
X
14 |аи2яг

в боях
Олексій ЖЕНЖИРОВ.
Вадим КОЛЄЧКІН.

Створення 14-тої танкової д и в із ії тривало з 15 
серпня до 12 грудня 1940 року на військових 
полігонах Міловіц та Кенігсбрюк у VI військовій 
окрузі. Дивізію було сформовано шляхом перефор
мування 4-ї піхотної дивізії. Також до складу нової 
частини було передано 36-й танковий полк з 4-ї 
танкової дивізії. До 20 січня 1941 року дивізія завер
шувала військову підготовку у Міловіці на території 
Чехії (протекторат Богемія та Моравія).
Участь дивізії в боях за Кіровоград можна розбити 

на два основних етапи. Це обумовлено певним про
суванням в глиб країни, що пов'язано з іншими 
операціями, не зв 'язаними з Кіровоградом. Другим 
фактором є те, що на різних етапах у 14-ї ТД були 
різні командувачі.

Етап 1. 1941 рік.

Iw tsura
за Кіровоград.

Свій бойовий шлях в східному напрямку дивізія по
чала 6 червня 1941 року. Дивізію було передислоко
вано до району польського міста Радом.

В складі 14-ї танкової дивізії значилося 147 танків 
(з них 91 середній танк):
20 середніх танків РгКрґ\л/ IV,
56 середніх танків РгКрґ\л/ III (з 50-мм гарматою),
15 середніх танків РгКрґ\л/ III (з 37-мм гарматою),
45 легких танків РгКрґ\л/ II,
11 командирських танків РгВеґ.

Командувач, генерал

Фрідріх Кюн
Friedrich "Fritz" Kühn.
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36 танковий полк
Panzer-Reg і ment 36

14 стрілецька бригада
Schützen-Brigade 14

103 стрілецький полк
Schützen-Regiment 103

108 стрілецький полк
Schützen-Regiment 108

64 мото. стрілецький бат.
Kradschützen-Bataillon 64

4 артилерійський полк
Artillerie Regiment 4

40 розвідувальний відділ
Aufklärungs-Abteilung 40

4 протитаннковий загін
Panzerjäger-Abteilung 4

13 перед, мотопіхотний бат.
Panzer-Pionier-Bataillon 13
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4 відділ зв'язку
Nachrichten-Abteilung 4

Війська постачання.
Versorgungstruppen 4
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Стрілецькі батальйони дивізії не мали 
бронетранспортерів, а їх особовий склад пересувався 
на автомашинах. Командував дивізією генерал-майор 
Фрідріх Кюн (Friedrich Kühn) на прізвисько «Фріц». 22 
червня 1941 р. танки і піхотні частини переправилися 
через р. Усцилуг. З 24 червня дивізія брала участь у 
танковому бою під Олександрі вкою, а 1 липня дійшла 
до району Рівного. 6-9 липня дивізія брала участь у 
прориві "лінії Сталіна" під Звягелем. Продовжуючи на
ступ, 23 липня 14-а ТД увійшла до Білої Церквиі і ру
шила на Богуслав, який було взято 27 числа.
З наближенням до Дніпра поставало питання 

оволодіння мостами. Для їх захоплення армійську 
групу генерала-фельдмаршала Евальда фон Кляйста 
(до якої увійшла 14-ТД), повернули на південь у на
прямку Кіровограда
29-31 липня 1941 року моторизовані корпуси 1-ї 
німецької танкової групи продовжували наступ у 
південному і південно-східному напрямках. 14-а 
танкова дивізія в складі ІІІ-го моторизованого 
корпусу, перебуваючи на лівому крилі 1-ї танкової 
групи, з боєм пройшла через Ново-Миргород де 
розбила 223-ю стрілецьку дивізію Південного фронту, 
яка у паніці відступила в напрямку Знам'янки. 
Підійшовши впритул до міста, передові частини 
зіткнулася зі збірною групою на основі 79-го 
прикордонного загону. Після нетривалого бою, 
вранці 5 серпня прикордонники залишили місто.
Після зачистки міста силами передових загонів 14-ї 

стрілецької бригади (Schützen-Brigade 14) і 64-го 
мотоциклетного  стр ілецького  батальона 
(Kradschützen-Bataillon 64), на вулицях міста 
з'явилася перша важка техніка.

