


 

ВСТУП 
 
У роки Другої світової війни території 

Естонії, Латвії, Литви, Білорусії й України 
були окуповані німцями й включені біль-
шою своєю частиною до складу рейхскомі-
саріатів «Остланд» й «Україна» – політико-
адміністративних утворень, що перебували 
під керівництвом німецької цивільної й 
поліцейської адміністрації, представле-
ної відповідно відомствами А. Розенбер-
га (міністерство окупованих східних те-
риторій) і Г. Гіммлера (поліція й СС). У 
силу цієї обставини ресурси західних об-
ластей Радянського Союзу, у тому числі 
й людські, виявилися самим широким 
образом залучені у військові зусилля 
Третього рейха. Більше півмільйона 
представників народів цих областей слу-
жили в рядах німецького вермахту, 
військ СС, місцевої допоміжної поліції й 
інших збройних формуваннях. 

Виникненню таких формувань на Укра-
їні, у Білорусії й Прибалтиці в значній мірі 
сприяли національний фактор і події не 
стільки віддаленого минулого. В 1939-
1940 р. відповідно до  радянсько-
німецьких угод населені українцями й бі-
лорусами східні райони Польщі, а також 
три прибалтійські республіки були приєд-
нані до СРСР і піддані насильницької ра-
дянізації із застосуванням найжорстокішо-
го терору проти явних і потенційних воро-
гів. У результаті в перші місяці війни в за-
хідних областях відзначався особливо ви-
сокий, у порівнянні з іншими окупованими 
територіями, рівень антирадянських на-

строїв серед місцевого населення, що від-
кривало самі сприятливі можливості для 
залучення його до співробітництва з німе-
цькою владою. 

І якщо спочатку сам Гітлер, як й інші 
вожді Третього рейха, відкидав навіть ду-
мку про те, щоб дати в руки скореним на-
родам зброю, військові обставини змусили 
керівників рейху піти на створення війсь-
кових формувань із представників цих на-
родів – спочатку охоронних і допоміжних 
частин у складі вермахту, місцевої поліції 
й самооборони, а до кінця війни зважитися 
на такий крок, як включення місцевих ко-
нтингентів до складу еліти Третього рейха 
– військ СС і формування в їхніх рядах на-
ціональних дивізій. 

Уже влітку 1941 р. на окупованих те-
риторіях Прибалтики, Білорусії й України 
завдяки зусиллям місцевого колабораціо-
ністського самоврядування виникли чис-
ленні частини місцевої самооборони. Їхній 
кістяк склали учасники націоналістичних 
партизанських загонів, багато-хто з яких 
боровся проти радянської влади ще напе-
редодні війни. Санкціоновані німецькою 
військовою адміністрацією, ці частини іс-
нували під самими різними найменування-
ми, такими, як «місцева міліція» (Ortsmіlіtz), 
«служба порядку» (Ordnungsdіenst), «циві-
льне ополчення» (Burgerwehr), «місцеве 
ополчення» (Heіmwehr), «самозахист» 
(Selbstschutz) і т.д., і були покликані під-
тримувати порядок, а також боротися з ра-
дянськими партизанами й окремими гру-
пами Червоної Армії, що ховалися в лісах, 
потрапивши в оточення. 



Із утвердженням у західних областях 
СРСР окупаційного режиму німецька вла-
да розпустили більшість формувань місце-
вої самооборони й на їхній основі органі-
зувала частини батальйонної ланки, які 
були повністю під німецьким контролем і 
використовувалися для охорони військо-
вих і господарських об'єктів, таборів вій-
ськовополонених і гетто, а також для бо-
ротьби з партизанами в тилових районах 
армій і груп армій. Створювані одиничним 
порядком, ці частини підкорялися різним 
німецьким інстанціям (вермахт, поліція й 
ін.) і навіть не мали загального наймену-
вання. Так, наприклад прибалтійські фор-

мування, що діяли в армійських тилових 
районах, іменувалися охоронними загона-
ми (Sіcherungs-Abteіlungen), a у тиловому 
районі групи армій «Північ» – загонами 
допоміжної поліції (Schutzmannschaft 
Abteіlungen). 

У листопаді 1941 р. всі сформовані в 
окупованих східних областях (мова йде про 
рейхскомісаріатах «Остланд» й «Україна») з 
місцевого населення охоронні й поліцейські 
частини були об'єднані в так названу «до-
поміжну службу поліції порядку» 
(Schutzmannschaft der Ordnungspolіzeі, скор. 
Schuma – «шума»), увесь особовий склад 
якої ділився на чотири категорії: 1) т.зв. «ін-
дивідуальна служба» (Schutzmannschaft-
Eіnzeldіenst) з охороні порядку в містах і 
сільській місцевості, що йменувалася в 
першому випадку охоронною поліцією 
(Schutzpolіzeі), а в другому – жандармерією 
(Gendarmerіe); 2) батальйони допоміжної 
поліції (Schutzmannschaft-Bataіllonen), серед 
яких виділялися фронтові, охоронні, запасні, 
а також нечисленні саперні й будівельні; 
3) пожежна охорона (Feuerschutzmannschaft); 
4) допоміжна охоронна служба (Hіlfsschutz-
mannschaft) – команди, що створювалася за 
особливою вимогою німецької влади, для 
виконання яких-небудь господарських ро-
біт, охорони таборів військовополонених і 
т.д. 

Петлиці особового складу батальйонів «шума», 
уведені в 1943 р.: 
1 –  капрал; 2 – віце-фельдфебель; 
3 – ротний фельдфебель; 4 – цугфюрер (лейтенант);
5 – обер-цугфюрер (старший лейтенант); Загальна чисельність допоміжної поліції 

рейхскомісаріатів з моменту її виникнення в 
листопаді 1941 р. (33 тис. чоловік) за рік ви-
росла приблизно в 10 разів. При цьому на 
«індивідуальній службі» й у пожежній охо-
роні було задіяно 253 тис. чоловік (у тому 
числі 29 тис. у містах й 224 тис. у сільській 
місцевості), а в поліцейських батальйонах – 
48 тис. чоловік. Організаційно всі ці струк-
тури підкорялися створеним за територіаль-
ним принципом управлінням німецької по-
ліції порядку, а в кінцевій інстанції – шефові 
німецької поліції й СС рейхсфюреру Г. Гім-
леру. 

6 – компані-фюрер (капітан); 
7 – батайлон-фюрер (майор) 

 

До формувань із представників різних 
народів застосовувався диференційований 
підхід. Так, не довіряючи повною мірою  
білорусам й українцям, німецьке команду-
вання включало в їхні батальйони від 20 
до 60 чоловік німецького кадрового пер-
соналу, у той час як у балтійських ба-



Нарукавні знаки національних добровольчих частин, розроблені в 1944 р., але не одержали практично-
го застосування. Кольори:  1 – зелений; 2 – синій; 3 – червоний; 4 – білий; 5 – жовтий; 6 – чорний 

тальйонах було лише по 2 офіцера зв'язку 
німецької поліції. Привілейоване поло-
ження прибалтів підкреслювалося також і 
тим, що в травні 1943 р. естонські, латвій-
ські й литовські батальйони допоміжної 
поліції («шума») були перейменовані в по-
ліцейські (PolіzeіBataіllonen), а у квітні на-
ступного року, принаймні номінально, 
підлягали місцевому самоврядуванню. 

Перехід німецького керівництва до по-
літики «тотальної війни», що почався піс-
ля Сталінградської катастрофи, позначився 
й на розширенні масштабів використання 
у військових зусиллях рейха людських ре-
сурсів окупованих радянських територій. 
Однією із спрямованих на це дій стало за-
лучення народів Прибалтики й Західної 
України в добровольчий рух СС, розгор-
нутий у Західній Європі з початком війни 
проти Радянського Союзу під гаслом учас-
ті європейських націй у «хрестовому по-
ході проти більшовизму». Завдяки поча-
тим зусиллям німці до початку 1944 р. 
змогли сформувати дві латвійські, естон-
ську й українську дивізії військ СС. Там 
же, де організації аналогічних з'єднань пе-
решкоджали місцеві умови або політичні 
міркування німецької влади, уживали 
спроби створення територіальних форму-
вань, таких, як Білоруська крайова оборо-
на й Литовський територіальний корпус, з  

 
Петлиці національних добровольчих частин 
військ СС: 1-2 – естонських; 3-5 –латвійських; 
6 – білоруських; 7-8 – українських 



Знаки розрізнення допоміжної поліції рейхско-
місаріатів, що носилися з модифікованою уні-
формою «загальних СС»: 1 – унтер-капрал;  
2 – віце-капрал; 3 – капрал; 4 – віце-фельдфебель; 
5 – ротний фельдфебель 

 

метою їхнього використання в боротьбі 
проти наступаючої Червоної Армії під де-
візом «захисті батьківщини». 

З березня 1944 р. по лінії організації 
«Гітлерюгенд» в окупованих східних обла-
стях розгорнулося вербування молоді у 
віці від 15 до 20 років. Як правило, завер-
бовані й Прибалтиці, Білорусії й Україні 
юнаки та дівчата, загальне число яких ста-
новило не менш 16 тис. чоловік, служили в 
рядах допоміжної служби ВПС і ППО, 
офіційно йменуючись «помічниками ВПС і 
ППО» (Luftwaffen- und Flakhelfer). Термін 
служби для молодшої групи (до 17 років) 
становив 15 місяців, для старшої – тільки 8 

місяців, після чого передбачався перехід у 
стройові частини вермахту й військ СС. На 
початку грудня 1944 р. ця категорія схід-
них добровольців була передана у ведення 
СС і стала йменуватися «вихованцями СС» 
(SS-Zuglіnge). 

У загальній складності в 1941 – 1945 р. 
на стороні Німеччини боролися зі зброєю в 
руках або служили в різних допоміжних 
частинах приблизно 250 тис. українців, 
150 тис. латишів, 90 тис. естонців, 70 тис. 
білорусів й 50 тис. литовців*. 

 
ЕСТОНІЯ 

 
Батальйони «Ерна». У травні 1941 р. 

у Хельсінкі за підтримкою німецької вій-
ськової розвідки (абвера) був утворений 
Естонський комітет звільнення на чолі з X. 
Мяе, що став у період окупації главою ес-
тонського самоврядування. У тісній взає-
модії з абвером комітет готовив диверсійні 
групи з емігрантів для підривної роботи на 
території Естонії. З початком війни проти 
Радянського Союзу на їхній основі був 
створений батальйон особливого призна-
чення «Ерна», у складі 14 радистів, що за-
кінчили у Фінляндії розвідшколу, і 70 на-
вчених диверсантів. 

У ніч на 10 липня 1941 р. частина бата-
льйону на чолі з його командиром полков-
ником А. Кургом висадилася в Естонії з 
моря, а інші 21-22 липня були викинуті з 
парашутами в околиці Таллінна. Об'єдна-
вши навколо себе кілька розрізнених заго-
нів «лісових братів», батальйон до кінця 
липня нараховував уже майже 900 чоловік, 
31 липня він був виявлений радянським 
винищувальним батальйоном й у бою, що 
зав'язався, був розсіяний, а найбільш боє-
здатна його частина в декілька десятків 
чоловік на чолі з Кургом рушила лісами і 
болотами на з'єднання з німецькою армією. 
На основі цієї групи згодом був створений  

 
*У даній книзі, яка є логічним продовженням двох 
попередніх, також присвячених участі радянських 
громадян у Другій світовій війні на стороні Німеччи-
ни, почата спроба розглянути основні групи антира-
дянських збройних формувань у складі вермахту, 
поліції й військ СС, створених із представників на-
званих народів. Див. також Дробязко СИ., Російська 
визвольна армія. М., 1998. Він же: Східні легіони й 
козачі частини у вермахті. М, 1999. 



новий батальйон – «Ерна ІІ», що викорис-
тався німцями при блокаді й захопленні 
островів Муху й Сааремаа. У жовтні 1941 
р. він був розформований, а його особовий 
склад переведений у підрозділи поліції й 
самооборони або в органи місцевого само-
врядування. 

Охоронні й поліцейські батальйони. Від-
разу ж після окупації Естонії німецька вій-
ськова адміністрація приступилася до ор-
ганізації на місцях частин поліції й само-
оборони, головним чином на основі вже 
існуючих на той час антирадянських пар-
тизанських загонів. У вересні 1941 р. було 
сформовано шість так званих естонських 
охоронних загонів, що одержала номери з 
181-го по 186-й (із трьох інших загонів 
187-й був фінським, а 188-й й 189-й – ро-
сійським). Завданням цих частин була 
охоронна служба й боротьба з партизана-
ми в тиловому районі німецької 18-й армії. 
Із травня 1942 р. деякі з них брали участь у 
боях проти Червоної Армії. Наприкінці  
того ж року всі шість батальйонів були пе-
реформовані в три східних батальйони 
(658, 659 і 660-й) і одну східну роту (657-
ма) і зв'язку зі скороченням їхньої чисель-
ності через бойові втрати й демобілізацію 
добровольців, термін служби яких стано-
вив усього 12 місяців. 

Єфрейтор 658-го батальйону Евальд Реймаа – 
один з перших естонських кавалерів Залізного 
хреста, 1943 р. Одягнений у стандартну уніфор-
му вермахту з естонським нарукавним щитком 

 На додаток до вищезгаданих частин 
для охоронної служби в тиловому районі 
групи армій «Північ» на території Естонії 
з вересня 1941 р. німці почали формувати 
естонські батальйони допоміжної поліції 
(«шума»). Перші чотири батальйони носи-
ли позначення за назвами населених пунк-
тів, у яких вони формувалися: «Дорпат», 
«Феллін», «Полтсама» та «Плескау». Крім 
того, були організовані запасний і будіве-
льний батальйони. 

Усього ж за час війни в Естонії було 
сформовано 26 батальйонів «шума», що 
одержала номери з 29-го по 45-й, 50-й і з 
286-го по 293-й – загальною чисельністю 
10 тис. чоловік. Батальйони несли гарні-
зонну службу, охороняли військові об'єкти 
й шляхи сполучення на території генера-
льного комісаріату «Естонія». Деякі з них 
діяли проти Червоної Армії, головним чи-
ном, на Ленінградському й Волховському 
фронтах, однак один з батальйонів (36-й) у 
листопаді 1942 р. виявився в коліні Дону, 

де була розгромлена наступаючими радян-
ськ иим  військами. 

У березні 1944 р. шляхом об'єднання 
чотирьох батальйонів (286, 288, 291 й 292-
го) був утворений 1-й естонський поліцей-
ський полк, а в липні із трьох батальйонів 
(37, 38 й 40-го) – 2-й поліцейський полк. 
Однак  становище на фронті, яке змінило-
ся на той час, перешкодило довести орга-
нізацію полків до кінця, і в серпні-вересні 
того ж року ці частини були розформовані. 

