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У оглядовій статті систематизовано інформацію та досліджено яскраву історію проектування тракторів і тягачів на Державному підприємстві «Хар-
ківське конструкторське бюро з машинобудування імені О. О. Морозова» та їх виготовлення Державним підприємством «Завод імені В. О. Малише-
ва»: від зародження подібного виробництва у Харкові до сьогодення. Розкрито роль Харкова у забезпеченні країни спеціальною технікою. Наведено 
докладні біографічні відомості про головних конструкторів зазначеної техніки, вказано їх роль у розробці та вдосконаленні конструкцій машин 
спеціального призначення. Надано основні технічні характеристики базових моделей тракторів і тягачів. 
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Вступ. Трактори та тягачі займають важливе міс-
це у різноманітних галузях народного господарства як 
цивільного, так і оборонного спрямування. Це зумов-
лює актуальність дослідження історії розробки та ви-
робництва цієї техніки.  

Слід зазначити, що Харків був і залишається по-
тужним центром з проектування та випуску транспор-
тних засобів різного призначення. У місті є відповідна 
розвинена виробнича база – Державне підприємство 
«Завод імені В.О. Малишева» (ДП «ЗіМ») і профільна 
конструкторська установа – ДП «Харківське конструк-
торське бюро з машинобудування імені 
О.О. Морозова» (ХКБМ). Крім того, підготовку інже-
нерних кадрів і науковий супровід розробок здійснює 
Національний технічний університет «Харківський 

політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»). 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 

науковій, науково-популярній та навчальній літературі 
з транспортних засобів докладно розглянуто питання їх 
устрою, функціонування окремих вузлів, агрегатів і 
машин у цілому, теорію руху, особливості рушіїв то-
що. Що стосується досліджень історичних аспектів 
створення й удосконалення виробів, то такі, в основ-
ному, спрямовані на бойову техніку, насамперед танки 
та інші броньовані машини. До таких праць належить, 
зокрема, видання «Энциклопедия бронетехники. Гусе-
ничные боевые машины» і «Полная энциклопедия тан-
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ков мира (1915–2000)», упорядником яких є 
Г.Л. Холявський; «Бронетехника ХХ века: танки, САУ, 
военные машины», яку упорядкували Р. Ісмагілов, 
Г. Корнюхін, Д. Марченко, Б. Проказов; книги 
О.В. Карпенка «Обозрение отечественной бронетанко-
вой техники (1905–1995 рр.)», Л.Л. Товажнянського, 
Є.Є. Александрова, Л.М. Бєсова, І.Є. Александрової 
«Танкоград: История. Люди. События», 
Є.Є. Александрова, В.В. Єпіфанова «Быстроходные 
гусеничные и армейские колесные машины: краткая 
история развития», оглядова стаття «Эволюция разра-
боток ученых и выпускников ХПИ в области военных 
гусеничных и колесных машин в 20 веке» та ін. [1–7]. 

Метою статті є дослідження розвитку процесів 
розробки та виробництва тракторів і тягачів Харківсь-
кими підприємствами – ДП «ЗіМ» і ДП «ХКБМ», сис-
тематизація інформації щодо головних конструкторів 
цих машин. 

Виклад основного матеріалу. Першим у Радян-
ському Союзі на виробництво гусеничних машин став 
заснований у 1895 р. Харківський паровозобудівний 
завод (ХПЗ) (потім – завод № 183, завод № 75, Харків-
ський завод транспортного машинобудування (ХЗТМ), 
зараз – ДП «ЗіМ»). Цей завод у квітні 1924 р. розпочав 
випуск трактора «Комунар», що був створений за іно-
земною ліцензією (прототип – німецький трактор Ha-
nomag). 

У травні 1923 року до Харкова прибув перший 
зразок з Німеччини.  З’ясувалося, що 50-сильний бен-
зиновий двигун при роботі на гасі досягає потужності 
всього 38 кінських сил (к.с.).  

Разом із тим, бензину в СРСР не вистачало, тому 
конструкторська група під керівництвом інженера 
К.І. Мар’їна, яку сформували у складі технічної конто-
ри ХПЗ, вимушена була практично повністю переро-
бити силову установку, а згодом і сам трактор, бо тран-
сформований гасовий двигун за габаритами виявився 
більше. 

Конструкція трактора повторювала основні прин-
ципи тракторобудування часів Першої світової війни. 
Попереду розташовувався двигун та система охоло-
дження, у середній частині – водій і трансмісія, у зад-
ній – бак для пального.  

