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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

БМД – будівельно-монтажна дільниця 

БМТ – будівельно-монтажний трест 

БМУ – будівельно-монтажне управління 

ВБВ – військово-будівельний відділ 

ВБД – військово-будівельна дільниця 

ВБМУ – військове будівельно-монтажне управління 

ВМБУ – воєнно-морське будівельне управління 

ВВІ – відділ у справах військовополонених та інтернованих 

ВКП(б) – Всесоюзна комуністична партія (більшовиків) 

ВЦРПС – Всесоюзна центральна рада професійних спілок 

ГВІ – Група у справах військовополонених та інтернованих 

ГЕС - гідроелектростанція 

ГУВП - Головне управління воєнного постачання 

ГУПВІ – Головне управління у справах військовополонених та інтернованих 

ГУТАБ – Головне управління таборів 

ГУШОСДОР – Головне управління будівництва шосейних доріг 

ДКО – Державний Комітет Оборони 

ДК – допоміжна команда 

ІТР – інженерно-технічні робітники 

ЛТК – лікарсько-трудові комісії 

МВМБ – Міністерство важкого машинобудування 

МВС – Міністерство внутрішніх справ 

МЗС – Міністерство закордонних справ 

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я 

НКВН – Національний комітет «Вільна Німеччина» 

НКВП – Народний комісаріат важкої промисловості 

НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
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НКДБ – Народний комісаріат державної безпеки 

НКМО – Народний комісаріат мінометного озброєння 

НКМФ – Народний комісаріат морського флоту  

НКО – Народний комісаріат оборони 

НКОЗ – Народний комісаріат охорони здоров’я 

НКЧМ – Народний комісаріат чорної металургії 

НКШС – Народний комісаріат шляхів сполучення 

ОБМД – особлива (окрема) будівельно-монтажна ділянка 

ОБМУ – особливе (окреме) будівельно-монтажне управління 

ОБМЧ – особлива (окрема) будівельно-монтажна частина 

ОВ – Особливий відділ 

ОК – оздоровча команда 

ОРБ – окремий робочий батальйон 

ОЧВ – оперативно-чекістський відділ 

РНК – Рада Народних Комісарів 

РРФСР – Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка 

РСЧА – Робітничо-Селянська Червона Армія 

СНО – Союз німецьких офіцерів 

ТЕЦ – теплоелектроцентраль 

УМВС – Управління Міністерства внутрішніх справ 

УПВІ – Управління у справах військовополонених та інтернованих 

ЦК КП(б)У – Центральний комітет комуністичної партії (більшовиків) України 

ЦФВ – Центральний фінансовий відділ 

ФППТ – фронтовий приймально-пересильний табір  
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ВСТУП 

 

В історію війн тісно вплетена історія військового полону, як їх невід'ємної 

складової. Під час бойових дій військовополонені, як правило, стають єдиною 

сферою комунікації між ворогуючими сторонами. А в першій половині ХХ ст. 

військовополонені набувають для держав-учасниць міжнародних конфліктів, 

поряд з дипломатичним, ще й економічного значення. 

На жаль, війна – це час, коли будь-яке суспільство втрачає свою 

толерантність. Це найяскравіше продемонструвала безпрецедентна за масштабами 

як особистісних, так і загальнонародних трагедій Друга світова. З її початком 

були зведені нанівець всі попередні надбання світової громадськості, покликані 

цивілізовано врегульовувати режим військового полону, який відтепер 

перетворюється, з одного боку, на механізм масового винищення противника, з 

іншого – на засіб трудової експлуатації.  

Масштаб руйнувань та брак трудових ресурсів привели радянське 

керівництво до думки про використання військовополонених як величезного 

трудового ресурсу, що в цілому не суперечило радянським адміністративно-

 мобілізаційним методам організації праці й стало основою функціонування всієї 

системи військового полону в СРСР. Згодом робочих рук одних лише 

військовополонених здалося замало, і радянське керівництво приходить до 

висновку про інтеграцію у виробничі процеси країни німецького цивільного 

населення. Саме використання примусової праці громадян країни-супротивника 

стало однією з рис повоєнного часу.  

Одним з базових регіонів для розміщення та трудової експлуатації 

спецконтингенту став Південь УРСР. На цій території з 1944 по 1950 рр. 

функціонувало 9 стаціонарних виробничих таборів, які стали основними 

постачальниками робочої сили для відбудови знищених народногосподарських 

об’єктів. Руками військовополонених за короткий проміжок часу відбудовано 

Запоріжсталь, Дніпрогес, суднобудівні заводи Миколаєва, Одеський торговельний 

порт та багато інших стратегічно важливих підприємств. 
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Актуальність дослідження. Світова громадськість, пройшовши через 

полум’я двох світових воєн, на превеликий сором, не робить висновків з тих 

кривавих помилок, ціна яким – мільйони людських життів та доль, не прикладає 

зусиль для захисту жертв війни, які перебувають на узбіччі міжнародних 

домовленостей. Аналіз сучасних воєн вказує на появу нових видів конфліктів, які 

супроводжуються ігноруванням гуманітарних цінностей. Це випливає з 

відсутності поваги до існуючих міжнародно-правових норм. Проблеми 

імплементації останніх пов’язані з тенденцією ідентифікувати як терористичні 

будь-які воєнні дії, що здійснюються проти держави озброєними угрупованнями. 

В даному випадку військовополонені автоматично переходять до розряду 

заручників, втрачаючи свій правовий статус. Тому важливим є звернення до 

негативного досвіду минулого з проекцією на сьогодення з метою запобігання 

довільного трактування міжнародних угод про поводження з бранцями війни, що 

в результаті завжди призводить до значних людських втрат та трагедій. 

Актуальність теми зумовлена також і станом її наукового дослідження. 

Наукові розробки останнього десятиліття в галузі радянського військового полону 

відзначаються позитивною динамікою, проте трудове використання 

спецконтингенту в економіці УРСР не отримало належного комплексного 

висвітлення. А історія функціонування установ для військовополонених в 

Південній Україні і зовсім представлена в науковій літературі досить побіжно і 

опосередковано. Отже, відсутність спеціального наукового дослідження робить 

вивчення трудового використання колишніх військовослужбовців противника в 

Південному регіоні доволі актуальним. Крім цього, обгрунтованим, на думку 

автора, є вибір регіональної специфіки дослідження: відбудова виробничих 

потужностей Півдня УРСР із залученням трудового потенціалу 

військовополонених може слугувати прикладом для вивчення аналогічних 

процесів в загальноукраїнському контексті.   

Дослідження проблем військового полону спирається, окрім цього, ще й на 

суспільно-гуманістичне підґрунтя, адже громадськість як України, так і світу 

зацікавлена у з’ясуванні доль багатотисячного контингенту бранців радянських 
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таборів, зокрема, дислокованих на Півдні. Сім’ї колишніх військовополонених 

цікавляться встановленням місць поховань своїх близьких, померлих в 

радянському полоні. Представництва зарубіжних країн встановлюють на цих 

кладовищах меморіали. Отже, виявлення та впорядкування цих поховань 

служитиме запорукою налагодження дружніх взаємин між державами та 

сприятиме конструктивному міжкультурному діалогу.  

Дослідження актуалізується важливістю висвітлення маловивчених 

сторінок історії у зв’язку з 70-річчям Перемоги у Другій світовій війні, яка стала 

найбільшою трагедією ХХ ст. і залишила відбиток в історичній пам’яті країн і 

народів. Відтак, воєнна тематика, а зокрема така багатоаспектна її складова, як 

військовий полон, є важливим та перспективним напрямком сучасних наукових 

розвідок.   

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконане в рамках планової держбюджетної теми 

«Актуальні проблеми історії Півдня України в загально історичному вимірі» 

(державний реєстраційний номер 0115U004380) кафедри історії України 

навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського 

національного університету імені В.О. Сухомлинського. 

Метою наукової розробки є виявлення передумов, причин трудового 

використання військовополонених, форм та методів організації праці, підсумків 

трудового використання військовополонених в народному господарстві Півдня 

УРСР в 1944-1950 рр. 

Для досягнення поставленої мети дисертантом поставлені наступні наукові 

завдання:  

 охарактеризувати історіографію проблеми та джерельну базу 

дослідження;  

 встановити взаємозалежність між умовами утримання 

контингенту та його трудовими показниками в таборах Південної 

України;  
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 дослідити роль санітарно-медичного обслуговування в 

збереженні фізичного здоров’я та працездатності військовополонених; 

 охарактеризувати принципи і методи ідеологічного впливу на 

військовополонених, з’ясувати вплив ідеологічної обробки на 

продуктивність праці бранців; 

 дослідити форми організації та умови праці військовополонених 

на підприємствах Півдня;  

 простежити концентрацію військовополонених у стратегічних 

галузях народного господарства Південної України, встановити рівень 

ефективності використання праці військовополонених на підприємствах 

регіону; 

 визначити коло питань, які потребують подальшого 

дослідження. 

Об’єктом дослідження виступають іноземні військовополонені, які 

утримувались на території Південної України в повоєнний період.  

Предметом вивчення є політика радянської держави стосовно організації 

трудового використання військовополонених та внесок останніх у відбудову 

народногосподарських об’єктів українського Півдня. 

Хронологічні рамки дисертації окреслені 1944-1950 рр. У зазначений 

період на території Південної України функціонували установи військового 

полону: виробничі табори, їх відділення, робочі батальйони та спецшпиталі. В 

окремих випадках, для реалізації поставленої мети та завдань дослідження, має 

місце певний відступ від вказаної хронології, переважно при розгляді питання про 

розвиток нормативно-правового регулювання режиму військового полону в 

законодавстві СРСР. 

Територіальні межі роботи охоплюють територію Південної України у 

діючих на досліджуваний момент адміністративних кордонах: Запорізьку, 

Миколаївську, Одеську та Херсонську області. 

Методологія дослідження. Дослідження історії перебування іноземних 

військовополонених на території Південної України реалізовано за допомогою 
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низки принципів та методів наукового пізнання, поєднання яких в рамках одного 

дослідження, з одного боку, дозволило розглянути проблему як частину цілісного 

процесу побудови та функціонування складної та багатокомпонентної системи 

полонення в СРСР, з іншого – виокремити регіональні особливості даного 

процесу. 

В процесі дослідження автор дотримувався загальних принципів історизму, 

об’єктивності, системності, проблемно-хронологічного аналізу, багатофакторності, 

культурно-історичного підходу. Для реалізації мети та завдань дослідження 

використано ряд методів: історико-генетичний, історико-порівняльний, історико-

типологічний, компоративний, статистичний, описовий та документально-

ілюстративний. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних у праці результатів 

зумовлені самою постановкою проблеми перебування іноземних 

військовополонених на території Південної України, не виділеної дотепер як 

предмет спеціального наукового дослідження. На основі матеріалів регіональних 

архівів, значна частина яких вводиться до наукового обігу вперше, здійснено 

ретроспективний аналіз утримання та трудового використання іноземних 

полонених в таборах НКВС (МВС), дислокованих на території Півдня. В 

дослідженні науковою новизною відзначаються наступні положення: 

 вперше залучено до наукового обігу низку матеріалів НКВС 

(МВС) з фондів регіональних відомчих архівів, які донедавна мали гриф 

«Цілком таємно»: відділу режимно-секретного та документального 

забезпечення УМВС України в Миколаївській області, управління 

режимно-секретного та документального забезпечення ГУМВС України в 

Запорізькій області, Державних архівів Миколаївської, Одеської, 

Запорізької областей; 

 заповнено прогалини регіональної історії, які торкаються 

перебування в Південній Україні взятих у полон військовослужбовців армій 

противника: матеріально-побутових умов утримання в таборах та медичних 
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установах для військовополонених, медичного обслуговування 

контингентів, рівня смертності тощо; 

 визначено місцезнаходження таборів НКВС (МВС) для 

військовополонених в регіоні; 

  встановлено перелік народногосподарських об’єктів, 

відбудованих силами спецконтингентів в післяокупаційний період; 

 опрацьовано та систематизовано значний емпіричний матеріал, 

що дозволило автору встановити продуктивність праці бранців, 

співвідношення виконання норм виробітку військовополонених та 

вільнонайманих робітників, причини втрат робочого часу на підприємствах; 

 показано значення використання праці полонених для 

економічного розвитку регіону. 

Практичне значення одержаних результатів. 