Самооборона («Омакайтсе»). У серпні 
1941 р. в Естонії була відновлена існуюча 
до 1940 р. організація «Кайтселііт» (буква-
льно – Оборонний союз) під найменуван-
ням «Омакайтсе» (Самооборона). Роти 
«Омакайтсе» формувалися на добровільній 
основі в кожнім місті й селі й носили на-



Естонський доброволець у складі вермахту, 
1942 р. 

 

ін», «Пернау» й «Кі-
пі»

 

 у вересні 
194

лючений до складу 5-й танково-
гре

 адміністрацією була створена 
Ген

зви тих населених пунктів, де вони ство-
рювалися. Ці частини використалися для 
охорони мостів і промислових підпри-
ємств, забезпечення збирання врожаю й 
боротьби із саботажем і диверсіями. Із 
введенням в 1943 р. обов'язкової служби в 
«Омакайтсе» її чисельність виросла до 65 
тис. чоловік. У лютому 1944 р. на основі 
рот і батальйонів «Омакайтсе» був органі-
зований полк «Таллінн» («Ревель»), а у ве-
ресні – полки «Фелл

. Ці частини брали активну участь у бо-
ях проти Червоної Армії й були розформо-
вані 16 січня 1945 р. 

Полки прикордонної охорони. Почи-
наючи з лютого 1944 р. на території Есто-
нії було створено шість полків прикордон-
ної охорони (номера з 1-го по 6-й), які, як і 
поліцейські батальйони, активно викорис-

товувалися в бойових діях на північній ді-
лянці Східного фронту. Кожний з полків 
мав у своєму складі три батальйони, ар-
тилерійську батарею або протитанкову 
роту й нараховував у різний час від 1,5 
до 3 тис. чоловік. Для поповнення при-
кордонних полків новобранцями були 
сформовані 1-й запасний прикордонний 
полк і запасний прикордонний баталь-
йон. У серпні 1944 р. 2, 3, 4 й 6-й полки 
разом з доданими їм артилерійськими й 
допоміжними частинами були підлеглі 
штабу 300-й дивізії особливого призна-
чення, а 1-й й 5-й полки – включені до 
складу німецької 207-й охоронної дивізії. 
В останніх боях за Естонію

4 р. всі вони були розгромлені, а їхній 
особовий склад знищений, потрапив у 
полон або розсіявся по лісах. 

Естонський легіон СС. У першу річ-
ницю «звільнення» Естонії, 28 серпня 1942 
р., генеральний комісар К. Ліцманн звер-
нувся до естонців із закликом вступати в 
Естонський легіон для участі в загальній 
боротьбі проти більшовизму. Уже в жовтні 
перші добровольці, відібрані відповідно до  
вимог, встановленими до особового складу 
військ СС, були відправлені в навчальний 
табір «Дебіца» на території Польщі. З на-
явного складу вдалося сформувати три ба-
тальйони, об'єднаних потім в 1-й Естонсь-
кий добровольчий гренадерський полк СС. 
У березні 1943 м, після прийняття присяги 
1-й батальйон полку був відправлений на 
фронт і вк

надерської дивізії СС «Вікінг» під на-
звою Естонський добровольчий батальйон 
«Нарва». 

До травня 1943 р. у результаті прове-
деної мобілізації Естонський легіон одер-
жав значне поповнення, що дозволило роз-
горнути полк в 3-у Естонську добровольчу 
бригаду СС під командуванням бригаде-
фюрера Ф. Аусбергера. Остаточно сфор-
мована до 23 жовтня того ж року, вона пе-
рший час діяла проти партизанів на тери-
торії Естонії, а потім була відправлена на 
фронт. Одночасно з формуванням бригади 
для координації зв'язку з німецькою оку-
паційною

еральна інспекція естонських військ 
СС на чолі з генералом естонської армії Й. 
Соодла. 



 
 
 
 
Плакат «Захисти свою Вітчизну від більшовизму», 
який закликав вступати в Естонський легіон СС, 
1943 р. 
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тог і

я 
атеріальна частина колишніх естонських 
ВС була знищена або вивезена на схід. 
а території Естонії залишилися всього  

На початку 1944 р. було вирішено збі-
льшити естонський контингент військ СС 
за рахунок включення в їхній склад бата-
льйонів з вермахту й найбільш боєздатних 
поліцейських частин, що дозволило б ор-
ганізувати повноцінну дивізію. У підсумку 
до двох полків Естонської бригади (45-й та 
46-й гренадерські добровольчі 

ався третій (47-й), сформований на ос-
нові 658, 659 й 660-го естонських добро-
вольчих батальйонів вермахту. 

Новостворена дивізія 24 січня одер-
жала найменування 20-й Естонської доб-
ровольчої дивізії СС (з 26 травня 1944 р. 
20-а гренадерська дивізія військ СС – ес-
тонська № 1). У квітні в її склад був пе-
реданий виведений з дивізії «Вікінг» ба-
тальйон «Нарва», перейменований в 20-й 
фузилерний батальйон СС. Крім того, 
з'єднання містило в собі артилерійський 
полк і саперний б

ітну, протитанкову й зв'язку. Загальна 
чисельність дивізії досягала 15 тис. сол-
датів й офіцерів

У серпні 1944 р. 20-я дивізія поповни-
лася естонцями, що втекли у свій час в 
Фінляндію від німецької мобілізації й 
склали у фінській армії окремий 200-й 
полк (1,7 тис. чоловік), який боровся проти 
радянських військ на лінії Маннергейма. 
Після виходу Фінляндії з війни проти 
СРСР полк був переправлений в Естонію й 
розформований, а його особовий склад був 
розподілений по частинам  і підрозділам 
дивізії. Естонці служили також і рядах 11-ї 
танково-гренадер-ской дивізії 

д» разом з добровольцями зі сканди-
навських країн. Однак число їх, як видно, 
не перевищувало 100 чоловік. 

У вересні 1944 р. 20-я дивізія, поряд з 
голландськими, норвезькими, датськими й 
фламандськими частинами, брала участь в 
«битві європейських СС» під Нарвою. У 
запеклих боях вона була розгромлена. Кі-
лька тисяч легіонерів потрапили в полон 
або розсіялися по лісах, а інші покинули 
Естонію разом з німецькими військами. На 
початку 1945 р. відновлена на одному з 
навчальних полігонів на території Сілезії 
20-а дивізія була спрямована в Чехосло-
ваччину, де й закінчила війну. Після заги-
белі в бої бригадефюрера Аусбергера диві-
зію очолив естонський командир – обер-

фюрер Б. Маак. У травні 1945 р. основна 
маса особового складу була взята в полон 
Червоною Армією, однак астина естонсь-
ких солдатів й офіцерів (вк

овік з учбово-запасного полку дивізії) 
відступили на захід і здалися англо-
американським військам   

Саперно-будівельні батальйони. У 
квітні-травні 1944 р. для обслуговування 
групи армій «Північ» були сформовані 
п'ять естонських саперно-будівельних ба-
тальйонів (номера з 1-го по 5-й). У грудні

о ж року перш  чотири батальйони були 
розформовані, а 5-й у лютому 1945 м, 
включений до складу гарнізону Штетіна. 

Добровольці в люфтваффе. Улітку 
1941 р. при відступі Червоної Армії вс
м
В
Н



 
 
 
 
 
Бригадефюрер СС 
фон Шольц нагороджує 
штаб-фельдфебеля  
латвійської поліції, 1943 р
Поліцейський одягнений у
мундир німецького
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». Метою наради було 
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овування гармат і прожекторних уста-
нов

без погонів, з петл
латвійської арм

чотири моноплани естонського виробниц-
тва РТО-4, що були власністю талліннсь-
кого аероклубу. Ці машини були відновле-
ні з ініціативи головного інструктора ае-
роклубу Г. Бушманна. який запропонував 
німецькому командуванню створити на 
їхній основі естонську повітряну частину. 
Цією пропозицією зацікавилися представ-
ники військово-

 1942 р. літаки Особливої ескадрильї 
«Бушманн» зробили перший бойовий ви-
літ. Основним завданням ескадрильї в цей 
час було патрулювання акваторії Фінської 
затоки з метою виявлення радянських під-
водних човнів. 

Незабаром, оцінивши позитивний до-
свід використання естонської ескадрильї, 
командування люфтваффе зажадало її пе-
репідпорядкування собі. Перейменована в 
127-ю авіагрупу, ескадрилья «Бушманн» 
одержала на озброєння застарілі німецькі 
машини й після перепідготовки особового 
складу була реорганізована в 11-у (естон-
ську) групу нічних бомбардувальників. 
Складалася із трьох ескадрилій, дві з яких 
були оснащені літаками Не50А

6, група діяла з аеродромів на території 
Естонії до вересня 1944 р. і була розфор-
мована через нестачу палива й запчастин. 
Естонські й латвійські льотчики проходи-
ли підготовку відповідно до вимог люфт-
ваффе в літній школі в Лієпає. 

1 липня 1944 р. у Таллінні відбулася 
нарада німецької окупаційної адміністра-

ції, естонського самоврядування й керів-
ників профашистської організації «Ес-
тонська молодь

орення, по можливості на добровіль-
ній основі, корпусу естонської молоді 
(від 15 до 20 років) для несення допомі-
жної служби в частинах ППО. Передба-
чалося, що добровольці будуть служити, 
на території своєї країни й винятково у 
веденні люфтваффе, однак жодну із цих 
умов на практиці не було дотримано, то-
му що вже у вересні Естонія була зали-
шена німцями. 

Усього до вересня 1944 р. у якості 
«помічників ППО» вдалося мобілізувати 3 
ти . чоловік, у тому числі 478 дівчини. Пі-
сля тритижневої підготовки всі вони були 
спрямовані в діючі частини ППО для об-
слуг

ок, у підрозділи установок димової за-
віси, роти прив'язних аеростатів, транспо-
ртні й постачальницькі частини ВПС – аж 
до роботи в майстернях і на кухнях. Із за-
гального числа естонських «помічників» 
346 чоловік були переведені в крігсмаріне 
в якості «помічників флоту» (Marіne-
Helfer), однак після евакуації Естонії знову 
повернулися в підпорядкування люфтваф-
фе. 

У період наступу Червоної Армії на те-
риторії Естонії близько 1 тис. «помічни-
ків» були евакуйовані разом з відступаю-
чими німецькими військами й перевезені в 
табори на території Німеччини, Чехосло-



ваччини й Данії. Більша частина – близько 
800 чоловік – була відправлена у Вісмар 
(на алтійському узбережжі), де склала 60-
й р зервний батальйон ППО. Звідси після 

ї підготовки канонірів, що оде-
ржали кваліфікацію, (тобто рядових зеніт-
ної

)
 загальна чисельність оцінюва-

лас

 Б
е

відповідно

 артилерії) «помічники» були переведе-
ні в Данію. У березні 1945 р. в Оденсе їм 
оголосили про приєднання до 20-го учбо-
во-запасного полку СС, що являлись резе-
рвною тиловою частиною 20-й гренадер-
ської дивізії. 

 
 

ЛАТВІЯ 
 

З перших днів окупації ці формування до-
сить успішно виконували обов'язок з боро-
тьби проти радянських партизанів і відста-
лими від своїх частин групами червоноар-
мійців. 

Починаючи з вересня 1941 р. на тери-
торії Латвії були створені місцеві відді-
лення поліції, а на базі загонів самооб-
орони організовані латвійські батальйони 
«шума». До кінця 1943 р. були сформова-
ні 45 батальйонів: номера з 16-го по 28-й, 
з 266-го по 283-й (з них 271-й й 279-й ба-
тальйони формувалися двічі , з 311-го по 
322-й. Їхня

Поліцейські батальйони. Окупувавши 
Латвію, німці роззброїли й розформували 
численні латвійські антирадянські парти-
занські групи й створили замість них до-
поміжні добровольчі поліцейські частини 
під своїм контролем. Перша з таких частин 
була організована вже в липні 1941 р. ко-
лишнім офіцером латвійської армії В. Вей-
ссом, який став згодом першим з латишів 
кавалером німецького Лицарського хреста. 

ловним чином із забезпечення безпеки 
шляхів постачання німецької армії. Деякі 
з них відправлялися для боротьби з пар-
тизанами й для охорони військових і гос-
подарських об'єктів на територію України 
й Білорусії. Частина батальйонів діяла на 
фронті в смузі німецької групи армій 
«Північ». 

1 серпня 1943 м, шляхом об'єднання 
чотирьох батальйонів – 277, 278, 312 й  

я в 15 тис. чоловік. Батальйони несли 
охоронну службу в тилових районах, го-
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на похоронах загиблого 
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Одягнені в латвійські ши-
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на похоронах загиблого 
товариша, 1942 р.  
Одягнені в латвійські ши-
нелі, чехословацькі  
шоломи зразка 1932 р. і 
озброєні російськими гви-
нтівками Мосіна 

і  
шоломи зразка 1932 р. і 
озброєні російськими гви-
нтівками Мосіна 

п

с. чоловік кожний. Через не-
ста

ли 
заг

276-го, що одержали відповідно номера 
І. ІІ, ІІІ й ІV, був утворений 1-й Латвій-
ський добровольчий поліцейський полк 
«Рига». На початку листопада полк був 
відправлений на фронт у район Невеля, 
де протягом  чотирьох місяців брав 
участь у боях проти наступаючих військ 
Червоної Армії. У березні 1944 р. полк, 
який зазнав великих втрат, був відправ-
лений у Латвію для відпочинку й відно-
влення. За виявлену в зимових боях хо-
робрість його особовий склад одержав 
право носити нарукавні стрічки з на-
йменуванням полку. 

Ще два латвійські поліцейські полки 
– 2-й та 3-й – були сформовані в люто-
му-березні 1944 р. Основою для 2-го 
полку «Лієпая» послужили 22, 25, 313 й 
316-й батальйони, для 3-го – 317, 318 й 
321-й. Улітку ці полки були ридані бо-
йовій групі СС «Йекельн», що діяла 
проти партизанів і Червоної Армії в ра-
йоні колишньої радянсько-латвійської 
границі. Полки, зазнавши значних втрат, 
у серпні були виведені на територію Ла-
твії й розформовані, а 16 вересня поча-
лося формування з осіб старшого віку 
нового 2-го Латвійського поліцейського 
полку, який також називався  «Курзе-
ме». У жовтні полк вивезли морем у Да-
нціг, а відтіля в Торунь, де він був роз-

формований, а його особовий склад пе-
реданий на поповнення 15-й латвійської 
дивізії СС. 

Полки прикордонної охорони. У 
лютому 1944 р., так само як і в Естонії, 
у Латвії були сформовані шість прикор-
донних полків чотирьохбатальйонного 
складу (номера з 1-го по 6-й) чисельніс-
тю по 2,7 ти

чу озброєння перші два полки розфо-
рмували вже в березні, направивши їх-
ній особовий склад на поповнення інших 
частин. У липні був розформований 3-й 
полк, а його особовий склад включений 
в 19-у латвійську дивізію СС. Інші пол-
ки (у тому числі відновлений 2-й) вико-
ристалися в антипартизанській боротьбі 
й на будівництві зміцнень уздовж коли-
шньої радянсько-латвійської границі, а 
також боролися на фронті проти Черво-
ної Армії, будучи переданими до німе-
цьких піхотних дивізій. До жовтня того 
ж року всі вони були розформовані че-
рез великі втрати, а їхній особовий 
склад спрямований на поповнення лат-
війських частин військ СС. 

