
У нашій статті маємо на меті
дослідити діяльність Харківського
авіазаводу в передвоєнний період,
зосередивши головну увагу на ана-
лізі військових програм, що реалі-
зовувались на ньому, а також роз-
крити місце й значення цього під-
приємства в переозброєнні радян-
ських ВПС.

У перші роки існування Харків-
ський авіазавод діяв як суто цивіль-
не підприємство. Його виникнення
пов’язане із заснуванням навесні
1923 р. акціонерного товариства
„Укрповітрошлях”, установчі збори
якого відбулись 11 квітня 1923 р.7

Це товариство закупило в Німеччи-
ні пасажирські літаки „Комета”
фірми „Дорньє”, а для обслугову-
вання їх у Харкові в районі Сокіль-
ників заснувало авіаремонтну май-
стерню8. Зростання масштабів ді-
яльності „Укрповітрошляху” сприя-
ло перетворенню майстерні на літа-
кобудівне підприємство. 1925 року
розглядалася можливість складання
тут за німецькою ліцензією двомо-
торних гідролітаків „Валь” виробни-
цтва фірми „Дорньє” для викорис-
тання на лінії Одеса – Стамбул9.
Проте санкції московського уряду

Незаперечним є факт, що Україна
належить до вузького кола країн,
здатних здійснювати повний цикл
створення сучасної авіатехніки – від
проектування до серійного випуску.
Традиції літакобудування, закладені
ще перед Першою світовою війною1,
було розвинуто в 20 – 30-ті рр. ХХ ст.
Прискорений розвиток авіаційної
промисловості в цей період зумов-
лювався ініційованою керівництвом
СРСР індустріалізацією і мілітариза-
цією країни. Досить помітне місце в
планах радянських державних і вій-
ськових керівників відводилося Хар-
ківському авіазаводу. Проте досі як у
вітчизняній, так і в зарубіжній історіо-
графії це не дістало належного відоб-
раження. Окремі аспекти реалізації
військових програм Харківським
авіазаводом розглянуто в публікаціях
В. Савіна2 й у виданих ще в 1970-ті рр.
довідниках В. Шаврова3. Серед до-
тичних нашої теми публікацій, що
з’явилися останнім часом, можна
відзначити монографію Д. Хазанова й
М. Ґордюкова4, статтю М. Маслова5,
а також низку матеріалів ювілейно-
рекламного характеру6. Однак і в них
про організацію виробництва йдеться
лише побіжно.
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на реалізацію цієї програми одержа-
но не було і співпрацю з „Дорньє”
довелося поступово згорнути. За та-
ких обставин увагу керівництва
„Укрповітрошляху” привернула ді-
яльність конструктора Костянтина
Калініна, який улітку 1925 р. в Киє-
ві збудував досить вдалий чотири-
місний літак К-1. У вересні К. Калі-
ніна запросили до Харкова на поса-
ду головного конструктора й на-
чальника виробництва майстерні,
перейменованої відтак у ГРОС – від
російського „Гражданское опытное
самолетостроение”10.

17 вересня 1926 р. у зв’язку зі
значним розширенням діяльності
майстерні й запланованим розгортан-
ням серійного виробництва літаків
підприємство знову змінює свою на-
зву, цього разу на „Авіазавод імені
Раднаркому УСРР”. Перші літаки –
дослідні К-2 і К-3 – були збудовані на
ньому в травні й листопаді 1927 р.11.

Збільшення обсягів робіт потре-
бувало істотного розширення ви-
робничої бази. З 1926 до 1928 р. вер-
статний парк підприємства зріс з 4
до 73 одиниць. Заготівельний, меха-
нічний і слюсарно-складальний це-
хи розмістилися в трьох ангарах12.

Першою серійною машиною,
випуск якої було налагоджено на
Харківському авіазаводі з 1928 р.,
став п’ятимісний пасажирський мо-
ноплан К-4 – розвинутий К. Каліні-
ним на основі своїх попередніх кон-
струкцій. Літаки цього типу вироб-
ляли в Харкові до кінця 1930 р.
Відомості про кількість випущених

К-4 у різних джерелах дуже відмінні
– 22 одиниці, 39 чи навіть 55 оди-
ниць13. Крім базового варіанту, ма-
шину випускали також у санітарній
і аерофотознімальній модифікаціях.
Практично всі літаки комплектова-
но імпортними двигунами BMW IV
(потужністю 240 к.с.) або „Юнкерс”
L-5 (300 к.с.). Тільки К-4, експоно-
ваний у жовтні 1928 р. на ІІІ Міжна-
родній авіаційній виставці в Берліні
й удостоєний там золотої медалі,
мав мотор М-6, який виробляли в
Запоріжжі14.

