.69] :    
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15 сурет – Ақтөбедегі №231заводтың орналасу жоспары 

 

1962 жылы берілуі тиіс жер көлемі 1960 жылы сынақ алаңының (11284 

әскери бөлім) берілген жер телімінің 2/3 бөлігімен шамалас келеді. 

ҚазКСР Ауыл шаруашылық министрі Г.Мельник 1962 жылдың 1 

маусымында Қазақстан КП Орталық комитетіне жолдаған хатында «А» 

сынақ алаңының аумағын кеңейтуге қатысты қосымша бөлінетін жер 

телімдерін белгілеу мақсатында 1962 жылдың мамырында ҚазКСР МК, Су 

шаруашылығы министрлігі, Ауыл шаруашылық өнімдерін өндіру және 

дайындау министрлігі, КСРО Қорғаныс министрлігі өкілдерінің Қарағанды, 

Қызылорда, Ақтөбе облыстарына іс-сапарлары барысында «ҚазКСР-нен 
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қосымша 6135 мың га жер бөлуді шешкендігін» және соған байланысты 

туындайтын үлкен қиыншылықтарды көрсетеді [88. 34].  

Г. Мельник «оның ішінде 770 мың га – Ақтөбе облысы, 143 мың га – 

Қызылорда облысы, 5102 мың га – Қарағанды облысы және 120 мың га – 

Жамбыл облысы аумағынан белгілендігін» жазады. Ең көп мөлшерде 5102 

мың га жер Қарағанды облысынан бөлінуі тиіс болды (Жалпы сынақ алаңы 

аумағы 81200 шаршы км құраса, оның ішінде 49200 шаршы км Қарағанды 

облысынан болған).  

Министр хаты сынақ алаңы пайдалануына берілетін бұл жерлердің 

Ақтөбе облысының «Тәуіп», Қызылорда облысының «Приарал», «Қарақұм», 

Қарағанды облысының «Байқоңыр», «Қарсақпай», «Жетіқара», «Сарысу» 

сияқты мал фермалары мен совхоздарының пайдалануында болғандығын 

аңғартады. Мұның сыртында жаз айларында (15 сәуір мен 15 қараша 

аралығы) Қызылорда мен Шымкент облыстарының 22 колхозы мен 13 

совхозының малы жайылатын. Сонымен қатар, осы аумақта 1 022 жан-ұя 

немесе 4501 адам қоныстанған екен. Құжат мәліметтеріне сүйенсек, 1961-

1962 жж. аталмыш облыстардың совхоздары мен колхоздарының 4 мың бас 

ірі қара малының – 2 мыңы, 860.5 мың бас қой, ешкісінің – 326 мыңы, 29.8 

мың бас жылқы, түйесінің – 6 мыңы осы сынақ алаңына берілгелі отырған 

аумақта тұрақты түрде жайылған. Мұның сыртында бұл аумақта тұрғын 

үйлер, ондаған мал ұстайтын қоралар, шеберханалар, мал емдейтін медицина 

пункттері, дүкендер, радиостанциялар мен электростанциялар, мал 

тоғытатын астаулар, түрлі суландыру жүйелері, (шахталық және бұрғылау 

құдықтары, плотиналар) болған. Бұған қосымша совхоз жұмысшылары мен 

қызметкерлерінің жеке меншігіндегі 67 тұрғын үй де бар.  

Министр Г.Мельниктің көрсетуінше, облыстардың қолданысынан 

алынғалы отырған бұл жерлердегі құрылыстардың жалпы құны 1962 

жылдың 1 қаңтарына 3434,9 мың сомды құрайды.  

Сонымен қатар аталмыш жер телімдерінің «А» полигоны пайдасына 

берілген жағдайдағы шығын көлемінің төмендегідей болатындығын 

жеткізеді: 

«1. Тікелей шығын көлемі – 3434,9 мың сом (аумаққа бөлінген 

пайдаланылмаған шығындар), оның ішінде жұмысшылардың жеке 

меншігіндегі үйлер – 128 мың сом, колхоздардың құрылысы 215,1 мың сом; 

2. Қосымша қаржы бөлу қажеттілігі, оның ішінде 10 518 мың сом 

суландыру жүйелері үшін (оның 8 990 мың сомы Қызылқұм  құмдарында 

пайдалану үшін); 

3. Көшірілетін тұрғындарға төленетін өтемақы – шамамен 150 мың сом 

көлемінде» [88.36-37]. 

Бұл ұсыныс-талаптардың орындалу барысы, кімнің есебінен қалай 

жүргізілгендігі, нәтижесі әрі қарай зерттеуді қажет етеді.   

Сынақ алаңының Бас конструкторы Г.Кисуньконың өз естелігінде 

алғашқы Р-5 зымыранын ұшыру қарсаңындағы жағдай туралы мынадай бір 

тәубесі бар: «...Мен сол кезде Арал қаласынан солтүстікке қарай небәрі жүз 
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шақырым жерде атом зарядын жарудың техникалық мағынасы, қажеттігі бар 

ма, бұл идея қаншалықты экологиялық тұрғыдан қауіпсіз болатындығын 

ойланбаппын...» [85]. 
Кеш болса да Бас конструктордың осы тәубесінің жөні бар. Архив 

құжаттары да Қазақстан аумағында қоныс тепкен алып сынақ алаңдарының 

«адам тұруға жарамсыз, шөп шықпайтын, мал жаюға жарамсыз» аумақтарда 

ғана орналаспағандығын көрсетеді. Керісінше, олардың мал жайылып, адам 

тіршілік еткен алып аумақтарға жақын орналасып, әлеуметтік-шаруашылық 

және моральдық-психологиялық зардаптармен қатар жүргенін аңғартады. 