Латвійський легіон СС. В 1942 р. Ла-
твійська цивільна адміністрація запропо-
нувала німцям створити в допомогу вер-
махту на добровольчій основі збройні си

альною чисельністю 100 тис. чоловік з 



 
 
 
 
Унтерштурмфюрер 15-й гренадерської дивізії 
військ СС (праворуч), 1943 р.  
Одягнений у стандартну уніформу військ СС  
із латвійським нарукавним щитком 
 
 

умовою визнання після закінчення війни 
незалежності Латвії, але Гітлер рішуче від-
кинув цю пропозицію. Однак зростаюча 
потреба в живій силі змусила нацистське 
керівництво змінити відношення до участі 
балтійських народів у війні. У лютому 1943 
р. окупаційні влади санкціонували ство-
рення Латвійського легіону, що офіційно 
містив у собі всі латвійські частини верма-
хту, поліції й СС, а також окремих добро-
вольців-латишів, що служили в рядах німе-
цьких збройних сил. Командиром легіону 
був призначений колишній військовий мі-
ністр Латвії генерал Р. Бангерскіс, який 
одержав чин группенфюрера СС, а началь-
ником штабу – полковник А. Сілгайліс. 

У травні 1943 р. на основі шести латвій-
ських поліцейських батальйонів (16, 18, 19, 
21, 24 й 26-го), що діяли в складі групи ар-
мій «Північ», була організована Латвійська 
добровольча бригада СС у складі 1-го й 2-
го латвійських добровольчих полків. Одно-
часно був зроблений набір добровольців 
десяти віків (1914–1924 р. народження) для 
15-

вони не мали бойового досвіду, що, однак, 
 перешкодило німцям відразу ж відпра-

 на фронт 1 тис. новобранців, безціль-
у знищенню яких перешкодило втру-

 Бангерскіса. Надалі  нові континген-

-
ала 

ове хрещення на фронті в районі Ново-
сокольників, куди вона була перекинена 
для того, щоб стримати  наступ Червоної 
Армії, який почався. 

У лютому 1944 р. радянський наступ 
було зупинено, однак загроза його понов-
лення зберігалася, що змусило окупаційну 
владу й місцеве латвійське самоврядування 
активізувати мобілізаційні заходи. Призов-
ний вік був піднятий до 37 років, і тільки 
особи, зайняті у воєнній промисловості й 
не придатні за станом здоров'я, звільнялися 
від призову. Для підготовки призовників на 
основі учбово-запасного батальйону 15-ї 
дивізії була розгорнута 15-а учбово-запасна 
бригада трьохполкового складу. 

, 43 й 44-й 
пол

 

 служби трудової повинності, 

й Латвійської добровольчої дивізії СС, 
три полки якої – 3, 4 й 5-й латвійські доб-
ровольчі – були сформовані до середини 
червня. На відміну від перших двох полків 

За рахунок отриманого за мобілізацією 
поповнення вдалося збільшити чисель-
ність Латвійської бригади СС і розгорнути 
її в дивізію. Таким чином, у складі легіону 
виявилися дві дивізії: 15-я гренадерська 
дивізія військ СС (латвійська № 1) – 32, 33 
й 34-й полки й 19-я гренадерська дивізія 
військ СС (латвійська № 2) – 42

ки. Їхня чисельність за станом на 30 
червня 1944 р. становила: 15-й – 18 412 
солдатів й офіцерів, 19-й – 10 592. Дві лат-
війські дивізії були об'єднані в 6-й (Лат-
війський) добровольчий корпус військ СС 
під командуванням обергруппенфюрера В. 
Крюгера. 

Було заплановане створення й третьої –
36-ї танково-гренадерської дивізії військ 
СС (латвійська № 3). Однак цьому пере-
шкодила обстановка на фронті, що вима-
гав негайного використання всіх  сил, що 
були, для захисту кордонів Латвії. У ре-
зультаті 240 молодих латишів зі складу 
Імперської

не
вити
ном
чання
ти Латвійського легіону проходили підго-
товку в прифронтовому районі під керівни-

х батальцтвом інструкторів з поліцейськи
онів. У листопаді 1943 р. дивізія одержй
бой



що

ла 
нов

д

ад розформованих частин, до трав-
ня 

к

Звайгне», включений до складу 6-го 
лат

ц е а

 пройшли в Арнемі (Голландія) підго-
товку у якості унтер-офіцерів танково-
гренадерських частин і прибули в Латвію в 
червні 1944 р., були спрямовані на фронт і 
включені до складу 19-й гренадерської ди-
візії військ СС. 

У жовтні 1944 р. на основі кадрів роз-
формованих 2-го й 5-го латвійських при-
кордонних полків був організований 106-й 
гренадерський полк СС (латвійський № 7) 
у складі двох піхотних батальйонів і бата-
льйону важкої зброї (легкі піхотні й про-
титанкові гармати, міномети й станкові 
кулемети). Цей полк брав участь у боях 
проти радянських військ на Курляндсько-
му фронті й був розформований наприкін-
ці  року. Варто згадати ще одну латвійську 
частину військ СС – батальйон СС «Рига», 
створений спочатку як 15-а охоронна рота 
і як навчальний центр, що використовува-
вся потім, для підготовки унтер-офіцерів 
Латвійського легіону. 

Улітку 1944 р. Червона Армія поча
ий наступ й у липні вступила на латвій-

ську землю. У запеклих боях 6-й доброво-
льчий корпус СС, що прикривав відхід ні-
мецької 16-й армії, зазнав великих втрат. 
Величезні масштаби придбало дезертирст-
во. У результаті протягом  декількох днів 
латвійські дивізії розповзлися по швах. На-
магаючись зупинити розвал, німецьке ко-
мандування підкорило їх у тактичному від-
ношенні командирам двох німецьких піхо-
тних дивізій і прийняло самі тверді заходи 
проти дезертирів. Командування групи ар-
мій «Північ» було змушене визнати, що че-
рез поганий моральний стан латвійських 
солдатів і слабкості офіцерського складу 
воно більше не може розраховувати на ви-
користання ивізій для активних операцій. 
Помилковими були визнані гарне оснащен-
ня латвійських дивізій різним озброєнням, 
кинутим у ході відступу, і їхнє використан-
ня для захисту території Латвії, що створю-
вало сприятливі умови для дезертирства. 

У серпні 1944 р. німці роззброїли 15-у 
дивізію й відвели її на відновлення в м. 
Кемнітц (Східна Пруссія), куди прибули 
також три батальйони 1-го поліцейського 
полку «Рига» і залишки 2-го поліцейського 
полку «Курземе». 19-я дивізія була зведена 
в три бойових групи. Зазнавши великих 
втрат під Цесвайне й Нітауре, разом з ін-

шими німецькими частинами вони відсту-
пили на територію Курляндії. Згодом в 19-
у дивізію були передані приблизно 4 тис. 
солдатів й офіцерів з 15-й дивізії й особо-
вий скл

1945 р. її чисельність досягла 16 тис. 
чоловік. Лише невелика частина з них 
(менш 1,5 тис.) потрапила в полон після 
капітуляції Курляндського угруповання. 
Інші розсіялися по лісах, примкнувши до 
націоналістичних партизанських загонів, 
що виникли із приходом у Латвію Черво-
ної Армії, або втекли морем у Швецію, зві-
дки згодом багатьох було видано СРСР. 

Якийсь час 15-а дивізія, чисельність 
якої в результаті відновлення була доведе-
на до 19 тис. чоловік (не враховуючи 1, 2 
та 3-го учбово-запасних полків), викорис-
товувалася на фортифікаційних роботах, а 
наприкінці  січня 1945 р. була кинута на 
фронт. У ході боїв у Східній Пруссії й По-
меранії вона знову втратила більше поло-
вини свого складу й була відведена в тил. 
Це дозволило багатьом латишам після за-
кінчення війни уникнути радянського по-
лону й здатися англо-американським вій-
ськам. 

Будівельні й саперні частини. Одно-
часно з естонськими саперно-будівельни-
ми батальйонами навесні 1944 р. були 
сформовані чотири латвійських будівельні 
загони (Lettіsche Bau-Abteіlungen) (номера 
з 1-го по 4-й). Крім цього, у березні того ж 
року були створені чотири нових (Лат-
гальсь их) поліцейських батальйонів (но-
мера з 325-го по 328-й), які в травні були 
передані до складу вермахту як саперно-
будівельні батальйони. Вермахту був під-
порядкований також 270-й латвійський са-
перний поліцейський батальйон, який діяв 
в Україні, перейменований у липні 1944 р. 
в 672-й східний саперний батальйон. На-
решті, у жовтні із частини особового скла-
ду розформованого 5-го прикордонного 
полку був створений будівельний баталь-
йон «

війського добровольчого корпуса СС. 
Майже всі зазначені частини були розфо-
рмовані наприкінці  1944 р. 

Доброволь і в люфтвафф . У той ч с 
як в Естонії повітряний легіон існував фа-
ктично з 1941 р., у Латвії рішення про 
створення аналогічного формування було 



 
Генерал німецьких 

люфтваффе – 
начальник школи 
протиповітряної 

 оборони – інспектує 
латвійський розраху-
нок 20-мм зчетвереної 
артустановки, 1943 р. 

Латвійські 
добровольці одягнені  

стандартне 
обмундирування 

військ СС 
без національних 

відмінностей. 

ьс увійшов у контакт із представни-
ками командування 1-го повітряного 
флоту люфтваффе. До вересня в повіт-
ряний легіон вступило близько 1,2 тис. 
добровольців, підготовка яких здійсню-
валася на території Латвії. Зі своєї сто-

бовий склад був розподілений серед ін-
ших частин люфтваффе. Сама велика 
група була відправлена в Данію й об'єд-
нана із частиною Естонського повітря-
ного легіону. Більшість латишів потра-
пили в зенітні частини й лише деякі 
продовжували служити в складі літни

в

сел

рони німці надали інструкторів і забез-
печили матеріальну частину – два десят-
ки заст та Go145. Ор-
ганізаційн легіон уважався 
частино легіону й номі-
нально алові Бангерскі-
су. 

ли сформовані 
дві ні в 12-у групу 
нічних ів. Командиром 
Лат ого легіону в 
складі люфт рпня був затвер-
джений п сельс. Всі чини 
легіону, за вин ного німецького 
офіцера квартирмейстера 
й трьох унт були латишами. 

У вересні 1944 р., коли Червона Ар-
мія впритул наблизилася до кордонів 
Латвії, повітряний легіон був евакуйо-
ваний у м. Брюстфорт (Східна Пруссія), 
а через місяць – розформований через 
нестачу пального й запчастин. Його осо-

х 
екіпажів. У літній школі м. Бромберга 
кращі пілоти пройшли перепідготовку 
на винищувачах Fw190 і після закінчен-
ня навчального курсу були  до 
складу 54-й винищувальної авіагрупи 
люфтваффе, що діяла з аеродрому Спі-
льве, недалеко від Риги. У жовтні лат-
війських льотчиків перекинули на аеро-
дром Альт-Дамм біля Штетіна, і пізніше 
вони брали участь в обороні Берліна в 
складі 1-ї винищувальної ескадри. Кіль-
ка латвійських пілотів боролися на За-
хідному фронті проти англ  
риканців, причому четверо
збиті. Латиші служили й у
дивізіях люфтваффе, які в
наприкінці  війни як частини звичайної 
піхоти. Серед них виявилися головним 
чином ті, хто був призваний у ході тота-
льної мобілізації в липні-серпні 1944 р., 
але не потрапили в Латвійський легіон 
СС за станом здоров'я. 

 

прийнято лише в липні 1943 р., коли 
підполковник латвійських ВВС Я. Ру-

арілих машин Ar66  включені
о повітряний 

ю Латвійського 
 підкорявся генер  

До березня 1944 р. бу
ескадрильї, об'єдна

 бомбардувальник
війського повітрян

ваффе 10 се ійців й аме-
 з них були 
 парашутних 
икористалися 

ідполковник Ру
ятком од

зв'язку, одного 
ер-офіцерів, 



 
 
 
 

дової повинност  – РАД (Reіchs
Arbeіtsdіenst – RAD). Головним чином ц
були люди, що бажали одержати прав
на вступ до німецьких університетів або
до латвійського університету в Ризі. З
початком в 1943 р. обший мобілізації
юнака, а пізніше й дівчата, просто призи
валися в РАД і партіями направлялись 
табори на території Німеччини, де з їх
нього числа комплектували латвійськ
підрозділи ротної ланки, підпорядковані 
німецьким офіцерам. Більшість унтер-
офіцерів також були німцями. У січні 

 
 
 
 
 
 
 
 
Бійці перших загонів
литовської самооборо
ни з німецькими сол-
датами, 1941 р. 
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Добровольці в Імперській службі 
 повинності. Під час окупації 
ка кількість латвійських юнаків 

була завербована й Імперську службу 
тру і -

е 
о 

 
 

, 
-
у 
-
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РАД були відкли-
 2 або 3 латвійсь-
ванням німецьких 

 на будівництві 
ниці Латвії. 
покладених 6 міся-

 переводилися в 
зію СС, однак до 

чоловічий персонал 
вислуги, був від-

 на навчальний 
проходив підгото-

служби в частинах 
яць найбільш зда-

відібрані для подаль-

ьких курсах, а інші переведені 
 складу залізничної охорони й сапер-

н ни приєд-
налися до  в лютому 
1

 

оли в чер-
вні 1941 р. тупили на 
територію лення зу-
стрічало їх як м стрі-
лецькому мії, ство-
реному на основі збройних сил незалеж-
ної Литви, почалося масове дезертирст-
во. Покликані проти своєї волі в РСЧА, 
литовці бігли в ліси й створювали чис-
ленні повстанські озброєні групи, зага-

Особливу категорію латвійських доб-
ровольців люфтваффе становили «поміч
ник ю

-
-
 

-
а 
-
 

и 
-
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1944 р. латиші-члени 
кані на батьківщину, де
кі роти під команду
офіцерів використалися
оборонних ліній на гра

Після закінчення 
ців служби все юнаки
15-у гренадерську диві
серпня 1944 р. весь 
РАД, без урахування 
правлений у Німеччину
полігон у Кенітце, де 

 для подальшої 
. Через міс

 курсанти були 
 навчання на 

и ППО» – 4 тис. наків й 1 тис. дів
чат 1928 року народження, покликані по
лінії «Латвійської молодіжної організа
ції» улітку 1944 р. Більша їхня частин
проходила підготовку в навчальному та
борі СС в Егері (Судетська область).
Звідси у квітні 1945 р. 60 юнаків бул
переведені в Аусзіг, де з них наспіх ско
лотили танковинищувальну роту «Рига» 
у складі 3 взводів під командуванням
офіцерів Латвійського легіону СС. Однак
відсутність необхідного для боротьби 
танками озброєння не дозволило ро
взяти участь у боях, і 6 травня 1945 р
рота «Рига» і повному складі виступил
на захід, щоб здатися в полон американ
ьким військам. 