Новий літак одразу ж привернув
увагу військових керівників. Було
проведено випробування К-4 у варі-
анті фронтового бомбардувальника,
які виявили непридатність літака
для цієї ролі. Проте К-4 включили в
мобілізаційні плани для використан-
ня як фоторозвідувача, санітарного і
транспортного літака (в цьому ос-
танньому варіанті К-4 міг доставляти
на передові аеродроми 420 кг бензи-
ну в стандартних бочках)15.

Першою по-справжньому масо-
вою продукцією Харківського авіаза-
воду стала наступна конструкція
К. Калініна – десятимісний пасажир-
ський літак К-5. Його випробування
розпочалися 18 жовтня 1929 р.16

Упродовж 1930 – 1934 рр. у Харкові
збудували 260 (за іншими даними –
288) таких літаків17. Аж до 1941 р.
К-5 був найпоширенішим пасажир-
ським літаком у СРСР.

Програма випуску машин К-5
повністю завантажила ще доволі
скромні виробничі потужності під-
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дував новий літак. Значущість лі-
така для військовиків підкреслював
той факт, що на літнТ випробування
К-7, які розпочались 11 серпня
1933 р., прибув з Москви начальник
Головного управління авіаційної
промисловості П. Баранов. Проте
біографія літака виявилась недов-
гою – 21 листопада під час чергового
випробувального лету машина роз-
билась. Загинуло 15 осіб з 20, що бу-
ли на борту. Подальші роботи над
проектом перенесли до Воронежа,
куди в грудні 1934 р. перевели кон-
структорське бюро К. Калініна21.
У Воронежі був збудований ще один
літак, роботи над яким починались у
Харкові – двомоторний розвідувач-
бомбардувальник К-12. Проектуван-
ня машини оригінальної схеми „ле-
тюче крило” провадилось з вересня
1933 р. Зокрема в аеродинамічній
трубі Харківського авіаційного ін-
ституту було виконано великий об-
сяг продувок моделей майбутнього
літака22.

Рівнобіжно з цими проектними
роботами керівництво Головного
управління авіаційної промислово-
сті ще з 1932 р. намагалося налаго-
дити виробництво в Харкові вини-
щувачів – спочатку И-5 конструкції
М. Полікарпова, а згодом И-7 – лі-
цензійного варіанту літака HD-37
німецької фірми „Гейнкель”. Проте
через завантаженість заводу вироб-
ництвом літаків К-5 реалізувати ці
плани не вдалось. Лише в 1934 р.
було остаточно ухвалено перевести
Харківський авіазавод на виробни-

приємства. Тож крім цих літаків, у
першій половині 1930-х рр. на хар-
ківському підприємстві будували ли-
ше поодинокі дослідні зразки, зок-
рема в 1930 – 1932 рр. під керівницт-
вом К. Калініна – поштовий К-6 (мо-
дифікація К-5), а також легкі літаки
– сільськогосподарський К-9 і на-
вчальний К-1018. Під керівництвом
професора Харківського авіаційного
інституту Й. Немана в 1932 р. на за-
воді склали дослідний зразок одно-
моторного пасажирського літака
ХАИ-1 – першого в Європі й другого
у світі з висувним шасі19. Проведені
навесні 1933 р. державні випробу-
вання показали високі літні якості
нової машини. ХАИ-1 виробляли
серійно, але не у Харкові, а на Київ-
ському авіазаводі.

У 1930-х рр. Харківський авіаза-
вод не оминула хвиля мілітаризації.
Тут під керівництвом К. Калініна ве-
лося проектування двох літаків вій-
ськового призначення – К-7 і К-12.
Перший з них був плодом властивої
часам перших п’ятирічок гігантома-
нії. К-7 являв собою семимоторний
моноплан з крилом розмахом 53 м і
злітною масою 36 т20. Основне при-
значення літака – бомбардувальник
далекої дії з 12 оборонними стріле-
цькими уставами й бомбовим наван-
таженням 10 т. Передбачалась і мож-
ливість використання в цивільному
варіанті – як пасажирської машини
на 140 осіб. Для будівництва до-
слідного зразка К-7 на заводі дове-
лося спорудити спеціальний цех,
який за зовнішніми обрисами нага-

Характеристики И-Z ИП-1 Р-10 Су-2

Основні літно-тактичні дані серійних літаків військового призначення,
які будував Харківський авіазавод у 1934 – 1941 рр.