Кейін Сарышағанда зымыранға қарсы қорғаныстың жаңа жүйелері 

сыналды. Олардың қатарында А35 және А 135 бар. Бұл құрылғылар ондаған 

жылдар бойы Мәскеуді және Кеңестер Одағының орталық өнеркәсіптік 

аймағын әуе шабуылдарынан сенімді қорғады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1 Баллистикалық зымырандарға қарсы құрылғы - сынақ салаңын салу 

туралы ұсыныстың шығу себебіне тоқталыңыз 

2 Сарышаған сынақ алаңына берілген аумақтарға шолу жасаңыз 

3 Сарышаған сынақ алаңына қосымша жерлер бөлу кезіндегі 

келеңсіздіктерді ашыңыз 

4 Қарағанды облыстық ауыл шаруашылық Басқармасының бастығы 

В.Голушконың анықтамасына талдау жасаңыз 

5 Сарышаған сынақ алаңына берілген аумақ туралы «Бұл табиғаты 

қатал шөлді аудан, мал жаюға да жарамайды. Тасты, сусыз, құнарсыз шөл» 

дегенмен келісесіз бе? 
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Қорытынды 

 

Осылайша, Қазақстан екінші дүниежүзілік соғыс, кейіннен «суық 

соғыс» - жанталаса қарулану жылдары Кеңестер Одағы ӘӨК-нің құрамдас 

бөлігі ғана емес, оның басты буынының бірі болды деуімізге толық негіз бар.  

1992 жылы Ресей Федерациясының арнайы заңымен бұрынғы 

Кеңестер Одағының аумағындағы жабық әкімшілдік-аумақтық құрылымдар 

тізімі бекітіліп жарияланды, кейін бұл тізім бірнеше рет өзгеріп отырды. 

Осында КСРО ӘӨК құрылымдарының саны жағынан Қазақстанның алғашқы 

үштікке кіргенін көреміз. 

Тіпті Қазақстан аумағында әлем, Еуразия және КСРО бойынша ӘӨК-

нің алғашқы немесе ірі алып нысаналарының құрылыстары салынып жұмыс 

істеді. Олардың қатарында Семей ядролық сынақ алаңы, Байқоңыр 

космодромы, Сарышаған сынақ алаңы, ондаған жабық әкімшілдік-аумақтық 

құрылымдар, олардың ерекше категориясын құраған, картада кездеспейтін 

жабық қалалар да бар. 

Жалпы кеңес дәуірінде Қазақстан аумағында КСРО қорғаныс 

өнеркәсібіне қызмет еткен 50-ге жуық құрылымдар жұмыс істеді.  

Төмендегі картадан көріп отырғанымыздай, КСРО ӘӨК-нің алып, 

зиянды нысаналары Қазақстанның өн бойына шоғырландырылды [1]. 

 
16-сурет. Қазақ КСР-дегі КСРО ӘӨК нысандары (толық емес) 

 

Сол жылдары Кеңестер Одағы ӘӨК-нің алғашқы алып құрылымдары 

үшін дәл Қазақстан жерінің таңдап алынғандығы, алғашқы тәжірибелердің 

осында жасалынғандығы ақиқат.           
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 «Суық соғыс» жағдайында өмірге келіп, елдің қорғанысы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз еткен алып нысаналардың құрылысы мен оның 

жұмысын реттеп отыруда қомақты үлесі бар кеңес ғалымдары, инженер-

конструкторлар, әскери шенділер, мемлекет қайраткерлері, қатардағы 

әскерилердің, т.б. мақтанатындай жөні де бар. Олар небір марапаттауларға 

лайық  еді. Олар сол жылдары ғылыми-техникалық прогрестің жетік, заманау 

үлгілерін, өнімдерін өмірге әкелді. Мемлекет тапсырмасын бұлжытпай 

орындады. Көпшілігінің тұтас өмірі сол жабық құрылымдарда өтіп, 

ұрпақтары сонда өмірге келді. Соғыстан кейінгі 1940 жылдардың соңы - 1950 

жылдардың тұрмыстық-материалдық қиыншылықтарын да бастан өткерді. 

Кейін бұл жабық құрылымдар мен қалалардың әлеуметтік 

инфрақұрылымын жетілдіру, тұрғындарының өмір сүру деңгейі мен 

материалдық жағдайын көтеру үшін мемлекет тарапынан жасалынған 

қолдаулар мен қамқорлық та ерекше болды.  

Осы мезетте, сол жабық нысаналар – сынақ алаңдарының өңірлердің 

флорасы мен фаунасына, ең бастысы, халқымыздың денсаулығы мен өміріне 

төндірген қаупі, зияны мен шектірген қасіреті де орасан зор болды. Әскери 

құрылымдардың жергілікті халыққа тигізуі мүмкін жойқын залалы өз 

деңгейінде ескерілмеді. Кейбірінің ауыр зардабы жылдар өткенімен 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, өзінің қара таңбасын, жазылмас жарасын салып 

кетті.  