Розмаїття регіональних аспектів української ланки радянського військового 

полону, представлених в дисертації, значно розширює уявлення про воєнний та 

повоєнний періоди історії нашої держави. Більше того, матеріали дослідження 

значно поповнюють знання про джерела трудових ресурсів в радянській 

економіці після закінчення Другої світової війни. Тому результати дослідження 

можуть бути використані як для подальшого вивчення феномену радянського 

військового полону, так і в дослідженнях з історії Великої Вітчизняної війни, 

повоєнної відбудови народного господарства України, радянської системи 

масової примусової праці, в краєзнавчій роботі, при підготовці спецкурсів, лекцій 

та семінарів. Матеріали та висновки роботи можуть слугувати основою для 

науково-популярного видання про історію перебування в Південній Україні 

багатонаціонального контингенту військовослужбовців армій противника, що 

сприятиме популяризації маловідомих сторінок історії рідного краю. 

Крім цього, результати дослідження можуть отримати практичне 

застосування при пошуковій роботі зі встановлення доль бранців таборів НКВС, 

які вважалися зниклими безвісти на батьківщині; для впорядкування кладовищ 
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військовополонених, при встановленні меморіальних дошок на спорудах, які 

відновлено з руїн руками іноземних бранців. 

Особистий внесок здобувача полягає у постановці наукової проблеми та її 

самостійному вирішенні. Дисертація являється результатом власних наукових 

пошуків автора. Публікації, в яких відображені основні результати наукового 

дослідження, виконані здобувачем одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Результати наукового пошуку, що 

включені до дисертації, обговорювалися на засіданнях кафедри історії України 

навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського 

національного університету ім. В. О. Сухомлинського. Окремі положення 

дослідження відображені в доповідях та повідомленнях на міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних і вузівських наукових конференціях, конференціях 

молодих науковців з проблем української і регіональної історії: ІІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Аркасівські читання» (Миколаїв, 2013); 

Всеукраїнській науковій конференції молодих істориків, студентів, аспірантів 

«Друга світова чи Велика Вітчизняна? Версії історичної пам’яті» (Львів, 2013); VI 

Всеукраїнських драгоманівських читаннях молодих істориків «Україна в 

європейській та світовій історії: актуальні проблеми сучасного наукового і 

освітнього дискурсу» (Київ, 2014); Міжнародній науково-практичній конференції 

«Суспільні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку» (Одеса, 2014); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання та проблеми 

розвитку сучасної цивілізації: історичні, соціологічні, політологічні аспекти» 

(Херсон, 2014). 

Публікації. Основні положення дисертації викладені автором у 11 статтях, 

5 з яких опубліковано у фахових виданнях, 1 – у закордонному виданні.  

Структура та обсяг дисертації. Структура дисертації та послідовність 

викладу матеріалу зумовлені логікою розробки теми, специфікою мети та завдань 

дослідження. Робота складається з переліку умовних скорочень, вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури, додатків (20 
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додатків). Основний обсяг дисертації складає 208 сторінок. Загальний – 298 

сторінок. Список джерел та літератури становить 498 позицій. 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1. Стан наукової розробки проблеми 

  

 

Кінець ХХ – початок ХХІ століть відкривають перед дослідниками 

колишнього СРСР широкий спектр тем, які на довгі роки були виведені з 

площини об’єктивного аналізу. Ретельному перегляду та переосмисленню 

піддавалися десятки міфів радянської доби, що базувалися на ідеологічному 

підґрунті. Однією з таких масштабних проблем, перевантажених радянськими 

ідеологемами, ще й до сьогодні залишається Друга світова війна, трагічною 

складовою якої стала історія радянського військового полону, віднесена до 

«незручних» для радянської влади тем. Питання, пов’язані з долею 

військовополонених в СРСР, втрати іноземного контингенту в радянських 

таборах та його трудова експлуатація на користь країни-переможниці, перейшли 

до розряду заборонених для обговорення.  Поодинокі спроби торкнутися даного 

питання могли існувати лише в контексті критики зарубіжних буржуазних авторів 

та їх звинувачення у фальсифікації подій та фактів.  

Історіографію обраної теми умовно розподілено на три основні групи: 1) 

радянська історіографія; 2) дослідження зарубіжних авторів періоду «холодної 

війни»; 3) сучасний стан розробки проблеми зарубіжними та вітчизняними 

дослідниками. 

Для перших двох характерним став ідеологічний тиск періоду протистояння 

двох політико-ідеологічних систем, що обумовлювало результати наукового 

пошуку в даній галузі як радянськими, так і зарубіжними авторами. Крім того, 

даний період ознаменований недоступністю архівних документів та ідеологічною 
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упередженістю, що прирекло дану проблематику на довгі роки кон’юнктурного 

відношення, а в СРСР взагалі на забуття. 

Інформація про перебування в СРСР військовополонених європейських 

армій з’являється вже в ході війни. Згадки про полонення, свідчення полонених 

солдат противника знаходимо у зведеннях Радянського інформбюро [217, 218].  

Вже з другої половини 40-х рр. ХХ ст. з’являються спроби першого аналізу 

положення іноземних військовополонених в таборах НКВС. Коло наукового 

пошуку в СРСР, як правило, обмежувалося діяльністю антифашистських 

організацій: Національного комітету «Вільна Німеччина» та «Союзу німецьких 

офіцерів», сам факт існування яких демонстрував успішне перевиховання 

переконаних нацистів і тим самим доводив світовому співтовариству переваги 

соціалістичного ладу [236, 253, 222]. Одним з перших антифашистський рух 

військовополонених почав досліджувати професор Вологодського державного 

педагогічного інституту О. С. Бланк. Під час війни О. Бланк працював 

політінструктором та перекладачем в таборі НКВС №160 для вищого командного 

складу в м. Суздалі, приймав участь в допитах полонених, включаючи 

фельдмаршала Ф. Паулюса. В 1963 р. ним опубліковано монографію, присвячену 

Національному комітету «Вільна Німеччина» [233]. В його працях червоною 

ниткою проходить складний процес ідейного прозріння колишніх 

військовослужбовців противника. Згодом тема політичних організацій 

військовополонених отримує продовження в подальших роботах автора [255]. 

Дослідження історика отримують високу оцінку та видаються в НДР, ФРН, 

Австрії. Так, в 1979 р. в Кельні німецькою мовою виходить книга «Німецькі 

військовополонені в СРСР», в якій автор, зокрема, піднімає питання умов 

утримання, медичного обслуговування полонених [261]. Автор приходить до 

висновку, що полонені отримали все необхідне відповідно до міжнародних 

домовленостей: житло, харчування, медикаменти, одяг. Він зауважує: факти, що 

підтверджують голод, тотальну смертність, нелюдські умови утримання та праці, 

висвітлені західними істориками, є кон’юнктурними, а відтак не можуть бути 

підставою для ґрунтовних висновків.  
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Характерною особливістю подібних публікацій стало те, що виникнення 

антифашистських організацій пов’язувалося виключно з внутрішньою мотивацією 

самих військовополонених, подавалося як ініціатива «знизу», замовчуючи роль 

радянських спецслужб в даному процесі. Однак на тлі широкого обговорення 

німецького антифашистського руху поза увагою, на жаль, залишилися 

демократичні організації інших національностей: «Румунського національного 

блоку», «Союзу гарібальдійців», «Антифашистського бюро австрійських 

військовополонених».   

Ще одним ідеологічно витриманим напрямком дослідження стали 

обговорення питань кримінальної відповідальності військових злочинців [380, 

382, 431, 410]. Доктор юридичних наук М. Алєксєєв наголошує, що проблему 

відповідальності нацистських злочинців слід розглядати не лише в юридичній, а 

перш за все в політичній площині. Амністія винуватців воєнних злодіянь «за 

строком давності», на думку вченого, лише призводить до активізації 

реваншистських настроїв серед останніх та є стимулом до скоєння подібних 

злочинів в майбутньому [381]. 

На сторінках фахових медичних видань можна зустріти поодинокі 

обговорення проблеми медичної допомоги бранцям війни. Так, І. Баяндін 

торкається питання фізичного стану полонених німців та їх санітарно-медичного 

обслуговування, зазначаючи, що проведенню протиепідемічних заходів 

перешкоджала цілковита байдужість з боку адміністрацій таборів. Та незважаючи 

на помірну критику, приходить до висновку, що «…санітарна служба нашого 

фронту із завданням санітарно-епідеміологічного забезпечення… 

військовополонених німців, яких відправляли у внутрішні райони країни, успішно 

впоралася» [384, с. 47]. До подібного висновку приходить пізніше І. Біспен, 

розглядаючи організацію медичного забезпечення полонених в ході Вісло-

Одерської наступальної операції [388, с. 161].  

Час від часу в СРСР виходять друком мемуари колишніх німецьких 

військовополонених, основною ідеєю яких стає світоглядна еволюція та духовне 

переродження колишніх нацистів у складі антифашистських організацій. Жоден 
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літературний жанр не спроможний надати такого повного уявлення про епоху, як 

мемуари, особливо написані людьми, які опинилися в епіцентрі подій. О. Рюлле, 

В. Мюллер, Л. Штейдле та інші визнають помилковість та злочинність своїх 

колишніх політичних переконань та ставлять за мету об’єднання всіх 

антинацистськи налаштованих німців в боротьбі за майбутнє нової демократичної 

Німеччини [227-230]. «В полоні я отримав повне уявлення про весь масштаб 

нацистських злочинів проти людяності. Я дізнався правду про злочини фашизму в 

самій Німеччині та інших країнах», – підсумовує Гельмут Вельц свій болісний 

шлях до істини [224, с.359]. 

Проблема японських бранців в контексті подій, пов’язаних з капітуляцією 

Квантунської армії, висвітлюється в спогадах О. Василевського, К. Мерецкова, А. 

Бєлобородова [220, 223, 226]. 

Характерною особливістю мемуарів, опублікованих в СРСР, були елементи 

глорифікації Радянського Союзу та уникнення гострих кутів в описах системи 

полонення в СРСР. Вказуючи на погане харчове та матеріальне забезпечення 

таборів, автори, втім, справедливо зазначають, що соціально-правовий статус та 

рівень життя радянських громадян був на порядок нижчий, ніж у 

військовополонених.   

Ще одним тенденційним напрямком радянської історіографії стала критика 

«буржуазних фальсифікаторів». Прикладом може слугувати стаття співробітника 

Інституту воєнної історії Міністерства оборони СРСР Г. М. Іваницького «До 

історії німецьких військовополонених у Другій світовій війні», що була 

опублікована в 1977 р. [408]. Будучи відповіддю на багатотомну однойменну 

працю західнонімецьких істориків, стаття, однак, не містила переконливих фактів, 

щоб спростовували те чи інше положення згаданого дослідження. 

Критикуючи факти жорстокого поводження з іноземними 

військовополоненими, що висвітлені зарубіжними виданнями, представники 

даного напрямку намагаються довести гуманізм радянської системи полонення і 

акцентують увагу на відповідності поводження з військовополоненими 

міжнародно-правовим нормам [386, 451]. Але доказовою базою останнім 



18 
 

слугували відгуки самих бранців війни про перебування в радянському полоні. 

Тут, однак, слід зазначити, що частина таких позитивних відгуків написана 

полоненими під тиском адміністрації таборів. Крім того, при репатріації 

політвідділи таборів рекомендували залишати свої позитивні спогади як про 

полон, так і про СРСР в цілому. Ці матеріали якраз-таки і планувало завбачливе 

МВС використати для спростування звинувачень в негуманному відношенні до 

полонених.   

На кінець зазначеного періоду припадає вихід статей, присвячених 

медичному обслуговуванню спецконтингентів. Так, в 1981 р. побачила світ стаття 

Р. Марасанова та А. Мельничука на дану тематику [433]. Це одна з перших робіт, 

написаних на основі архівних джерел Воєнно-медичного музею Міністерства 

оборони СРСР. В черговий раз авторами доводиться гуманізм радянської 

медицини по відношенню до поранених та хворих полонених. Акцентується увага 

на виграшному положенні військовополонених противника порівняно з 

радянськими бранцями війни в нацистських таборах, до того ж без 

документального підтвердження інформації. Натомість всі негативні моменти 

повністю замовчуються, а об’єктивної картини так і не подано. В результаті – 

сформовано потрібний СРСР позитивний образ системи ГУПВІ. 