вку
мотопіхоти
тні
шого офіцерських й унтер-
офіцерс
до

с их підрозділів вермахту. Во
 15-ї дивізією тільки

трудової
Латвії дея

945 р. 
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Самооборона й поліція. К

німецькі війська вс
Литви, місцеве насе

 визволителів. В 29-
корпусі Червоної Ар



 
 
 
 
 
 
 
Батальйони допоміжної поліції 

(«шума») на території 
рейхскомиссариата «Остланд», 

Генерал-губернаторства й тилових 
оперативних районів груп армій 

Північ» й «Центр» (вересень 1942 р.): 
1-3, 5, 6, 9-12, 14, 15, 
251-255 – литовські; 

16, 18-22, 24-26, 266, 267, 271-274, 
282-285 – латвійські; 

29, 30, 32, 33, 35, 36, 
38-45, 50 – естонські; 

46-49 – білоруські; 
51, 52, 201 – українські 

265-й, з 301-го по 310-й), однак воно так 
і не було доведено до кінця. У функції 
батальйонів входила охорона складів і 
комунікацій, а також боротьба з парти-
занами. Іноді при наближенні фронту 
німецьке командування 

льне керівництво якими здійснював 
«Фронт литовських активістів» напува-
ючи керівництвом полковника К. Шкір-
пи. Деяким із цих груп удалося навіть 
ще до приходу німців взяти під свій ко-
нтроль залишені радянськими військами 
Каунас і Вільнюс. 

Після того як Литва була повністю 
зайнята частинами вермахту, розрізнені 
повстанські групи були реорганізовані в 
24 батальйони самооборони (всі стріле-
цькі, за винятком одного, котрий імену-
вався кавалерійським) – чисельністю 
500-600 чоловік кожний. Батальйонам 
були додані німецькі групи зв'язку в 
складі офіцера й 5-6 старших унтер-
офіцерів. Озброєння, головним чином 
стрілецьке, було радянського або німе-
цького виробництва. 

У листопаді 1941 р. литовська само-
оборона була перетворена в 
допоміжну поліцію. Загаль-
на чисельність сформованих 
в 1942-1944 р. 22 литовсь-
ких батальйонів «шума» 
(номера: з 1-го по 15-й, з 
251-го по 257-й) досягала 8 
тис. чоловік. Крім того,  
березні 1944 р. почалося 
формування ще 13 баталь-

у

йон

кидало їх у бій 
про

«

ів (номера: з 263-го по 

ти Червоної Армії. Більшість баталь-
йонів несли охоронну службу й брали 
участь в антипартизанських операціях за 
межами Литви: у Ленінградській області 
(5-й й 13-й), у Білорусії (3, 12, 15, 254 та 
255-й батальйони), в Україні (4, 7, 8, 11-
й) і в Польщі (2-й). За деяким даними, 
один батальйон діяв навіть в Італії, а ще 
один – у Югославії. Командуючим ли-
товською допоміжною поліцією номіна-
льно був офіцер регулярної литовської 
армії підполковник Спокевічус, в дійс-
ності ж його влада носила інспекційний 
характер, а основною функцією було 



підтримання зв'язку з командуванням 
німецькими силами безпеки на окупова-
ній території. 

Протягом  1943-1944 р. деякі батальйони 
«шума» були розформовані, а їхній особо-
вий склад переданий на поповнення баталь-
йонів, що залишилися. Із чотирьох баталь-
йонів у липні 1944 р. у Каунасі був утворе-
ний 1-й Литовський поліцейський полк. До 
цього часу Литва знову стала театром воєн-
них дій, і полк, що спочатку призначався 
для боротьби з партизанами, був кинутий на 
фронт проти Червоної Армії. У жовтні-
листопаді 1944 р. у Данцизі була почата не-
вдала спроба сформувати на основі 8 полі-
цейських батальйонів (2, 3, 9, 1 5 , 253, 254 , 
255 та 257-го) 2-й та 3-й литовські доброво-
льчі піхотні полки. 

В останні дні 1944 р. більша частина ли-
товських батальйонів, що влилися в загальний 
потік відступаючих німецьких військ, були 
роззброєні й розформовані, а їхній особовий 
склад розподілений між різними наземними 
частинами люфтваффе (в основному ППО). 
Дея

 

к

нак цей захід закінчився від
повідь німці закрили більшість вищих на-

или арешти серед 
на яку була покла-

дена  зрив мобілізацій-
них ецьку пропаганду 
серед м и в Литві була 
оголошена в ряди вермахту, 
одночасно з нею продовжилася кампанія з 
набору добровольців у Литовський легіон 
СС. Відповідальність за вербування доб-
ровольців у легіон взяло на себе литовське 
самоврядування. Однак вжиті заходи знову 
не дали результату. Тоді було запропоно-
вано компромісне рішення: створити са-
мостійний литовський підрозділ під ко-

а запропоно-
ван

п
-й

    
д

з

и  
к ь  

ний корпус, а «надлишок» в 14 тис. буде 
переданий у вермахт. Однак самовряду-
вання заперечувало проти такого рішення, 
уважаючи, що замість цього варто збіль-
шити чисельність ЛТК до 9750 чоловік – 
у складі 13 батальйонів по 750 чоловік, і 
1500 чоловік – у складі резервного бата-
льйону. Німці неохоче погодилися на цю 
міру. Вони обіцяли постачати ЛТК обму-
ндируванням й озброєнням, але за умови, 
що це буде зроблене лише тоді, коли ні-
мецьке командування визнає за необхідне. 

6 травня 1944 р. у Литві була оголоше-
на загальна мобілізація. Як і мобілізація в 
Литовський легіон, вона завершилася 

кі з найбільш досвідчених бійців були за-
раховані до складу частин і з'єднань німець-
ких сухопутних військ і поряд з іншими іно-
земцями брали участь в обороні Берліна в 
останні дні війни. Три батальйони – 5, 13 й 
256-й – були оточені в Курляндском котлі й 
разом з німецькими військами боролися аж до 
капітуляції в травні 1945 р. 

Литовсь ий легіон СС. У січні 1943 р. 
німецька влада в особі начальника СС і 
поліції Литви бригадефюрера Висоцького 
почала спробу організувати з добровольців 
литовської національності легіон СС. Од-

 невдачею. У -

мандуванням своїх же литовських офіце-
рів. Із цією метою в черговий раз був роз-
повсюджений заклик до молоді «взяти 
участь у боротьбі з більшовизмом», але 
слова «Литовський легіон військ СС» у 
ньому не фігурували. Німецька влада не 
схвалила ці міри й відхилил

вчальних закладів і зроб
литовської інтелігенції, 

відповідальність за
заходів й антинім

олоді. Надалі, кол
 мобілізація 

у самоврядуванням у грудні 1943 р. 
ідею створення «Литовської армії», допус-
тивши лише створення окремих збройних 
формувань, що цілком перебуватимуть під 
командуванням СС, поліції або вермахту. 
У підсумку, власний литовський підрозділ 
у військах СС так і не було створено, а 
окремі добровольці в приватному порядку 
направлялися в різні частини військ СС, 
наприклад в 15-ю латвійську гренадерську 
дивізію. Правда, у наказі рейхсфюрера СС 
від 22 січня 1945 р. серед полків військ СС 
згадуються два литовських олки, – оче-
видно 2-й й 3  Литовські добровольчі пі-
хотні полки, що формувалися восени 1944 
р. у районі Данцига. 

Литовський територіальний корпус. 
У лютому 1944 р. перед обличчям загрози  
Червоної Армії, що наближалася о кор-
донів прибалтійських країн, німецька вла-
да все-таки пішли на поступки литовсь-
кому самоврядуванню, санкціонувавши 
формування Литовського територіального 
корпусу (ЛТК), призначеного винятково 
для захисту кордонів Литви. Всі командні 
посади в ньому повинні були айняті ли-
товськими офіцерами. 16 лютого був ого-
лошений заклик у корпус, на який відгук-
нулося близько 19 тис. добровольців. Але 
німецька влада вирішил , що лише 5 тис. 
з них с ладут  Литовський територіаль-



 
Литовські добровольці, 

айняті ремонтом обмун-

ов 'язкова мобілізація литовців у ве-
рмахт уперше була оголошена 1 берез-
ня 1943 р., а у квітні-травні було сфо-
рмовано декілька перших будівельних 
рот з литовців. Пізніше їх об 'єднали в 
литовські будівельні загони (Lіtauіsche 
Bau-Abteіlungen); у кожному – 600 чо-
ловік, 3 будівельні й транспортні роти 
(без автомашин, тільки на кінній тязі). 
Усього було сформовано 5 таких заго-
нів, якими командували колишні офі-
цери литовської армії. Вважаючись 
номінально частинами литовських 
збройних сил, загони були придані ні-

з

. Тому 9 травня, всупереч 
всі

а

ермахті. 
Об

мобільних доріг і 
залізниць, оборонних споруд і т.п. 
Спочатку литовські солдати не мали 

наближенням лінії фронту 
 посиленням партизанського руху їм 

ста

 

ugos Rіnktіne, або TAR, 
від

дирування, 1943 р. 
Одягнені в мундири 

литовської армії 
без національних 

розрізнень 

мецьким саперним батальйонам групи 
армій «Північ». У їхні завдання входи-
ло будівництво авто

невдачею
м попереднім обіцянкам, Литовсь-

кий територіальний корпус був переда-
ний під безпосередній контроль німе-
цького армійського командування, що 
викликало невдоволення й обурення 
значної частини командирів ЛТК. По-
бачивши в цьому погрозу відкритого 
заколоту, німці зробили масові арешти. 
Були розстріляні 83 чоловік, ще 110 
відправлені в концтабори. Незабаром 
було оголошено про розформування 
Литовського територіального корпусу, 
особовий склад якого був переданий у 
розпорядження ВВС для використання 
в якості наземного аеродромного пер-
соналу й «помічників» н  батареях 
ППО. 

Литовські добровільні у в

зброї, але з 
й

ли видавати для самооборони гвин-
тівки й ручні кулемети. У травні 1944 
р., після розформування Литовського 
територіального корпусу, литовські 
будівельні загони були перетворені в 
саперні батальйони вермахту, під ко-
мандуванням німецьких офіцерів. У 
кожному батальйоні був залишений 
тільки один литовський офіцер для 
зв 'язку. 

Улітку 1944 р., з ініціативи двох 
литовських офіцерів, капітанів Ятуліса 
й Чесни, була почата ще одна, порівня-
но успішна. спроба об 'єднати різні ли-
товські військові частини, які ще не 
були розформовані й відступали разом 
з вермахтом, – деякі поліцейські й са-
перні батальйони, батальйони наземно-
го обслуговування й охорони аеродро-
мів. Ця зведена частина одержала на-
зву «Армія оборони Батьківщини» ТАР 
(Tevynes Apsa

ома також як «Жемайтійська армія 
оборони»). Вона складалася з 2 полків, 
якими командували литовські офіцери, 
а загальне командування з 'єднанням 



здійснював німецький полковник (піз-
ніше – генерал-майор) Медер. 

Сили ТАР займали оборонну позицію 
біля села Папіле, коли 7 жовтня 1944 р. 
німецька оборона була прорвана частина-
ми Червоної Армії. Обидва полки ТАР бу-
ли зім'яті й понесли великі втрати. Уцілілі 
підрозділи відступили разом з німцями й 
уже в Східній Пруссії були перетворені в 
«Литовський саперний батальйон», що 
складався з 8 рот. Батальйон використову-
вався на будівництві укріплень на Балтій-
ськ

жний персонал у час-
тин

ули пе-
рев

и

ц т

вані партизанами, а частіше німцями, 
змушеними миритися з їхнім існуванням. 
Створення таких загонів, як, наприклад, 
сформованого в Новогрудці Б. Рагулей ка-
валерійського ескадрону, полегшувалося 
наявністю великої кількості зброї, залише-
ної Червоною Армією, а також тим, що в 
центральних і західних районах Білорусії 
радянські влади не встигли провести мобі-
лізацію; військовополонені ж червоноар-
мійці білоруського походження відпуска-
лися німцями з таборів додому. 

На сході Білорусії, у Смоленській і 
Брянській областях також діяли збройні ор-
ганізації білоруських націоналістів. Голо-
вними організаторами мобільних загонів 
поліції, що йменувалася в тиловому районі

плекс заходів, та-
ких, як звільнення жителів районів від по-
винностей і податків, заборона реквізицій. З 

і й піші за-
гон  по 100-150 чоловік, командирами яких 
при

с

ому узбережжі й пізніше потрапив в 
оточення в складі Курляндського угрупо-
вання. Лише деякі поранені були евакуйо-
вані морем до Німеччини й закінчили вій-
ну в Любеку. Значна частина солдатів 
ТАР, не бажаючи воювати на чужій тери-
торії, уходила до лісу, створюючи парти-
занські загони в тилу Червоної Армії. 

«Помічники ППО». У результаті дія-
льності так називаної «Служби Ніккеля», 
створеної для зв'язку керівництва «Гітле-
рюгенда» з міністерством у справах оку-
пованих східних територій з метою мобілі-
зації молоді в Росії, Білорусії, Прибалтиці 
й Україні для воєнної промисловості рей-
ха, з 15 березня по 20 вересня 1944 р. було 
призвано 1012 литовських юнаків, які були 
спрямовані як допомі

і зв'язку ВПС, моторизовані дивізіони 
ППО та інші наземні частини люфтваффе. 
Однак загальне число литовських «поміч-
ників» у німецьких ВВС було більше, тому 
що в збережених документах нічого не го-
вориться про дівчат, що також служили як  
допоміжний персонал («помічниць») у ча-
стинах зв'язку й ППО, хоча достеменно 
відомо, що вони були. 

 
 

БІЛОРУСЬ 
 

Поліцейські й охоронні частини. В 
окупованої німцями Білорусі підрозділи 
місцевої поліції спочатку створювалися 
при міських і повітових (районних) упра-
вах як  відділи, однак потім вони б

едені в підпорядкування німецької охо-
ронної поліції (Schutzpolіzeі). У грудні 
1941 р. у Мінську були організовані курси 
перепідготовки для всіх поліцейських, 
включаючи кол шніх чинів польської по-

ліції й військовослужбовців РСЧА, а в 
травні 1942 року був відкритий інструк-
торський курс мінської поліції, фактично – 
школа білоруських унтер-офіцерів. У сер-
пні 1943 р. наказом начальника сил СС і 
поліції Готтберга «головним опікуном» 
(Hauptbetrauber) всієї білоруської поліції 
порядку був призначений колишній капі-
тан польської армії Ф. Кушель. Усього ж 
на території генерального округу «Білору-
сія» налічувалося в ей час близько 20 ис. 
поліцейських. 