Бұл нысаналардың салыну тарихы мен қызметін, КСРО ӘӨК 

тарихындағы орны мен үлесін, жергілікті басшылық пен ғалым-

дәрігерлердің ерен еңбектерін, ауыр әлеуметтік-шаруашылық, 

демографиялық, моральдық-психологиялық зардаптарын зерттеу өзінің 

жалғасын табады.  
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Тест сұрақтары 

 

1. 1941 жылдың жаз-күз айларында КСРО-ның батыс өңірлерінен 

елдің шығысына – Поволжье, Батыс Сібір, Орал,  Орта Азия және 

Қазақстанға көшірілген кәсіпорындардың жалпы саны: 

A) 1 360 

B) 1 560 

C) 1 760 

D) 1 960 

 

2. Соғыстың алғашқы жеті айы ішінде Қазақстанға КСРО қорғаныс 

өнеркәсібінің 22 кәсіпорны көшіріліп әкелініп, олардың  

A) 10-ы бірден пайдалауға берілді  

B) 13-і бірден пайдалауға берілді 

C) 17-і бірден пайдалауға берілді 

D) бәрі бірден пайдалауға берілді 

 

3. Соғыстың алғашқы айлары республикамызға көшірілген 22 

зауыттың ішінде Алматыға шоғырландырылды: 

A) 3 кәсіпорын  

B) 4 кәсіпорын  

C) 5 кәсіпорын 

D) 6 кәсіпорын 

 

4. М-82 минасы мен «Бромет» приборын жасаушы № 621 зауыт орын 

тепкен қала: 

A) Павлодар қаласы 

B) Көкшетау қаласы 

C) Қарағанды қаласы 

D) Қостанай қаласы 

 

5. Одақ бойынша рентген аппараттарын шығарушы үш зауыттың бірі 

Қазақстанда орналасты. Ол: 

A) № 592 зауыт 

B) № 692 зауыт 

C) № 792 зауыт 

D) № 892 зауыт 

 

6. Соғыс жылдары Республикамызда қоныс тепкен «Октябрь 

революциясы» атты Ворошиловград зауытының оқ-дәрі өндіруші цехі 

аталды: 

A) № 1 механикалық зауыт 

B) № 2 механикалық зауыт 

C) Алматы машина жасау зауыты  
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D) Киров атындағы зауыт 

 

7. КСРО-ның әскери-өнеркәсіп кешеніне жұмыс жасаған химия 

өнеркәсібі министрлігіне қарасты Теміртау қаласындағы зауыт: 

A) Ферросплав зауыты зауыты 

B) Ульбинск металлургия зауыты  

C) Хром қосындылары зауыты 

D) Синтетикалық каучук зауыты  

 

8. Алматыда орналасқан №175  Киров атындағы зауыт өндірді: 

A) Теңіз қаруы - өзі жылжитын теңіз миналарын, торпедоларды 

B) Рентген аппараттарын, М-82 минасын 

C) авиациялық бомбалар бөлшектерін  

D) Калашников автоматын, «Бромет» аппаратын 

 

9. Архив құжаттары Ұлы Отан соғысы жылдары Қазақстанда 82мм 

минаның: 

A) 2,5 млн данасы 

B) 3,0 млн данасы 

C) 4,5 млн данасы 

D) 5,5 млн данасы шығарылды деп көрсетеді. 

 

10. Соғыс жылдарындағы Алматы машина зауытының директоры: 

A) Макеев 

B) Мамонтов 

C) Муравьев 

D) Нестеренко 

 

11. 1938-1951 жж. Халық Комиссарлар кеңесі, ҚазақКСР Министрлер 

Кеңесі Төрағасы:  

A) П.Е.Поляков 

B) Н.Ондасынов  

C) Л.И.Брежнев 

D) Ж.Шаяхметов 

 

12. Ғарыш сынақ алаңы Байқоңырдың жалпы ауданы: 

A) 6 200 км² 

B) 6 570 км² 

C) 6 717 км² 

D) 7 171 км² 

 

13. Р-7 алғашқы құрлық аралық баллистикалық зымыранының пайда 

болуымен өмірге келген сынақ алаңы:  

A) Байқоңыр космодромы 
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B) Сарышаған сынақ алаңы 

C) Семей ядролық сынақ алаңы 

D) Ембі сынақ алаңы 

 

14. Космодром үшін орын таңдау барысында қанша нұсқа талқылаудан 

өтті: 

A) 4 нұсқа  

B) 3 нұсқа 

C) 2 нұсқа  

D) Балама болған жоқ  

 

15. Жердің тұңғыш жасанды серігі ғарышқа ұшырылды: 

A) 1954 жылдың 4 қазанында  

B) 1954 жылдың 12 сәуірінде 

C) 1954 жылдың 15 мамыры  

D) 1954 жылдың 8 мамыры 

 

16. 1955 жылы Байқоңыр космодромына қосымша жер бөлуден бас 

тартқан басшы:  

A) Д.Қонаев 

B) Ж.Тәшенов 

C) Л.Брежнев  

D) А.Қойшығұлов 

 

17. Профессор В.Н.Земсковтың көрсетуінше, Ұлы Отан соғысы 

қарсаңында КСРО-да жұмыс күшінің орасан зор армиясы (тұтқындар, әскери 

тұтқындар, айдалғандар (интернированные) мен арнайы қоныс 

аударушылар):  

A) 2,3 миллиондай адамды 

B) 2,5 миллион адамды 

C) 2,8 миллилиондай   адамды 

D) 3 миллион адамды құрады. 