Звернули увагу на німецьких військовополонених і укладачі 

фундаментальної праці «Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941-1945: 

Коротка історія» та лише в контексті Сталінградської битви, спростовуючи 

«реакційних» західнонімецьких дослідників, які стверджували, що радянська 

військова влада не хотіла допомагати пораненим та хворим полоненим, і це стало 

причиною масової смертності. Провину за «смерть тих, кого вже не можна було 

врятувати», радянські історики покладали не на радянське, а на німецьке 

командування, яке відмовилося приймати умови капітуляції [271, с. 198]. 

Жодного слова про залучення іноземних спецконтингентів до відбудови 

повоєнної економіки не міститься у відповідному розділі, а натомість вкотре 

маємо оду компартії: «Завдяки мудрому керівництву комуністичної партії стало 

можливим створення в таких важких умовах величезних ресурсів, і для ведення 
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найтяжчої війни, і для відновлення зруйнованого народного господарства» [271, c. 

447].  

Радянська історіографія періоду «холодної війни» зводилася до двох 

основоположних тез: дотримання СРСР всіх міжнародних домовленостей про 

поводження з військовополоненими; торжество соціалістичного ладу, 

спроможного перевиховати солдат і офіцерів ворожих держав в переконаних 

антифашистів. 

Для західнонімецької історіографії з початку 50-х рр. ХХ ст. проблема 

радянського військового полону набуває пріоритетного значення. Актуалізація 

даної проблематики, зокрема, пов’язана з підвищеним суспільним інтересом до 

доль співвітчизників, які загинули чи пропали безвісти в радянських таборах. Але, 

за відсутності доступів до радянських архівів та складної політичної ситуації, 

наукові пошуки, як правило, базуються на спогадах репатріантів. На думку 

О. Кузьміних, західнонімецька історіографія розвивалась під домінуючим 

впливом концепції тоталітаризму, згідно з якою ознаками тоталітарного 

сталінського режиму вважалися панування комуністичної ідеології, культу вождя, 

розгалуженого бюрократичного апарату та репресивних органів, що породжували 

тотальну регламентацію суспільного та приватного життя, придушення 

особистості з боку держави та пов’язану з цим конформістську психологію 

радянського громадянина. На думку прихильників даної концепції, «тоталітарна 

система, разом з суворим кліматом, неозорими просторами країни, іншою 

ментальністю населення та складною для розуміння мовою, робила полон важким 

випробуванням, а відчуття свободи ще відчутніше в свідомості полонених» [312, 

с. 57]. 

Безумовно, на дослідження історії перебування військовополонених в СРСР 

впливали умови «холодної війни», під впливом якої головна увага німецьких 

істориків зосереджувалася на нелюдських умовах утримання бранців в 

радянських таборах, підвищеній смертності та рабській примусовій праці, апогеєм 

яких ставала загальна критика радянського ладу.   
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Так, в 1957 р. розпочала роботу наукова комісія, очолювана Г. Кохом, з 

вивчення матеріалів про перебування солдат і офіцерів вермахту в полоні 

Великобританії, США, Югославії, СРСР, Польщі та інших країнах. Результатом 

роботи комісії, яку після смерті Коха очолив колишній військовополонений, 

професор Е. Машке, стало видання 15-томного видання (в 22-х книгах) «До історії 

німецьких військовополонених у Другій світовій війні» [267]. Сім томів (т. 2-8) 

присвячені перебуванню іноземних військовополонених в Радянському Союзі. 

Основним джерелом при написанні даної фундаментальної роботи стали десятки 

тисяч свідчень репатрійованих військовополонених, документи німецького 

походження. В роботі узагальнено відомості про чисельність військовополонених, 

кількість померлих та репатрійованих, умови утримання, трудове використання 

тощо. Довгі роки потому праця «комісії Машке» залишалася основоположною 

при дослідженні проблеми військовополонених. На її основі згодом були написані 

такі праці, як, наприклад, «Полонені» П. Кареля та Г. Беддекера, перевидана в 

Москві в 2004 р. під назвою «Німецькі військовополонені Другої світової війни 

1939-1945 рр.» [257]. Автори наголошують на тому, що режим утримання 

німецьких військовослужбовців, полонених західними країнами, був значно 

комфортнішим та гуманнішим, ніж режим в аналогічних спецустановах для 

військовополонених на території СРСР, де останні постійно перебували під 

загрозою смерті. 

 На початку 80-х рр. ХХ ст. з’явились публікації таких авторів, як М. Ланг, 

А. Леманн, А. де Цаяз [265, 266, 269].  

Слід виділити ще один напрямок західнонімецької історіографії: вивчення 

діяльності Національного комітету «Вільна Німеччина» та «Союзу німецьких 

офіцерів», діячі яких інтерпретувалися не інакше, як зрадники «за колючим 

дротом» [312, с. 58].  

Починаючи з 90-х рр. ХХ ст., робота по вивченню проблеми не лише 

власних, але й іноземних військовополонених, суттєво пожвавилася, що в першу 

чергу стало наслідком розсекречення частини документів радянської доби. В 

науковій пресі з’являються перші критичні статті доктора юридичних наук, 
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професора, воєнного історика В. Галицького, присвячені радянському 

військовому полону [298, 400-403]. На основі архівних матеріалів автор здійснює 

кількісний аналіз військовополонених противника, розглядає організаційно-

структурні особливості системи ГУПВІ, умови утримання, репатріацію бранців 

війни. Дослідник не обмежується лише німецькими військовослужбовцями. 

Об’єктом наукового пошуку автора також стають угорські та японські 

військовополонені [398, 404]. А в 1997 р. виходить праця вченого, присвячена 

фінським військовополоненим, в якій вперше на архівних документах 

розглядаються різні аспекти утримання фінів в таборах НКВС в 1939-1953 рр. 

[235]. 

В цей час на основі розсекречених архівних фондів роботу над історією 

радянського військового полону розпочинають російські дослідники В. Конасов, 

О. Терещук, О. Богатирьов [242, 243, 415-421]. А результатом багаторічного 

наукового пошуку В. Конасова став вихід в 1996 р. ґрунтовної монографії «Долі 

німецьких військовополонених в СРСР: дипломатичні, правові та політичні 

аспекти проблеми» [244]. Особливістю даного видання є те, що автор разом з 

політико-правовим аналізом історії військового полону часів Другої світової 

публікує ряд архівних документів, що робить видання особливо цінним для 

дослідників. Через два роки істориком захищена в Інституті військової історії 

Міністерства оборони Російської Федерації докторська дисертація [474].  

Науковий інтерес до проблеми військовополонених не вщухає. В другій 

половині 90-х рр. наукові розвідки з даної проблематики роблять М. Єрін, Н. 

Баранова, О. Смикалін, В. Коротков [407, 423]. 

До 50-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні вийшов чотиритомник 

«Велика Вітчизняна війна 1941-1945 рр. Військово-історичні нариси», 

підготовлений колективом вчених Інституту військової історії МО РРФСР, 

Інститутом Російської історії РАН, Інститутом загальної історії РАН та 

Інститутом слов'янознавства РАН за участю ряду інших наукових установ, в 

якому розглядається доля військовополонених [270]. 
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Досліджуючи діяльність Головного Управління у справах 

військовополонених та інтернованих (ГУПВІ), І. Безбородова в статті, 

опублікованій в журналі «Отечественная история», оглядово розглядає його 

функції по організації приймальних пунктів і таборів, утриманню контингенту, 

його трудовикористанню тощо. Авторка також торкається теми відповідальності 

військових злочинців [385]. Через рік, за сприяння австрійського Інституту з 

вивчення наслідків війни ім. Больцмана, виходить її монографія 

«Військовополонені Другої світової війни. Генерали вермахту в полоні», в якій 

зібрано довідково-бібліографічний матеріал про перебування в полоні вищого 

командного складу німецької армії, а також розкриваються маловідомі факти 

використання військовополонених в боротьбі з фашизмом [232]. Дослідниця 

вважає, що становище військовополонених в СРСР залежало не лише від стану 

радянської економіки, а й від політичного ладу та ідеологічного чинника.   

В цей час активно розробляється тема перебування японських 

військовополонених на російському Далекому Сході, в Сибіру. В 1990 р. 

виходить стаття В. Галицького, присвячена полоненим японцям. 

Проаналізувавши документи Центрального державного архіву СРСР, автор 

робить висновок про те, що «радянський народ і радянська держава зробили все, 

що було в їх силах для того, щоб японські військовополонені повернулися додому 

живими і здоровими» [397, с. 122]. Пізніше з’являються публікації О. Бондаренко, 

С. Кузнєцова, М. Кузьміної. Автори на основі місцевих архівів (Хабаровського 

краю, Іркутської області, Бурятської республіки), а також спогадів самих 

полонених розглядають процес створення таборів для військовослужбовців 

японської армії, умови життя в цих таборах, ідеологічну роботу, 

трудовикористання, репатріацію, поховання тощо. При цьому в даних статтях, що 

за інерцією наслідують радянську тенденцію, відсутня будь-яка критика системи 

ГУПВІ з явно прикрашеною дійсністю. На жаль, в дослідженнях згаданих авторів 

не використані матеріали центральних російських архівів, щоб дозволило 

розкрити поставлені завдання в повному обсязі [390-394, 245, 246, 310]. 

Наприклад, О. Бондаренко, посилаючись на матеріали судових процесів над 
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японськими військовополоненими, в своїх роботах доводить виключну 

гуманність радянської системи полонення, що повсякчас демонструвала турботу і 

піклування про військовослужбовців ворога [394]. 

Майже через десятиліття побачило світ дослідження О. Катасонової, 

присвячене японським військовополоненим. Авторкою на основі унікальних, не 

висвітлених раніше архівних джерел вперше представлено аналіз взаємовідносин 

СРСР з союзниками по антигітлерівській коаліції в контексті проблеми японських 

військовополонених [241]. 

Помітним внеском в розробку тематики військового полону стала книга 

В. Конасова та О. Кузьміних [258]. Автори на основі архівних документів 

відтворюють картину перебування фінських солдат та офіцерів на території 

Вологодської області, зокрема роблять висновок про чисельність фінів на теренах 

СРСР, розглядають проблему організації харчування, медичного обслуговування 

полонених, трудове використання, оперативну роботу серед контингенту. 

В 2001 р. дослідником з м. Іваново С. Точеновим опубліковано статтю, 

присвячену першому «генеральскому» табору на території СРСР № 48 [455]. 

Проблема трудовикористання спецконтингентів радянських таборів 

відгалужується в окремий науковий напрямок, представлений В. Галицьким [297], 

О. Кузьміних [314], П. Поляном [328], О. Єланцевою [399], Н. Суржиковою [365, 

366, 454], С. Кузнєцовим [311], М. Колеровим [489]. В працях цих дослідників 

радянський військовий полон розглядається в контексті економічної доцільності 

та рентабельності залучення спецконтингенту в народне господарство країни. 

Трудовикористання стало предметом ряду дисертаційних досліджень [477, 482].  

В 2001 р., підсумовуючи попередні напрацювання [360-363], С. Сидоровим 

захищено докторську дисертацію, що стає одним з перших фундаментальних 

досліджень з історії трудової експлуатації військовополонених в СРСР [481]. 

Праця – результат обробки архівних документів НКВС (МВС), переважно з 

фондів Російського державного військового архіву та Державного архіву 

Російської Федерації, раніше закритих для дослідників. В трудовому використанні 

військовополонених автор виділяє три періоди: довоєнний, воєнний і повоєнний. 
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Найбільш продуктивним автор називає 1946-1949 рр., коли заробіток 

військовополонених перевищив витрати на їх утримання. Але, на думку автора, 

зважаючи на малочисельність контингенту, суттєвого впливу на економіку СРСР 

праця полонених вже не мала.  

Для другого історіографічного періоду характерним став підвищений 

науковий інтерес до регіональної специфіки режимних установ ГУПВІ, що надало 

можливість прослідкувати історію полону в СРСР через призму локальних 

особливостей [288, 292, 389, 427, 428, 487]. На матеріалах місцевих архівів 

авторами розглядаються грані табірної повсякденності, включаючи 

взаємовідносини в табірному соціумі, сприйняття вимушеної ізоляції різними 

групами полонених. Слід відзначити публікації в російських журналах 

Н. Суржикової [453, 364], а також її кандидатську дисертацію [483] та 

монографію, присвячену перебуванню військовополонених на Уралі, що 

отримала схвальну рецензію В. Конасова та О. Кузьміних[414].  