цтво військової техніки. Це відби-
лось і в назві підприємства – 7 ве-
ресня 1934 р. його перейменовано на
„завод № 135”.

Для випуску на заводі № 135 об-
рали новий винищувач И-Z конст-
рукції Д. Григоровича. Ця машина з
1930 р. проектувалась на москов-
ському авіазаводі № 39. Літак являв
собою моноплан з двигуном повітря-
ного охолодження М-22 (такі мо-
тори випускали в Запоріжжі) й ори-
гінальним озброєнням, що складало-
ся з двох „динамореактивних” (без-
відкатних) гармат АПК-4 калібру
76,2 мм23 (докладніші літно-так-
тичні характеристики И-Z наведено
в табл. 124). Радянська концепція пе-

редбачала використання таких літа-
ків як винищувачів протиповітряної
оборони для протидії великим з’єд-
нанням ворожих бомбардувальників.

У план на 1934 р. для заводу
№ 135 включили 80 нових винищу-
вачів. Проте впровадження И-Z у ви-
робництво затримувалось. Один лі-
так такого типу – зразок для серійно-
го випуску – надійшов до Харкова з
заводу № 39 лише в березні 1934 р., а
поставки замовникові машин харків-
ського виробництва почалися напри-
кінці серпня. Загалом у план 1934 р.
заводові зарахували 30 И-Z, однак ре-
ально виготовлення цієї партії завер-
шили лише до квітня 1935 р.25 Ще 20
машин було складено до кінця 1935 р.

ХХааррааккттееррииссттииккии ИИ--ZZ ИИПП--11 РР--1100 ССуу--22

Період випуску 1934 – 1935 1936 – 1937 1937 – 1940 1940 –1941

Кількість збудованих літаків 50 бл. 200 358 745

Тип двигуна М-22 М-25 М-25В М-88Б

Потужність двигуна, к.с. 480 700 730 1000

Маса літака порожнього, кг 1320 1200 1650 2954

Маса літака злітна, кг 1648 1880 2515 4310

Швидкість макс., км/год 258 343 388 455

Стеля, м 7000 7700 7700 8900

Далекість лету, км 600 600 1450 890

Стрілецьке озброєння:

гармати
2х76,2-мм

АПК-4, 
2х20-мм
ШВАК,

– –

кулемети
1х7,62-мм

ПВ-1
6х7,62-мм

ШКАС
3х7,62-мм

ШКАС
5х7,62-мм

ШКАС

Нормальне бомбове 
навантаження, кг

– – 200 400

Таблиця 1
ООссннооввнніі ллііттнноо--ттааккттииччнніі ддаанніі ссееррііййнниихх ллііттааккіівв ввііййссььккооввооггоо ппррииззннааччеенннняя,,

яяккіі ббууддуувваавв ХХааррккііввссььккиийй ааввііааззааввоодд уу 11993344 –– 11994411 рррр..



ними проблемами. Вперше завод
№ 135 освоював технологію виго-
товлення дуралюмінових конструк-
цій (попередні літаки харківського
виробництва будували з викорис-
танням дерев’яних і сталевих дета-
лей). Брак досвіду вкрай негативно
позначився на якості виготовлення
літаків, яка оцінювалась як „посе-
редня”26. І хоч за два роки – 1936 і
1937 – завод № 135 випустив близь-
ко 200 ИП-1, у частинах ВПС їх екс-
плуатували недовго.

Після переведення К. Калініна до
Воронежа Харківський авіазавод
певний час лишався без власного
конструкторського бюро. За таких
обставин цілком логічним було за-
лучення до співпраці з цим підпри-
ємством конструкторського колекти-
ву Харківського авіаційного інсти-
туту під керівництвом уже згаданого
Й. Немана. Ще з 1933 р. він розроб-
ляв швидкісного фоторозвідувача
СФР (ХАИ-6) під двигун „Цик-

Отже, за півтора року завод № 135
спромігся здати замовникові тільки
50 винищувачів. Безперечно, це свід-
чило про складнощі, з якими зіткну-
лося підприємство при перепрофілю-
ванні з цивільного виробництва на
військове.

