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Одним з прикметних явищ Великої Вітчизняної війни було
прагнення багатьох людей стати на захист своєї країни. Окрім
бажання потрапити на фронт, воно реалізовувалось також у
виникненні поряд з регулярною армією добровільних форм участі
населення у боротьбі проти ворога. Серед добровільних збройних
формувань найбільшого розмаху досягло народне ополчення. Відступ
і невдачі ЧА в перший період Великої Вітчизняної війни, яка несла
великі втрати і в силу цього потребувала поповнення, в значній мірі і
зумовили широкий розвиток народного ополчення. В створенні
ополчення виражався великий патріотизм радянських людей, їхнє
прагнення будь-що захистити свою Батьківщину. Тому створення і
бойове застосування частин і з'єднань народного ополчення
являється однією з актуальних проблем в сучасній літературі. Серед
останніх досліджень по народному ополченню являє інтерес
колективна монографія "Народное ополчение защищает Родину"
(М.1990), в якій прослідковується створення численних дивізій, полків,
бригад народного ополчення, а також найбільш важливі етапи бойової
діяльності частин і з'єднань. Автори (Добров П., Пашко Я. та інші)
виявляють слабкі сторони ополчення, зокрема його оснащення і
навчання. Вклад в розробку проблеми народного ополчення внесли
праці по історії військових округів (наприклад, праця "Киевский
Краснознаменный. Краткий очерк истории Краснознаменного КВО
1919-1969". К. 1969)) В останні роки вийшло чимало книг, присвячених
містам-героям, де в окремих главах розповідається про бійців
народного ополчення і винищувальних батальйонів (праця
Москаленка А. "Киев: Документальная повесть в письмах, дневниках
и воспоминаниях участников героической эпопеи защиты и
освобождения города в 1941-1943 гг. (М. 1978)). З нових праць можна
окремо виділити узагальнену працю Доброва П.В. "Народное
ополчение в годы Великой Отечественной войны" в 2-х т. (Д. 1994) і
найновіше видання "Безсмертя. Книга Пам'яті України. 1941-1945"
(К. 2000), в якій народному ополченню та винищувальним
батальйонам присвячена окрема глава, автором якої є
А.С. Чайковський.
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В питаннях організації народного ополчення і їх бойового
застосування є ще чимало "білих плям". В літературі мало висвітлена
проблема оснащення і забезпечення військовим спорядженням
ополченців. Виходячи з цього, завданням даної статті є спроба
дослідити процес створення ополченських формувань в столиці
України, прослідкувати структуру, організацію ополченських частин і
з'єднань, а також розглянути проблему озброєння та матеріально-
технічного забезпечення ополченських загонів міста Києва.

Сам термін "народне ополчення" виник в самому кінці червня чи
на початку липня 1941 р. Зараз важко встановити, кому першому в ті
дні прийшла думка про створення народного ополчення. Скоріше за
все, вона була породжена самою тяжкою дійсністю, коли ворог
наступав і, охоплені патріотичним поривом, тисячі добровольців
заповнювали воєнкомати.

Ополченські частини і з'єднання мали свої ознаки, що відрізняли
їх від регулярних армійських формувань. Одна з таких ознак - це
добровільність комплектування контингентами, як правило, не
підлягаючими призову в армію по мобілізації. Разом з тим
добровільність не являлась вичерпною ознакою. Більш показовою в
даному випадку була така ознака як іррегулярність ополченських
формувань, яка включала елемент тимчасовості їх функціонування,
створення її силами місцевих органів, постачання за рахунох місцевих
ресурсів1.