Дослідниця Л. Вавулинська в дослідженні, предметом якого стали місця 

утримання полонених в Карелії, на основі унікальних архівних матеріалів, що 

вперше вводились до наукового обігу, розглядає питання чисельності, географії 

розселення іноземних військовополонених, їх соціального положення, правового 

статусу, особливостей утримання і трудового використання. Також приділяється 

увага проблемі адаптації людини до екстремальних умов табору, взаємовідносин з 

адміністрацією таборів та місцевим населенням [234].  

Останнє десятиліття ознаменовано розширенням тематики досліджень 

історії радянського полону. Об’єктом для вивчення стає все ширше коло питань: 

медико-санітарне обслуговування, матеріально-харчове забезпечення, правовий 

статус військовополонених, їх політична індоктринація і навіть соціальна 

адаптація полонених в таборах [383, 387, 396, 413, 425, 429, 430, 434]. Цікавою є 

стаття Є. Ряжського, присвячена малодослідженому в історичній науці питанню 

ресоціалізації колишніх військовополонених після їх повернення на 

батьківщину [358].
 
Окремо слід виділити вищезгаданого російського дослідника 

О. Кузьміних, праці якого вражають тематичним розмаїттям. Наприклад, в статті 
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«Іноземні військовополонені і радянські жінки» він досліджує складні 

взаємовідносини між жителями табірних бараків, позбавленими можливості 

вільного спілкування, та місцевими жінками, для яких будь-які заборонені 

контакти з ворожим контингентом могли закінчитися тавруванням та 

звинуваченням в «класовій незрілості» [426]. В 2013 р. у Вологді виходить 

монографія автора, присвячена історії формування, становлення та 

функціонування органів та установ військового полону на території СРСР [247]. 

Дослідник, підсумовуючи діяльність органів УПВІ (ГУПВІ), констатує, що 

завдяки діяльності саме цього відомства вдалося зберегти життя та забезпечити 

повернення на батьківщину більшості військовополонених та інтернованих. Але, 

разом з тим, зауважує, що система установ військового полону копіювала досвід 

ГУТАБу, що врешті-решт, вплинуло на долю іноземців, утримуваних в цих 

установах.  

Не припиняє дослідження проблем військового полону В. Галицький, 

звертаючись до трагедії японських військовослужбовців, які велінням долі 

опинилися в радянському полоні. Виходячи за рамки дослідження політико-

правових питань, В. Галицький розглядає одну з найсуперечливіших та 

малодосліджених, але від того не менш цікавих, граней такого соціального явища, 

як військовий полон: психологію японських військовополонених [399]. 

Висвітленню проблеми військовополонених в історичній науці присвячене 

також дослідження С. Медвєдєва [322]. Автор висловлює сподівання, що 

матеріали, які зберігаються в регіональних архівах, допоможуть пролити світло на 

«білі плями» в історії німецьких військовополонених в СРСР. В 2009 р. 

С. Медвєдєвим захищено кандидатську дисертацію «Німецькі військовополонені 

в СРСР в 1941-1956 рр. та формування образу Радянського Союзу», в якій 

зроблено висновок, що навіть в екстремальних умовах військового протистояння і 

таборів взаєморозуміння народів досягається, насамперед, на шляхах пізнання їх 

кращих сторін, розуміння «чужого» способу життя, культури, традицій. Навпаки, 

заперечення всього цього, відсутність інтересу до «іншого», нерозуміння його 

національних і культурних особливостей призводить до навмисного створення 
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антагоністичного образу ворога, який, як показує історія, призводить до страшних 

наслідків – міждержавних і міжнаціональних збройних конфліктів [476]. 

Стосовно західних істориків, то вони отримали доступ до матеріалів НКВС 

(МВС) лише на початку 90-х рр. ХХ ст., що ознаменувало початок нового етапу в 

дослідженні радянського військового полону. Одним з перших зарубіжних 

дослідників, який проаналізував документи радянських архівів, став австрійський 

історик С. Карнер. Результатом кількарічної кропіткої роботи став вихід в 1995 р. 

монографії «В архіпелазі ГУПВІ», перевиданої російською мовою в 2002 р. в 

Москві. Це одна з перших фундаментальних робіт західних дослідників з 

проблеми перебування військовополонених в СРСР, перекладених на російську 

мову. Автор, співставляючи відомості з австрійських, німецьких та радянських 

архівів, розповідає про систему таборів ГУПВІ, про роль військовополонених у 

відновленні радянської економіки, про умови життя військовополонених. Читач 

дізнається також про історію примусової репатріації радянських громадян. 

Зокрема, вперше розповідається про долю козаків, переданих англійцями 

радянським властям, та робить висновок, що в перші повоєнні роки 8% валового 

виробництва в СРСР припадає саме на військовополонених [239].  

Об’єктом наукового пошуку в Німеччині стає також і проблема трудового 

використання колишніх війcьковослужбовців вермахту в народному господарстві 

СРСР [264]. 

На початку 2000-х рр. в Німеччині виходить публікація М. Борхарда, 

виконана на широкому документальному підґрунті [262]. Автор наголошує на 

значенні даного питання для сучасної Німеччини та висловлює думку, що 

проблема військовополонених завжди була скоріше політичною, ніж 

гуманітарною, і сьогодні вирішувати питання, пов’язані з радянським військовим 

полоном, слід теж в політичному контексті.  

В 2000 р. опубліковано працю Андреаса Хільгера, який, користуючись 

широкою джерельною базою як радянських (зокрема, архіву МВС Волгоградської 

обл.), так і німецьких архівів, аналізує положення німецьких 

військовослужбовців, переважно полонених під Сталінградом, розкриває цілі та 
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засоби радянської політики щодо полонених. Хоча автор й наголошує на 

відмінному відношенні до військовополонених з боку СРСР та США і Англії, але 

при цьому зауважує, що дискримінації німецьких військовополонених, порівняно 

з бранцями інших національностей, в Радянському Союзі не відмічено [263].  

В 2006 р. виходить російський переклад монографії І. Гоффмана 

«Сталінська війна на знищення (1941–1945)». Автор, в дусі істориків періоду 

«холодної війни», наголошує на спланованому масовому знищенні німецьких 

військовополонених та інтернованих на території СРСР [238].  

 Продовжує видаватися мемуарна література. В 2001 р. російською мовою 

перевидано мемуари В. Адама – «Катастрофа на Волзі». Це спогади одного з 

учасників Сталінградської битви, який служив в штабі 6-ї армії вермахту. Автор, 

зокрема, розкриває процес свого світоглядного переродження,  результатом якого 

став перехід колишнього полковника німецької армії в ряди антифашистів [219]. 

Досить об’єктивний опис свого перебування в таборах України, зокрема й 

Південної, подає Мартін Штрайдель. Автор затримався в радянських таборах до 

1949 р. Без усякої політичної заангажованості Штрайдель викладає свій нелегкий 

життєпис, розповідає про душевні страждання звичайної людини, яка потрапила в 

неволю. Видання цінне унікальними відомостями про умови утримання, праці, 

медичного обслуговування в таборах Південної України – херсонському, 

миколаївському та одеському. Цікавими також є спостереження колишнього 

бранця за взаємовідносинами всередині табірного соціуму, а також між 

військовополоненими й радянським персоналом. В майбутньому 

францисканський священик, автор філософськи сприймає всі поневіряння, не 

втрачає людяності й віри в майбутнє [268].  

З початку 90-х рр. ХХ ст. триває плідна співпраця дослідників різних країн. 

Так, меморіальний музей німецьких антифашистів в м. Красногорськ виступив 

ініціатором проведення ряду міжнародних конференцій з історії 

антифашистського руху в СРСР [326, 368, 369].  

Активізації досліджень з історії перебування японців на теренах СРСР 

сприяло створення в 1990 р. суспільної асоціації «Взаєморозуміння», що явилася 
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ініціатором встановлення об’єктивної картини утримання японських інтернованих 

в радянських таборах. Спільно з «Всеяпонсько. асоціацією примусово 

інтернованих» (Дзеньйоккьо), починаючи з 1993 р., асоціація «Взаєморозуміння» 

проводить щорічні російсько-японські симпозіуми з проблем японського 

інтернування [493]. 

На Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми військового 

полону: історія і сучасність», що відбулася в 1997 р. у Вологді, вчені з Росії, 

Австрії, Німеччини, Італії обговорили питання, пов’язані із захистом жертв 

військових конфліктів та розглянули проблему військового полону під час Другої 

світової війни [354]. Організація трудового використання полонених знайшла своє 

відображення в доповідях російських та іноземних дослідників 

І. Безбородової [287], Н. Баранової [286], О. Рожкової [356] та іноземних 

дослідників Б. Штельцль (Австрія) [377], А. Хільгер (Німеччина) [376] тощо.  

Міжнародні конференції з проблем полону проходять і в Німеччині з 

подальшою публікацією їх матеріалів. Так, 3-5 червня 1997 р. проведено 

симпозіум архівних працівників на тему «Німецькі військовополонені в 

радянських руках, радянські військовополонені в німецьких руках (1941-1956)», 

на якому, зокрема, розглядалися питання організації інфраструктури полону з 

німецької та радянської сторін, життя й смерті військовополонених, їх 

самоорганізації, опору та колабораціонізму, долі насильно переміщених 

цивільних осіб з обох сторін, а також репатріації та реабілітації [324, с. 305]. 

В 2004 р. вийшла друком збірка доповідей учасників міжнародної науково-

практичної конференції «Радянські і німецькі військовополонені в роки Другої 

світової війни: основні напрямки досліджень», яка пройшла у Мінську 12 грудня 

2003 р. Окрім цього, до збірки включені статті білоруських та російських фахівців 

з даної проблеми. Так, стаття А. Моріна присвячена кримінальній 

відповідальності полонених. Автор приходить до висновку про важливість 

діяльності радянських правоохоронних органів по встановленню та 

розслідуванню скоєних нацистами злочинів. Але, разом з тим, зауважує, що якість 

оперативно-розшукової, слідчої та судової діяльності за екстремальних умов при 
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дефіциті часу, недостатній кількості кваліфікованих спеціалістів та коштів, а 

також під тиском політичних обставин, забезпечити було вкрай важко [323]. 

Продовжуючи тему відповідальності військових злочинців, Л. Копалін 

звертається до проблеми реабілітації німецьких громадян, репресованих в 

СРСР [307]. К.-Д. Мюллер (Німеччина) подає історіографічний зріз проблем та 

визначає майбутні перспективні напрямки дослідження. Історик зауважує, що 

дослідження радянського військового полону, проведені, починаючи з 90-х рр. 

ХХ ст., в Росії, Україні та Білорусі, майже невідомі німецькій громадськості та 

дослідникам. На думку автора, необхідно забезпечити доступ до них шляхом 

перекладу, а співпраця російських, українських та білоруських істориків з їх 

німецькими колегами – це показник відношення Німеччини з її колишніми 

воєнними супротивниками, готовності спільними зусиллями долати наслідки 

війни [324, с. 347]. 

Співпраця німецьких дослідників з дослідниками з країн колишнього СРСР 

дозволяє відкрити нові факти й подробиці в історії військового полону. Це вкотре 

підтвердилося на конференції з участю колишніх бранців таборів НКВС 

«Військовополонені в таборах СРСР», організованій Інститутом сучасної історії 

та німецьким історичним музеєм в Берліні 18-19 січня 2008 р. [322, с. 54].  

Історики різних країн об’єднують свої зусилля в рамках міжнародних 

дослідницьких проектів. Так, результатом роботи німецько-російської комісії з 

вивчення новітньої історії російсько-німецьких стосунків стала збірка «В ім’я 

живих пам’ятати про загиблих», видана за підтримки Уповноваженого по 

культурі й засобах масової інформації ФРН і Міністерства внутрішніх справ 

Німеччини [296]. Силами Російського державного військового архіву, об’єднання 

«Саксонські меморіали в пам’ять про жертви політичних репресій», Служби 

розшуку Німецького Червоного Хреста, Народного Союзу по догляду за 

воїнськими могилами та Федерального архівного агентства Росії в 2008 р. видано 

збірку «Місця утримання військовополонених вермахту на території колишнього 

Радянського Союзу» з її пізнішою редакцією в 2010 р. [274, 275]. 
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Слід відмітити також і збірку статей та доповідей міжнародної конференції, 

проведеної в м. Дрездені, «Загиблі – Полонені - Поховані», що відбулася в рамках 

масштабного дослідницького проекту «Радянські і німецькі військовополонені. 