5 серпня 1941 року. Передовий 
загін КгасІзсіїііїїеп-ВаіаіІІоп 64 під 
час зачистки центральної частини 
міста. Вул К. Маркса, вид від 
Успенського собору в сторону пл. 
Кірова.

5 серпня 1941 року, легкий артилерійський тягач Demag Sd. Kfz 10 з 75-мм 
гарматою ielG 18 зі складу передової групи 4-арт. полку, 14-ї ТД на площі Кірова.





Уніформа частин польової жандар- 
менії Вермахту. Функкція даних 
підрозділів - забеспечення 
дорожнього руху і порядку на 
окупованих територіях. Включаючи 
боротьбу з залишками військ ворога 
що відступають і партизанами.

6-7 серпня, після повної окупації і закріплення на 
околицях, в місто почали заходити частини польової 
жандармерії і тилові служби 4-ї Versorgungstruppen 
зі складу 14-ї ТД для забеспечення життєдіяльності 
міста на попередньому етапі, до підходу основних 
тилових служб.

Першочерговою задачею 4-ї VT стало 
відпрацювання безперебійного руху тилових частин 
і військ забеспечення містом, розмінування, 
розчистка завалів, взаємодія зі зв'язківцями з 
Nachrichten-Abteilung 4 для налагодження 
тимчасової комутації зв'язку і адаптації до місцевої 
телефонної мережі, встановлення і топографічне 
забеспечення напрямків руху, ремонт і прокладка 
шляхопроводів. А також забеспечення перших 
контактів з місцевим населенням і моніторинг 
інфраструктури міста.

Офіцер тилової служби спостерігає за рухом 
транспорта. Жовтень/листопад 1941 р.

Нропивницьний. Істо р ія  £

Серпень 1941 року. Пересування колони тилових 
частин Вермахту вілицею К. Маркса повз 
Успенський собор, який в радянські часи був 
перетворений на танцювальний майданчик.
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Після кількох днів відпочинку в Кіровограді, дивізія 
рушила на Кривий Ріг. По дорозі у районі Петрово
го група розбила частини Резервної армії 
Південного фронту, примусивши їх відступити до 
Дніпропетровська та Дніпродзержинська.

5 серпня, в той час, як 14-а танкова дивізія 
увійшла в Кіровоград, 25-а моторизована 
дивізія просувалася з району Новоукраїнки на 
Бобринець.

З середини серпня 1941 року дивізія брала 
участь у боях за м. Дніпропетровськ. Після то
го наступала на Ростов-на Дону, давала відсіч 
Південно-Західному фронту під Барвенковим. 
У травні 1942 14-а ТД разом з іншими части
нами Вермахту оточила радянські війська під 
Харковом, з червня 1942 року до січня 1943 
брала участь у битві за Сталінград, де потра
пила у оточення і була знищена, за винятком 
тилових частин та солдат, що перебували у 
відпустках та на лікуванні.

Середній танк Рі. КрОл/. IV аиБҐБ 
(Панцер IV'Б), бортовий номер 
'424' зі складу 36 танкового полку, 

в боях під Кіровоградом.

Істо р ія  е  соїтяиназе. В



1942 рік для 14-ї танкової виявився не та
ким простим, як переможний наступ на 
Кіровоград і Кривий Ріг. Червона армія 
поспіхом відступала за Дніпро. Группа Кпяй- 
ста змогла без суттєвих втрат вийти до 
Маріуполя. А далі був важкий наступ на Рос
тов на Дону, битва за Харків, Операція 
«Блау», наступ на Кавказ, і запеклі бої під 
Сталінградом. На той момент дивізія вже за
знала  серйозних  втрат .  Два  
панцергренадерські полки разом не переви
щували батальйону, мотоциклетний ба
тальйон зменшився до розмірів роти. 10 
серпня 1942 року 36-й танковий полк зміг 
ввести у бій лише 24 танки. Під час 
радянського контрнаступу на вигині Дону, 
дивізія опинилася у "мішку" і до середини 
січня 1943 р. була повністю знищена.

Вже у березні 1943 р. на заході Франції у 
районі Анжер-Нант-Шоле-Монтегю на основі 
тилових підрозділів дивізії, відпускників було 
наново створено усі частини 14-ї танкової. 
Розгортання дивізії тривало до осені 1943 р.
І  так склалося, що відновленій 14-й танковій 
знову судилося повернутися під Кіровоград...