Одним із важливих моментів в процесі створення народного
ополчення країни явилась нарада в ЦК ВКП(б) 26 червня, на якій
Сталін вперше висловив побажання про необхідність залучення
народних сил на допомогу ЧА.2 На самих перших порах планувалось
добровільні з'єднання створити тільки в Москві і Ленінграді - двох
найкрупніших центрах країни, де концентрувалась могутня
промисловість і великі загони робітничого класу. Так, в директиві ЦК
ВКП(б) і РНК СРСР від 29 червня 1941 р., що визначала задачі
партійних радянських організацій прифронтових областей в умовах
воєнного часу не згадується про необхідність створення добровільних
формувань.3 Однак ситуація на фронтах диктувала свої умови.
Ополченський рух охопив усю країну. Спочатку він був стихійним,
розгортався за ініціативою народних мас. Початок організованому і
цілеспрямованому процесу ополченського руху був покладений
промовою Голови Державного Комітету Оборони І.В. Сталіна, в якій
він від імені партії закликав до створення народного ополчення.
Наступного дня, 4 липня 1941 р. ЦК партії і ДКО прийняли спеціальну
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постанову "Про добровільну мобілізацію трудящих Москви і
московської області в дивізії народного ополчення".4 Ця постанова
стала керівництвом для партійних і радянських організацій про
створення народного ополчення не тільки в Москві. Створення
народного ополчення стало об'єктом уваги і турботи всієї партії, всіх її
республіканських, крайових, районних і міських органів.

Велике значення в процесі створення народного ополчення в
Україні мала відозва ЦК КП(б)У, Президії Верховної Ради та
Раднаркому УРСР від 6 липня 1941р. із закликом мобілізувати всі
сили на відсіч ворогові і, зокрема, організувати загони народного
ополчення.5 Величезну роботу по створенню народного ополчення
України провели ЦК, обласні, міські і районні комітети КП(б)У.
Являючись політичними центрами, які очолили ополченський рух
країни, партійні організації утворювали спеціальні робочі органи, які
безпосередньо займались питаннями створення ополчення. Творцем
народного ополчення у Києві була Київська міська партійна
організація, а також партійні організації районів, первинні партійні
організації підприємств і установ, науково-дослідних інститутів і
учбових закладів, які розгорнули величезну роботу по створенню у
Києві загонів народного ополчення. Директиву ЦК КПРС про
створення добровільних народних формувань на допомогу ЧА,
зокрема народного ополчення, винищувальних батальйонів і
партизанських загонів, Київський міськком партії отримав ще
25 червня 1941 р.6

В перших числах липня по всіх районах міста були проведені
районні партійні збори, присвячені промові Сталіна. Кияни,
наслідуючи приклад Москви і Ленінграда, приступили до організації
народного ополчення? Практичне керівництво створенням народних
формувань у Києві здійснювалось Штабом оборони міста, який був
утворений 6 липня. Велику роботу по формуванню підрозділів
народного ополчення провели секретарі міських райкомів партії
А.І. Давидов, 1.1. Миронов, В.Д. Гульчак, М.П. Ченчевий,
Ф.П. Остапенко, П.М. Овчаренко, Е.Л. Толок, П.Ф. Чапков8.
Безпосереднє керівництво по укомплектуванню загонів народного
ополчення здійснювалось спеціальними комісіями, що складались із
представників райкомів партії, райвиконкомів, райкомів комсомолу.
Запис в народне ополчення явився першим кроком в діяльності
місцевих органів влади по його створенню.

Тисячі людей подавали заяви на мітингах і зборах, що широкою
хвилею прокотилися по всій країні. Робітники і службовці, наукові
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працівники і студенти, чоловіки та жінки, люди у віці і молодь подавали
заяви з проханням зарахувати їх до загонів народного ополчення. На
мітингу робітників КПВРЗ одними з перших записались в ополчення
старі кадрові робітники Артем'єв, Лукашевич, Струницький. За перші
два дні записалось 400 чоловік. 52-річний робітник П. Чернявський
відкрив список першого загону народного ополчення на
судоремонтному заводі9. Серед вступивших в загін були також
І. Стариков, Г. Савицький, І. Бірюков. Протягом однієї години 3-го
липня 1941 р. подали заяву з проханням зачислити їх в загін
народного ополчення 54 учні Київського суднобудівельного
технікуму.10 Не відставала від промислових робітників і інтелігенція: в
загони народного ополчення вступили професор, доктор біологічних
наук Кузьменко, викладач кафедри основ марксизму-ленінізму
Київського університету І.М. Іванов-Потьомкін, старший науковий
співробітник Інституту літератури АН УРСР М.Ф. Бойко та інші.
Сотнями записувались в народне ополчення викладачі і студенти
університету, педагогічного, гідромеліоративного, будівельного,
медичного, сільськогосподарського та інших інститутів.11 Загони
ополченців були створені на паровозо-вагоноремонтному заводі,
трамвайному заводі імені Дзержинського, на заводах "Арсенал",
"Більшовик", "Ленінська кузня", "Транссигнал", восьмій взуттєвій
фабриці, фабриці Боженка та інших.12 Комплектування ополченських
формувань здійснювалось на основі спеціально розроблених штатних
розкладів. В кожному конкретному випадку штатний розклад
складався в залежності від величини ополченського формування і
реальних можливостей того чи іншого міста. До добровільних
підрозділів і частин в основному приймали військовозобов'язаних
запасу 3-ої категорії, які не підлягали першочерговому призову, та
допризовників віком 16-18 років. Основним джерелом поповнення
бійців-добровольців залишалися колективи, не внесені до списків
"броньованих".13 Але практично в ополчення приймались всі, хто міг
за станом здоров'я виконувати обов'язки воїна-ополченця.