 

18. Арнайы қоныс аударушылардың жағдайын жасауда ерекше көзге 

түскен қорғаныс зауыты: 

A) № 175 зауыт  

B) № 1 механикалық зауыт 

C) № 242 зауыт 

D) № 2 механикалық зауыт 

 

19. Атом бомбасын жасау бағдарламасы – «Манхэттен жобасының» 

басшысы, генерал:  

A) М.Шервин  

B) Р. Кларк 
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C) Л.Р. Гровс 

D) В. Гольдшмидт 

 

20. Сарышаған сынақ кешенінің алғашқы атауы: 

A) «А жүйесі» 

B) №2 тау-кен станциясы 

C) №03080 әскери полигон 

D) №905 тау-кен станциясы 

 

21. Сарышаған сынақ алаңының аумағымен шамалас мемлекет  

(аумағы 83 879 км²): 

A) Нидерланды  

B) Бельгия 

C) Австрия 

D) Израиль 

 

22. Приозерск қаласының «өкіл әкесі»: 

A) Никита Хрущев  

B) Маршалл М.И.Неделин  

C) Маршалл Георгий Жуков 

D) Игорь Курчатов 

 

23. Сарышаған сынақ кешенінің аумағы:  

A) 78 200 км² 

B) 80 200 км² 

C) 81 200 км² 

D) 85 200 км² 

 

24. Сарышағаннан Капустин Ярдан ұшырылған баллистикалық 

зымыранға қарсы Р-12 құрылғысы сынақтан сәтті өтті: 

A) 1958 жылдың 4 наурызы 

B) 1961 жылдың 4 наурызы 

C) 1963 жылдың 4 наурызы 

D) 1964 жылдың  4 наурызы 

 

26. Семей ядролық сынақ алаңының алғашқы атауы: 

А) №2 тау-кен станциясы 

В) №905 тау-кен станциясы 

С) №77 тау-кен станциясы 

D) №707 тау-кен станциясы 

 

27. Семей ядролық сынақ алаңының аумағы: 

          A) 18 500 kм² 

B) 22 500 kм²  
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C) 25 500 kм² 

D) 28 500 kм² 

 

28. Семей қасіретінің ақиқатын баяндап, полигонның жабылуын талап 

етіт  Оргачевке хат жазған: 

A) Атшабаров Б.  

B) Әуезов М.О.  

C) Бозтаев К.   

D) Сүлейменов О.   

 

29. Атом қаруын жасау үшін құрылған Конструкторлық Бюро (КБ-11) 

орналасты: 

A) Саров қаласында  

B) Мәскеу қаласында  

C) Қарағанды қаласында   

D) Орал қаласында   

 

         30. РДС - 1  атом бомбасының бас конструкторы : 

A) А.Д.Сахаров  

B) Ю.Б.Харитон 

C) Ю.А.Завенягин   

D) И.В.Курчатов 

 

        31. Семей ядролық сынақ алаңындағы тәжірибе алаңының радиусы:  

A) 5 км құрады 

B) 7 км құрады 

C) 10 км құрады 

D) 13 км құрады 

 

32. «Невада – Семей» қозғалысының жетекшісі: 

A) Атшабаров Б.  

B) Әуезов М.О.  

C) Бозтаев К.   

D) Сүлейменов О.   

 

33. «Семей қасіреті» кітабының авторы: 

A) Олжас Сүлейменов 

B) Кешірім Бозтаев  

C) Медеу Сәрсеке  

D) Нұрсұлтан Назарбаев  

 

34. Семей ядролық сынақ алаңы мына облыстардың аумақтарын 

қамтыды: 

A) Семей және Павлодар облыстары 
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B) Семей, Павлодар және Қарағанды облыстары  

C) Семей, Қарағанды және Жамбыл облыстары  

D) Семей, Қарағанды және Шығыс Қазақстан облыстары  

 

35. 1989 ж. 20 ақпанында КОКП ОК Бас хатшысы М.С.Горбачевке, 

артынша 29 наурызда ҚКП ОК Бірінші хатшысы Г.Колбинге Семейдегі 

мүшкіл эпидемиологиялық ахуал туралы ақпаратты түсірді: 

A) Кешірім Бозтаев 

B) Мухамедгали Сужиков  

C) Ерік Асанбаев  

D) Нұрсұлтан Назарбаев  

 

36. ҚР ядролық қарудан бас тарта отырып, бес ядролық державалар 

тарапынан қауіпсіздік кепілдігін алды: 

A) АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция және Қытай 

B) АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция және Үндістан 

C) АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция және Израиль 

D) АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Франция және Германия 

 

37. «Семей полигонын жабу туралы» Жарлыққа қол қойылды: 

A) 1988 жылдың 29 тамызы 

B) 1990 жылдың  29 тамызы  

C) 1991 жылдың 29 тамызы  

D) 1994 жылдың 29 тамызы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



83 

 

Есімдік көрсеткіштер 

 

Асанбаев Ерік – 1988-1989 жж. Қазақ КСР Министрлер Кеңесі 

Төрағасының орынбасары, 1989-1991жж. Қазақстан КП ОК бөлім 

меңгерушісі, хатшысы болды. 1991 жылдың сәуір-қазанында Қазақ КСР 

Жоғары Кеңесінің төрағасы қызметінде болды.  

 

Берия Лаврентий Павлович – 1941 жылдан КСРО Халық 

Комиссариаты  Кеңесі Төрағасы И.В.Сталиннің орынбасары. 1941-1944 жж. 

КСРО Мемлекеттік Қорғаныс комитетінің мүшесі, 1944-1945 жж. КСРО 

Мемлекеттік Қорғаныс Комитеті Төрағасының орынбасары.  

1945 жылдың 20 тамызынан КСРО-ның ядролық бағдарламасы- «Уран 

жобасын» жүзеге асыруға басшылық етті. 1953 жылдың 5 наурызынан КСРО 

МК Төрағасы Г. Маленковтың бірінші орынбасары және КСРО Ішкі Істер 

министрі. 

 

Брежнев Леонид Ильич - 1954 жылы ақпанда Қазақстан КП ОК-нің 

екінші, 1955 жылы тамызда бірінші хатшысы болып сайланды. Қазақстанда 

отарлық тәртіптің нығаюына, қазақ халқының мәдениеті мен тілінің 

шеттетілуіне себепкер болған тың және тыңайған жерлерді игеру ісіне 

басшылық жасады.  