Питання вивчення історії Другої світової війни та повоєнного періоду» [327]. На 

конференції виступили з доповідями референти з Німеччини, Норвегії, Австрії, 

Росії, України та Республіки Білорусь. Поряд з доповідачами в якості гостей взяли 

участь близько 50 представників історичної науки, німецьких архівів, меморіалів і 

музеїв, служб розшуку, Народного Союзу по догляду за воїнськими могилами, 

німецьких та міжнародних наукових і меморіальних об'єднань, а також 

зацікавлені приватні особи.  

В травні-червні 2012 р. відбулася міжнародна інтернет-конференція, 

проведена на офіційному сайті Семінару з російсько-німецької історії 

«Vereinigung» (Череповець). За результатами конференції видано збірку 

доповідей, автори яких висвітлюють розвиток російсько-німецьких 

відносин [357]. Одна зі статей присвячена долі військовополонених та 

інтернованих в СРСР в інтерпретації німецьких істориків [312].  

В Україні в 90-х – на початку 2000-х рр. тема радянського військового 

полону виявилася практично неосвоєнною, тим більше без уваги залишалася 

історія української його ланки.  

Однією з перших досліджувати військовий полон часів Другої світової в 

Україні стала О. Буцько [395]. В статтях В. Левикіна подається загальна 

характеристика радянської системи полонення, рівень смертності в радянських 

таборах; досліджується діяльність антифашистських організацій 

військовополонених, робиться історіографічний огляд. Також В. Левикін 

звернувся до цікавої та недослідженої теми татуювань військовослужбовців 

вермахту та вплив цих знаків на долю їх носіїв в таборах [315–320]. В наукових 

часописах з’являються статті М. Лободи, зокрема присвячені залученню 

іноземних військовополонених до відбудови народногосподарських об’єктів в 

Україні [321]. 
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Відкритим судовим процесам над нацистськими злочинцями в Києві 

присвячені статті В. Абаїмова та Л. Абраменко [378, 379]. 

Першою фундаментальною працею з історії військового полону в Україні 

стала монографія А. Чайковського «Полон» [252]. На основі документів 

вітчизняних та зарубіжних архівів, автору вдалося розкрити цілий комплекс 

раніше не досліджуваних проблем, пов’язаних з евакуацією полонених, їх 

утриманням, трудовикористанням, ідеологічною обробкою, репатріацією тощо. 

Робота А. Чайковського отримала схвальну рецензію О. Лисенка та О. Буцько в 

Українському історичному журналі [432]. 

Починаючи з 2000 р., київським дослідником О. Потильчаком опубліковано 

ряд досліджень, які висвітлюють ключові питання дислокації й структури 

радянських установ військового полону в Україні, організації утримання 

контингентів військовополонених, як на території СРСР, так, зокрема й України. 

Автор аналізує нормативно-правове підґрунтя системи військового полону, 

з’ясовує правовий статус бранців війни в СРСР та його відповідність 

міжнародному законодавству. Також висвітлює форми і методи роботи з 

контингентом, організацію режиму його утримання, медичного обслуговування 

тощо [250, 341, 344, 345, 437, 439-443, 445, 446, 448-450]. 

Предметом досліджень автора стало й залучення військовополонених до 

відбудови економіки України. Дослідник приходить до висновку, що примусова 

праця бранців війни не була ефективною, зокрема, з огляду на пасивний опір в 

середовищі самих військовополонених. Проте політика радянської влади, 

спрямована на отримання прибутку від використання спецконтингенту, все ж 

дозволила вже в ході війни використовувати цей потенційно значний резерв 

робочої сили [334-340, 342]. 

Окремо слід виділити встановлення Олександром Валентиновичем місць 

поховань іноземних військовополонених на території України. На основі архівних 

документів, окремих опублікованих джерел, спогадів очевидців досліджено 

передумови організації та функціонування кладовищ бранців радянських таборів. 

Автор простежує динаміку смертності окремих категорій військовополонених та 



32 
 

звертає увагу на окремі специфічні особливості поховання японців [249, 329, 330, 

343, 444].  

В 2004 р. виходить монографія О. Потильчака «Радянський військовий 

полон та інтернування в Україні (1939-1954)», в якій розглядається 

малодосліджена вітчизняною історичною наукою проблема організаційно-

структурної діяльності радянських органів НКВС (МВС) в контексті створення і 

функціонування режимних установ і об’єктів військового полону на території 

України в роки Другої світової війни й повоєнний період [250]. А в 2005 р. 

Потильчаком О. В. захищено докторську дисертацію на тему «Радянські режимні 

установи для військовополонених та інтернованих в УРСР (1939-1954 рр.): 

організація, дислокація, структура» [478]. В дисертації досліджується організація, 

дислокація й структура радянських режимних установ військового полону й 

інтернування в Україні у 1939-1954 рр. На базі вперше залучених до відкритого 

наукового обігу архівних документів і матеріалів розглядаються передумови, 

причини, практичні завдання, особливості, форми і методи організації, 

функціонування та ліквідації управлінських структур, режимних установ і 

об’єктів, що знаходилися під охороною у системі радянського військового полону 

на території України у роки Другої світової війни та повоєнний період. Також 

автор дисертації визначає перспективи майбутніх досліджень в даній галузі, які й 

були реалізовані ним в подальшій роботі [329, 331-333, 347-350, 435, 436]. 

Початком спільним україно-німецьким дослідженням в царині військового 

полону стало підписання угоди між Державним комітетом архівів України й 

об’єднанням «Саксонські меморіали» в 2004 р. в пам’ять про жертви політичних 

репресій. В рамках такої співпраці 2-4 червня 2006 р. в Києві пройшла 

міжнародна науково-практична конференція «Військовий полон та інтернування. 

1939-1956. Погляд через 60 років». Збірка доповідей цієї конференції, видана в 

2008 р., включає статті вчених з Німеччини, Угорщини, Фінляндії, України [295]. 

Так, К.-Д. Мюллер детально зупиняється на науково-дослідному проекті 

«Радянські та німецькі військовополонені та інтерновані». Центральним 

завданням проектних робіт Мюллер називає масштабну дигіталізацію 



33 
 

(оцифровування) близько 2 млн. особових справ ГУПВІ, що зберігаються в 

Російському державному військовому архіві. Аналіз цих документів дозволить 

отримати широкий огляд найрізноманітніших аспектів перебування полонених в 

системі ГУПВІ, включаючи смертність та відомості про поховання померлих. 

Такого роду документи мають величезне гуманітарне значення для колишніх 

полонених та їх родичів, адже являють собою додаткове підгрунтя для служб 

розшуку. Одночасно вони мають вагоме значення й для історичної науки [325, 

с. 14]. Статті В. Коротаєва [309] та О. Потильчака [352] присвячені організаційно-

структурним особливостям мережі УПВІ (ГУПВІ). Трудове використання 

військовополонених в народному господарстві СРСР висвітлено в роботах 

А. Чайковського [372] та Д. Алєксєєвої-Процюк [277]. Цікавими є дослідження 

Й. Холло, А. Біро [371] та В. Карпова [303] про долю полонених угорців та 

японців. Результатами Служби розшуку Німецького Червоного Хреста поділилися 

Х. Кальцик та У. Аустермюлле [301]. Такі аспекти полону як агентурно-

оперативна робота, судові процеси над військовими злочинцями, організація 

режиму конвоювання бранців знайшли висвітлення в повідомленнях 

С. Чайковського [373], А. Хільгера [370], О. Калюка [300].  

Взагалі, більшість сучасних німецьких істориків позитивно оцінюють 

спільні дискусії з українськими науковцями щодо проблем Другої світової війни. 

Адже така співпраця, на їхню думку, сприятиме зближенню України і Німеччини. 

Свідченням цього стала міжнародна наукова конференція на тему: «Україна і 

Німеччина у Другій світовій війні: бачення минулого і сучасні дискусії», що 

відбулася в Інституті історії України НАН України 10 червня 2005 р. Разом з тим, 

на думку німецького історика Франка Грелки, дуже важко сьогодні знайти 

примирення між німцями й українцями, білорусами, росіянами, адже «радянська 

пропаганда понад 50 років говорила про німців як про фашистів» [497, с. 176-

177].  

Розглядаючи питання утримання іноземного контингенту в СРСР, слід 

зазначити, що переважна більшість досліджень стосується саме німецьких 

полонених. Це обумовлено, передусім, роллю Німеччини у Другій світовій війні, 
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чисельною перевагою німецьких військовослужбовців в радянських таборах, а 

також наявністю більшої кількості даних, що стосуються цієї категорії полонених. 

І тому історія радянського військового полону досить часто розглядається через 

призму саме німецьких військовополонених. Подібна доля спіткала і дослідження 

з історії інтернування військовослужбовців японської Квантунської армії, 

інформація про перебування яких в СРСР і, зокрема в Україні, довгі десятиліття 

піддавалися цілковитому забуттю. Першість в розробці даної тематики належить 

В. Карпову [240, 302, 304, 305, 411] та О. Потильчаку [346, 438]. А в спільній 

монографії автори на основі нещодавно розсекречених унікальних архівних 

документів Управління у справах військовополонених та інтернованих НКВС 

(МВС) УРСР, спогадів очевидців і свідчень учасників подій висвітлюють історію 

перебування військовополонених японської Квантунської армії на території 

України, й зокрема на Запоріжжі. В монографії публікуються унікальні архівні 

документи, що проливають світло на особливості утримання військовослужбовців 

японської армії та політику радянської держави відносно останніх [260].  

Поступово серед дослідників України чільне місце займає проблема трудової 

експлуатації іноземного спецконтингенту в СРСР. Так, на початку 2000-х рр. 

виходить ряд статей М. Баглікової в наукових часописах [280, 283, 284]. Авторка 

вказує на фактори, що впливали на продуктивність праці полонених, а також 

робить висновок про домінування економічної рентабельності в організації 

таборів та утримуванні в них військовополонених. В 2001 р. нею захищено 

кандидатську дисертацію, присвячену полоненим на Донбасі [472].  

Аналізу нормативно-правового забезпечення трудового використання 

полонених, організації праці та утримання спецконтингенту присвячені роботи 

Д. Алєксєєвої-Процюк [231, 277, 278, 471]. 

Впродовж 2007-2010 рр. колективом кафедри джерелознавства та 

спеціальних історичних дисциплін Національного педагогічного університету 

імені М.П. Драгоманова розроблено науковий проект
 
 «Інтерновані японці на 

території України після Другої світової війни» з метою вивчення історії 

перебування інтернованих японських військовослужбовців на території України у 
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повоєнний період. Результатом цієї роботи стало уточнення територіальних та 

хронологічних меж розміщення інтернованих японців, особливостей утримання та 

трудового використання цього контингенту, динаміки чисельності, встановлення 

місць поховань тощо [331].  

Питання військового полону розглядаються і на конференціях молодих 

істориків [306, 355, 359].  

Нажаль, регіональні дослідження південноукраїнського сегменту 

радянського військового полону доволі обмежені і представлені лише кількома 

статтями в наукових часописах та місцевій періодичній пресі. Так, в статтях 

М. Шитюка, підготовлених на матеріалах місцевого архіву МВС, вперше дається 

оглядова характеристика табору військовополонених № 126 в м. Миколаєві [375, 

470]. Відомості про функціонування миколаївського табору можна почерпнути зі 

спогадів його колишніх співробітників, опублікованих в місцевій газеті [459, 462]. 

Одеський краєзнавець О. Юнгмайстер присвятив свої праці дослідженню 

історії перебування іноземців на Одещині. В 2007 р. вийшла невелика за обсягом, 

проте доволі цікава монографія автора, в якій він робить спробу показати полон 

очима людей, які пережили його; дослідити як змінювалося явлення вчорашнього 

ворога про радянських людей, а також прослідковує зміни у відношенні місцевого 

населення до нової штучно створеної соціальної групи [254]. 