Логічним розвитком винищу-
вача И-Z стала наступна конструк-
ція Д. Григоровича – літак ДГ-52,
прийнятий на озброєння радян-
ських військово-повітряних сил під
позначенням ИП-1. Від попередни-
ка він відрізнявся потужнішим дви-
гуном М-25 (ліцензійний варіант
мотора „Циклон” американської
фірми „Райт”) і зміненим складом
озброєння – дві 20-мм автоматичні
гармати ШВАК і шість 7,62-мм ку-
леметів (це в той час, коли в Європі
стандартним озброєнням винищу-
вача вважались 2 – 4 кулемети!).
Як і И-Z, новий винищувач будува-
ли в Харкові. Впровадження ИП-1 у
виробництво супроводилося знач-
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лон”27. Досвід, набутий під час роз-
роблення ХАИ-1, дав змогу створити
літак з визначними літними даними,
проте військові фахівці ХАИ-6 за-
бракували. Хибною визнано було
саму концепцію вузькоспеціалізо-
ваного швидкісного розвідувача,
позбавленого оборонного стрілець-
кого озброєння. Спираючись на про-
ект ХАИ-6, Й. Неман створив дво-
місний розвідувач-бомбардувальник
ХАИ-5. Дослідний зразок нової ма-
шини вийшов на заводські випробу-
вання в липні 1936 р. й одразу ж про-
демонстрував прекрасні результати –
швидкість ХАИ-5 на 100 км/год пе-
ревищувала швидкість літаків такого
призначення, які в той час були на
озброєнні. Під впливом цих успіхів
керівництво Головного управління
авіаційної промисловості (з 1937 р. –
1-ше Головне управління Народного
комісаріату оборонної промисло-
вості – 1 ГУ НКОП) уже 23 вересня
1936 р. дало розпорядження запус-

тити у виробництво на заводі № 135
три передсерійні літаки Р-10 (таке
позначення дістав ХАИ-5 у ра-
дянських ВПС) і десяти машин пер-
шої серії28.

Нову машину впроваджували в
серійне виробництво в досить нер-
возній обстановці, оскільки пере-
дача на завод робочих креслеників і
виготовлення вузлів і деталей ішли
паралельно, що не раз змушувало
вносити зміни в уже виготовлені де-
талі та оснастку. До того ж довелось
учергове змінювати технологію –
ледве встигнувши освоїти дуралю-
мінієві конструкції, завод № 135
мусив знову переходити на дерев’я-
ні. Як наслідок терміни готовості
першої партії Р-10, визначені на
березень – квітень 1937 р., було зі-
рвано. Це стало приводом для відві-
дання заводу № 135 начальником
1 ГУ НКОП М. Каґановичем. Озна-
йомившись зі станом справ, він при-

Пасажир-
ський літак
К-5
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ня ним для пілотів середньої ква-
ліфікації30.

Щоб підвищити якість серійних
літаків, у червні 1937 р. на заводі
№ 135 було утворено серійне кон-
структорсько-технологічне бюро
(СКТБ), яке очолив інженер А. Унік.
На СКТБ було покладено всю
роботу щодо супроводу і вдоскона-
ленню Р-10 у виробництві. А власне
бюро Й. Немана – ОКО-135 („Опыт-
но-конструкторский отдел завода
№ 135”) далі займалося перспек-
тивними розробками31. Одночасно
було скориговано й плани серійного
виробництва, зокрема завдання на
1937 р. зменшено до 70 машин, а на
1938 р. визначено в обсязі 300 літаків.