Підрозділи, частини і з'єднання народного ополчення
формувались за виробничо-територіальним принципом. У Києві
народне ополчення організовувалось райкомами партії повзводно і
ротно на підприємствах і установах. В залежності від розміру
підприємства і установи, а також наявності в них людей, роти і взводи
зводились в районні батальйони. Підрозділи народного ополчення
створювались у всіх районах Києва. В Подільському районі до складу
народного ополчення увійшло до 10 000 чоловік. Жовтневий райком
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КП(б)У організував народне ополчення у складі двох винищувальних
батальйонів (700 чоловік) і однієї сандружини (100 жінок і дівчат)/4
Про створення загону народного ополчення Сталінського району
згадує Іванов-Потьомкін : "4 липня відбулись загальні збори комуністів
Сталінського району в приміщенні Київського педагогічного інституту
ім. Горького. Збори відкрив перший секретар райкому КП(б)У
Овчаренко П.М. Виступаючі закликали до організації народного
ополчення для оборони міста. 5 липня при Сталінському райкомі
КП(б)У почав організаційно оформлятись комуністичний батальйон
народного ополчення. Одночасно організувалась студентська рота
народного ополчення із студентів КДУ і КПІ. Комісаром роти
призначили Миролюбова. Майже за 2 дні по всіх районах Києва були
створені загони народного ополчення. Чисельністю батальйони, що
існували в кожному районі, нараховували від 300 до 700 чоловік
кожний."15

На 8 липня у Києві було сформовано 19 загонів народного
ополчення у складі 29 400 чоловік. У всіх районах міста було
сформовано по 2 загони (крім Жовтневого району, в якому було
організовано 3 загони) з кількісним складом від 1100 до 2300 чоловік.16
Робота по формуванню ополченських загонів розгорнулась і в
сільських районах Київщини. Всього в добровільні формування
столичної області влилось понад 90 000 чоловік.1715 липня 1941р. на
бюро Київського обкому комсомола була затверджена організаційно-
штатна структура комсомольського полку народного ополчення у
складі 9-ти рот і чисельністю 1450 чоловік.16 Командиром був
призначений секретар комсомольської організації НКВС І.Е.
Старушенко. Під час перебування воїна-добровольця в народному
ополченні за ним зберігайсь середньомісячна зарплата чи штатно-
посадовий оклад по останній посаді.16