Поховання іноземних військовослужбовців на Одещині стали предметом 

статті А. Соколова [494]. Згадки про одеський табір № 159 містяться в статті 

Д. Урсу в контексті функціонування в Одесі транзитних репатріаційних 

таборів [495]. Змістовною є стаття О. Константинова про одеський табір. Автор 

знаходить слід військовополонених в повоєнній одеській архітектурі, розповідає 

про взаємовідносини останніх з місцевим населенням. Родзинкою даної публікації  

є спогади бранців одеського табору та їх малюнки, що дозволяють відтворити 

історію табірної повсякденності, а також передати душевні переживання 

поневоленої особистості [491].  

Відкритому судовому процесу над німецькими злочинцями в м. Миколаєві, 

який відбувся в січні 1946 р. і дістав широке висвітлення в тогочасній місцевій 
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пресі, присвячена стаття О. Потильчака [353], а також миколаївських авторів: 

ветерана МВС Є. Односумова [464] та краєзнавців С. Гаврилова [457, 458] та 

С. Козлова [460]. А в монографії С. Гаврилова та Ю. Любарова «Миколаїв - 220 

років» автори дають оцінку фільму німецької телекомпанії Antens-Birger-2 

«Очима полоненого архітектора», в якому йдеться про відбудову повоєнного 

міста німецькими полоненими. Щоправда, автор подає неперевірені, за його ж 

словами, дані про смертність полонених, яка складала з 1944 по 1951 р. лише 

1200-1500 чол. [256, с. 19]. Втім, з документів НКВС відомо, що лише за зиму 

1944-1945 рр. в таборі № 126 померло близько 1500 осіб. Крім того, в 1951 р. 

військовополонених в Миколаєві вже не могло бути, оскільки табір ліквідували в 

листопаді 1948 р. 

Історія полону часів Другої світової війни, як відгомін минулої воєнної 

епохи, знаходить відображення і в сучасній художній літературі. Це зайвий раз 

підкреслює, що біль від пережитого не полишає колишніх бранців таборів та їх 

нащадків, що зумовлює актуальність і значущість даної тематики. Історія 

сімнадцятилітнього Лео Ауберга, котрого в 1945 р. інтернували в СРСР і 

відправили на п’ять довгих років в табір на Донбасі, ожила на сторінках роману 

німецької письменниці Герти Мюллер «Гойдалка дихання» (Atemschaukel) [248]. 

Основу роману складають спогади німецького поета румунського походження 

Оскара Пастіора та свідчення інших трансільванських німців, яких спіткала така 

ж доля. Серед них – мати Г. Мюллер. В романі показано процес втрати людиною 

своєї індивідуальності, перетворення особистості на істоту з тваринними 

інстинктами в штучно створених табірних умовах. Саме за «Гойдалку дихання» 

авторка була нагороджена європейською премією із захисту прав людини, а 

згодом і Нобелівською премією за зосередженість в поезії і чесність в прозі, з 

якими вона описує життя знедолених [496]. 

Відлуння полону знаходимо і в кінематографі. В 2006 р. в кінопрокат 

виходить фільм російського режисера Артема Антонова «Напівімла». Дія фільму 

відбувається під час Великої Вітчизняної війни, взимку, в глухому селі на Півночі 

Росії, де бригада німецьких військовополонених будує вишку для радіомаяка. Їхні 
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стосунки з місцевими жительками – це відносини людей неприйнятних один для 

одного, які, тим не менш, змушені знайти спільну мову. Головний герой – Омелян 

Анохін, молодий лейтенант артилерії, Герой Радянського Союзу, вже на 

залізничному вокзалі, безпосередньо перед відправкою, дізнається, що 

поставлений командувати загоном полонених. Він повинен навчитися сприймати 

німців не так, як на передовій, подолати ненависть і презирство. Проте у фільмі є 

ряд неточностей. Наприклад, за режисерським задумом в кінці фільму усіх 

військовополонених розстрілюють у найближчому яру. З цього приводу фільм 

неодноразово критикувався як недостовірний. 

Отже, в підсумку можна зазначити, що проблема радянського військового 

полону в 40-х – І половині 80-х рр. ХХ ст. позбавлена неупередженого критичного 

аналізу як в СРСР, так і за кордоном. Недоступність архівних матеріалів, існуюча 

на той час ідеологічна кон’юнктура гальмували дослідницьку ініціативу та 

позбавляли можливості об’єктивного аналізу проблеми. 

З розсекреченням певної частини архівних документів перед дослідниками 

відкрилися широкі можливості для встановлення об’єктивної картини 

перебування військовополонених на теренах СРСР. Поступово звільняючись від 

ідеологічних нашарувань, з кінця 80-х рр. з’являються публікації, що 

відтворюють життя бранців війни в радянських таборах, політику радянської 

держави в галузі військового полону, розкривають питання морально-

психологічної адаптації військовополонених до умов вимушеної ізоляції, трудової 

експлуатації спецконтингенту на користь країни-переможниці тощо. 

Особливістю вивчення проблеми іноземних військовополонених Другої 

світової війни в південній частині УРСР є майже повна відсутність спеціальних 

регіональних досліджень. Незважаючи на те, що окремі дослідники заклали 

підґрунтя для подальшої розробки південноукраїнського сегменту військового 

полону, вивчення зазначеної теми потребує подальших наукових розвідок, що 

беззаперечно вказує на її актуальність. 
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1.2. Огляд джерельної бази 

 

Опрацювання джерел з історії радянського військового полону засвідчує 

наявність у вітчизняних архівах певного масиву документів. Зміст цих документів 

охоплює різноманітні аспекти діяльності органів військового полону на території 

УРСР, зокрема й на Півдні. Це вцілому дозволяє вивчити питання організації 

утримання і трудового використання іноземного спецконтингенту.  

Основна колекція документів з історії радянського військового полону в 

Україні зберігається у фондах Державного архіву Міністерства внутрішніх справ 

України (ДА МВС України, м. Київ). Основним є фонд «Управління у справах 

військовополонених та інтернованих НКВС (МВС) УРСР» (ф. 5). Їх можна 

поділити на кілька груп:  

- матеріали по підготовці та проведенню судових процесів 

над військовополоненими, що проходили на території України [37, 38, 

51, 52]; 

-  матеріали оперативно-слідчої роботи з 

військовополоненими [39, 40, 45-50, 53-57, 64]; 

- службове листування [58,59, 65];  

- штатний склад співробітників таборів [41-44, 60-63]; 

- документи про організацію поховань померлих 

військовополонених й інтернованих, облік та утримання кладовищ за 

1945-1955 рр. [66-68]. Переважна більшість документів даного фонду 

мають гриф «Цілком таємно».  

Основні відомості про місця поховання іноземних військовополонених на 

території Радянського Союзу містяться в матеріалах фонду «Відділ слідчих 

ізоляторів та в’язниць» (ф. 7) [69-77]. Доступ до документів фонду також 

обмежений. 

Інформативністю відрізняються матеріали наступних двох архівних фондів: 

«Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС СРСР» (ф. 45 ) [78-99] і «Накази, 

розпорядження НКВС, МОГП, МВС УРСР, МВС УРСР» (ф. 46) [100-115]. 
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Вивчення наказів, директивних вказівок, розпоряджень вищих державних органів 

та НКВС (МВС) дозволяє висвітлити основоположні моменти заснування, 

функціонування таборів, спецшпиталів і робочих батальйонів інтернованих на 

території України, їх лімітну наповненість, зміну дислокації тощо.  

Відомості про військовополонених містяться також і в фонді «Департамент 

адміністративної служби міліції» (ф. 54) [116]. 

В «Фонді облікових документів НКВС, МОГП, МВС УРСР» (ф. 83) важливу 

інформацію зберігає ряд документів, в яких містяться дані про місця дислокації, 

лімітну чисельність, граничні дати заснування та ліквідації режимних об’єктів 

[117]. 

Цінну інформацію про перебування військовополонених містять документи 

з фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління 

України (ЦДАВО України, м. Київ). Так, у фонді «Управління справами Ради 

Народних Комісарів УРСР» (ф. Р-2) зосереджені доповіді, повідомлення, 

листування стосовно використання німецьких військовополонених у відбудові 

народного господарства [1-5]. Змістовними є окремі відомості з «Колекції 

мікрофотокопій документів німецько-фашистських установ, армійських груп та їх 

підрозділів» (ф. КМФ-8) [6].  

Історія радянської системи полонення, зокрема й трудового використання 

спецконтингентів, переважно відображена в документах «Центрального Комітету 

КП(б)У» (ф. 1), що зберігаються в Центральному державному архіві громадських 

об’єднань України (ЦДАГОУ). Інтерес, зокрема, представляють листи, 

повідомлення, доповідні записки, протоколи та постанови центральних і місцевих 

партійних і державних органів, накази наркоматів (міністерств) про відбудову 

промислових підприємств і використання трудового потенціалу 

військовополонених та інтернованих в економіці УРСР [11, 12, 15-20, 24-31, 33-

36]. 

Невелику групу документів становлять матеріали, що висвітлюють стан 

матеріально-побутового, медико-санітарного забезпечення, харчування 

військовополонених в таборах на території України [13, 32].  
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Політичні настрої населення та його відношення до полонених, а також 

настрої німецьких солдат та офіцерів розкриваються в повідомленнях НКВС 

(МВС) і НКДБ (МДБ) УРСР на адресу вищого державного керівництва [7, 9, 10, 

21-23]. 

Матеріали місцевих відомчих архівів відтворюють повсякденність табірного 

життя: матеріально-технічне забезпечення таборів, боротьбу зі смертністю, заходи 

з підвищення працездатності контингенту, виконання вказівок центру, 

направлених на збереження трудового фонду та оперативної роботи з ним тощо. 

Подібна інформація, особливо цінна для нашого дослідження, зберігається в двох 

фондах Відділу режимно-секретного та документального забезпечення УМВС 

України в Миколаївській області: «Управління табору військовополонених № 126 

НКВС СРСР» (ф. 37) [118-137] та «Спецшпиталь № 4564 Управління 

евакошпиталів Міністерства охорони здоров’я УРСР» (ф.38) [138-145]. Певні 

відомості, на жаль, доволі обмежені, містяться в «Об’єднаному фонді справ: 

таборів військовополонених, спец шпиталів» (ф. 24) Управління режимно-

секретного та документального забезпечення ГУМВС України в Запорізькій 

області [146-164]. На жаль, в архівах УМВС Херсонської та Одеської областей 

документи УПВІ (ГУПВІ) відсутні, що суттєво ускладнює дослідження.  

Деяку обмежену інформацію про залучення контингенту таборів НКВС до 

відбудовчих робіт на промислових підприємствах краю містять фонди місцевих 

державних архівів. Це, зокрема, документи місцевих партійних та державних 

органів, репрезентовані постановами, протоколами засідань, довідками, 

доповідними записками, листуванням з питань інтеграції військовополонених та 

інтернованих у промисловість краю, їх чисельності на підприємствах. Це фонди 

Миколаївського та Одеського обласних комітетів Компартії України (відповідно 

ф. П-7 [165-170] та ф. Р-11 [201-203]), Одеського облвиконкому (ф. Р-2000) [205], 

Одеського міськкому КП(б)У (Ф. Р-9) [198-200]. Інформація про підсобне 

господарство табору № 126 розміщена у фонді Р-1474 ДАМО [173-174].  

Найбільшою інформативністю відносно трудового використання 

військовополонених на промислових підприємствах вирізняються фонди великих 
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підрядних організацій, що використовували працю спецконтингенту. До таких 

можна віднести миколаївську Особливу будівельно-монтажну частину № 44 (ф. Р-

2933) [176-189], миколаївську будівельно-монтажну дільницю «Дніпробуд» (ф. 

3158) [191], Управління будівництва миколаївського електрокомбінату (ф. 3157) 

[190], будівельно-монтажне управління по відновленню Дніпрогесу «Дніпробуд» 

(ф.Р-2174) [193-196]. Тут знаходимо відомості про кількість військовополонених, 

зайнятих на роботах, їх середній виробіток, причини невиконання встановлених 

норм. Також цікавими є порівняльні характеристики продуктивності праці 

вільнонайманого контингенту та військовополонених. Подібну інформацію 

знаходимо і в фондах промислових підприємств [171, 172, 197, 204]. Складність в 

дослідженні даної трудової категорії полягає в тому, що в документації 

підприємств військовополонені, як правило, не виділені в окремий трудовий 

фонд, інформація про них епізодична, розрізнена, подається у звітності 

безсистемно і переважно в контексті невиконання встановлених норм виробітку.   