У серійному виконанні Р-10 ком-
плектували двигуном повітряного
охолодження М-25А або його моди-
фікацією М-25В. Озброєння склада-
лося з трьох 7,62-мм кулеметів
ШКАС – двох, установлених у крилі,
і одного – на турелі МВ-3 (у перших

значив нову дату випуску серійного
літака – 20 травня, водночас довів-
ши до керівництва підприємства аб-
солютно нереальний план випуску
на 1937 р. 200 Р-1029. Розуміючи
неможливість виконати ці вказівки
в повному обсязі, колектив підпри-
ємства зробив усе можливе, щоб
виконати бодай реальнішу частину
розпорядження, і вже 4 травня
перший передсерійний літак нового
типу піднявся в повітря, а на почат-
ку червня 1937 р. були готові ще дві
машини. Це дало змогу провести на
аеродромі Науково-дослідного ін-
ституту ВПС порівняльні випробу-
вання харківської машини і її кон-
курента – літака Р-9 конструкції
С. Кочериґіна. У висновку, який під-
писав командувач ВПС Я. Алксніс,
відзначалася цілковита перевага Р-
10 над машинами аналогічного
призначення і доступність керуван-

ВВиинниищщуувваачч ИИПП--11 ((ДДГГ--5522))



серіях – МВ-2). Нормальне бомбове
навантаження становило 200 кг, а
максимальне могло сягати 300 кг32.
У виробництві Р-10 широко застосо-
вувалась кооперація. Зокрема двигу-
ни виготовляв пермський завод,
комплекти озброєння – завод № 32,
деякі дерев’яні деталі конструкції –
Харківський завод „Серп і молот” Го-
ловсільмашу. Водночас Харківський
авіазавод постачав комплекти вузлів
на Саратовський авіазавод № 292
(колишній комбайновий завод), де з
початку 1938 р. запускалась друга лі-
нія з виробництва Р-10.

Поставки Р-10 у частини ВПС
почались у вересні 1937 р., коли три
літаки надійшли в 20-ту окрему роз-
відувальну авіаескадрилью (ОРАЕ)
43-ї авіаційної бригади Харківського
військового округу. Під час військо-
вих випробувань було виявлено по-
над 100 виробничих дефектів, усу-
нення яких гальмувало серійний ви-
пуск літаків. У підсумку колектив
заводу № 135, а особливо інженери й
конструктори, опинились між Сцил-
лою і Харибдою: за випуск недобро-
якісної продукції винних оголошува-
ли „шкідниками” й репресовували, а
намагання усунути вади призводило
до зриву плану випуску літаків і,
знову ж таки, до репресій. Зокрема у
квітні 1938 р. було заарештовано
двох найближчих помічників Й. Не-
мана – С. Жолковського й Р. Марона,
а трохи пізніше – керівника СКТБ А.
Уніка33. Врешті, 11 грудня того ж
року настала черга й самого
Й. Немана – його заарештували й

засудили до 15 років таборів за „ор-
ганізацію шкідництва на заводі і як
агента іноземної розвідки”. Репре-
сивні заходи аж ніяк не сприяли
продуктивній роботі. У 1937 р. було
випущено тільки 26 серійних Р-10, у
січні – серпні 1938 р. замовникові
здали 100 машин, відтак приймання
літаків було припинено, відновилося
воно лише у квітні 1939 р. після
усунення більшості дефектів. По су-
ті, масове виробництво Р-10 розгор-
нулося лише в 1939 р., коли було по-
ставлено 230 таких літаків. Але за
час, що минув від першого випробу-
вання, літак уже застарів, і після ви-
пуску на початку 1940 р. двох остан-
ніх Р-10 виробництво їх було припи-
нено. Таким чином, Харківський
авіазавод за три роки випустив 358
Р-10, ще 135 машин цього типу було
складено в Саратові34.

Незважаючи на складний шлях
до масового випуску, Р-10 дістав своє
місце в складі радянських ВПС, що
підтверджується і його участю в чис-
ленних воєнних конфліктах. Бойове
хрещення новий розвідник прийняв
улітку 1939 р. під час боїв на Халхін-
Ґолі. На Далекий Схід було направ-
лено близько півсотні Р-10. Літаки
перевозили залізницею розібраними
і вже на місці призначення їх скла-
дали відряджені з Харкова заводські
бригади35. У значно більшій кіль-
кості Р-10 було використано під час
походу Червоної армії проти Польщі
у вересні 1939 р. У цій операції бра-
ли участь шість ескадрилей Р-10 –
34-та, 36-та, 44-та і 52-га в Україні та
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ною і Румунією. Разом з тим близько
180 боєздатних Р-10 ще були в стро-
йових підрозділах ВПС у європей-
ській частині СРСР. З початком
радянсько-німецької війни ці літаки
активно використовували в боях,
переважно на території України. Са-
ме тут у важкі місяці літа – осені
1941 р. загинула більшість Р-10. Уці-
лілі екземпляри в складі авіаційних
підрозділів Балтійського й Чорно-
морського флотів та Єйського вій-
ськово-морського авіаційного учили-
ща дослужили до 1944 р.38