Усі деталі, що були виготовлені у прототипы з 
кольорових металів, на «Комунарі» замінили на чавун-
ні та сталеві з метою зниження вартості виробу. Крім 
того, довжину рами й гусениць збільшили для змен-
шення тиску рушія на ґрунт і покращення прохідності. 
Були й інші доопрацювання, що призвели до зміни 
конструкції. 

Серійне виробництво трактора вдалося налагоди-
ти далеко не одразу. Основною причиною цього було 
те, що з 1,5 мільйонів карбованців, призначених для 
налагодження виробництва «Комунара», завод отримав 
лише 250 тисяч. Крім того, бракувало верстатів й іншо-
го обладнання, держава мала гострий дефіцит високо-
сортних легованих сталей, було недостатньо інструме-
нтів, кваліфікованих інженерів і робітників. Ці пробле-
ми призвели до того, що в 1925 р. ХПЗ не виконав план 
у 300 тракторів і вийшов на таку потужність лише у 
1930 р..  

За шість років виробництва «Комунар» постійно 
модернізувався – крім базового гасового варіанта Г-50 

були виготовлені бензинові Г-15 (потужність 75 к.с.) и 
З-90 (потужність 90 к.с.). Трактори, яких всього виго-
товлено близько 2000, використовувалися не тільки в 
народному господарстві, але й у якості артилерійського 
тягача [8–11]. 

На початок 30-х рр. ХХ ст. «Комунар» морально 
застарів і перестав задовольняти вимогам за своїми 
тягловими характеристиками, рухомості, надійності, 
зручності застосування тощо. Армії був потрібен спе-
ціальний швидкохідний гусеничний тягач для букси-
рування гармат масою до 10 т і виконання важких тра-
нспортних робіт. У 1927 р. («рік народження» ХКБМ) з 
числа конструкторів тракторного виробництва ХПЗ 
було сформовано конструкторську групу, яка у 1930 р. 
за завданням Головного артилерійського управління 
почала розробку такої машини під керівництвом 
Б.Н. Воронкова. 

 

  
Трактор «Комунар» Б.Н. Воронков 

 
Борис Никанорович Воронков народився в 1896 р. 

у Слов’янську Ізюмського повіту Харківської губернії. 
Після закінчення Слов’янського реального училища 
поступив на механічне відділення Харківського техно-
логічного інституту (потім – ХПІ, зараз – НТУ «ХПІ») 
у 1914 р., яке закінчив з відзнакою у 1919 р.. Працював 
на інженерних посадах до рівня заступника головного 
інженера ХПЗ, з 1931 р. – завідувач транспортним сек-
тором конструкторського відділу Харківського тракто-
рного заводу. Репресований на початку 1930-х років. 

З метою спрощення виробництва та забезпечення 
комплектуючими деталями було прийнято рішення про 
уніфікацію конструкції тягача та нового маневреного 
танка Т-24, який був розроблений і випускався з 
1930 р. на ХПЗ. У 1931 р. зібрано декілька дослідних 
зразків тягача, що виконані за тракторною схемою. 
Випробування виявили суттєві недоліки конструкції та, 
головне, відсутність переваг щодо попередників. Хиби 
виробу усували під керівництвом М.Г. Зубарєва. 

Микола Гордійович Зубарєв народився 5 грудня 
1903 р. в Дружківці Бахмутського повіту Єкатеринос-
лавської губернії. У 1920–1922 рр. – технік Торецького 
заводу. Закінчив технічне училище (1922 р.), механіч-
ний факультет ХПІ у 1930 р. з кваліфікацією «інженер-
механік» за спеціальністю «Сільськогосподарське ма-
шинобудування». Одночасно працював з 1924 р. на 
ХПЗ на посадах старшого конструктора, завідувача 
конструкторським бюро, начальника тракторного від-
ділу (з 1930 р.). Головний конструктор тракторобудів-
ного відділу ХПЗ у 1932–1941 рр. та заводу №183 у 
Нижньому Тагілі (1941–1943 рр.). Головний інженер 
Харківського, Сталінградського управління з ремонту 
танків (1943 р.). Начальник конструкторського відділу 
Наркомата танкової промисловості СРСР (1943–1944 
рр.). Головний конструктор ХПЗ, потім – Харківського 
тракторного заводу (з 1944 р.). За сумісництвом – ви-
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кладач (з 1933 р.), професор (з 1949 р.) ХПІ. Автор на-
укових статей з тракторобудування й артилерійських 
установок. Двічі Лауреат Державної премії СРСР 
(1950 р., 1952 р.). Дійсний член Академії артилерійсь-
ких наук СРСР (1947 р.). 