Важливу групу джерел склали опубліковані документи. Їх доцільно 

поділити на дві групи. До першої належать міжнародні конвенції, що 

регламентували статус полонених та умови їх утримання, затверджені у Гаазі 

(1907 р.) та Женеві (1929 р). Ці матеріали містяться в документальних виданнях та 

тематичних збірках [208-210]. Друга група – це збірники документів, які 

висвітлюють діяльність органів УПВІ–ГУВПІ НКВС (МВС) під час війни та в 

повоєнний період. Перша така збірка із серії «Русский архив» виходить в Москві в 

1996 р. під загальною редакцією В. Золотарьова з подальшими редакціями в 1999 

та 2000 рр. і містить документи фонду УПВІ (ГУПВІ) НКВС (МВС) СРСР 

Державного архіву Російської Федерації [213-215]. Наступна збірка за редакції 

професора М. Загорулька вміщує найбільш повний пласт документів архівів 

Російської Федерації і відтворює політику радянської держави відносно 

полонених, умови їх утримання, трудового використання, процес репатріації і т. 

ін. Матеріал збірки поділено на дев’ять тематичних розділів: загальні положення; 

система Головного управління у справах військовополонених і інтернованих 

НКВС (МВС) СРСР; облік і утримання військовополонених; матеріальне 
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забезпечення, медичне обслуговування, смертність і поховання; трудове 

використання військовополонених; оперативна робота в таборах для 

військовополонених та виявлення військових злочинців; репатріація; деякі 

підсумки [207]. 

На жаль, кількість вітчизняних документальних видань доволі обмежена. Це 

невелика за обсягом збірка В. Сергійчука, в якій автором об’єднано документи з 

фондів ЦДАГО України, з проблеми перебування військовополонених й 

інтернованих Другої світової війни на території республіки [216]. Наступною 

вийшла збірка В. Левикіна, присвячена організації місць поховань німецьких 

військовополонених часів Другої світової війни на території УРСР [212]. 

Документальний розділ, присвячений історії перебування військовослужбовців 

Квантунської армії на теренах України, включено до монографії «Таємниці 

«західного інтернування» О. Потильчака та В. Карпова [260]. 

З огляду на те, що до сьогодні немає спеціальних досліджень з історії 

полонення румунських військовослужбовців, презентація в січні 2014 р. 

документальної збірки «Румунські військовополонені в Радянському Союзі. 

Документи 1941-1956 рр.» стала кроком у напрямку розробки цієї теми [486]. 

Частина документів з Російського державного військового архіву досі не була 

відома в Румунії та доступу до неї румунські історики отримати не могли. 

Грунтовне зібрання документів на румунській мові включає в себе свідчення про 

політику радянських властей стосовно військовополонених, включаючи 

румунських, про умови їх утримання в таборах тощо. За словами заступника 

голови МЗС Румунії Раду Подгореана, для румунського читача ця публікація має 

особливу емоційну цінність: вперше в Румунії опублікований подібний обсяг 

матеріалів про румунських військовополонених.  

Важливим для вивчення історії військового полону в СРСР є комплекс 

наративних джерел, що складається з двох груп. Перша – це матеріали 

періодичних видань досліджуваного періоду, що відбивають офіційну політику 

СРСР в даній галузі. Так, поодинокі згадки про полонених в контексті репатріації, 

антифашистського руху тощо, знаходимо на сторінках газети «Правда» [456, 467]. 
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Миколаївська газета «Південна правда» широко висвітлювала подробиці 

відкритого судового процесу над військовими злочинцями в 1946 р. [463]. 

Другу групу наративних джерел складають мемуари колишніх бранців 

таборів, але з огляду на суб’єктивність оцінок та ідеологічну упередженість слід 

досить обережно сприймати дану групу в якості історичного джерела. Особливо 

це стосується мемуарної літератури часів «холодної війни».  

Таким чином, комплексний аналіз архівної документації засвідчив наявність 

певного комплексу джерел з історії радянського військового полону, що 

дозволило досягти поставленої мети дослідження, відтворити динаміку проблеми 

як на центральному, так і на регіональному рівнях. Безумовно, негативним 

фактором є відсутність документів ГУПВІ в архівах УМВС ряду областей, що 

ускладнює розкриття цілісної картини функціонування установ військового 

полону в Південній Україні. 

 

 

1.3. Методологія дослідження 

 

В процесі дослідження обраної теми автор дотримувався загальних 

принципів історизму, об’єктивності, системності, проблемно-хронологічного 

аналізу, багатофакторності, культурно-історичного підходу. Головним з них 

являється принцип історизму, який вимагає розгляду всіх історичних фактів, явищ 

і подій у відповідності до конкретно-історичних обставин, в їх взаємозв'язку і 

взаємообумовленості. Автор розглядає динаміку військового полону як 

історичного явища в конкретному часовому вимірі та за певних історичних умов, 

в яких воно розвивалося.    

Принцип об'єктивності реалізується через всебічний аналіз комплексу 

джерел, які стосуються історії військового полону. Він дозволив автору спиратися 

в першу чергу на факти в їх справжньому змісті, не спотворюючи і не 

суб’єктизуючи фактологічний матеріал; розглядати історію радянського полону у 



44 
 

всій її суперечливості, висвітлювати як позитивні, так і негативні сторони 

державної політики відносно полонених.  

В контексті принципу системності український сегмент військового полону, 

а також південноукраїнський, як його невід’ємна складова, розглядаються 

автором в якості підсистем загальнорадянської цілісної системи УПВІ (ГУПВІ) 

НКВС (МВС) СРСР, у взаємозв'язку всіх ключових її елементів.  

Застосування проблемно-хронологічного принципу дослідження 

забезпечило послідовне викладення процесу становлення південноукраїнської 

ланки полону та організації трудового використання спецконтингенту на 

промислових об’єктах регіону.   

Іншим важливим методологічним принципом нашого дослідження є 

принцип багатофакторності, за яким радянський військовий полон розглядається 

у взаємодії всього комплексу факторів суспільно-політичного та соціально-

економічного життя, як наслідок поєднання конкретних обставин, причин та 

історичних процесів.  

Принцип культурно-історичного підходу залучався при розгляді процесу 

адаптації німецьких військовополонених до умов табірної дійсності в 

чужорідному ідеолого-культурному середовищі, а також при вивченні взаємин 

бранців з місцевим населенням і табірним персоналом в контексті того часу і тих 

умов, в яких відбувалися події. 

Перелічені принципи реалізовано за допомогою низки методів, 

застосування яких обумовлено постановкою мети та завдань дослідження. Так, 

застосування історико-генетичного методу дало змогу наблизитися до 

відтворення об’єктивної картини подій. Послідовне розкриття процесу створення 

та подальшого функціонування таборів для військовополонених в південному 

регіоні, налагодження матеріального забезпечення, медичного обслуговування, 

працевикористання бранців дозволило наблизитися до реальної історії 

військового полону на території Південної України. Історико-генетичний метод 

дозволив показати причинно-наслідкові зв’язки між фізичним станом 
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військовополонених, результатом ідеологічної роботи з ними, особливостями 

національної ментальності та продуктивністю їх праці. 

Важливим методом наукового пізнання, застосованим в дослідженні, став 

історико-порівняльний метод, основою якого є повторюваність та циклічність 

історії. Адже багато історичних явищ тотожні чи схожі за внутрішньою сутністю і 

відрізняються лише просторовою або тимчасовою варіацією форм. Отже, даний 

метод дозволив простежити еволюцію проблеми військового полону за різних 

історичних обставин. 

За допомогою історико-типологічного методу класифіковано сукупність 

одиничних об’єктів дослідження у вигляді якісного визначення типів на основі 

притаманних їм спільних ознак та відмінностей.   

Компоративний метод використовувався при порівнянні політики 

Німеччини та СРСР відносно полонених, співставленні результатів політичної 

індоктринації військовополонених різних національностей, ефективності 

працевикористання представників різних національних та соціальних груп, 

співставленні продуктивності праці вільнонайманих робітників та 

спецконтингенту. 

Статистичний метод застосовувався при аналізі динаміки чисельності та 

національного складу військовополонених в таборах Півдня, складанні картини 

захворюваності та природних втрат контингенту, підрахунках виконання 

виробничих норм. 

У структурі методологічних принципів дослідження не можна не виділити 

описовий метод, що дозволяє скласти уявлення про історичний факт або процес, а 

також документально-ілюстративний метод, що вводить у вжиток документи 

минулої епохи, що надає опису і його аналізу більшу доказовість.   

Висновки роботи будуються на критико-аналітичному підході.  

Слід також додати, що робота над дослідженням проведена нами з позиції 

історії повсякденності, в центрі уваги якої реальність, що інтерпретується 

людиною, має для неї суб’єктивну значущість. В нашому випадку об’єктом 

дослідження виступає життєвий простір штучно створеної в СРСР соціальної 
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групи – військовополонених, їх поведінка в неприродному для себе середовищі та 

емоційні реакції на події.  

Отже, в основу представленого дисертаційного дослідження покладено 

принцип методологічного плюралізму, який базується на поєднанні різних 

підходів, методів, принципів наукового пізнання та наукових концепцій. 

Комплексне використання вищезазначеного методологічного інструментарію 

сприяло всебічному і об'єктивному розгляду проблеми в її цілісності, дозволило 

авторці досягти поставленої мети та забезпечило достовірність результатів 

дослідження.   

Проведений історіографічний аналіз свідчить про те, що завдяки частому 

згадуванню в науковій літературі проблема іноземних військовополонених Другої 

світової війни в СРСР виглядає достатньо вивченою. Проте дослідження 

військового полону розвивалися вкрай непослідовно впродовж тривалого часу, 

особливо в перший історіографічний період (40-ві – кінець 80-х рр. ХХ ст.), 

охарактеризований ідеологічним протистоянням часів «холодної війни». В СРСР, 

намагаючись уникнути розголосу про становище військовополонених в таборах 

НКВС, дану проблему піддали майже цілковитому забуттю. Єдиним 

виключенням стала діяльність антифашистських організацій військовополонених 

і питання відповідальності військових злочинців. Але ці тенденційні та 

«ідеологічно витримані» публікації були скоріше пропагандистським засобом, 

ніж об’єктивним викладом подій. 

Зарубіжна історіографія, хоча й розвивалася більш динамічно і охоплювала 

ширший спектр тем, але все ж мала певні недоліки. «Слабким місцем» її стала 

недоступність радянських архівних джерел, які зарубіжні, переважно 

західнонімецькі, історики намагалися компенсувати за рахунок мемуарів 

безпосередніх учасників подій. Іншим недоліком стало прагнення 

продемонструвати світу порушення Радянським Союзом міжнародних норм 

поводження з військовополоненими, а відтак, негуманні й нелюдські умови 

утримання в таборах НКВС.  
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І лише з кінця 80-х рр. ХХ ст. з’явилася можливість відтворення реальної 

історії радянського військового полону. На основі розсекречених архівних 

матеріалів, введених до наукового обігу, історики з різних країн, поступово 

позбавляючись ідеологічного пресингу та розширюючи дослідницьку 

проблематику, розпочинають вивчення історії радянського військового полону. 

Особливо помітно підвищився рівень спеціальних досліджень, опублікованих в 

останнє десятиліття. Неабиякою мірою цьому сприяв конструктивний діалог між 

вітчизняними та зарубіжними істориками. Втім, окремим аспектам військового 

полону, до яких відноситься використання праці військовополонених та 

мобілізованих цивільних громадян, поки що приділяється невиправдано мало 

уваги з боку дослідників. Практично відсутні роботи регіонального характеру на 

вказану тематику, особливо це стосується українського Півдня. Ця обставина й 

стала причиною звернення до теми представленої дисертації.  

Джерельною базою дослідження послужили різні за своїм походженням і 

різнопланові за змістом документи і матеріали, що зберігаються в центральних та 

місцевих архівах і опубліковані в спеціальних тематичних виданнях. Довгий час 

документи органів, що відповідали за організацію, утримання та трудове 

використання військовополонених в СРСР, зберігалися в так званих спецфондах, 

недоступних для дослідників. На жаль, частина документів продовжує 

залишатися там і зараз з грифом «Таємно», «Цілком таємно», «Для службового 

користування».  