За сприятливіших обставин міг
би з’явитися й модифікований варі-
ант ХАИ-к (Р-10). До арешту Й. Не-
ман працював над удосконаленням
своєї конструкції. На початку 1938 р.
вийшов на випробування ХАИ-51 –
бомбардувальник близької дії і розві-
дувач з потужнішим двигуном М-62
(розвиток того ж таки „Циклону”) і
посиленим озброєнням. Та арешт
конструктора згубно позначився на

30-та і 43-тя в Білорусі36. Взимку
1939/1940 рр. кілька підрозділів Р-10
взяли участь у радянсько-фінській
війні. За результатами цієї кампанії
було зроблено висновок про непри-
датність харківських літаків для бо-
йових операцій у нових умовах –
швидкість, яка донедавна вважалася
мало не рекордною, тепер уже була
замалою. Відповідно почалася при-
скорена передача Р-10 у навчальні
заклади. Станом на середину 1941 р.
в навчальних закладах, зокрема в
авіашколах у Мелітополі, Василько-
ві, Ворошиловграді, Одесі, Полтаві,
Чугуївському військовому авіацій-
ному училищі льотчиків, а також Кі-
ровоградському резервному авіапол-
ку налічувалось 111 Р-1037. Невели-
ку кількість таких машин передано
прикордонним військам НКВС, які
використовували їх для повітряного
патрулювання кордонів з Німеччи-
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долі перспективного літака. Деякий
час випробування ХАИ-51 ще трива-
ли. На початку 1939 р., уже під керів-
ництвом нового головного конструк-
тора О. Дубровіна, було створено
ХАИ-52 під ще потужніший двигун
М-63. Але ні одну, ні другу машини
серійно не виробляли39.

Новий етап в історії Харківсько-
го авіазаводу визначило прийняте
наприкінці березня 1939 р. рішення
Комітету оборони про запуск у ви-
робництво на цьому підприємстві
бомбардувальника ББ-1. Цей одно-
моторний моноплан спроектувало
московське КБ під керівництвом
Павла Сухого, пізніше він дістав по-
значення Су-2.

Щоб підготувати виробництво
нового літака, до Харкова в червні
1939 р. прибула група конструкторів
на чолі з Д. Ромейком-Гурком, а
7 серпня головним конструктором
заводу № 135 призначили П. Сухого.
Проте на новому місці московських

фахівців чекав не надто гостинний
прийом – директор заводу В. Ней-
штадт довго зволікав з наданням до-
слідної бази для КБ, а міськвикон-
ком не виділив для приїжджих жод-
ної квартири40. З огляду на ці обста-
вини П. Сухой добився свого повер-
нення в Москву, а КБ заводу № 135
очолив П. Грушин, під керівництвом
якого тривала робота щодо запуску
ББ-1 у серійне виробництво41.

Відповідно до наказу Наркомату
авіаційної промисловості (НКАП,
виділеного зі складу Наркомату обо-
ронної промисловості) від 19 січня
1940 р. завод № 135 за перше пів-
річчя мав випустити 110 нових літа-
ків. Для забезпечення реалізації цьо-
го завдання на підприємстві впро-
ваджували швидкісний спосіб виго-
товлення штампів. Було встановле-
но найновіші імпортні фрезерні вер-
стати „Норт Америкен” і гідропреси
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ському військовому окрузі. У цій
частині, яка навіть номер свій діста-
ла за номером Харківського авіаза-
воду, літак пройшов військові ви-
пробування. Машини харківського
виробництва випуску 1940 р. наді-
йшли також у 211-й і 227-й БАП, але
ці частини одержали Су-2 вже в
січні 1941 р.