 

Вознюк Василий Иванович - кеңестік әскери қайраткер. Артиллерия 

генерал-полковнигі (1955ж.). Социалистік Еңбек Ері. 

1954 жылдан «Байқоңыр» космодромының аумағын анықтаушы 

арнайы комиссияның Төрағасы қызметін атқарды. 

 

Гагарин Юрий Алексеевич - КСРО тұңғыш ұшқыш-ғарышкері, Кеңес 

Одағының батыры, полковник (1963), Кеңес Одағының Батыры (1961). 

1961 жылы 12 сәуірде Восток ғарыш кемесімен Байқоңыр ғарыш 

алаңынан тарихта тұңғыш рет ғарышқа ұшты. Ол Жерді айналып ұшып, 1 

сағат 48 минуттан кейін Жерге қайта қонды. 

 

Завенягин Аврамий Павлович – 1941-1953 жж. КСРО Ішкі Істер Халық 

комиссарының орынбасары, сонымен қатар 1945-1953 жж. КСРО МК 

жанында құрылған Бірінші Бас Басқарма басшысының бірінші орынбасары. 

  

Зельдович Яков Борисович – Кеңестік тұңғыш атом қаруын жасаушы 11 

конструкторлық бюроның бөлім бастығы. 

 

Курчатов Игорь Васильевич - КСРО-дағы атомдық ғылым мен 

техниканың негізін салушы, КСРО ҒА академигі (1943). Оның 

басшылығымен Мәскеуде алғашқы циклотрон (1944), Еуропадағы бірінші 

атом реакторы (1946), дүниежүзіндегі бірінші өндірістік атом электр 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%A1%D0%A0%D0%9E
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D2%A3%D0%B5%D1%81_%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%8B_%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80_%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%BE%D2%A3%D1%8B%D1%80_%D2%93%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88_%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D2%A3%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
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станциясы (1954) және термоядролық реакцияларды басқаруды зерттеуге 

арналған аса ірі қондырғы (1958) құрылып, кеңестік бірінші атом бомбасы 

(1949) мен дүниежүзіндегі бірінші термоядролық бомба (1953) жасалды. 

Семей ядролық полигонында жүргізілген атом бомбасын сынау 

жұмыстарына басшылық жасады.   
 

Қойшыгұлов  Ахмеджан - Кеңестік, Қазақ саяси және қоғам қайраткері.  

1943-1947 жж. Қазақ КСР Б(б)КП Орталық Комитетінің Хатшысы. 

1947-1954 жж. Қызылорда облыстық Атқару комитетінің Төарағасы. 

 

Қонаев Дінмұхамед (Димаш) Ахметұлы - аса көрнекті мемлекет және 

қоғам қайраткері, үш мәрте Социалистік еңбек ері, Қазақ КСР Ғылым 
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Қосымша 

 

№ 1. Справка зам. зав. отделом оборонной промышленности П.Е.Полякова секретарю 

ЦК КП(б) Казахстана Ж.Шаяхметову «О работе заводов оборонной промышленности 

Казахской ССР» 

 16 июня 1945 г. 

 

Оборонная промышленность Казахстана получила свое развитие только в период 

Отечественной войны. До 1942 г. в Казахстане производства боеприпасов не было. 

В условиях военного времени, на базе эвакуированных предприятий в республике 

организовались и пускались в действие оборонные заводы. Под цеха приспосабливались 

склады, конюшни, гаражи, корпуса учебных заведений. Изыскивалась на месте и 

организовывалась вновь энергобаза.  

Прибывающие коллективы, в условиях суровой зимы, при отсутствии транспорта, 

подъездных дорог - перебрасывали пребывающее оборудование на новые площадки, 

находящиеся в 5-7 км от ж.д. Оборудование устанавливалось и на предоставленных 

площадях, /которых конечно было недостаточно/, и под временными навесами и просто на 

открытых площадках будущих цехов.     

Героический труд людей обеспечил невиданные темпы восстановления 

промышленности. Прибывая в Казахстан в IV квартале 1941 г., и в I квартале 1942 г., 

отдельные заводы через 1,5 месяца, а большинство заводов через 3 месяца начали выпускать 

продукцию и работали на полную загрузку.  

В качестве временных источников энергии использовались паровозы, тракторы, 

различные легкие двигатели.  

В 1942 г. уже в Казахстане оборонные заводы выпустили боеприпасов и вооружения 

на сумму около 190 млн руб. Только мин 82 мм изготовлено в 1942 г. около 650 тыс. шт. 

Оборонные предприятия Казахской ССР выпускали и выпускают минно-тральное 

вооружение, торпеды, мины, артснаряды, авиабомбы, порох, подрывные машинки, 

полезные радиостанции, рентген аппаратуру и др. снаряжение Красной Армии.  

Наряду с этим заводами выпускается оборудование для предприятий черной и 

цветной металлургии /станы, лебедки/, сложное прессовое оборудование, двигатели легких 

типов и запчасти для электростанций.    

Укрепляясь на новом месте заводы непрерывно увеличивали выпуск продукции. В 

1944 г. по сравнению с 1942 г. оборонные предприятия почти в 2 раза увеличили товарный 

и валовой выпуски продукции.  

Так, товарный выпуск - в 1942 г. составил 174,6 млн. руб., в 1944 г. составил 350,1 

млн. руб., валовой выпуск, соответственно - 182,7 млн. руб. и 394,2 млн. руб. 