Практично увесь час окупації на тери-
торії Білорусії існували сільські загони са-
мооборони, створені місцевими жителями 
для захисту від грабежів, іноді підтриму-

місцевих були організовані кінн

 
групи армій «Центр» службою порядку 
(Ordnungsdіenst, скор. OD – «оді»), стали 
емігранти Д. Космович і М. Витушка. Для 
залучення населення до боротьби з партиза-
нами із застосований ком

и
значалися офіцери, спеціально звільнені 

з таборів військовополонених. Поступово 
формувалися батальйони поліції, створюва-
лася система охорони важливих об'єктів. За-
гальна чисельність загонів «оді» у Смолен-
ськом окрузі виросла до 3 тис. чоловік. 

Улітку 1942 р. у Мінську почалося форму-
вання білоруських батальйонів «шума». Кожен 
батальйон кладався із чотирьох рот і нарахо-
вував по штаті 501 чоловік. Відповідно до  на-
казу начальника СС і поліції від січня 1943 р. у 



кожному батальйоні було потрібно мати 8 ні-
мецьких офіцерів й 58 унтер-офіцерів. Незнан-
ня німецькими командирами білоруської мови, 
небажання скористатися допомогою органів 
самоврядування при наборі кадрів й ігнору-
вання порад білоруських офіцерів призводили 
до негативних результатів: за свідченням Ф. 
Кушеля, в 49-м батальйоні через ріст випадків 
дезертирства німці були змушені призначити 
на посади командирів взводів і рот офіцерів з 
мінських курсів. Тільки після цього ситуація в 
батальйоні покращилася, і він зміг взяти участь 
у бойових діях. 

Формування другої хвилі поліцейських 
батальйонів почалося у вересні-жовтні 1943 
р. У Барановичівському, Слонимському й 
Слуцькому округах, де формувалися 48-й й 
60-й батальйони, а також 36-й поліцейсь-
кий стрілецький полк, була оголошена час-
ткова мобілізація, проведення якої було до-
ручено місцевій білоруській адміністрації. 
Мобілізація дала несподіваний результат – 
на неї відгукнулося стільки призовників, 
що частина з них довелося переправляти в 
інші місцевості Білорусі, де також планува-
лося створювати батальйони. Третя хвиля 
формувалася в лютому-березні 1944 р. 
Усього ж було сформовано 11 білоруських 
батальйонів «шума» (номера: з 45-го по 49-
й, 60-й, з 64-го по 67-й й 69-й), у складі 
яких служило понад 3 тис. чоловік. 

 військ СС (росій-
ська № 2). Дивізія складалася із чотирьох 
(потім із трьох – 75, 76 й 77-го) полків, 56-го 
артилерійського й 68-го козачого кавалерій-
ського дивізіонів. У вересні 1944 р. це з'єд-
нан

 

 
лип

йоні 
наб

Частина новобранців улітку 1944 р. ра-
зом з німцями білоруських поліцейських ба-
тальйонів (60, 64 й 65-й) і загонів самооб-
орони були включені до складу бригади під 
командуванням оберштурмбаннфюрера Г. 
Зіглінга, переформованої в серпні-вересні в 
30-у гренадерську дивізію

ня було перекинено на Західний фронт 
для боротьби із французькими партизанами 
й англо-американськими військами й зазна-
ло великих втрат, головним чином через де-
зертирство. Багато солдатів-білорусів по-
одинці й групами зі зброєю в руках перехо-
дили па сторону супротивника, щоб продо-
вжити потім свою службу в польській армії 
Андерса. У грудні 1944 р. дивізія була роз-
формована, а залишки її особового складу 
влилися в сили 1-й дивізії РВА. 

 
Білоруська Самооборона. У рамках 

заходів, спрямованих на залучення місце-
вого населення до активного співробітниц-
тва з окупаційною владою, генеральний 
комісар Білорусії В. Кубе 29 червня 1942 
р. опублікував проект створення Корпусу 
Білоруської Самооборони (Беларускай Са-
мааховы, БСА), формування якого було 
доручено органам місцевого самовряду-
вання. Керівник курсів підготовки поліції 
в Мінську Ф. Кушель на основі проекту 
Кубе розробив план, за яким, передбачало-
ся створення Корпусу із трьох дивізій. 
Штаб Корпусу повинен був перебувати в 
Мінську, а штаби дивізій – у великих 
центрах генерального округу – Мінську, 
Барановичах і Вілейці. 

Командуючий силами СС і поліції Це-
нер, ознайомившись із планом, віддав 15

ня 1942 м, наказ про формування Кор-
пусу, однак повністю змінив структуру 
цього формування. Відповідно до плану 
Ценера, передбачалося створення мережі 
антипартизанських підрозділів по всьому 
генеральному окрузі. У кожному ра

ирався добровольчий підрозділ БСА 
силою від роти до батальйону, що підко-
рявся німецької поліції. Шефом БСА був 
призначений глава Білоруської Народної 

 
Бійці Білоруської Самооборони у артовов му
приміщенні, 1941 р. Одягнені в цивільний одяг. 
В одного з бійців – австрійський шолом зразка
1917 р. Оброєні авто

 

 
матом ППД, карабіном

Мосіна й гвинтівкою АВС 
 



Самодопомоги (санкціонованої окупан-
тами організації, покликаної захищати 
інтереси місцевого населення) І. Єрмаче-
нко, а начальником штабу – підполков-
ник Я. Гутько. Для підготовки відповід-
ної кількості командних кадрів були ор-
ганізовані мінські офіцерські курси, на 
яких пройшли навчання 272 офіцера. Ба-
гато офіцерів були розподілені інструк-
торами унтер-офіцерських шкіл. По 
всьому генеральному окрузі були відкри-
ті курси, що підготували кілька тисяч ун-
тер-офіцерів. 

Усього в ряди Самооборони влилося 
близько 15 тис. чоловік, причому в деяких 
місцевостях набір здійснювався шляхом 
мобілізації. Усього було організовано 20 

батальйонів і кілька невеликих підрозділів, 
частина яких підкорялася окружному ко-
мандуванню німецької поліції, а деякі бу-
ли самостійними формуваннями. Питання 
забезпечення частин БСА обмундируван-
ням й озброєнням так і не були вирішені. 
Всі командири й бійці ходили у своєму 
одязі, часто в постолах, а зброєю себе за-
безпечували самостійно, збираючи її в лі-
сах, купуючи й вимінюючи в німецьких й 
італійських солдатів і навіть партизан. По-
ліцією безпеки СД за домовленістю із БСА 
був сформований 13-й білоруський полі-
цейський батальйон при

 

 СД. Ця частина 
бул

ського, Молодечненського й Брестського 
округів, і більшу частину офіцерських по-
сад займали в ній білоруси. Солдати були 
добре збройні й екіпіровані. До осені 1943 
р. це формування мало великий досвід бо-
ротьби з партизанами, нараховувало 1 тис. 
чоловік і було однієї з найбільш боєздат-
них антипартизанських частин у Білорусі. 

Іншим формуванням, створеним за допо-
могою БСА, був батальйон залізничної охо-
рони, що нараховував також близько 1 тис. 
чоловік. Окремі підрозділи батальйону вико-
ристалися за своїм призначенням, будучи 
розкиданими по всій території Білорусі. 

Керівництво СС і поліції Білорусі, що 
перебувало в конфлікті із цивільною адмі-
ністрацією В. Кубе, убачало в БСА загрозу 
німецьким інтересам і всіляко перешко-
джало її розгортанню, забезпеченню збро-
єю й обмундируванням, що, у свою чергу, 
негативно позначалося на моральному 
стані й надійності особового складу Само-
оборони. У квітні 1943 р. після з'їзду пред-
ставників місцевого самоврядування, на 
якому було відкрито поставлене питання 
про надання Білорусі незалежності, Біло-
руська Самооборона була розформована, а 

 особовий склад перейшов у підпорядку-

нів, місцевих білоруських загонів з неви-
значеним статусом або був відправлений 
на примусові роботи до Німеччини. 

Формування Білоруської Централь-

а створена в січні 1943 р. за допомогою 
білоруської адміністрації з добровольців 
Бобруйського, Полоцького, Барановичів-

ної Ради. У грудні 1943 р. із санкції оку-
паційної влади була створена Білоруська 

Погони Білоруської крайової оборони (БКА), 
уведені в другій половині квітня 1944 р.:  
1 – стрілець; 2 – старший стрілець; 3 – дру-
жиновий; 4 – зв’язовий; 5 – старшина; 6 –
стяжний; 7 – лейтенант; 8 – старший лейте-
нант; 9 – капітан; 10 – майор; 11 – підполков-
ник; 12 – полковник 

її
вання поліції порядку, охорони залізниць, 
влився до складу поліцейських батальйо-



Центральна Рада (БЦР) на чолі з лідером 
білоруських націоналістів Р. Островським. 
Черговим кроком у розгортанні білорусь-
ких формувань стало створення націона-
льних збройних частин, підлеглих загаль-
ному керівному білоруському органу, і 23 
лютого 1944 р. обергруппенфюрер СС 
Готтберг, що виконував обов'язки Генера-
льного комісара після загибелі у вересні 
1943 р. Кубе, схвалив пропозицію прези-
дента БЦР про створення Білоруської кра-
йової оборони (БКО). При БЦР було орга-
нізовано головне управління БКО, очолю-
ване Кушелем, а в округах призначені 
окружні коменданти, які повинні були ор-
ганізувати роботу призовних комісій. 

Наказ про створення БКО був виданий 6 
березня 1944 р. Мобілізація проводилася у 
два потоки: 7 березня почалася мобілізація 
офіцерів (до 57 років включно) і молодшого 
командного складу (до 55 років). Таким чи-
ном, формувалася основа майбутніх баталь-
йонів, що готувала умови для прийому сол-
датської маси. На 10 березня була призначе-
на мобілізація рядового складу. Призову під-
лягали чоловіки 1908-1924 р. народження. 
Ухилення від призову каралося стратою. У 
цілому на призовні пункти прийшло більше 
40 тис. чоловік, однак їхній заклик міг зірва-
ти роботу багатьох підприємств, і окружні 
комісари відсіяли більше 50% з них. 

о-
рус

. Окремі ба-
тал

 
Лейтенант БКО. На кі
нення, уведені у квітні 1

Наприкінці  березня БКО нараховувала 
21 629 чоловік у складі 34 батальйонів. 
Усього ж було створено 39 стрілецьких й 6 
саперних батальйонів, кожен чисельністю 
не менш 600-800 чоловік. Саперні батальйо-
ни (1, 2, 6, 7, 9 й 11 -й; інші з 12 запланова-
них так і не минулого сформовані) були під-
леглі безпосередньо вермахту, місцем їхньо-
го розквартирування стали Борисів (1 бата-
льйон), Мінськ (2 батальйони), Слуцьк (2 
батальйони) і Барановичі (1 батальйон). У 
повному складі в БКО ввійшли деякі біл

ькі батальйони «шума», загони поліції 
порядку й різні білоруські формування, 
створені з ініціативи населення. Загальна 
чисельність частин БКО, за деяким даними, 
перевищувала 30 тис. чоловік, з них прибли-
зно 20 тис. новобранців.  

Батальйони БКО брали активну участь 
в антипартизанських операціях аж до лип-
ня 1944 р. Їхні командири, згідно з нака-
зом головного керування БКО від 27 трав-

ня 1944 р. повинні були погоджувати свої 
дії з німецькою владою на місцях, але час-
то такий зв'язок був номінальним. Хоча 
підготовка солдатів й офіцерів БКО не бу-
ла досить гарні, деякі із цих частин змогли 
успішно протистояти партизанським заго-
нам. У числі операцій, у яких брали участь 
батальйони БКО разом із силами СС і по-
ліції, слід зазначити операцію «Фрюлинг-
сфест» («Свято весни»), проведену в райо-
ні Полоцька й Лепеля, у якій радянські 
партизани понесли великих втрат. 

23 червня 1944 р. радянські війська по-
чали операцію «Багратіон». У хаосі від-
ступу підрозділи БКО виявилися зовсім 
позбавленими керівництва, зв'язок між го-
ловним керуванням і багатьма батальйо-
нами була повністю загублена

ьйони прийняли бій з передовими час-
тинами радянських військ і були роз-

телі й кепі знаки розріз-
944 р. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Солдати БКО 
на учбових  стріль-
бах, 1944 р.  
Одягнені в модифі-
ковану уніформу «за-
гальних СС» 

 

вництво фортифікаційних споруджень на 
Західному фронті. Брали участь у боях 
кінця війни й члени БСБ («Беларускай 
служби бацькаушчыне» – Білоруської слу-
жби батьківщині), аналога німецької Ім-
перської служби трудової повинності, що 

громлені, інші – розпущені своїми коман-
дирами, треті змогли відступити на Захід 
разом із  відступаючими частинами верма-
хту й влилися згодом у бригаду Зіглінга. 

Найважливішими напрямками діяль-
ності БЦР на завершальному етапі війни 
стали реорганізація частин БКО й попов-
нення білоруських військових формувань 
за рахунок вербування нових солдатів, 
створення допоміжних контингентів для 

стання їх у системі оборони Німе-
нізація антирадянського пар-

ського руху на території Білорусії. 

займалася вихованням і тру
ням молоді до 20 років. 
евакуйований зі Слоніма, і 
в аборі Егер (Судети) його
р
щ
ф
л

вих формувань Білоруська 
да розгорнула широкомас
ність з набору й навчання
розвідувально-диверсійних 
серпні 1944 р. у розпоряд

викори

тизан
Сп

ня 
кур

довим навчан-
Батальйон БСБ був 

після навчання 
 члени були 

ії, 
ому 
и-

их військо-
Центральна Ра-
штабну діяль-

 білоруських 
груп. У липні-
ження БЦР був 

переданий центр підготовки абвера в Да-
льніці (Східна Пруссія), що одержав вели-
ке поповнення з евакуйованих батальйонів 
БКО. У перших числах квітня 1945 р. було 
досягнуто згоди із представниками спецс-
лужб Третього рейха під керівництвом 
штурмбаннфюрера СС О. Скорцені про 
розгортання на базі цього центру спеціа-
льного батальйону «Дальвіц» чисельністю 
до 700-800 чоловік. 

Крім того, на переговорах представни-
ків БЦР і СС було досягнуто згоди про фо-
рмування нової 30-ї дивізії військ СС (Бі-

 т
озподілені по частинам  німецької арм
о боролись на Східному й Західн
ронтах й в Італії, частина з них потрап
а в 30-у дивізію СС. 
Разом зі створенням велик

ччини, орга

очатку передбачалося переформувати 
БКО в Білоруський легіон. У рамках під-
готовки до цієї реорганізації у вересні 
1944 р. у Берліні був створений перший 
кадровий батальйон БКО (422 чоловік) 
під командуванням капітана П. Касаць-
кого, що став резервом і школою офіцер-
ських кадрів для майбутніх частин.  