Середній танк Pz. Kpfw. IV ausf'F2 
(Панцер IV 'F2) зі складу 36 танкового 
полку, в боях під Кіровоградом. Картина 
К. Вольштада (Dragon boxart '07).

Середній танк Pz. Kpfw. III Sd Kfz 141 
ausf'J (Панцер IIIJ) командира 2-ї роти зі 
складу 36 танкового полку. 1942 р.



Етап 2. 1943 рік.

У жовтні 1943 війська 2-го Українського фронту 
розпочали наступ на Кривий Ріг. 17 жовтня 1943 р. 
14-а ТД знову рушила на Східний фронт.На момент 
прибуття дивізії виникла загроза м. Кіровоград. 1-й 
та 5-й гвардійські механізовані корпуси атакували 
через Нову Прагу і вийшли до району Митрофанівки. 
Німецьке командування вивезло 14-у та 24-у танкові 
дивізії до району Знам'янки і звідти німецькі танкісти 
завдали удар на південь вздовж залізниці, відрізали 
радянські танкові частини і зніщили їх, примусивши 
піхоту відступити за р. Інгулець.

В цей час 14-ту танкову очолив досвідчений 
командувач, Кавалер Залізного хреста з Дубовим 
Листям, генерал-лейтенант Вермахту Мартін Унрайн.

Наприкінці 1943 року 24-а танкова дивізія 
залишилася під Кривим Рогом, а 14-а виконувала 
роль пожежної команди на кіровоградському 
напрямку.
З 5 січня 1944 року війська 2-го Українського фронту 
перейшли у наступ на південь та на північ від 
Кіровограду. 14-а танкова дивізія намагалася 
стримати радянський прорив. На південному фасі 
битви підрозділи дівізії добилися певних успіхів. 5 
січня танкісти 14-ї ТД разом зі штурмовими 
гарматами 286-го дивізіону, протитанкістами та 
зенітниками 376-ї піхотної дивізії вибили 47 з 59 
танків 25-ї танкової бригади 5-ї гв. танкової армії і на 
добу зупинили радянський прорив. Проте бійці 7-го

Martin Friedrich Karl 
Unrein

Кавалер Залізного хреста з 
Д убовим  Лист ям, генерал- 
лейтенант Вермахту 

На той час він вже мав досвід 
боїв під Москвою, коли був 
командувачем 6-ю танковою  
дивізією  / також відзначився 
кількома вдалими операціями як 
командир 4-го моторізованого 
полку під Харковом.

Мартін Унрайн
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36 танковий полк
Panzer-Reg і ment 36

14 розвід, батальон
Panzer-Aufklärungs-Abteilung 14

103 стрілецький полк
Schützen-Regiment 103

108 стрілецький полк
Schützen-Regiment 108

276 зенітний батальон
Flak Artillerie-Abteilung 276

4 артилерійський полк
Artillerie Regiment 4

4 протитаннковий загін
Panzerjäger-Abteilung 4
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13 перед, мотопіхотний бат.
Panzer-Pionier-Bataillon 13

4 відділ зв'язку
Nachrichten-Abteilung 4

Війська постачання.
Versorgungstruppen 4
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гвардійського механізованого корпусу прорва
ли оборону 10-ї моторизованої дивізії Вермах
ту на північному фасі і примусили німців 
відступати до Кіровограду, де 7 січня опини
лися в оточенні дві танкових та дві піхотних 
дивізії Вермахту. Станом на 8 січня оточені 
відійшли до роз'їзду Лелеківка, звідки у ніч 8- 
9 січня 1944 пішли на прорив. 14-та танкова 
забезпечувала відступ з півдня у районі 
Карлівки та Старого Данцигу. 10 січня вранці 
німецькі війська спромоглися знищити один з 
батальйонів 9-ї гвардійської повітряно
десантної дивізії, оточили 28-й полк дивізії і 
створили по висотах на північ від Карлівки ко
ридор, по якому змогли вийти оточені війська. 
Станом на 11-12 січня бійці дивізії створили 
лінію оборони на захід від Кіровограду.
Проте 12 січня 1944 року дивізія здала позиції 
панцергренадерській дивізії "Велика 
Німеччина" і була переведена до району Но- 
вомиргороду, де 15 січня розпочався новий 
радянський наступ. У відповідь німецьке ко
мандування зосередило на напрямку 3-ю, 11- 
у, 13-у та 14-у танкові дивізії, а також танкову 
дивізію СС "Мертва голова" і перейшло у на
ступ з кінцевою метою забрати назад облас
ний центр. У виснажливих боях 15-17 січня 
1944 обидва боки зазнали важких втрат у тан
ках і мусили припинити наступальні дії.