Отдельные заводы увеличили выпуск еще больше. Так, например, Алма-Атинский 

завод тяжелого машиностроения за годы войны увеличил товарный выпуск в 2,5 раза, 

Петропавловский завод №675 Наркомэлектропрома в 3,2 раза, Кокшетавский завод № 621 

Наркомлегпрома в 3,8 раза. 

Восстановленные в Казахстане эвакуированные заводы и приспособленные 

отдельные спеццехи местных заводов за период войны выпустили  для нужд фронта 

специальной продукции на сумму свыше миллиарда руб.  

Выпуск одних только корпусов 82 мм мин составляет около 5 млн шт., корпусов 76 

мм и 37 мм снарядов - свыше 4 млн шт., подрывных машинок -  около 15 тыс. шт., 

радиостанций войсковых типов - 24 830 штук. 

В период войны заводы осваивали серийный выпуск новых образцов вооружения и 

боеприпасов. Так освоены заводами Казахстана: торпеды последней конструкции /Т-53-39/, 

электроторпеды типа ЭТШ-80 /конструкции лауреата Сталинской премии инженера 

Шамарина/, магнитно- донные мины /конструкции лауреата Сталинской премии инженера 
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Матвеева/, подводные мины траншейные огнеметы, водомаслозаправщики и другие виды 

вооружения.  

Восстанавливаясь, набирая темпы и повышая выпуск продукции, заводы усиленно 

вели промышленное строительство, увеличивая этим свои производственные мощности. 

Почти в два раза расширены производственные площади оборонных заводов. 

За период 1942-1944 гг. всего в капитальное строительство оборонных заводов 

вложено затрат на сумму в 151 млн. руб., из них в промышленное строительство вложено 

около 138 млн руб. /в ценах 1926/1927 гг./ и введено в эксплуатацию дополнительно к 

предоставленным площадям свыше 78 000 кв. м новой производственной площади.   

В жилищное строительство вложено всего около 12 млн руб. и введено в 

эксплуатацию по всем оборонным заводам только 15 470 кв. м жилой площади. 

Из промышленных объектов построены и сданы в эксплуатацию: 5 паросиловых 

электростанций, обеспечивающих электроэнергией как оборонные заводы, так и местную 

промышленность, построены и сданы крупные механосборочные цехи, кузнечнопрессовые 

цехи на заводах АЗТМ, №239, №234, №231 и №175, литейные цехи на заводах №621, №317,  

№234, №231. 

Такие заводы как №175 Наркомсудпрома, №507-А Наркомтекстильпрома, №621 

Наркомлегпрома, №231 Наркомсудпрома и №234 Наркомстанкостроения - созданы почти 

вновь. Здесь созданы свои электростанции, построены новые производственные цехи, 

подъездные железнодорожные пути, склады. 

Отстающим участком в новом строительстве являлось жилищное строительство. 

Одной из причин этого следует считать недостаточное выделение средства Союзными 

наркоматами, в т. ч. и такими как Наркомсудпром, Нарколегпром и др. 

За годы войны заводы значительно увеличили свои кадры. Ясно, что с 

эвакуированными заводами прибывал только основной костяк командиров производства и 

квалифицированных рабочих. С эвакуированными заводами прибыло около 8 000 человек 

рабочих и около 1 600 человек инженерно-технических работников. 

На новых местах в заводы начали вливаться рабочие, главным образом молодежь, 

женщины за счет местного населения и уже в 1944 г. количество занятых в оборонной 

промышленности увеличилось: рабочих - до 26 000 человек и ИТР - до 3 600 человек. 

В общем числе работающих количество женщин составляет около 50%. 

Подготовка кадров занимала значительное место в работе оборонной 

промышленности. За годы войны подготовлено из местного населения рабочих около 19000 

человек. 

Соцсоревнование стало основным методом в работе. На основе развернутого 

соцсоревнования /количество соревнующихся составляет 81,3%/, организации фронтовых 

и молодежных бригад /количество комсомольско-молодежных бригад доходит до 460/, 

оборонная промышленность сумела добиться в 1944 г. выполнения норм выработки на 

132%. 

Увеличилось количество стахановцев, выполняющих нормы свыше 150%. Если в 

1942 г. насчитывалось стахановцев около 4 000 человек, то в 1944 г. количество стахановцев 

выросло почти до 9 000 человек. 

И многие работники - лучшие люди оборонных заводов - отмечены 

правительственными наградами за самоотверженный труд в тылу. Среди награжденных 

орденами и медалями насчитывается 11 директоров заводов и свыше 200 человек рабочих 

и специалистов заводов. 

Следует особо отметить работу оборонных заводов по переводу производства 

боеприпасов на поток. На заводе, где директор тов. Хохлов перевод литья мин на поток дал 

возможность повысить выпуск указанной продукции больше чем в два раза. На заводе, где 

директор тов. Белоглазов, благодаря расстановке оборудования по ходу технологического 

процесса, выработка рабочего возросла в полтора раза. Переход на поточный метод 
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производства, внедрения механизации- обеспечило в 1944 г. снижение себестоимости 

выпускаемой продукции на большинстве оборонных заводов республики. 

Оборонные заводы республики, наряду с работой по обеспечению фронта 

боеприпасами и вооружением, оказали продолжают оказывать большую помощь сельскому 

хозяйству. Только за период войны заводы изготовили запчастей для сельского хозяйства 

республики на сумму около 7 млн руб. в неизменных ценах. 

Работа партийных и комсомольских организаций заводов оборонной 

промышленности была направлена на мобилизацию коллектива на безусловное 

выполнение государственных планов. На предприятиях оборонной промышленности 

насчитывается 270 членов и кандидатов партии и 3 667 комсомольцев. Только за 1944 г. 