Конструкція тягача зазнала кардинальних змін. 
Він отримав закриту кабіну, частково уніфіковану з 
автомобілем ЗіС-5, та вантажну платформу з трьома 
відкидними бортами, тентом, який встановлювався за 
потребою, та двома поперечними сидіннями для 
12 осіб. Крім того, розміри платформи дозволяли пере-
возити боєкомплект артилерійської системи, яка бук-
сирується.  
 

  
М.Г. Зубарєв Тягач «Комінтерн» 

 
Уперше у вітчизняній практиці на тягачі встанов-

лено тяглову лебідку з силою тяги до 10 т та робочою 
довжиною 30 м. Машина вийшла дуже вдалою, у 
1933 р. отримала назву «Комінтерн», у 1934 р. вигото-
влена установча партія з 50 тягачів, а з 1935 р. на ХПЗ 
почалося серійне виробництво. Кожного місяця з кон-
веєра сходило 25–30 машин, всього їх було виготовле-
но біля 2000.  

Вироби широко використовувалися в армії та на-
родному господарстві. «Комінтерн» став першим віт-
чизняним спеціально сконструйованим тягачем, у ході 
розробки та виробництва якого знайшли оптимальне 
компонування. Він використовувався, перш за все, для 
буксирування практично всіх артилерійських гармат 
калібру 152 мм, іноді й 203 мм гаубиці Б-4 на гусенич-
ному ході [3, 12, 13]. 

Поява на озброєнні артилерійських систем каліб-
ру 203–305 мм потребувала більшого, ніж у «Комінте-
рну», тяглового зусилля. Проектування нових тягачів, 
які отримали назву «Ворошиловець», розпочалося у 
1935 р. під керівництвом М.Г. Зубарєва.  

З самого початку в конструкцію заклали швидко-
хідний танковий дизель БД-2(В-2). У 1936 р. зібрали 
два зразки тягача, які протягом двох років проходили 
заводські та полігонні випробування, що успішно за-
кінчилися влітку 1938 р..  

Машина в цілому та двигун зокрема продемонст-
рували достатню надійність, потрібну працездатність і 
високу економічність. Так почалося широке застосу-
вання швидкохідних і легких транспортних дизелів 
типу В-2 на цьому та наступних швидкохідних тягачах 
середньої й важкої категорій за масою, що тривало 
протягом низки десятиліть. За завданням інженерного 
управління Радянської армії в 1937 р. на базі «Вороши-
ловця» розробили дослідний зразок швидкохідного 
роторного екскаватора-траншеєкопача «БЕ». 

Тягач мав традиційну, як і в «Комінтерні», ком-
поновку з переднім низьким розташуванням двигуна, 

послідовно за ним – агрегати трансмісії, лебідки та 
привід задніх ведучих зірочок. У зв’язку зі значною 
довжиною та помірною висотою машини двигун раці-
онально розташували під підлогою кабіни, як потім 
стали робити й на інших тягачах.  

Під час випробувань були виявлені певні недолі-
ки: гусениця мала недостатні зчіпні показники; зама-
лий ресурс показав головний фрикціон; підтікали саль-
ники агрегатів; від вібрацій, ініційованих потужним 
двигуном, лопалися трубопроводи; за оцінкою водіїв 
лебідка була незручною у використанні тощо. Незва-
жаючи на проблемні питання, наприкінці 1939 р. поча-
лося виробництво (стендове збирання) тягачів, яке 
складало в середньому півтори машини на день.  

У 1940 р. «Ворошиловець» разом з двома перши-
ми танками Т-34 в якості технічного забезпечення здій-
снив пробіг у складних зимових умовах від Харкова до 
Москви й назад. Під час усієї війни тягачі ефективно 
використовувався на всіх фронтах, вони дійшли до 
Берліна та брали участь у параді Перемоги. Всього 
було виготовлено 1200 машин [12, 14]. 

