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ОСОБИСТИЙ ВНЕСОК КОНСТРУКТОРІВ ХАРКІВСЬКОГО 

ТРАКТОРНОГО ЗАВОДУ ІМ. С. ОРДЖОНІКІДЗЕ У 

ВИРОБНИЦТВО ГУСЕНИЧНОЇ ТЕХНІКИ 

 

Важливе значення у загальній картині виробництва важкої техніки 

посідає виготовлення гусеничних машин, які використовувались як для 

сільськогосподарських потреб, так і для потреб армії. Харківський трак-

торний завод ім. С. Орджонікідзе (ХТЗ) мав світову славу і як такий, що 

виготовляв техніку для потреб господарства так і, хоча й меншою мі-

рою, для військових потреб. Проте, неможливо уявити собі виробництво 

будь-яких речей, а також техніки, без участі людини. Тому у доповіді 

мова піде про конструкторів, які зробили значний внесок у проектуван-

ня гусеничної техніки. 

Першим гусеничним виробом сільськогосподарського призначення, 

який було виготовлено на ХТЗ, став трактор СХТЗ-НАТІ. Активну участь 

у виробництві цієї машини брав тогочасний директор ХТЗ П.І. Свистун, а 

також головний інженер заводу П.А. Альбов, заступник директора 

І.Н. Василенко, начальник управління реконструкції М.А. Турчин, заступ-

ник головного інженера А.І. Ситниченко та ін. У роки війни ХТЗ евакую-

вали на Алтай, де було виготовлено трактор АСХТЗ-НАТІ, головним 

конструктором на той час був М.С. Сидєльніков [1, с. 52]. 

Після повернення заводу до Харкова, було створено іще декілька мо-

делей гусеничних тракторів сільськогосподарського призначення, зокрема: 

ДТ-54 (1949 р.), дослідні зразки якого виготовили ще на Алтайському трак-

торному заводі. Наступний гусеничний трактор створено у 1962 р. – це Т-

75, у його розробці брали участь конструктори: Б.П. Кашуба, Г. Огій, 

Л. Зеліковський, Г. Кутьков, А. Рак, І. Якименко, М. Тонкий, Г. Бєжик. 
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Трактор Т-150 має цікаву історію та тривалий шлях від початку 

розробки до самого випуску. Запропоновано створити такий трактор 

було ще наприкінці 60-х рр., проте він довгий час не проходив державні 

випробування і через це серійне виробництво цієї машини постійно від-

кладалось. Над створенням Т-150 працювали: Б.П. Кашуба, О.А. Сошніков, 

А.Д. Левітанус та інші конструктори заводу. Т-150 на довгі роки зали-

шався основною моделлю гусеничного трактора, що виготовляв ХТЗ 

ім. С. Орджонікідзе [1. с. 127, 135]. 

М.С. Сидєльников  – керував роботами з бронетрактора ХТЗ-16. 

На ХТЗ з 1934 року – конструктор, керівник групи, начальник КБ 

(1940 р.); головний конструктор – заступник головного інженера 

(1940–1941 рр.), головний конструктор заводу № 77 (1941–1942 рр.), 

головний конструктор Алтайського тракторного заводу (АТЗ) 

(м. Рубцовськ) (1942–1948 рр.); головний інженер АТЗ (1949–1952 рр.); 

головний інженер Волгоградського тракторного заводу (1952–1963 рр.); 

начальник управління Міністерства тракторного та сільськогосподарсь-

кого машинобудування СРСР (1965–1979 рр.) [2, с. 153–154; 3, с. 76; 1, 

с. 56, 86, 95–96, 101, 144, 237; 4, с. 315–316; 5, с. 164, 172]. 

М.Г. Зубарєв очолював проектування тягача АТ-Л. Микола Горді-

йович у 1930 році закінчив Харківський механіко-машинобудівний ін-

ститут (зараз Національний технічний університет «Харківський полі-

технічний інститут» (НТУ ХПІ)); працював на Харківському паровозо-

будівному заводі ім. Комінтерна (ХПЗ) начальником КБ, головний 

конструктор з тракторів і тягачів (1930–1941 рр.), під його керівництвом 

створено гусеничний трактор «Комінтерн» і тягач «Ворошиловець»; го-

ловний конструктор з тягачів заводу № 183 (м. Нижній Тагіл) (1941–

1943 рр.); заступник головного конструктора заводу № 75 (м. Харків) 

(1943–1946 рр.); головний конструктор ХТЗ (1946–1952); начальник 

управління Міністерства автомобільної промисловості СРСР (1952–

1953 рр.); заступник начальника управління Міністерства машинобуду-

вання СРСР (1953–1954 рр.). За створення трактора ДТ-54 й впрова-

дження його у виробництво М.Г. Зубарєв, разом із колективом, у 

1950 році удостоєний Державної премії СРСР. 

І.І. Шевченко при координуванні М.Г. Зубарєва очолював роботи 

з випробувань та постановки на виробництво АТ-Л. Іван Іванович у 

1948–1950 рр. – начальник КБ ХТЗ; начальник ОКБ – заступник голов-

ного конструктора (1950–1954 рр.); начальник ГСКБ (1954–1957 рр.). 

Бєлоусов А.Ф. очолював створення МТ-ЛБ і сімейства машин на 

його базі. Анатолій Флорович працював на ХТЗ з 1944 р. після закін-

чення Московського вищого технічного училища ім. М.Є. Баумана 

(МВТУ); старший майстер цеху (1944–1947 рр.); інженер-конструктор, 
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ВГК (1947–1950 рр.), старший інженер-конструктор, начальник сектора 

ВГК (1950–1954 рр.); начальник конструкторського відділу, заступник 

начальника ГСКБ (1954–1957 рр.); начальник ГСКБ (1957–1960 рр.); го-

ловний конструктор ВГК-Т (1960–1986 рр.). За створення військових 

гусеничних машин у 1969 р. разом із колективом отримав Державну 

премію СРСР. Кандидат технічних наук (1970). Заслужений машинобу-

дівник України (1985). 

М.Г. Олейніков керував модернізацією виробів. Микола Георгійо-

вич працював конструктором ГСКБ (1955–1963 рр.); начальником КБ, 

заступником головного конструктора ВГК-Т (1963–1986 рр.); головним 

конструктором ВГК-Т (1986–1995 рр.). 

В.К. Коваленко очолював роботи з удосконалення конструкцій 

машини. Віктор Кузьмич закінчив ХПІ у 1960 році. Конструктор, нача-

льник КБ ВГК-Т (1960–1985 рр.); заступник головного конструктора 

ВГК-Т (1985–1995 рр.); головний конструктор ВГК-Т (1995–1996 рр.). 

Є.П. Пономарьов керує пошуком нових технічних рішень. Євген 

Павлович працює на ХТЗ з 1975 р. після закінчення ХПІ. Конструктор, на-

чальник КБ ВГК-Т (1975–1996 рр.), головний конструктор ВГК-Т з 1996 р. 

Таким чином, у проектуванні та виготовленні гусеничної техні-

ки на ХТЗ ім. С. Орджонікідзе брали участь колективи конструкторів 

під керівництвом талановитих розробників. Завдяки оригінальним ро-

зробкам та винаходам цих людей завод тривалий час мав світову сла-

ву, а техніка, спроектована на ХТЗ, і досі використовується для пот-

реб країни. 
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