Тоді ж із числа завербованих «Служ-
бою Ніккеля» при участі «Союзу Білору-
ської Молоді» у якості «помічників 
ППО» 2354 молодих білорусів (за іншим 
даними – близько 5 тис.) були відібрані 
групи для навчання в зенітно-
артилерійській школі. Після закінчен

су навчання їх включили до складу 
частин протиповітряної оборони Берліна, 
причому в якості окремих білоруських 
підрозділів. Один із саперних батальйо-
нів БКО (11-й) був спрямований на буді-



 
 
 
Український поліцейський обшукує робіт-
ника на кондитерській фабриці в Києві, 
1942 р. Одягнений у модифіковану уніфор-
му «загальних СС» і збройний гвинтівкою 
Мосіна зразка 1891/1930 р. 
 

 

лоруської № 1), що йменувалася також 
штурмовою бригадою СС «Бєларусь». Ко-
мандиром дивізії призначався німець, од-
нак дивізіонний штаб був змішаного скла-
ду, а на посаді командирів полкового рівня 
й нижче затверджувалися білоруси. Ко-
мандна мова в дивізії, на відміну від «ро-
сій

риканців. 
 

УКРАЇНА 
 
Український легіон. Перші українські 

частини в складі вермахту були створені в 
результаті співробітництва лідерів утворе-
ної в 1929 р. в еміграції Організації україн-
ських націоналістів (ОУН) С. Бандери й А. 
Мельника з німецькою військовою розвід-
кою (абвером). У той час як керівництво 
абвера мало намір використати ці форму-
вання для підготовки кадрів розвідників і 

ів, українські націоналісти роз-

їни. 
На початку квітня 1941 р. у таборах н

півдні Польщі були зібрані перші групи 

вич. На чолі рот 
і вз

у
и

» брав участь 
у п

ської № 2», також була білоруська. До 
кінця війни в Гіршау (Баварія) було сфор-
мовано лише 3 батальйони (1094 чоловік), 
які 30 квітня 1945 р. на чолі в підполков-
ником Кушелем перейшли на сторону аме-

українських добровольців із числа військо-
вополонених колишньої польської армії. 
Звідси їх перекинули на навчальний полі-
гон «Нойхаммер» (Сілезія) для військового 
навчання. Остаточно сформований баталь-
йон, що одержав умовне найменування 
«спеціальна група Нахтігаль», нараховував 
близько 300 чоловік (3 роти). Німецьким 
командиром батальйону був призначений 
лейтенант А. Герцлер, а офіцером зв'язку – 
лейтенант Т. Оберлендер; українським ко-
мандиром – сотник Р. Шухе

диверсант
глядали їх як основу майбутньої українсь-
кої армії. Відповідно до задуму ОУН, Укра-
їнський легіон повинен був вступити в Київ 
разом з німецькими військами й забезпечи-
ти проголошення незалежності Укра

а 

водів стояли українські командири, при 
яких перебували німецькі офіцери зв'язку й 
інструктори. У батальйоні був і власний 
капелан греко-католицького (уніатського) 
віросповідання. 

Після прийнятої 18 червня присяги на 
вірність українській державі батальйон 
відбув у діючу армію й з перших днів вій-

ни брав активн  участь у бойових діях, 
будуч  доданим разом з 1-м батальйо-
ном 800-го полку спецпризначення 
«Бранденбург» 1-й горнострілецькій ди-
візії. Ранком 30 червня 1941 р. баталь-
йони зайняли Львів, де Бандера прого-
лосив незалежність України, не прийня-
ту, однак, всерйоз німцями. Подальший 
шлях батальйону лежав через Тернопіль 
до Вінниці, де «Нахтигаль

рориві «лінії Сталіна», і далі – на Ки-
їв. У ході бойових дії одна з рот баталь-
йону була виведена в резерв, а двом що 
остались були додані німецька рота, 
танковий й зенітно-артилерійський під-
розділи. 

Формування другого батальйону Укра-
їнського легіону – «Роланд» – почалося в 
середині квітня 1941 р. на території Авст-
рії. На відміну від «Нахтігаля», його осо-
бовий склад більшою мірою  був предста-



влений емігрантами першої хвилі і їхніх 
нащадкі Крім того,  15% від загальної 
чисельності становили українські студенти 
з Відня й Граца. Командиром батальйону 
був призначений колишній офіцер польсь-
кої армії майор Є. Побігущий. Всі інші 
офіцери й навіть інструктори були україн-
цями, і той час як німецьке командування 
представляла група зв'язку в складі 3 офі-
церів і 8 унтер-офіцерів. Навчання баталь-
йону проходилося 

в. до

в замку Зауберсдорф в 9 
км 

анню

ї

партизанів і регулярних військ, і зайняв у 
ній посади командирів й інструкторів. 

Поліцейські й охоронні частини. Крім 
201-го батальйону, створеного на основі 
розформованих батальйонів «Нахтігаль» й 
«Роланд», на території польського Генерал-
губернаторства було організовано ще 10 
українських батальйонів «шума», що одер-
жала номери з 203-го по 212-й (202-й бата-
льйон складався з поляків). Що стосується 
рейхскомісаріата «Україна», то тут було 
сформовано 53 батальйони (номера: з 101-
го по 111-й, з 113-го по 126-й, з 129-го по 

1-й, з 134-го по 140-й, з 143-го по 146-й, 

їнських поліцейсь-
ких батальйонів оцінюється в 35 тис. чоло-
вік, однак при цьому варто мати на увазі, 

, а деякі 
». Біль-

шіс

францу

від м. Вінер-Нойштадт. 
У перших числах червня 1941 р. бата-

льйон відбув у Південну Буковину, де ще 
біля місяця проходив інтенсивне навчання, 
по завершенні якого похідним маршем 
рушив у район Яс, а відтіля через Кишинів 
і Дубоссари – на Одесу. Наприкінці  серп-
ня батальйон був виведений із фронту для 
продовження навчання. До цього часу че-
рез небажання німців визнати незалеж-
ність України бойовий дух особового 
складу батальйону різко впав, і багато хто 
з бійців покинули його ряди. Батальйон 
«Нахтигаль» був також виведений із фрон-
ту й роззброєний, після того як його ко-
мандир Р. Шухевич направив німецькому 
командув  протест із приводу арешту 
німцями Бандери й членів утвореного у 
Львові українського уряду. 

Наприкінці  жовтня 1941 р. обидва ба-
тальйони були перекинені у Франкфурт-

на-Одері й реорганізовані в 201-й баталь-
йон «шума» під командуванням майора 
Побігущого. Кожний із солдатів й офіцерів 
підписав контракт на один рік служби без 
приведення до якої-небудь присяги. До січ-
ня 1943 р. батальйон ніс охоронну службу 
на території Білорусії. Після його розфор-
мування майже весь особовий склад коли-
шнього Українського легіону влився в ряди 
Української повстанської армі  (УПА), що 
діяла одночасно проти німців, радянських 

що серед них було багато росіян
бат ьйони вважалися «козачими

13
з 157-го по 169-й). Ще 9 батальйонів (но-
мера: з 51-го по 55-й, 57-й, з 61-го по 63-й) 
були створені в рейху-комісаріаті «Ост-
ланд», частково з формованих раніше. За-
гальна чисельність укра

ал
ть цих частин несли охоронну службу 

на території рейхскомісаріатов, інші вико-
ристалися в антипартизанських операціях. 

В 1943 р. частина українських поліцей-
ських батальйонів була включена до скла-
ду поліцейських стрілецьких полків (но-
мера: з 31-го по 38-й), кожний з яких мав у 
своєму складі 3 батальйони, у тому числі 1 
німецький й 2 з місцевого населення, од-
нак з німецьким кадром в 130 чоловік. Що 
діяли на території Білорусії 57, 61-й (імені 
Богуна) і 62-й (імені Тараса Шевченко) ба-
тальйони влилися в 30-у гренадерську ди-
візію військ СС (російська № 2) і склали в 
ній окремий полк. У Франції, куди дивізія 
була відправлена восени 1944 р., два бата-
льйони в повному складі перейшли на сто-
рону партизанів і до кінця війни боролися 
в рядах зького Опору. За іронією 

 
Група чинів української поліції, нагороджених 
Знаком відмінності для східних народів, 1943 р. 
Одягнені в мундири німецького зразка з погона-
ми, петлицями й нарукавними знаками, уведе-
ними в 1943 р., і шоломи зразка 1935 р. 

 



долі в числі цих «героїв» виявилися учасники 
масових розстрілів у Бабиному Яру під Киє-
вом

народна самооборона, загальна чисель-
ність якої в середині 1942 р. досягала 180 
тис. чоловік, з них лише половина мала 
зброю. Іншим різновидом місцевих охо-
ронних формувань в Україні були 
«Oxopoнні промислові відділи» (ОПВ) – 
загони охорони промислових підприємств. 
Крім того, українці служили в охороні ні-
мецьких концентраційних таборів («трав-
ники», що називалися так за назвою поль-
ського містечка Травники, де перебував 
навчальний табір) і в рядах айнзатцгруп, 
які здійснювали каральні акції, на окупо-
ваних територіях. 

Дивізія СС «Галичина». У березні 1943 
р. керівник генеральним округом «Галичи-
на» бригадефюрер СС О. Вехтер, що був 
одним із прихильників ідеї широкого залу-
чення до співробітництва населення окупо-
ваних територій, домігся від Гіммлера до-
зволу на створення поліцейського полку із 
числа галичан. Рейхсфюрер СС пішов назу-
стріч цій пропозиції й віддав наказ про фор-
мування добровольчої дивізії СС «Галичи-
на». У цьому випадку він наслідував істори-
чній традиції, тому що до 1918 р. Галичина 
входила й склад Австро-Угорської імперії й 
поставляла солдатів в австрійську армію. 
Виходячи із цього, керівництво СС спочатку 
дозволило приймати в ряди дивізії тільки 
галичан, що перебували під німецьким 
впливом, але не українців, що були до 1939 
р. радянськими підданими. 

Набір добровольців у дивізію був ого-
лошений 28 квітня 1943 р., на заклик відгу-
кнулося не менш 70 тис. молодих галичан, із 
числа яких у ряди дивізії були прийняті 13–
14тис. Інші добровольці були включені до 
складу німецької поліції й склали п'ять но-
вих поліцейських полків (номера: з 4-го по 
8-й – за загальною нумерацією з полками 
дивізії). У липні 1943 р. були сформовані 4-
й й 5-й полки, у серпні – 6-й й 7-й. Надалі  
вони були скасовані, а їхній особовий склад 

 на поповнення дивізії; 8-й 

 

-

 і знищення білоруського села Хатинь. 
Крім «активних» батальйонів допоміж-

ної поліції, для охоронної служби на міс-
цях була створена так звана Українська 

спрямований
полк був розформований незабаром після 
його створення в листопаді 1943 р. 

 
Навчання добровольчої дивізії СС «Га-

личина» проводилося в таборі «Дебіця» на 
території Генерал-губернаторства. У цей же 
час 350 офіцерів і близько 2000 унтер-
офіцерів були відправлені в Німеччину для 
підготовки відповідно до вимог СС. Хоча
багато хто з офіцерів дивізії були галичана-
ми, більшість старших командних посад за-
ймали німці (у тому числі фольксдойче). 
Німцями були й два перших командири ди-
візії – бригадефюрер СС В. Шимана, а з 20 
листопада 1943 р. Ф. Фрайтаг. За загальною 
номенклатурою військ СС дивізії був при-
власнений № 14, а трьом її гренадерським 
полкам – 29, 30 й 31. Крім того, у її складі 
були наступні дивізіонні частини: фузілер-
ний батальйон, протитанкова рота, артиле-
рійський полк, зенітний дивізіон, саперний 
батальйон, відділ зв'язку, частини постачан-
ня й матеріально технічного забезпечення. 

У квітні 1944 м, дивізія була відправ-
лена в Нойхаммер (Сілезія) для подальшо-
го навчання. У травні її особисто проінс-
пектував Гіммлер, що вперше звернувся до 
солдатів й офіцерів дивізії не як до гали-
чан, а як до українців. У липні, так і не за-
вершивши свого навчання, дивізія прибула 
на фронт і була кинута проти наступаючої 
Червоної Армії під Броди. Потрапивши в 
оточення, у дев’ятнадцятиденних жорсто-
ких боях вона була майже повністю зни 

 
Унтерштурмфюрер 14-й дивізії військ СС «Галичина»
1944 р. Одягнена в стандартне обмундируван
ня військ СС із петлицями й нарукавним зна-
ком української дивізії. На грудях – стрічка За-
лізного хреста ІІ класу 

,
-

 



 

щена. З 14 тис. солдатів й офіцерів лише 3 
тис. вирвалися з оточення. Інші загинули, 
пот

а

були спрямовані запасний полк дивізії, що 
нараховував близько 8 тис. чоловік, а та-
кож добровольці, що служили в 4-м й 5-м 
галицьких поліцейських полках, сформо-
ваних з «надлишку» квітневого набору 
1943 р. З 12 листопада 1944 р. дивізія ста-
ла офіційно йменуватися 14-й гренадерсь-
кою дивізією військ СС (українська № 1), 
що свідчило про зміну відносини керівни-
цтва СС до принципу етнічної чистоти 
своїх формувань. 

У бойових діях на фронті дивізія біль-
ше не брала участь. Восени 1944 р. один з 
її полків був виділений для придушення 
Словацького національного повстання, а в 
січні 1945 р. вся дивізія була відправлена в 
Югославію для боротьби з місцевими пар-
тизанами, однак уже не приймала участі у 
великих бойових операціях. Після капіту-
ляції Німеччини більша частина дивізії 
(близько 10 тис. чоловік) прорвалася в 
Австрію й склала зброю перед англійця-
ми, у той час як 4,7 тис. її солдатів й офі-
рів були взяті в полон радянськими вій-

роти 
СРСР велика кількість українців (як війсь-
ковополонених, так і цивільного населен-
ня) влилися в німецьку армію й служили в 
якості «добровільних помічників» у німе-

рапили в полон або приєдналися до    
груп УПА, що діяли в лісах. 

Незв жаючи на нищівний розгром під 
Бродами, дивізія була швидко відновлена. 
Її переформування було проведено в серп-
ні-листопаді 1944 р. у Нойхаммере, куди 

цьких частинах або в складі окремих фор-
мувань, таких як, будівельні батальйони, 
частини постачання, охоронні й антипар-
тизанські загони. У створенні цих частин 
певну роль зіграла й Організація українсь-
ких

це
ськами. 

Українська національна армія. З пе-
рших місяців війни Німеччини п

 націоналістів, що направляла на фронт 
нечисленні групи своїх прихильників, що 
йменувалися «корпусами» й «дивізіями» 
Української національної армії. 