принято кандидатами в члены ВКП(б) по оборонным заводам около 450 человек. 

Основной задачей, стоящей перед оборонной промышленностью следует считать, 

наиболее быстрый, без потерь времени - переход на мирную продукцию. Здесь необходима 

помощь Наркоматов в части пополнения специализированного оборудования заводов, 

помощь в присылке специалистов. 

Необходимо вести дальнейший разворот промышленного и в особенности 

жилищного строительства. Здесь также нужна помощь Союзных Наркоматов, и, в 

частности, Наркомсудпрома, Наркомэлектропрома, Станкостроения, Среднего 

Машиностроения. 

 

                                           Зам. Зав. Отделом Оборонной    

                                    Промышленности ЦК КП(б)К    

                                                  Поляков 
АП РК. Ф.708. Оп. .9. Д.114.  Л.18-21.   

  
№ 2. Справка по выпуску оборонной продукции заводами КазССР  за период 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

7 февраля 1946 г. 

Сов. секретно 

 

1. Заводами выпущено за годы войны (1942-1943,1944 гг. и 5 месяцев 1945 г.) 

корпусов мин размером 82мм, 50мм и 120 мм всего 5 214 254 шт. 

Если считать, что боекомплект мин одной дивизии составляет по 120 мм минам – 

1 680 шт.; по 82 мм минам -    2 180 шт., то заводы Казахстана снабдили боекомплектом 

мин 1 350 дивизий. 

2. Выпущено за годы войны снарядов: 

а) мелких калибров  (20, 37 и 45 мм) – 1 989 715 шт. 

Считая боекомплект снарядов мелких калибров на дивизию 10 000 шт., 

получаем, что заводы снабдили боекомплектом снарядов мелких калибров около 

200 дивизий; 

б) среди калибров (76 мм) выпущено 1852790 шт. 

Боекомплект дивизий составляет 4480 шт. т. об. снабжено боекомплектом снарядов 

среди калибров 420 дивизии; 

в) крупных калибров (203 мм) выпущено 20653 шт. На тяжелый полк полагается 

комплект в 1000 снарядов. Следовательно, снабжено боекомплектом снарядов крупных 

калибров 20 тяжелых полков.  

3. Порох – расход 3 кг на снаряд среднего калибра. 

Выпущено бездымного пороха – 1159838 кг, что дает возможность снарядить 

боекомплектом снарядов среднего калибра 80 дивизий. 

4. Полностью укомплектовано торпедным боезапасом 25 дивизионов подводных 

лодок. 
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5. Выпущено морских мин разных типов в количестве, равном приблизительно 

1/40 количества мин, выставленных всеми государствами в империалистическую войну 

1914-1919 гг. 

Только в 1944 г. в Казахстане произведено свыше 1% (1,33%) всего количества 

снарядов, бомб и мин, произведенных по всему Советскому Союзу (3,2 млн: 240 млн). 

 
Зам. Секретаря ЦК КП(б)К                                                      

/Поляков/                                                                            

 

 [Приложение] 

Выполнение плана по номенклатуре боеприпасов и вооружения предприятиями 

оборонной промышленности КазССР 

 
Наименование 

предприятий 

Наименование 

изделий 

Фактическое выполнение в  штуках Итого 

1942г. 1943г. 1944г. 1945г. 

АЗТМ НКТМ Корпуса ЗАБ-

2,5 

121 380 203 760 90 860 - 416 000 

Корп.203мм 

Снар. 

6 110 5 978 4 815 3 750 20 653 

Корп.82мм 

Мин 

84 780 360 005 462 000 200 000 1 106 785 

Корп.Бет АБ 432 - - - 432 

Корп. ФАБ-90 4 200 35 174 26 900 100 66 374 

Корп. ФАБ-50 - - - 1 100 1 100 

Зак.НКЧермет - - - 250.5 250.6 

Зак.НК Цветм. - - - 150.3 150.3 

Джусалинский 

З-д гор. обор. 

Корпуса 82мм. 

мин 

69 734 23 058 - - 92 792 

З-д им. Пархо-

менко НКУП 

Кор. 120 мм 

мин 

35 555 - - - 35 555 

Кор. ХАБ 4 695 - - - 4 695 

З-д № 3 

НКМП 

Корп. 76мм 

снар. 

113 681 166 266 138 485 37 000 455 432 

Корп. А Б 15 150 16 000 - - 31 150 

В М Э 8 100 12 - 120 

У З Р Г 21 000 107 220 - - 128 220 

З-д № 317 

НКБ 

Корпуса 45мм. 

снарядов 

404 875 421 650 718 895 165 700 1 711 120 

Судоремзавод 

НКК Речфлот 

Корпуса 50мм. 

мин 

69 764 46 383 - - 116 147 

З-д № 675 

Н К Э П 

Миканит. 

изоляц. 

36 592 75 377 115 509 39 388 266 866 

Смол. лента 18 362 26 258 - - 44 620 

Лакоткань 132 288 306 548 295 693 36 058 820 587 

Трубки САБ 1 703 7 873 11 802 2 515 23 893 

П М 19 695 192 314 275 476 122 441 609 926 

Радиоконтур-

ные трубки 

873 996 1 333 1 113 4 316 

Цил. САБ 28 460 89 917 88 506 25 855 232 728 

Гетинакс - 4 031 - - 4 031 

З-д № 641 

Н К Э П 

Радиостанции 

Пилот - Б 

4 835 7 596 7 858 3 023 23 312 
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А П 1 191 301 - - 1 492 

Пилот - К 55 - - - 55 

Вираж - 364 606 194 1 164 

Штопор - 118 279 31 428 

З-д Литейного 

оборудования 

НКМВ 

50 мм. мины 141 685 140 183 - - 281 868 

Литье 10 500 328 434   338 934 

Чугун.арматур

а 

- - 208.8 - 208.8 

Лудло - - 90 323 413 

Чимкенский 

свинцовый з-д 

76 мм. 