Слід сказати, що стрункої організації управління
ополченськими з'єднаннями не було. Ополченці знаходились на своїх
підриємствах і установах, жили в своїх квартирах. Крім того, одні
батальйони були багаточисельні, інші ж не мали повного комплекту.
Були окремі роти і взводи, які не входили під командування
батальйону. Евакуація на схід підприємств міста створювала
плинність складу ополченців, а це відбивалось на мобільності і
боєздатності загонів. Такий стан викликав потребу докорінно
реорганізувати народне ополчення, створити батальйони, які б були
повноцінними бойовими одиницями за всіма правилами військового
статуту. З серпня 1941р. Штаб оборони міста видав наказ про
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об'єднання всіх існуючих добровільних загонів народного ополчення,
в тому числі комуністичних і комсомольських батальйонів, в порайонні
батальйони, які підкорюються наказам і розпорядженням
Центрального сектору оборони міста під загальним командуванням
штабу військ, які обороняли Київ. Кожен батальйон отримав свій
номер. Наприклад, до батальйону №2 під командуванням Солодкого
увійшли: 1) комуністичний батальйон (командир Іванов-Потьомкін); 2)
молодіжно-комсомольський батальйон (під командуванням старшого
лейтенанта міліції Горбунова); 3) університетська рота (командир -
старший лейтенант Миролюбов); 4) з'єднані загони заводських
робітників по охороні об'єкті Сталінського району після евакуації
заводів на схід; 5) з'єднані загони працівників міліції; 6) партизанський
загін (під командуванням Корженкаро по такому ж принципу були
об'єднані ополченці і в інших районах. Батальйон народного
ополчення Ленінського району складався із 4-х рот. Крім бойових
підрозділів в батальйоні були і підрозділи бойового забезпечення, в
тому числі медико-санітарний взвод, відділення зв'язку, відділення
бойового постачання і господарський взвод. Командиром Ленінського
батальйону народного ополчення був призначений капітан
Г.Т. Агабегян, комісаром - інструктор військового відділу райкому
партії П.А. Біленький, начальником штабу - член колегії Наркомату
рибної промисловості УРСР Г.Л. Калиновський.21 Заводські загони
ополченців перетворювались в роти і взводи загальнорайонних
батальйонів. Реорганізація народного ополчення пройшла швидко.
Командний склад народного ополчення в перший період складався з
добровольців (по різних причинах не закликаних до армії, колишніх
командирів і політпрацівників ЧА). Але у міру збільшення обсягу
обов'язків, в міру прибуття нової техніки, виникала потреба кращої
виучки і навиків з боку командного складу. Тому в серпні штаб
Південно-Західного фронту надіслав частину середніх командирів, які
очолили взводи і роти. Це в значній мірі поліпшило виучку бійців-
ополченців і надало більш військового вигляду самим ополченцям.22
Але вимога будувати організаційно-штатну структуру ополчення за
армійським принципом подекуди на місцях виконувалась формально і
дотримувалась лише в назвах елементів цієї структури. Кадрових
командирів в ополченні було вкрай мало. Частина молодших
командирів не пройшла навіть елементарного військового навчання.

У перші місяці війни велику складність становило забезпечення
ополченців зброєю. Так як масове створення ополченських
формувань співпало з мобілізаційним розгортанням регулярної армії,
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основна маса озброєння, боєприпасів, спорядження і матеріально-
технічних засобів із військових арсеналів і з баз направлялась в
кадрові частини ЧА. Звичайно, ополчення отримувало певну долю за
рахунок централізованого постачання, але цього було недостатньо.
Тому мобілізовували все, що було можна на місцях, там, де
формувалось ополчення. Зокрема, велику роботу по озброєнню і
забезпеченню спорядженням ополченських підрозділів провели
Київський міськком і райкоми партії. Значну допомогу в озброєнні
ополченців надало командування Південно-Західного фронту. 7 липня
міський штаб оборони звернувся в штаб Південно-Західного фронту з
проханням надати допомогу зброєю. Представники штабу, зокрема
Алідін і Пашко, були прийняті головнокомандуючим Південно-
Західним напрямком С.М. Будьонним і членом військової ради
М.С. Хрущовим. Вони дали вказівку видати з артилерійського складу
народним ополченцям і партизанам Києва 15000 гвинтівок і необхідну
кількість боєприпасів.23 Секретар Московського райкому партії
Ф. Остапенко разом з командирами 1-го батальйону народного
ополчення А.Д. Кучухідзе і 2-го батальйону М.М. Слобідським
одержали від частин гарнізону 600 гвинтівок, 90 ручних кулеметів і
1500 гранат. Також їм видали 9 гармат і 4 відремонтованих танка.24
Частину зброї ополченці Києва отримали від 284-ї і 147-ї стрілецьких,
28-ї гірськострілецької дивізії, які обороняли Київ. Батальйон
народного ополчення Радянського району мав на озброєнні 11 ручних
і 8 станкових кулеметів, 2500 ручних гранат, 300000 патронів.25 Значна
частина озброєння і бойової техніки, боєприпасів і спорядження, а
також матеріально-технічних засобів надходила в народне ополчення
за рахунок надпланового виробництва промислових підприємств. На
місцевих підприємствах була організована негайна переробка
навчальної зброї в бойову і виготовлення нової. У виготовленні гранат
і пляшок із запалювальною рідиною активну участь брали самі
ополченці. Тільки на підприємствах Подільського району Києва кожну
добу заряджались запалювальною рідиною 20000 пляшок, значна
частина яких поступала на озброєння ополченців і бійців винищувачів
танків.25 Використовувались також навчальні гвинтівки, кулемети, і
навіть мисливські гвинтівки. Народні ополченці в основному були
озброєні гвинтівками і гранатами, але деякі мали міномети, артилерію,
бронемашини, танки, і навіть бронепоїзди. Але в цілому ополченці
були озброєні погано. Чи можна назвати озброєними ополченські
загони, якщо не вистачало зброї кадровим частинам. Так,
Баграмян І.Х. у своїх спогадах згадує доповідь генерал-лейтенанта
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Парсегова про стан озброєння військ Київського Округу : "...
небольшие запасы оружия, имевшиеся на окружной базе, были с
началом войны направлены в головные артиллерийские склады, но
и это оружие на склады не попало. Часть его из вагонов была
передана отходившим войскам, а часть попала к противнику. К
середине июля во фронте совершенно не было никаких запасов ни
артиллерийского, ни стрелково-минометного вооружения. Еще хуже
обстояло дело с боеприпасами."27 Можна лише уявити собі, як були
озброєні ополченці.