Навесні 1943 р. всі українці, що служи-
ли в рядах вермахту, а також у деяких ба-
тальйонах «шума», були оголошені солда-
тами Української визвольної армії («Укра-
їнського визвольного війська» – УВВ). 

 
Погони Української національної армії (УНА
1945 р.: 1 – стрілець; 2 – ройовий; 3 – чотовий; 
4 – бунчужний; 5 – підхорунжий; 6 – хорунжий; 
7 – поручик; 8 – сотник; 9 – майор; 
10 – підполковник; 11 – полковник; 
12 – хорунжий; 13 – генерал-поручик; 
14 – генерал-полковник 

), 



Однак цей пропагандистський захід ви-
явився фікцією навіть більшою мірою , 
чим створення РОА, оскільки на відміну 
від останньої УВВ не мало навіть номі-
нального політичного центра, яким був 
«Російський комітет», очолюваний А.A. 
Власовим. Лише в самому кінці війни 
українці одержали можливість створити 
власні збройні сили з таким же статусом, 
який мали Збройні сили Комітету звіль-
нення народів Росії (КЗНР). 

За підтримкою А. Розенберга 12 бере-
зня 1945 р. у Веймарі був утворений 
Український національний комітет під 
головуванням генерал-поручика П. Шан-
друка, який оголосив про створення 
Української національної армії (УНА). У 
складі німецьких збройних сил до цього 
часу діяла лише одна українська дивізія – 
14-а гренадерська дивізія військ СС, пе-
рейменована 25 квітня в 1-ю дивізію 
УНА (до 15 тис. чоловік). На додаток до 
неї в Німелі почалося формування 2-й 
дивізії (спочатку як протитанкової бри-
гади) під командуванням полковника П. 
Дяченка, до складу якої були включені 
добровольці різних допоміжних форму-
вань, дислокованих у районі Берліна. 

До 28 березня 2-я дивізія УНА мала 3 
батальйони загальною чисельністю 1,9 
тис. чоловік й у такому складі прийняла 
присягу на вірність українському народу 
й державі. Слідом за нею до 5 квітня бу-
ла сформована «бригада особливого при-
значення» (парашутна) у складі 2 баталь-
йонів (400 чоловік) під командуванням 
полковника М. Бульби-Боровця. Обидва 
з'єднання були перекинені в Чехію й 
увійшли в оперативне підпорядкування 
групи армій «Центр». Сюди ж була спря-
мована «бригада вільного козацтва» (350 
чоловік) під командуванням полковника 
Терещенко. Про приєднання до УНА 
оголосили також український запасний 
полк у Данії (5 тис. чоловік) і два полки, 
які несли охоронну службу в Бельгії й 
Голландії (усього до 1 тис. чоловік). 

Розраховуючи на включення до скла-
ду Збройних сил КОНР численних украї-
нських формувань, Власов намагався 
схилити Шандрука до вступу в КОНР і 
пропонував йому пост свого першого за-
ступника з військових і політичних 

справ, однак Шандрук відмовився, тому 
що вважав, що Україна зможе домогтися 
незалежності лише в тому випадку, якщо її 
збройні сили збережуть свою повну само-
стійність. 

«Помічники ППО». Українська мо-
лодь, що вербувалася з березня 1944 р. в 
«допоміжну службу ППО», надходила в 
розпорядження «Бойової спеціальної ко-
манди Гітлерюгенда Південь» зі штабом у 
Львові. У результаті першого набору для 
люфтваффе було завербовано 5933 моло-
дих українця, більша частина з яких була 
спрямована у ППО, а інші – у транспортну 
службу й у підрозділи зв'язку; 250 юнаків 
були визнані придатними для навчання на 
унтер-офіцерських курсах військ СС. За 
станом на 31 березня 1945 р. серед «помі-
чників ППО» значилося 7668 вихідців з 
України й Галичини, у тому числі 6547 
юнаків й 1121 дівчина. 

 
Українська «помічниця ППО», 1945 р. 
На кепі – жовто-блакитна кокарда «помічни-
ків ППО» зі східноукраїнських областей 

 



1. Унтер-офіцер естонського поліцейського батальйону, 1943 р. 

2. Боєць естонської самооборони («Омакайтсе»), 1942 р. 

3. Гренадер 45-го полку 20-ї дивізії військ СС (естонської №1), 
1945 р. 
 

Перший час особовий склад естонських охоронних батальйонів і 
допоміжної поліції носив уніформу вермахту, довоєнної естонської й 
навіть латвійської армій. Пізніше стандартним обмундируванням 
поліцейських батальйонів і прикордонних полків стала німецька 
поліцейська уніформа, яка відрізнялася від армійської більш темним 
відтінком сукна, коричневими коміром й обшлагами рукавів. Військовий 
колір, як й у німецькій поліції, був смарагдово-зелений. Поряд із цією 
формою використалося обмундирування сухопутних військ вермахту, 
військ СС і навіть люфтваффе. На рукав нашивався щиток національних 
кольорів (синьо-чорно-біла). Офіційно встановлений зразок являв собою 
щиток фігурної форми із трьома золотими геральдичними левами на тлі 
розташованих під кутом синьої, чорної й білої смуг з жовтим кантом, 
однак більше розповсюдженим був спрощений варіант щитка – без левів і 
канта. З німецькою уніформою іноді носилися деякі нерегламентовані 
деталі обмундирування, як наприклад, кепі естонського зразка з кокардою 
естонської армії або нагрудні значки з національною символікою (фіг. 1). 
Підрозділи естонської самооборони («Омакайтсе») найчастіше  
використовували уніформу естонської армії з пов'язкою «Іm Dіenst der 
deutschen Wehrmacht» («На службі німецьких збройних сил») (фіг.2). 

Солдати й офіцери Естонського легіону СС носили стандартну 
уніформу військ СС із відповідними знаками розрізнення (погонами й 
петлицями), емблемами (орел й «мертва голова») і національним 
нарукавним щитком. Ранній зразок щитка являв собою той же варіант, 
що носили естонські батальйони у вермахті, – естонські національні 
кольори навскоси з вузькою чорною окантовкою. У запасному полку 20-й 
дивізії використовувався більш мальовничий «поліцейський» варіант – із 
трьома золотими левами й жовтим кантом. В 1945 р. для 20-й дивізії СС 
офіційно був затверджений щиток з горизонтальними синьою, чорною й 
білою смугами й широкою чорною рамкою, що символізувала жалобу за 
покинутою батьківщиною. Незважаючи на те що відповідно до  
загального для СС правилами щиток повинен був розташовуватися на 
лівому рукаві під есесівським орлом, на практиці його носили як на лівому, 
так і на правому рукаві. Солдат 45-го естонського полку відрізняла 
нарукавна стрічка з написом «Estland» (фіг.3). 

Естонські легіонери СС спочатку носили тільки чорні гладкі петлиці, 
батальйон «Нарва» одержав петлиці зі стандартними рунами СС. У той 
же час естонці без якої б те не було офіційної санкції стали носити на 
петлицях вирізану з жерсті емблему у вигляді закованої в панцири руки з 
мечем зі стилізованою буквою «Е» у вигині. Німці, намагаючись 
заборонити використання таких емблем, вимагали носіння естонцями 
есесівських рун, однак, оскільки достатньої кількості петлиць із рунами не 
було знайдено, носіння нестатутних зразків тривало. У середині червня 
1944 р. 45-му естонському полку було наказано зняти «нестатутні» 
петлиці й замінити їх офіційно встановленими – з великою буквою «Е» і 
мечем, що перетинає її під кутом 45°. Однак це нововведення виявилося 
дуже непопулярним серед естонців, і керівництво СС було змушено 
упокоритися з використанням петлиць старого зразка. 





1. Фельдфебель 11-ї естонської авіагрупи, 1944 р. 

2. Естонський «помічник ППО», 1945 р. 

3-6. Нарукавні нашивки «вихованців СС», пов'язки й кокарди 
«помічників ППО», нарукавні нашивки «помічниць ПВО»: 
українських, литовських, білоруських і латвійських. 
 

Особовий склад 11-й естонської й 12-й латвійської авіагруп носив 
стандартну уніформу й знаки розходження люфтваффе з національними 
щитками на правому рукаві. Естонський щиток мав розташовані 
горизонтально сині, чорну й білу смуги й був увінчаний написом 
«ESTLAND». Поряд з німецькими кокардами могли використатися 
національні кокарди, затверджені для іноземних добровольців вермахту. 
Льотчики, що одержали кваліфікацію пілота або штурмана в естонських і 
латвійських ВПС, носили відповідні нагрудні знаки відмінності (фіг. 1). 

«Помічники ППО» носили уніформу особливого зразка, яка включала 
блузу із сіро-блакитної тканини з відкритою застібкою (іноді до середини 
грудей) і нагрудними кишенями, штани з такого ж матеріалу, шинель і 
ремінь із пряжкою авіаційного зразка. У самому кінці війни на 
виготовлення цієї форми йшов також матеріал коричнювато-сірого 
кольору, з якого виготовлялося польове обмундирування вермахту зразка 
1944 р. (фіг.2). Над правою кишенею блузи іноді носили німецьку авіаційну 
емблему (орел, що летить, зі свастикою в пазурах), однак ця деталь не 
була передбачена регламентом. Погони – невеликого розміру, чорні із 
блакитною торочкою. Головний убір – кепі, таке ж, як у членів 
«Гітлерюгенда», але не із чорного, а із сіро-блакитного (коричнювато-
сірого) сукна з матер'яною або металевою ромбовидною кокардою 
національних кольорів (фіг. 4г), в окремих випадках з емблемами місцевих 
молодіжних організацій («Молодь Естонії», «Латвійська молодіжна 
організація», «Союз білоруської молоді») (фіг. 5в). Багато латвійські 
«помічників» носили кокарду з емблемою латвійської армії (три зірки в 
променях сонця, що сходить). На лівому рукаві «помічники» носили 
пов'язку національних кольорів, у центрі якої перебувала укладена в ромб 
емблема тієї або іншої молодіжної організації (це не означало зовсім, що 
всі «помічники» були її членами). Серед латвійських «помічників» широке 
поширення одержали пов'язки з укладеної в ромб емблемою латвійської 
армії (як на кокарді). Українці використали два варіанти пов'язок: вихідці 
зі східних областей – із тризубцем, укладеним у ромб, а із західних – з 
галицьким левом (фіг. 3б). 

Естонці й латиші поряд з пов'язками носили нарукавні знаки 
Естонського й Латвійського легіонів СС. Крім того, деякі латвійські й 
литовські «помічники» носили чорні нарукавні стрічечки з написами: «Kara 
Atbalstіtajs» та «Каrа Talknіnkas», що в перекладі з латиської й литовської 
мов означало «військовий помічник» (фіг.4б, 6а). 

У грудні 1944 р. «помічники ППО» стали йменуватися «вихованцями 
СС», і їм було запропоновано носити на лівому рукаві чорний трикутник з 
рунами СС (фіг. За, 4а, 5а). Серед латишів це нововведення не одержало 
широкого поширення, а естонські «помічники» їх не носили взагалі. 
Дівчата-«помічниці» носили обмундирування того ж покрою, що і юнаки, 
але із застібкою на ліву сторону й без погонів. Замість пов'язки вони 
носили на лівому рукаві тільки ромбовидну нашивку з національною 
емблемою (фіг. 3в, 6в). 

 





1. Лейтенант латвійського поліцейського батальйону, 1942 р. 

2. Унтер-офіцер латвійського поліцейського батальйону, 1943 р. 

3. Унтер-офіцер 1-го Латвійського добровольчого поліцейського 
полку «Рига», 1944 р. 

 
Латвійські поліцейські найчастіше  носили уніформу німецької поліції з 

німецькими або латвійськими знаками розрізнення, однак неможливість 
забезпечити нею весь особовий склад змушувала їх використовувати 
також довоєнне латвійське обмундирування кольору хакі (фіг. 1), що 
офіційно дозволялося носити без петлиць, при цьому знаки розрізнення 
містилися прямо на комірі. (На практиці ж, як свідчать фотографії, ці 
обмеження часто ігнорувалися.) Крім того, деякі частини отримали з 
німецьких складів темно-синє обмундирування невідомого походження 
(можливо, старе поліцейське, що використалося до 1933 р.), яке носили, як 
правило, з латвійськими петлицями. На головних уборах поліцейських 
закріплювалася кокарда латвійської армії у вигляді трьох зірок у променях 
сонця, що сходить. У службовий час поліцейські носили сталевий шолом – 
найчастіше це була німецька каска зразка 1916 р., яка перебувала на 
постачанні латвійської армії. Латвійськими поліцейськими використалися 
також чехословацький шолом зразка 1932 р. (фіг.2) і полегшений 
«поліцейський» варіант німецької каски зразка 1935 р. 

У жовтні 1943 р. був виданий наказ про скасування в латвійських 
поліцейських частинах старих латвійських знаків розрізнення й заміну їх 
на німецькі петлиці. Але німецькі петлиці дозволяли розрізняти їхніх 
власників тільки по приналежності до офіцерського або рядового складу, а 
носіння погонів ще не одержало широкого поширення, що створювало певні 
складності, перебороти які вдалося лише із введенням повної уніформи 
німецької поліції. Єдиним відмінним знаком латвійської поліції залишився 
нарукавний щиток національних кольорів (червоно-біло-червоний). 

У латвійських, естонських і литовських добровольчих частинах, на 
відміну від інших східних формувань, уже з 1942-1943 р. практикувалося 
нагородження особового складу німецькими орденами, такими як Залізний 
хрест і Хрест військових заслуг. У 1-му Латвійському добровольчому 
поліцейському полку «Рига», що добре проявив себе в зимових боях 1943-
1944 р. на Східному фронті, як  колективна нагорода була уведена чорна 
нарукавна стрічка з вишитим сріблом готичним написом: «Lett. Frw. Pol. 
Rgt. Rіga» (фіг. 3). 





1. Роттенфюрер 15-ї дивізії військ СС (латвійської № 1), 1945 р. 

2. Оберштурмбаннфюрер 19-ї дивізії військ СС (латвійської № 2) 
Н. Галдінс, 1945 р. 
 
3. Латвійський доброволець у складі Імперської служби трудової 
повинності (РАД), 1944 р. 

 
Солдати й офіцери Латвійського легіону СС носили стандартне 

обмундирування військ СС із відповідними знаками розрізнення. На рукаві 
мундира латвійські легіонери носили червоно-білий-червоний щиток з 
написом «LATVІJA» у верхній частині або без напису. Форма щитка 
також була різною, і його носили не тільки на лівому рукаві, як це було 
запропоновано правилами, але й на правому, і навіть нижче ліктя. У 15-й 
дивізії військ СС, виведеної з Курляндського котла і яка до кінця війни 
діяла у Східній Пруссії й Померанії, був уведений щиток із широкою 
чорною окантовкою, як в 20-й естонської дивізії. 