Однак з 24 січня розпочалася Корсунь- 
Шевченківська наступальна операція 2-го 
Українського фронту.26-го німецька оборона 
була прорвана і німці мусили контратакувати 
силами залишків 3-ї, 11-ї, 13-ї та 14-ї танкових 
дивізій радянські війська. 27-28 січні німціям 
вдалося закрити прорив і відрізати від голов
них сил 20-й та 29-й танкові корпуси 5-ї гв. 
ТА. Проте силами 53-ї армії, 18-го танкового 
та 5-го гвардійського кавалерійського корпусу 
німецький контрнаступ був відбитий і 2-й 
Український фронт розпочав ліквідацію оточе
них військ генералів Ліеба та Штеммерманна.

11 лютого 1944 року дивізія взяла участь у 
наступі ХХХХУІІ танкового корпусу генерала 
фон Форманна на Звенигородку, який зазнав 
невдачі. В результаті на середину лютого 
1944 року у дивізії залишилося 6 рг-ІУ, 2 
"фламінго", 4 Б^д-ІІІ та 6 командирських 
танків при штаті дивізії у 92 танки.
Після короткої паузи 5 березня 1944 року 2-й 
Український фронт, всупереч сподіванням 
німців на припинення радянського наступу, 
розпочав Уманську наступальну операцію. 14- 
а танкова дивізія була зосереджена за стиком 
2-ї прашутно-єгерської та 376-ї піхотної 
дивізій у районі Новоселиці. 5-10 березня 
дивізія разом з іншими танковими частинами 
корпусу фон Форма на спробувала зупинити З
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Цифрова обробка: Volodymyr Nicolas 
Використано:
Рольф Граме: “14 танкова дивізія”.
Андрій Мусалов “Подвиг на все времена” №3/2016 г ст. 32-40. 
Julius Jaaskelainen “PzKpfw III of the 14th Panzer Division”. 
Squadron Signal Publications “Pz.Kpfw IV”
Tamiya boxart 
Dragon boxart

радянські танкові армії, що перейшли в атаку разом 
з чотирма загальновійськовими арміями. Проте 
після втрати у ніч на 10 березня Умані, Христинівки 
та станції Поташ, на якій було зосереджено до 500 
німецьких танків для відправки на ремонт, німецьке 
командування віддало наказ відступати до 
Південного Бугу.
Шлях бойових підрозділів 14-ї танкової лежав через 
Ямпіль, Скалеву, Новоархангельськ, Тишківку, Доб- 
рянку до переправ через Чорний Ташлик у 
Вільшанці, далі на Первомайськ, через Південний 
Буг до Кривого Озера, Балти, Слободки та Рибниці 
на Дністрі.
Танкісти переправились через Дністер 22 березня 
1944 року з групою армій "Південна Україна", 
дійшли до Мартопа, а потім повернули на південь. 
Через Кишинів дивізія пройшла спочатку знову до 
Дністра, а потім на захід через Прут до Яс.
У середині серпня 1944 року дивізію передислокува
ли в Прибалтику до району м. Шаулен.Після боїв у 
цій зоні дивізія продовжувала дислокуватися у 
Латвії на південний схід від Риги в районі Бальдоне, 
а в жовтні відбувалися наступальні та оборонні бої в 
районі Прекульн - Скуодас та поблизу Вайноде. 
Згодом дивізія вела бої на Курляндському 
півосторові у районі Метрейн - Джелцгальскрогс під 
час 1 - 3  битви за Курляндію, а з 24 січня 1945 р. 
знову діяла у районі Прекульн під час 4 та 5 битв за 
Курляндію. Там залишки дивізії воювали до самої 
капітуляції, частина її могла бути евакуйована мо
рем на захід незадовго до капітуляції.

Zundapp KS600 зі складу 
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