снарядов 

157 866 328 434 287 506 59 420 833 215 

Карлаг НКВД Корп. 82мм. 

мин 

130 054 337 200 363 570 120 700 933 524 

Карсакпайский 

медьзавод 

Корп. 82мм. 

мин 

18 450 16 100 - - 34 550 

Джезказганск. 

Лаг. НКВД 

Корп. 82мм. 

мин 

49 845 42 515 - - 92 360 

АРБ-405 ГВФ Самолетов - 151 123 40 314 

Моторов - 225 235 160 620 

З-д № 507 Порох - 109 040 736 978 313 820 1 159 838 

Мастерские 

М А И 

76 мм. 

снарядов 

49 520 47 750 - - 97 270 

Лениногорск. 

свинц. з-д 

Корп. 76 мм. 

снар. 

92 555 210 367 163 940 - 466 862 

З-д М Л Д Двигатель Л-6 260 2 754 3 862 1 860 8 738 

З-д № 692 

Н К Э П 

Передвижные 

РУ 

86 95 161 53 395 

Переносные 

РУ 

235 126 81 97 539 

Палаты РУ 9 - - - 9 

П М 3 554 6 408 5 989 1 952 17 903 

Диогназтичес. 

РУ 

11 30 - - 41 

З-д № 621 

Н К Б 

Корп. 82 мм 

мин 

191 059 1 016 350 877 500 933 000 2 520 359 

Литье 214108 405327 295590 30900 945925 

Бромит 8250 9300 1650 - 19 500 

Швейные 

машины 

951 8 960 1 580 600 12 091 

З-д №222 

Н К С П 

Огнеметы 

АТО-41-42 

1 252 2 388 - - 3 640 

Танковые 

насосы 

- - 1 950 - 1 950 

Запчасти - - 100 - 100 

З-д № 291 

Н К С П 

Компресс 1-К - - 5 - 5 

Мины 0,8 121 130 - - 251 

Мины 38 - 130 - - 130 

Мины ПНМ-1 245 62 - - 307 

У Б З О 212 433 62 - 705 
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Б Т С 20 - - - 20 

Корп. 20 мм. 

снар. 

249 000 150 900 - - 399 900 

Приб. ИУ 244 20 - - 264 

ЭТ-80 - 41 110 77 228 

П О 102 - - - 102 

У П З О 9 43 - - 52 

М-08 60 1 197 1245 310 2 812 

З-д № 234 Прессы разные 845 342 448 198 2 524 

АН-50 6 1 - - 7 

АН-32 15 2 - - 17 

П Н К - 16- 25 - 4 - - 4 

Трясков. 

аппараты ТП 

10 10 - - 20 

ГП-081 5 34 - - 39 

А К Т-60 604 - - - 604 

Рентгензавод 

Н К Э П 

Рентген./устан 87 - - - 87 

ПМ-1;ПМ-2 506 - - - 506 

З-д № 239 Э П Г - - 25 - 25 

Т О К 185 31 - - 216 

Мин-08 555 60 - - 615 

Мин ЭП 646 575 140 - 1 361 

Корп. Саб. 

100-50 

11 000 19 650 19 600 3 300 53 550 

ОГ 146 150 - - 296 

ПБ 3350 600 - - 3950 

Вехи 800 660 - 460 1920 

Б У И - - 260 - 260 

О Т Ш 55 - - - 55 

К Ж Л 3 455 - - - 3 455 

М-06 - 20 - - 20 

Я М 60 - 1690 880 2630 

М-30-31 14 179 27 515 28 136 12 050 81 880 

ГБ - 1 1 150 1 650 - - 2 800 

А М Г - 1 - 120 390 160 670 

П Л Т - 2 1 465 798 230 1 494 

Б М - 1 - 800 - - 800 

П Л Т - 3 - 325 125 50 500 

З-д № 347 

Н К С П 

Корп. 45мм. 

снарядов 

92 095 177 300 9 200 - 278 595 

 Г К 220 252 - - 472 

К - Б 990 940 1 570 500 4 000 

А Г 320 387 450 150 1 307 
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Сетевые 16 17 19 8 60 

П П С К 600 450 - - 1 050 

 Э П 150 - - - 150 

К З - 1 400 20 600 27 200 49 200 

А М Г 50 565 1251 440 2 306 

Э С З П 450 400 - - 850 

М -31 - - 6 000 12 322 18 322 

З-д № 507 Порох - 109 040 736 978 313 820 1 158 838 

З-д № 175 Торпеды 53-38 

 

Торпеды 45-36 

- 336  

309 

 

183 

 

979 
- 151 

Стаб. 45-36 - 409 - - 409 

Мин АМД-500 

 

Мин АМД-

1000 

 

- 

 

946 

 

698 

 

- 

 

1662 

УП30 53-38/39 - 36 20 - 56 

Зажигат. 

прибор. ВБШ 

- 725 470 - 1 195 

УП30 ЭТ-80 

УБ30  ЭТ-80 

- 36 38 107 181 

АУ30 Т 45-36 - 2 - - 2 

Прибор ГП - 135 - - 135 

Бомбометы - 51 12 - 63 

 
АП РК. Ф.708. Оп. 7/1. Д.997. Л. 20-24.  
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