Як і в Естонському легіоні, латиші перший час використовували гладкі 
чорні петлиці або петлиці з есесівськими рунами, незважаючи на те що 
останні дозволялося носити тільки німецькому кадровому персоналу. 
Наказом від 11 березня 1943 р. були уведені петлиці зі свастикою – 
спеціально для латвійських легіонерів. Восени 1944 р. для особового складу 
15-ї дивізії СС були уведені петлиці, що представляли собою стилізовану 
версію латвійської військової емблеми – «сонце й зірки» (фіг. 1). 
Використання петлиць зі свастикою було обмежено 19-ю дивізією, однак у 
дійсності їх продовжували носити й в 15-й, поки не було виготовлено 
достатньої кількості петлиць нового зразка. На додаток до всіх цих 
варіантів деякі солдати 19-ї дивізії носили петлиці з «подвійною» 
свастикою, розроблені для 36-ї танково-гренадерскої дивізії СС 
(латвійська № 3). 

У січні 1945 р. 42-му й 43-му полкам 19-ї дивізії СС були привласнені 
персональні найменування: «Вольдемарс Вайсс» (організатор перших 
латвійських поліцейських частин і перший латиш – кавалер Лицарського 
хреста, що вмер від ран 17 квітня 1944 р.) і «Хінріх Шульдт» (командир 
Латвійської добровольчої бригади, що загинув 15 березня 1944 р.), у зв'язку 
із чим їхній особовий склад одержав іменні нарукавні стрічки. Крім того, 
легіонери з 19-ї дивізії, як й інші солдати Курляндського угруповання, за 
участь у будь-яких трьох боях нагороджувалися нарукавною стрічкою 
«Kurland» (фіг.2). Ще однією відмінністю Латвійського легіону СС були 
стрічки на погонах, що використалися в полках 15-ї дивізії: білі – в 32-м, 
червоні – в 33-м, жовті – в 34-м. 

Латвійські добровольці, що служили в рядах Імперської служби 
трудової повинності, носили стандартне обмундирування кольору хакі з 
петлицями, кокардами й нарукавними пов'язками зі свастикою, однак, без 
погонів. Входячи до складу окремих рот, латиші замість нарукавних 
щитків з емблемами батальйонів РАД могли носити щитки національних 
кольорів, а члени «Організації Латвійської молоді» – відповідні нагрудні 
знаки (фіг.3). 

 





1. Боєць литовської самооборони, 1941 р. 

2. Солдат литовського поліцейського батальйону, 1943 р. 

3. Лейтенант литовського будівельного батальйону, 1944 р. 

 
Бійці загонів литовської самооборони зазвичай носили литовську 

військову уніформу (в 1940-1941 р. з нашитими радянськими петлицями 
вона використалася в 29-му стрілецькому корпусі РСЧА, створеному на 
основі колишньої литовської армії) або цивільний одяг з різними 
нарукавними пов'язками. На головні убори звичайно кріпилася велика буква 
D з білого металу, що позначала «Draugovnіnkas», тобто добровільний 
помічник (фіг. 1). 

Поліцейські частини одержували спеціальне обмундирування, 
виготовлене на основі виведеної із ужтку в 1939 р. чорної уніформи 
«загальних СС», комір, обшлаги рукавів і клапани бічних кишень якої 
обшивалися сукном зелених, блакитних і сірих відтінків (можна 
припустити, що для цього використалося списане німецьке або трофейне 
обмундирування). Для цієї уніформи була розроблена система знаків 
розрізнення у вигляді нарукавних шевронів і нашивок. Описане 
обмундирування широко використалося також у Білорусії та Україні – 
головним чином «індивідуальною службою», у той час як особовий склад 
батальйонів «шума» одержував по можливості уніформу вермахту або 
німецької поліції. Як знак національної відмінності використовувалися 
різні варіанти жовто-зелено-червоного нарукавного щитка. Іншими 
знаками відмінності литовських частин служили жовто-зелено-червона 
кругла кокарда, за зразком кокарди вермахту, і щиток національних 
кольорів на сталевому шоломі (фіг.2). 

Солдати й офіцери литовських будівельних батальйонів, сформованих в 
1943 р. командуванням групи армій «Північ» після невдачі зі створенням 
Литовського легіону СС, носили стандартне обмундирування вермахту з 
німецькими погонами й петлицями й чорним військовим кольором 
німецьких інженерних частин. Уніформу доповнював нарукавний щиток 
національних кольорів – такий же, як й у поліцейських батальйонах. Як  
альтернатива офіційно встановленому варіанту нарукавного знака 
існували щитки трикутної форми з написом «LІETUVA». Обмундирування 
вермахту з національним щитком носили також чини Литовського 
територіального корпусу. Форму одягу могли доповнювати різні 
нерегламентовані елементи з національною символікою, наприклад лицар, 
який скаче (т.зв. «Погоня»), або «Вежа Гедиміноса» (фіг.3). 

 





1. Віце-капрал білоруської допоміжної поліції, 1942 р. 

2. Унтершарфюрер13-го білоруського батальйону СС, 1943 р. 

3. Начальник Головного керування Білоруської крайової оборони 
капітан Ф. Кушель, 1943-1944 р. 

 
Незважаючи на  існуючі проекти введення в білоруських національних 

формуваннях власної уніформи сіро-коричневого кольору й навіть 
використання окремих її зразків приватним порядком, домогтися хоча б 
часткової стандартизації форми одягу не вдалося. 

Частини Білоруської самооборони (БСА), забезпечення яких 
обмундируванням було цілком покладене на білоруську сторону, так і не 
одержали стандартної форми одягу й своїм зовнішнім виглядом нічим не 
відрізнялися від партизанів. Особовий склад білоруської поліції, 
батальйонів Білоруської крайової оборони (БКО) і навіть деяких частин 
30-ї гренадерської дивізії СС (російська № 2) носив модифіковану уніформу 
«загальних СС» (чорний кітель із блакитними обшлагами, коміром і 
клапанами кишень, чорні штани й пілотку), стару уніформу вермахту й 
різних допоміжних організацій (Організації Тодта, Імперської служби 
трудової повинності й ін.) без знаків розрізнення. Місцевою поліцією й 
самообороною використовувалися також окремі елементи радянського 
обмундирування в сполученні з вищезгаданими зразками (фіг. 1). 

Одним з деяких виключень був 13-й батальйон СС, солдати й офіцери 
якого носили стандартне обмундирування «загальних СС», уведене в 1938-
1939 р. (сірий мундир з відкладним коміром і штани навипуск), з 
відповідними знаками розрізнення на погонах і петлицях. На лівому рукаві 
мундира замість есесівського орла нашивався трикутний щиток кольорів 
білоруського національного прапора, розташованих вертикально. 

У частинах БКО наказом від 18 березня 1944 р. були уведені кокарда з 
«Погонею», білий-червоно-білий нарукавний щиток з похилим 
розташуванням смуг, червоні петлиці з білим подвійним хрестом і погони 
із червоними личками (від однієї до чотирьох) для нижніх чинів і срібних 
зірочок (від однієї до трьох) для офіцерів (чини від майора до полковника 
мали крім зірочок срібний галун поперек погона). Приблизно через місяць ця 
схема погонів була замінена новою – з волошками й колосками жовтого 
кольору. До офіційного введення петлиць і погон вищі чини БКО носили 
червоні петлиці зі знаками розходження СС і погони німецького зразка 
(фіг. 3). 

Для білоруської дивізії СС були розроблені особливі петлиці: чорні з 
білим «подвійним» хрестом. Однак невідомо,  чи використовувалися ці 
петлиці на практиці. Такий же хрест був визначений як  тактичний знак 
для дивізіонного автотранспорту, але використання його нічим не 
підтверджується. Існувало також два варіанти нарукавних щитків: один 
з вертикальними смугами (білою, червоною і білої) і жовтим «подвійним» 
хрестом у центрі, із червоною окантовкою й написом «WEІSSRUTHENІEN» 
угорі. Інший варіант, включений у схему нарукавних знаків для іноземних 
добровольців СС (лютий 1945 р.), являв собою гладкий білий щиток із 
червоною смугою, нахиленою під кутом 45°, і написом «BІELOROUSSKAІ». 

 





1. Командир роти батальйону «Роланд», 1941 р. 

2. Капрал українського поліцейського батальйону, 1944 р. 

3. Майстер (старший унтер-офіцер) української поліції Генерал-
губернаторства, 1943 р. 

 
Незважаючи на те, що батальйони «Нахтігаль» й «Роланд» були двома 

частинами єдиного цілого, зовні вони сильно розрізнялися між собою. 
Особовий склад батальйону "Нахтігаль" носив стандартне 
обмундирування вермахту, з німецькими погонами й петлицями. Єдиною 
відмінністю, що вказувала на національну приналежність цього 
формування, були нашиті на погони жовто-блакитні стрічки, іноді – 
жовто-блакитні нарукавні пов'язки. Солдати й офіцери батальйону 
«Роланд» (фіг. 1) одержали комплекти обмундирування кольору хакі зі 
складів колишньої чехословацької армії. На комірі кітеля нашивалися 
петлиці темно-червоного сукна із зубчаткою – як в Українській Галицькій 
армії 1918 -1920 р. Офіцери носили на обох рукавах нижче ліктя від однієї 
до трьох золотавих нашивок залежно від  рангу (командир батальйону мав 
три нашивки). На головних уборах були кокарди з українським тризубцем, 
що збереглися на австрійських складах ще із часів Першої світової війни. 
Екіпірування й озброєння обох батальйонів були німецькими. 

На постачання української допоміжної поліції надходило 
обмундирування самих різних зразків: модифікована уніформа «загальних 
СС» (див. вище), списане обмундирування вермахту, Організації Тодта, 
Імперської служби трудової повинності й інших служб Третього рейху, а 
також одяг із трофейних складів. Як  відмінні знаки використалися білі й 
жовто-блакитні нарукавні пов'язки. На головних уборах поліцейські могли 
носити круглу кокарду з жовтим тризубцем на блакитному полі й 
жовтому обрамленні. Особовий склад поліцейських батальйонів носив 
польову форму вермахту або німецької поліції. Головними уборами 
зазвичай служили чорні пілотки «загальних СС», а з 1943 р. – кепі 
загальноармійського зразка. Для особового складу «активної служби» 
(батальйони «шума») на початку 1943 р. була встановлена спеціальна 
емблема у вигляді свастики в лавровому вінку, що носився на головному 
уборі й лівому рукаві кітеля. В останньому випадку свастику обрамляв 
девіз – «TREU TAPFER GEHORSAM» («Вірний, Хоробрий, Слухняний»). 
Були уведені також чорні петлиці, на яких розміщалися знаки розрізнення 
у вигляді сріблистих галунів і зірочок, і такі ж погони з вишитою на них 
свастикою. Колір торочки петлиць і погон, свастики на погонах і малюнка 
нарукавної емблеми був ясно-зелений в охоронних частинах, жовтогарячий 
– у жандармерії, червоний – у пожежній охороні (кольору служб німецької 
поліції). У порядку пізнішої стандартизації одержали поширення 
нарукавні знаки з білим малюнком і погони з білою свастикою (фіг. 2). 

Українська цивільна поліція на території Генерал-губернаторства 
носила темно-синю уніформу: кітель, штани-галіфе й кепі із червоним 
кантом для нижніх чинів і срібним – для офіцерів. Знаками розрізнення 
служили погони: сині – у рядових й унтер-офіцерів і червоні – в офіцерів. 
На коміри нашивалися червоні петлиці із зубчаткою, а на головні убори – 
круглі кокарди із блакитним тризубцем на жовтому полі. На лівому рукаві 
всі чини цивільної поліції носили червону стрічку з написом «General-
Gouvernement» (Генерал-губернаторство) – таку ж, як носила польська 
поліція (фіг. 3). 

 





1. Унтер-офіцер українському частини в складі вермахту, 1943-1944 рр. 

2. Унтерштурмфюрер 14-й дивізії військ СС «Галичина», 1944 р. 

3. Головнокомандуючий Українською національною армією генерал-
поручик П. Шандрук, 1945 р. 

 
Відповідно до наказів начальника Генерального штабу сухопутних 

військ вермахту № 5000/43 від 29 квітня 1943 р. й організаційного відділу 
Генштабу № 14124/43 від 29 травня того ж року добровольцям 
допоміжної служби («хіві») українській національності й особовому складу 
українських частин східних військ було запропоновано носити погони й 
петлиці, за зразком тих, що вводилися в російських частинах, а також 
жовто-блакитну овальну кокарду (жовтий овал – зовні) і жовто-
блакитний нарукавний щиток із тризубцем і буквами УВВ – «Украінське 
визвольне військо" (Українська визвольна армія) (фіг. 1). На практиці ця 
система не одержала широкого поширення, у той же час відомі випадки 
носіння знака УВВ чинами не тільки українських частин у складі вермахту, 
але й батальйонів «шума». 

Солдати й офіцери 14-й дивізії СС носили стандартне польове 
обмундирування й спорядження військ СС. Відмінними знаками дивізії були 
нарукавний щиток із зображенням галицького лева й трьох князівських 
корон жовтого кольору на блакитному полі, що носили як на правому, так 
і на лівому рукаві кітеля або шинелі, а також петлиці із зображенням 
такого ж лева (фіг. 2). Відомо, що ще до введення офіційно затверджених 
петлиць фабричного виготовлення деякі чини дивізії виготовляли «левів» 
вручну й кріпили їх на гладкі чорні петлиці, причому це зображення не 
завжди відповідало офіційно затвердженому зразку. 

Українська національна армія (УНА) відповідно до первісного задуму її 
організаторів повинна була одержати власні уніформу й знаки 
розрізнення. Мова йшла про систему, що існувала в армії Української 
Народної Республіки 1919–1921 р.: знаки розрізнення у вигляді 
декоративних шнурів – на рукаві нижче ліктя, а також декоративних 
петлиць із елементами, що ускладнювалися відповідно до  рангу. Однак 
знайти матеріал для відтворення настільки складної системи було 
неможливо, і УНА одержала спрощену схему знаків розрізнення, створену 
по іншим (насамперед  німецьким) зразкам (фіг. 3). Солдати двох дивізій 
УНА продовжували носити німецьку польову форму військ СС (1-а) і 
вермахту (2-а). Звання розрізнялися по зірочках і смужкам на погонах. Як  
знак національної відмінності могла використатися кокарда у вигляді 
українського тризубця на блакитному полі з жовтим обрамленням, на 
зразок тієї, що носили українські поліцейські, або жовто-блакитна 
овальна кокарда, установлена для українських добровольців у складі 
вермахту. Менш імовірне носіння чинами УНА нарукавного знака з 
жовтим тризубцем на блакитному полі, з написом «UKRAІNE» – 
блакитними буквами по жовтому полю – угорі. Можливо, цей знак існував 
тільки в проекті, тому що його використання документально не 
підтверджене. Те ж саме можна сказати й про чорні петлиці з білим 
тризубцем, включених у видану в лютому 1945 р. схему петлиць для 
іноземних добровольців СС. 
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