Після евакуації у 1941 р. з Харкова до Нижнього 
Тагілу заводу № 183 до складу Уральського танкового 
заводу конструктори тягачів увійшли до танкового 
бюро та вирішували питання серійного виробництва 
танків. Разом з тим у роки війни під керівництвом 
М.Г. Зубарєва здійснювалася робота по тягачах АТ-42 
(дослідні зразки були зібрані ще в 1940 р.) та АТ-45 на 
базі славетного танка Т-34.  

Тільки після визволення Харкова в 1943 р. поча-
лося відновлення заводу. Виробничі корпуси та цехи 
заводу, де виготовляли трактори й тягачі до війни, були 
повністю зруйновані. Знадобилися неймовірні зусилля 
колективу для того, щоб відновити будівлі, підготувати 
виробничі потужності, кадри та розпочати роботу. 

Основна концепція створення на заводі № 75 ва-
жких гусеничних тягачів полягала в максимально мо-
жливій уніфікації з ходовою частиною танків, що зна-
ходились у серійному виробництві, а також у викорис-
танні за кооперацією автомобільних кабін зі спеціалі-
зованих заводів та чотиритактних дизелів – модифіко-
ваних танкових двигунів сімейства В-2 серійного ви-
робництва.  

Було визначено спеціалізацію конструкторських 
рішень за призначенням: транспортні тягачі (за прямим 
призначенням), транспортери (гусеничні шасі), інже-
нерні і спеціальні машини, тягачі-снігоходи, зокрема 
для дослідницьких і транспортних робіт в Антарктиці. 
Замовниками виробів були Міністерство оборони 
СРСР (Головні управління – артилерійське, інженерне, 
бронетанкове тощо) і Академія наук СРСР (для інсти-
туту Арктики та Антарктики). 

У зв’язку з переходом заводу в 1946 р. на випуск 
середнього танка Т-54 колектив під керівництвом го-
ловного конструктора М.М. Щукіна розпочав розробку 
тягача (виріб 401) на базі цього танку.  

Михайло Миколайович Щукін народився в 
1907 р. у Москві. Вищу освіту здобув у Московському 
вищому технічному училищі ім. М.Е. Баумана. Працю-
вав у Центральному локомотивопроектному бюро На-
ркомату важкої промисловості СРСР, де в 1930-х роках 
брав безпосередню участь у проектуванні потужних 
паровозів 1П (ФД) и 2П(ІС). Автор проектів швидкіс-
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ного паровоза типу 2-3-2 й дослідного газогенератор-
ного теплопаровоза. У 1944 р. разом з групою фахівців 
переведений на завод № 75, де призначений головним 
конструктором. Очолював роботи з проектування тяга-
чів, першого радянського післявоєнного тепловозу 
ТЕ1, пізніше – ТЕ2. З 1949 р. начальник технічного 
управління Міністерства транспортного машинобуду-
вання СРСР. У 50-і роки ХХ століття, разом з іншими 
провідними фахівцями, брав участь у обґрунтуванні 
доцільності припинення випуску паровозів та їх заміни 
на тепловози та електровози. Лауреат двох Державних 
премій СРСР. Пішов з життя у 1995 р.. 

 

  
Тягач «Ворошиловець» М.М. Щукін 

 
За короткий час був розроблений ескізний проект, 

необхідна конструкторська документація, виготовлені 
дослідні зразки. Ці машини наприкінці 1947 р. здійсни-
ли пробіг Харків – Москва (Кубінка) – Харків.  

Тягач зарекомендував себе як потужний, витри-
валий, рухливий, працездатний, з відмінними тяглови-
ми властивостями й зручний в експлуатації та польо-
вому ремонті. Подальші випробування показали високі 
тактико-технічні характеристики, якість і надійність 
машини, яка отримала назву артилерійський тягач ва-
жкий (АТ-Т).  

За комплексом показників він виявився найбільш 
вдалим серед усіх подібних виробів післявоєнного по-
коління. Перша партія машин була виготовлена заво-
дом у середині 1949 р., а у третьому кварталі цього ж 
року армія вже отримала 50 тягачів. У 1951 р. творців 
АТ-Т нагородили Державною премією СРСР. 