Навчання ополченців військовій справі проводилось по
спеціально розробленим програмам. В кінці червня 1941 р. навчання
велось по програмам, розробленим Центральним штабом
винищувальних батальйонів НКВС СРСР. В багатьох випадках
навчання ополченців розгорталося повільно, військові заняття з ними
проводились іноді формально, по-книжковому, без практичних вправ.
Переважна більшість ополченців навчалася без відриву від
виробництва по 2 години на день у вільний від роботи час під
керівництвом воєнних комісарів і командирів, виділених округом.
Вечорами, після напруженої праці, робітники і службовці йшли на
заняття по військовій справі. Кожен прагнув навчитися влучно
стріляти і кидати влучно гранату.28 ЦК КП(б)У у своїй телеграмі від
24 липня 1941р. дав конкретні вказівки партійним комітетам про
організацію військової підготовки народного ополчення відповідно до
навчальної програми, затвердженої Головнокомандуючим Південно-
Західним напрямком. Секретарям райкомів пропонувалося разом з
начальниками гарнізонів вирішити питання про виділення кадрових
командирів ЧА для навчання ополченців. 1 серпня 1941р.
С.М. Будьонний дав телеграфом додаткові вказівки командуючим
військових округів про організацію навчання народного ополчення без
відриву від виробництва, зажадав виділити для цього головуючий
склад, необхідну зброю і прилади. На початку серпня Політуправління
Південно-Західного фронту, перевіривши готовність захисників Києва
до оборони, доповідало Головному Політичному Управлінню: "Загони
народного ополчення проводять напружене навчання. Вивчається
стрілецька зброя, способи її застосування в бою, тактика ближнього
бою, засоби захисту від хімнападу."29

Бойова і політична підготовка добровольців являлась
завершальним етапом комплектування і бойового зміцнення
ополченських формувань.

Роблячи висновки, можна сказати, що у комплектуванні
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ополченських підрозділів було ряд недоліків. По-перше, це
поспішність, з якою створювались ополченські частини і з'єднання, а
також потреба негайного використання, які не дали можливості
ополченським формуванням структуризуватися й розвинутися. Не
було також стрункої організації управління ополченськими
формуваннями. До того ж, на якості добровільних формувань
відобразилась відсутність у його організаторів досвіду в
комплектуванні крупних воїнських частин. Крім того, командний склад
ополчення залишав бажати кращого. Чимало виникло проблем з
озброєнням і спорядженням ополченців, які так і не вдалось вирішити.
Тому важко назвати боєздатними такі формування. Звідси і випливає
необхідність дослідження питання, як всі ці недоліки вплинули на
бойове застосування ополченців в оборонних боях за Київ.

Annotation

The article deals with process of the voluntary corps detachments
formation, its organizing structure, principals of its completing, its
armament and its reorfanization in Kyiv. It also stresses problems of its
material-technical provizion.
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