Відповідно до постанови Ради На-
родних Комісарів та ЦК ВКП(б),
схваленої 7 грудня 1940 р., передбача-
лося впродовж 1941 р. збудувати 6070
бомбардувальників, з них 1150 – типу
Су-243. Харківський завод самотужки
впоратися з таким завданням не міг
(його план передбачав випуск 600
літаків цього типу), тож замовлення
на Су-2 було розміщено ще на двох
підприємствах – заводі № 207 у
Підмосков’ї і № 31 у Таганрозі. Однак
виробництво на заводі № 207 ледве
жевріло – тут у 1940 р. було випущено
лише 3 літаки Су-2, а в 1941 р. – 89.
А таганрозький завод, збудувавши
взимку 1940/1941 рр. 16 Су-2, був пе-
репрофільований на випуск вини-
щувачів ЛаГГ-3. Отже, Харківський

зусиллям 500 т. Значно зросла кіль-
кість працівників. Але ціла низка
чинників гальмувала випуск ББ-1.
Насамперед за технологією вироб-
ництва нова машина істотно відріз-
нялась від попередньої продукції
заводу. Підводили й суміжники –
Запорізький моторний завод № 29
замість запланованих на перше пів-
річчя 1940 р. 185 двигунів М-87 і
М-88 поставив у Харків лише 132, до
того ж майже 15% з них – із завод-
ськими дефектами42. Як наслідок
перші 16 літаків ББ-1 здано замов-
никові лише в травні 1940 р., а пів-
річну програму вдалося виконати
тільки на кінець року. При цьому ви-
робництво було вкрай неритмічне –
у „найкращих” традиціях радянської
штурмівщини з 110 збудованих про-
тягом 1940 р. ББ-1 40 одиниць здано
в останніх числах грудня.

Перші Су-2 (ББ-1) надійшли в
135-й бомбардувальний авіаційний
полк (БАП), сформований у Харків-

ББооммббааррддууввааллььнниикк ббллииззььккооїї ддііїї 
ССуу--22 ((ББББ--11)) зз ддввииггуунноомм ММ--8877
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авіазавод став фактичним монополіс-
том у виробництві бомбардувальни-
ків Су-2. При цьому невисокий рівень
механізації на підприємстві зумов-
лював дуже високу собівартість Су-2
– 430 тис. карбованців (для порівнян-
ня – значно більший розмірами дво-
моторний бомбардувальник СБ ви-
робництва московського заводу № 22
коштував 265 тис. карбованців)44.

Свого піку серійний випуск Су-2
досяг у 1941 р. На вироблених того
року літаках ставили двигуни М-88Б
потужністю 1000 к.с. (характеристи-
ки саме такої машини наведено в
табл. 1). Упродовж першого півріччя
1941 р. завод № 135 збудував 315 Су-
2, що становило майже 20% за-
гального виробництва бомбардуваль-
ників у СРСР за цей період45.

Станом на 1 червня 1941 р. стро-
йові частини Західного особливого
військового округу (ОВО) мали 64
літаки Су-2, Київського ОВО – 91,
Одеського ВО – 22, Харківського
ВО – 124. Крім того, 85 літаків були
на заводських аеродромах, а ще 7 – у
навчальних центрах. Планом Голов-

ного управління ВПС Червоної ар-
мії передбачалося протягом 1941 р.
переозброїти на Су-2 16 авіаполків
штатною чисельністю 64 літаки ко-
жен46. Але реально до 22 червня
1941 р. такі літаки тією чи іншою мі-
рою освоїв особовий склад лише
восьми полків – 43-го і 97-го в За-
хідному ОВО, 226-го і 227-го в Київ-
ському ОВО, 210-го і 211-го в Оде-
ському ВО, 103-го і 135-го в Харків-
ському ВО. Однак якщо полки Хар-
ківського округу були укомплекто-
вані повністю, то на шість полків
прикордонних округів припадало
всього 195 Су-2, з них 1/3 несправ-
них47. Та, незважаючи на це, усі пол-
ки Су-2 з перших днів війни взяли
активну участь у боях.

Потреби фронту визначили швид-
ке зростання планів випуску бойових
літаків, зокрема Су-2. Згідно з поста-
новою Державного комітету оборони
від 4 липня 1941 р., у ІІІ кварталі того
року завод № 135 мав виготовити 368

Бомбардувальник близької дії
Су-2 (ББ-1) з двигуном М-87
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ПРИМІТКИго типу. Враховуючи 40 машин,
складених уже в евакуації, харків-
ське підприємство за 1940 – 1942 рр.
випустило 785 літаків Су-2, тимча-
сом як інші заводи спромоглися ви-
готовити лише 108 таких бомбарду-
вальників. У роки війни Су-2 були
на озброєнні 13 бомбардувальних
авіаполків, 12 окремих розвідуваль-
них і коригувальних ескадрилей та
цілого ряду дрібніших підрозділів.
У фронтових підрозділах цей літак
експлуатовано до січня 1944 р.49