Пристосованість до виконання тягово-
транспортних робіт у важких дорожніх і кліматичних 
умовах, високі тяглові якості разом із можливістю тра-
нспортування достатньо великої кількості різноманіт-
ного вантажу, наявність потужної тяглової лебідки 
стали головними чинниками того, що на базі АТ-Т, 
який вироблявся до 1979 р., були створені багаточисе-
льні модифікації: 

- тягач 409У, що випускався з 1957 р., – транс-
портер швидкохідної траншейної машини БТМ-3 (при-
значення – розміщення землерийного устаткування 
задля риття траншей у незамерзлих ґрунтах, відвал 
ґрунту на обидві сторони); 

- тягач (виріб 405 МУ), який був у виробництві 
з 1958 р., – транспортершляхопрокладник БАТ-М 
(призначення – розташування засобів для механізації 
інженерних робіт під час прокладання колонних шля-
хів і обладнання маршрутів (робочим органом є уні-
версальний бульдозерний відвал з лижею); кран пов-
ноповоротний з колоною); 

- тягач – снігохід 403 «Харків’янка», перші зра-
зки якого зібрані у 1958 р., призначався для обслугову-
вання дослідницьких і транспортних робіт (перевозка 

вантажів і буксирування санних поїздів) у Антарктиці 
та умовах крайньої Півночі; мав утеплений кузов зага-
льною площею 28 м2 з відділенням управління (два 
місця), радіорубкою, робочим відділенням, кухнею, 
жилим салоном-спальнею (шість місць), санвузлом, 
сушильним відділенням, апаратною, тамбуром (у про-
ектуванні кузова та його виготовленні брали участь 
фахівці Харківського авіаційного заводу; 

- тягач 426У (з 1963 р.) – самохід для монтуван-
ня спеціального обладнання радіаційної станції повіт-
ряної оборони «Коло»; 

- тягач 409МУ випускався з 1964 р. – транспор-
тер котлованної машини МДК-2М з землерийним об-
ладнанням, робочий орган – фрезерно-роторний. 

 

 
 

Артилерійський тягач 
 важкий АТ-Т 

Тягач-снігохід  
«Харків’янка» 

 

Таким чином, у період 1946 – 1965 рр. на заводі 
було розроблено та поставлено на виробництво сімейс-
тво важких гусеничних тягачів. Усі моделі за багатьма 
вузлами та деталями уніфіковано з танком Т-54, а та-
кож між собою, що мало велике значення для вироб-
ництва, зменшення собівартості, а також створювало 
зручності в експлуатації, обслуговуванні та ремонті 
виробів. 

Роботи зі створення сімейства тягачів, їх модерні-
зації та впровадження у виробництво здійснювалися 
відділом 61 ХЗТМ (конструкторське бюро з розробки 
гусеничних артилерійських тягачів й інженерних ма-
шин на їх базі) під керівництвом О.І. Автомонова. Оле-
ксій Іванович Автомонов народився в 1907 р.. У 1954–
1965 рр. – головний конструктор відділу 61 ХЗТМ, 
Лауреат Державної премії СРСР. Пішов з життя у 
1988 р. [6, 8, 9, 15]. 

У наступні роки сімейство АТ-Т отримало пода-
льший розвиток завдяки новим тягачам-снігоходам 
401А (з 1975 р.), «Харків’янка-2» (з 1976 р.), де був 
використаний досвід виробництва, удосконалення та 
експлуатації «Харків’янки». Відмінності нових машин: 
зовнішня капотна кабіна (у перших машин увесь насе-
лений простір об’єднаний), вирішена проблема з ви-
хлопними газами шляхом герметизації житлового мо-
дулю, введено модифіковану теплоізоляцію, за наполя-
ганням полярників зроблено кватирки для провітрю-
вання приміщення, розміщено систему радіонавігацій-
ного забезпечення [8, 16]. 

 

 
О.І. Автомонов 

 
БАТ-М на базі виробу 405 МУ 

 
Отже, АТ-Т і вироби на його базі були в цілому 
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простими, невибагливими та надійними машинами. 
Однак, у кінці 1960-х рр. з’явилися нові системи озбро-
єння, що потребували більш потужного базового тяга-
ча. До того ж армія переходила на основні бойові танки 
нового покоління, зокрема Т-64 (розроблений ХКБМ і 
випускався ХЗТМ), а це викликало необхідність ство-
рення нової інженерної, артилерійської техніки та за-
собів військової протиповітряної оборони. Розробка 
таких машин виконувалась відділом 61 під керівницт-
вом О.Д. Мотрича, потім М.П. Калугіна, пізніше 
П.І. Сагіра. 

Олександр Дем’янович Мотрич народився в 
1919 р.. У 1948 р. закінчив Харківський механіко – ма-
шинобудівний інститут (ХММІ) (зараз – НТУ «ХПІ»). 
Головний конструктор відділу 61 ХЗТМ у 1965 – 
1970 рр..  

Михайло Петрович Калугін народився у 1912 р.. 
У 1940 р. здобув вищу освіту у ХММІ. Відтоді працю-
вав на виробництві, зокрема у 1941–1942 рр. майстром 
на заводі № 38 у м. Кіров, у 1942– 1944 рр. – конструк-
тор самохідних артилерійських установок СУ-76М, на 
ХЗТМ у 1944–1987 рр. пройшов шлях від старшого 
інженера до головного конструктора відділу 61 (1970–
1974 рр.), Лауреат Державної премії СРСР, Заслужений 
машинобудівник УРСР. У 1999 р. Пішов з життя.  

У 1929 р. народився Петро Іванович Сагір. Закін-
чив ХПІ у 1959 р., у період 1974–1987 рр. – головний 
конструктор відділу 61 ХЗТМ. 

Тривала та складна робота, що проходила з 
1965 р., завершилася у 1977 р. початком виробництва 
важкого багатоцільового гусеничного транспортера-
тягача МТ-Т «Еней» (виріб 429 АМ).  

Машина, порівняно з попередніми аналогами, 
стала більш потужною, швидкохідною, маневреною. 
Завдяки застосуванню сучасної трансмісійної установ-
ки значно полегшилось управління.  

Простора та ергономічна кабіна розташована у 
передній частині виробу і має місця для механіка-водія 
та ще чотирьох осіб. Огляд екіпажу забезпечувало ло-
бове скло, що складалося з трьох елементів, і вікна у 
бічних дверей.  

Загалом, за своїм компонуванням МТ-Т аналогіч-
ний АТ-Т (переднє розташування ведучих коліс, тран-
смісійного і моторного відділень; кормове розміщення 
кузова, паливних баків і лебідки). Однак, двигун МТ-Т 
встановлений не під кабіною, а за нею.  

Під кабіною змонтовано трансмісію. Носова ка-
потна зона відсутня, що покращує оглядовість і керо-
ваність. Інша частина машини являє собою вантажну 
платформу з брезентовим дахом. 

 

   
О. Д. Мотрич М. П. Калугін П.І. Сагір 

 

У 1970–1980 рр. у відділі 61 створені та надані до 
серійного виробництва такі вироби на базі МТ-Т: 

- тягач 453 – гусеничне шасі машини МДК-3 (на 

заміну тягача 409МУ), призначений для розміщення 
землерийного обладнання котлованної або траншейної 
машини, поставлений на виробництво у 1987 р.; 

- тягач 454 – гусеничне шасі шляхопрокладника 
БАТ-М2 (на заміну 405МУ), на якому встановлюва-
лись землерийні засоби, вироблявся з 1980 р. [3, 6, 8, 9, 
17, 18]. 
 

  
Тягач МТ-Т М.Д. Борисюк 

  
У 1987 році відділ 61 ХЗТМ увійшов до складу 

ХКБМ. Подальші роботи з тягачів здійснювались під 
загальним керівництвом М.Д. Борисюка. 

Михайло Дем’янович Борисюк народився у 1934 
р. в Орловській області. Трудову діяльність розпочав у 
1956 р. після випуску з Саратовського танко-
технічного училища. У 1964 р. закінчив Академію бро-
нетанкових військ і до 1974 р. працював у Військовому 
представництві № 751 виробничого об’єднання «Елек-
тромашина» (місто Челябінськ). З 1974 р. начальник і 
головний конструктор Челябінського спеціального 
конструкторського бюро «Ротор». У 1990 р. призначе-
ний генеральним конструктором ХКБМ, пізніше – ге-
неральним конструктором зі створення бронетанкової 
техніки та артилерійських систем України.  

Завдяки його зусиллям у 1992–1999 рр. в Україні 
був створений замкнений цикл виробництва бронетан-
кових комплектуючих і вузлів; здійснено прорив укра-
їнського танкобудування на світовому ринку озброєн-
ня, унаслідок чого укладений і виконаний контракт на 
постачання до Пакистану 320 танків Т-80УД та інші 
договори. Борисюк М. Д. – Герой України, Лауреат 
Ленінської і двох Державних премій України, генерал-
лейтенант, доктор технічних наук, член-кореспондент 
НАН України, почесний доктор НТУ «ХПІ». 