Загалом у довоєнній історії Хар-
ківського авіазаводу можна виділи-
ти два періоди. Впродовж 1926 –
1933 рр. підприємство випускало
цивільні літаки, а з 1934 р. було пов-
ністю переорієнтовано на військову
продукцію. Тут послідовно запусти-
ли у виробництво чотири основні
типи бойових літаків і створили
кілька дослідних зразків. Загальний
обсяг виробництва бойових літаків
становив близько 1350 одиниць,
причому майже половину їх випу-
щено в 1941 р. (а фактично – за не-
повних 10 місяців того року, тобто
до моменту евакуації). Виробництво
літаків було дуже неритмічне. Трап-
лялося, що приймання готової про-
дукції замовником – військово-
повітряними силами – через низьку
якість і конструктивні дефекти літа-
ків переривалося на кілька місяців.
На заводі не вдалося створити ста-
більного конструкторського колек-
тиву – цілком сформоване конст-
рукторське бюро К. Калініна було
переведено до Воронежа, а конст-

таких літаків. Для забезпечення реалі-
зації цього плану три підприємства –
харківські „Серп і молот” і „Гідропри-
від”, а також воронезький авіазавод
№ 450 повністю переключались на
поставку комплектувальних для Хар-
ківського авіазаводу. Кількість праців-
ників, зайнятих у цьому комплексі,
досягла 10 тис. осіб, металорізальних
верстатів на них було 800 одиниць.
Робітники й службовці перейшли на
11-годинний робочий день без вихід-
них. Це дало змогу збільшити випуск
літаків у липні до 94 одиниць (у черв-
ні – 62), а в серпні досягти рекордної
місячної продуктивності – 117 Су-248.
Усі випущені літаки відповідно до
постанови Державного комітету обо-
рони від 3 серпня було передано в час-
тини Південного й Південно-Захід-
ного фронтів, що вели важкі оборонні
бої на території України.

У зв’язку з тогочасними подіями
перспективи для заводу № 135 скла-
далися загрозливо. Уже 4 вересня
1941 р. німецька авіація вперше бом-
бардувала Харків. Нальоти тривали
і в наступні дні. Зрозуміло, що цехи
авіазаводу стали однією з головних
цілей. Почалася евакуація. Вироб-
ництво літаків із заготовленого
запасу деталей ще тривало, сягаючи
чотирьох машин на добу, але устат-
кування основних цехів заводу по-
ступово демонтували й відправляли
на Урал. Останні Су-2 піднялися в
повітря із заводського аеродрому 25
жовтня – у день, коли радянські вій-
ська покинули Харків. За 1941 р. за-
вод №135 випустив 635 літаків цьо-



рукторське бюро Й. Немана фактич-
но ліквідовано внаслідок політич-
них репресій. Через це не забезпе-
чувалась наступність конструкцій
літаків, що впроваджувались у ви-
робництво. Принаймні тричі в пе-
редвоєнний період підприємство
мусило повністю змінювати техно-
логію, переходячи з дерев’яних
конструкцій на металеві і навпаки.
Це, зрозуміло, істотно ускладнюва-
ло роботу виробничого колективу й
знижувало продуктивність праці.
Харківський авіазавод так і не спро-
мігся посісти значного місця у ви-
робництві літаків – навіть у 1941 р.,
який характеризувався найвищими
обсягами випуску продукції, його
частка в загальному виробництві
бомбардувальників у СРСР не дося-
гала й 20 %. Але в масштабах Украї-
ни цей завод став найбільшим під-
приємством авіаційної галузі, до
того ж – з технічного погляду – од-
ним з найкраще оснащених.

Підбиваючи підсумок, слід від-
значити, що подальше вивчення ді-
яльності як Харківського авіазаводу,
так і інших підприємств цієї галузі в
Україні становить великий інтерес.
Зокрема маловивченими лиша-
ються питання організації процесу
виробництва в авіаційній галузі в
1930-ті – на початку 1940-х рр. Дуже
мало відомо про дослідні зразки лі-
таків, створені в передвоєнні роки.
Висвітлення цих питань, безпереч-
но, сприятиме створенню цілісної
картини історії розвитку авіаційної
промисловості в Україні.
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