Протягом 1990-х рр. у межах конверсії на шасі 
МТ-Т розроблені самохідний кран (КГС-25), бульдозер 
гусеничний (БГ-1), самохідна установка порошкового 
пожежогасіння імпульсної дії (УПГ-92). 

У 1997 р. ХЗТМ випущено броньову ремонтно-
евакуаційну машину (БРЕМ) «Атлет», яку створено 
ХКБМ на базі основного бойового танка Т-84У 
«Оплот». Машина призначена для підготовки до ева-
куації та буксирування пошкодженої бронетехніки, 
проведення зварювання, землерийних робіт, переве-
зення запасних частин і витратних матеріалів.  

БРЕМ обладнано буксирним пристосуванням, ле-
бідками, підйомним краном, бульдозером, вантажною 
платформою та комплексом інструментів і обладнання 
для ремонту. Броня забезпечує захист екіпажу та його 
основних вузлів від вогню стрілецької зброї, а з лобо-
вої проекції - від малокаліберних артилерійських сис-
тем. Машина має і своє озброєння у вигляді 12,7-мм 
кулемета, а також восьми пускових установок для від-
стрілу димових гармат [3, 8, 9, 15, 19, 20]. 
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Пожежна машина УПГ-92 БРЕМ «Атлет» 
    

На межі ХХ і ХХІ століть ДП «ЗіМ» розробив та 
випустив зразки трактора ТЛ-30, який призначений для 
виконання комплексу лісогосподарських заходів, а 
також робіт у сільському та комунальному господарст-
вах з можливістю агрегатування з навісними, причіп-
ними та монтованими машинами і знаряддями. Може 
виконувати роботи з вирощування посадкового матері-
алу в розплідниках, з підготовки ґрунту, посадки та 
догляду за лісовими культурами, сприяння природно-
му поновленню, боротьбі із шкідниками лісу, комплек-
сної механізації рубок догляду, попередження пожеж і 
боротьби з ними. Проектування та впровадження у 
виробництво ТЛ-30 виконувались під керівництвом 
Б.І. Кальченка.  

Борис Іванович Кальченко народився у 1938 р. в 
Харкові. У 1963 р. закінчив ХПІ. У період з 1957 по 

1993 рр. працював на Харківському тракторному заво-
ді, де пройшов шлях від слюсаря до заступника голо-
вного конструктора, доктора технічних наук, професо-
ра. Брав безпосередню участь у розробці та освоєнні 
серійного виробництва сімейства тракторів Т-150. За-
служений діяч науки і техніки України. Зараз працює 
професором кафедри «Автомобіле- і тракторобудуван-
ня» НТУ «ХПІ»[21, 22]. 

 

  
Трактор ТЛ-30 Б.І. Кальченко 

 
У табл. 1 наведено основні технічні характерис-

тики тракторів і тягачів, які розроблені та вироблені 
ДП «ХКБМ» і ДП «ЗіМ». 

 
Таблиця 1 – Основні технічні характеристики базових тракторів і тягачів 

 

Назва 
Роки  

випуску 
Маса + ванта-
жопід’ємність, т 

Маса при-
чепу, т 

Кількість 
місць, кабіна 

+ кузов 

Потужність 
двигуна, к.с. 

Максимальна 
швидкість, 
км/год 

«Комунар»   1924–1931 8,5+0 6 1+0 50; 75; 90 7; 9,2; 15,2 
«Комінтерн»   1934–1940 10,5+2 12 2+12 130 30 
«Ворошиловець»   1939–1941 15,5+3 18 3+16 350 36 
АТ-Т   1947–1979 20+5 25 4+16 415 45 
МТ-Т   1977–1992 25+12 25 5+18 710 65 
БРЕМ «Атлет»  з 1997 46+25 25 3+0 1000 60 
ТЛ-30 – 2,7+1,8 – 1+0 160 25 

 
 
Висновки. Наведений вище матеріал щодо ство-

рення та еволюції тракторів і тягачів демонструє, що 
танкова конструкторська група, потім КБ, відділ 61 і 
зараз ДП «ХКБМ» та ХПЗ, потім ХЗТМ і зараз ДП 
«ЗіМ» протягом майже 100 років є потужними розроб-
никами та виробниками всесвітньовідомих тракторів і 
тягачів народногосподарського та військового призна-
чення. Завдяки дослідженню біографічних матеріалів 
головних конструкторів цих підприємств з’ясовано, що 
переважна їх більшість є випускниками ХПІ. 
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