Реконструкція цілісної картини перебування іноземних військовополонених 

Другої світової війни в СРСР можлива лише за умови звернення до розробки теми 

на регіональному рівні. Сьогодні, з відкриттям фондів місцевих архівів, перші 

кроки в даному напрямку вже зроблені. 
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РОЗДІЛ 2 

СТАНОВИЩЕ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ НІМЕЧЧИНИ ТА КРАЇН-

САТЕЛІТІВ В ТАБОРАХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ 

 

 

3.1. Умови утримання полонених ворожих армій 

 

Факт полонення військовослужбовців противника передбачає подальшу 

відповідальність за утримання й безпеку останніх. Але, на жаль, практика війни 

знівелювала цілий ряд норм міжнародного права та загальноприйнятих гуманних 

принципів ведення війни, що в результаті перетворилося для мільйонів 

військових бранців на справжні поневіряння, а багатьом вартувало життя.  

Відповідно до основного нормативно-правового документу – «Положення 

про військовополонених» від 1 липня 1941 р., що регламентувало умови 

перебування іноземних військовополонених в СРСР під час Другої світової війни 

та в повоєнний період, бранцям гарантувалося право на життя та особисту 

недоторканість, забезпечення житловими приміщеннями, медикаментами та 

продовольством. Заборонялося приниження гідності полонених, жорстоке 

поводження з ними. Полоненим солдатам та офіцерам дозволялося носіння 

військової форми, відзнак, холодної зброї. Офіцери та особи прирівнені до них 

розміщувалися окремо від решти полонених та отримували грошове утримання в 

розмірах, встановлених нормами. Військовополонені отримували право 

придбавати за власний кошт продукти харчування, одяг, засоби особистої гігієни, 

безмитно отримувати з батьківщини та нейтральних країн листи, грошові 

перекази та посилки [313, с. 271]. 

Слід відзначити, що в перші роки існування таборів НКВС задекларовані 

«Положенням» права забезпечувалися далеко не в повному обсязі, а умови 

утримання контингенту іноді виявлялися несумісними з елементарними 

санітарними нормами. Існувала низка причин як об'єктивного, так і суб’єктивного 
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характеру, що впливали на умови перебування іноземних військовополонених в 

радянських таборах: це, передусім, воєнні та повоєнні труднощі в країні, які не 

дозволяли здійснювати вчасну евакуацію полонених в тилові райони, налагодити 

адекватне продовольче, речове, медичне забезпечення, облаштувати побут 

військовополонених на рівні міжнародних норм. Складність в утриманні такої 

неймовірної кількості полонених, за яких потрібно нести відповідальність, 

нерідко на практиці призводила до порушення як міжнародного права, так і 

внутрішнього законодавства, яке, в свою чергу, являло суцільну прогалину, 

розвиваючись і вдосконалюючись паралельно розгортанню табірної мережі на 

території СРСР.  

Не маючи досвіду роботи з новим, захищеним міжнародними конвенціями 

контингентом, радянське керівництво, не підготовлене до надходження такої 

кількості полонених, запозичило, певною мірою, досвід роботу ГУТАБу з 

організації табірного режиму та утримання в'язнів. За даними професора 

О. Потильчака, ГУТАБ НКВС стало до того ж і джерелом кадрового та 

матеріально-технічного забезпечення новоствореного Управління у справах 

військовополонених та його структурних підрозділів [478, c. 122].   

Але попри певну спорідненість цих двох управлінь, як зазначає російська 

дослідниця Т. Щелокаєва, система таборів УПВ-УПВІ-ГУПВІ НКВС (МВС), 

створена з початком війни для утримання іноземного контингенту, не зливалася з 

табірною мережею ГУТАБу. Табори для військовополонених не входили до 

радянської пенітенціарної системи, хоча в деякій мірі виконували окремі функції 

останньої [484, c. 14]. А на думку професора О. Кузьміних, військовополонені 

розглядалися як категорія державна, а не приватна, і тому за роботу з 

військовополоненими НКВС несло відповідальність перед урядом [313, c. 273]. 

В подальшому нормативно-правова база військового полону продовжувала 

вдосконалюватись. Поступово зникали прогалини в радянському праві, які не 

дозволяли налагодити адекватний режим утримання військовополонених та в 

цілому перешкоджали повноцінному функціонуванню всієї системи УПВІ НКВС. 

Вони були згодом заповнені численними постановами, рішеннями РНК (РМ) 
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СРСР, підвідомчими актами – наказами та директивами НКВС (МВС) СРСР, 

УПВІ (ГУПВІ) НКВС (МВС) СРСР. За підрахунками дослідника А. Чайковського, 

за період з 1941 по 1956 рр. радянським урядом прийнято близько 60 рішень з 

принципово важливих питань режиму утримання та охорони військовополонених 

(інтернованих), їх матеріального, продовольчого та медико-санітарного 

забезпечення, трудового використання [252, c. 42]. На їх основі згодом розроблені 

численні відомчі нормативні акти, яких лише УПВІ (ГУПВІ) НКВС (МВС) СРСР 

в зазначений період видано близько трьох тисяч [398, c. 47].     

До осені 1944 р., не бажаючи обтяжувати себе конвоюванням та відправкою 

бранців в тил, останніх часто розстрілювали просто на місці полонення. Так, 9-10 

квітня 1944 р. при визволенні міста Одеси розстріли відбувалися в сквері ім. 

Мойсеєнко (нині ім. Г. Гамова) і навіть в одеських дворах. В серпні 1944 р. 

розстріли військовополонених здійснювалися в Тарутинському районі Одеської 

області. Але, за свідченнями учасників цих подій, з літа 1944 р. подібні акції 

припинилися, адже знищення військовополонених категорично 

заборонялось [254, c. 76-77].  

Колишній співробітник англійської військово-морської розвідки 

Д. Маклахлан досить виразно описує душевний стан людини, що потрапила в 

полон: «Обстановка, в яку потрапляє військовополонений, принизлива, а для 

чуттєвих людей просто болісна. Військовополонений втрачає не лише свободу, 

але й право на усамітнення і навіть право бути людиною» [225, c.180]. Тут слід 

також додати, що життя військовополоненого, як ми можемо переконатися з 

архівних справ, насправді нічого не вартувало, і будь-якої миті фізичне та 

психічне здоров'я його цілком залежало від співробітників таборів: конвоїрів, 

військових лікарів і т.д. І нерідко у бранців війни відбиралося навіть останнє 

загальнолюдське право: бути належним чином похованими. 

Щодо українського Півдня, то історія військового полону починається тут 

13 листопада 1943 р. – з передислокацією табору № 100 з селища Усть-Шора 

Моркінського району Марійської АРСР до м. Запоріжжя. Щоправда, на місце 

нової дислокації табір прибув лише в лютому 1944 р. [151, арк. 25].  
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В подальшому Південь України в системі установ радянського військового 

полону представлено дев’ятьма таборами: Херсон №№ 214, 418; Миколаїв № 126; 

Одеса № 159; Котовськ № 426; Рені № 38 (фронтовий пересильний табір при 

Управлінні 3-го Українського фронту); Запоріжжя №№ 100, 414; Мелітополь 

№ 424. Деякі з них (як наприклад, табір № 426 у Котовську, або № 214 в Херсоні) 

функціонували недовго, але стали тимчасовим притулком для багатьох жертв 

війни, а  для декотрих – місцем останнього спочинку.  

Лімітна наповнюваність таборів теж була різною. Найбільший з них – 

Запорізький № 100 мав ліміт контингенту 20000 чол. [117, арк.16], а найменший – 

Херсонський № 214 – 2000 чол. [117, арк. 45].  

Найбільша концентрація бранців в таборах Півдня, за підрахунками 

О. Потильчака, припадає на початок 1946 р.: близько 60000 осіб, а найменша – 

близько 20000 – станом на 1 січня 1950 р. [478, с. 685-686]. 

Кожен табір складався з органів управління, що розміщувалися в обласних 

центрах та великих містах, табірних відділень та пунктів. В структурі управління 

кожного табору передбачалося: керівництво табору (начальник, комісар, 

заступники начальника табору), канцелярія та відділення (політичне, обліково-

розподільче, господарське, фінансове, санітарне), а також команди внутрішньої та 

пожежної охорони. Кожен з цих підрозділів мав свої функції та штат. На правах 

особливого знаходився відділ (відділення), до завдань якого входило оперативно-

чекістське обслуговування військовополонених. Виведений з підпорядкування 

управління табору, даний підрозділ мав власну канцелярію, переписку та ін. 

[252, с. 32].  

Кожному табору військовополонених присвоювався умовний номер [207, с. 

128]. Крім таборів, номери також присвоювались табірним відділенням та 

спецшпиталям, а пізніше – робітничим батальйонам інтернованих. Для таборів 

передбачалося використання номерів з 1 по 550. При ліквідації табору умовний 

номер анулювався і більше не використовувався. У випадку передислокації 

табору до іншого регіону – номер залишався за ним і надалі [252, с. 80].  
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Щодо робочих батальйонів, то їх нумерація передбачалася з 1000 по 9999. 

Наприклад, на території Запорізької області знаходилися робочі батальйони за 

№№ 1501- 1510 [252, с. 85].  

Табірні відділення розташовувались поблизу великих промислових об’єктів, 

будівництв, залізниць та шосейних доріг. Їх дислокація залежала від наявності 

придатних приміщень, можливості організації охорони контингенту, відстані до 

місць робіт тощо [372, с. 168]. Але оскільки спецконтингент надходив з фронту у 

великій кількості – саме виробнича необхідність ставала визначальним фактором 

при його розміщенні, а можливості окремого табору чи його відділення прийняти 

потрібну кількість бранців до уваги не бралися. А тому утримання полонених 

часто супроводжувалося порушенням медико-санітарних норм [441, с. 15].  

Так, на запит міністра МВС СРСР С. Круглова розмістити додатково 20000 

військовополонених в м. Миколаєві, керівництво табору № 126 повідомило, що 

зробити це не має можливості. Як варіант, пропонувалося використати колишні 

німецькі колонії, розташовані в 60-70 км від міста, що представляли собою 

селища в 700-800 дворів, віддалені від залізничної станції на 15-20 км. Але за 

умови поселення військовополонених на території останніх, використовувати їх 

працю в даній місцевості все одно було б ніде. Крім того, селища ці потребували 

кардинального переобладнання для потреб контингенту: облаштування 

харчоблоків, лазень, пралень і т.д. [127, арк. 26].  

Задля забезпечення контингенту військовополонених достатньою кількістю 

сільськогосподарської продукції, в структури управлінь таборів включалися 

підсобні господарства. Відповідно до постанови РНК СРСР № 337 від 3 квітня 

1944 р. «Про порядок використання продукції підсобних господарств підприємств 

та установ» та наказу Наркомторгу № 152 від 2 квітня 1944 р. продукція 

підсобних господарств Головних управлінь, управлінь та відділів НКВС СРСР, 

управлінь та відділів НКВС-УНКВС, шкіл НКВС, міліції тощо, 

використовувалася, після здачі за держпоставками, засипки насіннєвих фондів та 

витрат на виробничі потреби, для покращення харчування відповідних 

контингентів в їдальнях і буфетах понад нормованого постачання [181, арк. 5]. 
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Для виконання господарських робіт використовувалась робоча сила контингенту 

оздоровчих команд, занадто слабкого для важкої роботи на промислових 

підприємствах. Організація праці здійснювалась побригадно на чолі з 

вільнонайманими бригадирами [174, арк. 14].  

Так, підсобне господарство в структурі управління табору № 126 засновано 

як табірне відділення №6 в 1945 р. на відведених держфондівських землях 

колишньої німецької колонії Ново-Данциг Баштанського району Миколаївської 

області. Земельний масив у кількості 1102 га, закріплений за господарством, 

використовувався згідно з рішенням облвиконкому [174, арк. 10]. Маємо 

детальний опис даного господарства зі спогадів колишнього бранця табору № 

126: «Ми одягнені в легкі літні брюки, які носять російські солдати, російські 

сорочки, солдатські кепки, кальсони, онучі та солом'яні сандалі, які ми можемо 

викинути вже через кілька днів. Весь одяг потертий і тонкий, але чистий. Ми 

стоїмо біля воріт, охоронець має відібрати групу. Тридцять чоловік відібрано. 

Перед воротами табору чекає вантажівка. Ми піднімаємося насилу, більшість з 

нас взято безпосередньо з лікарняного ліжка. Нам не було часу для того, щоб 

знову повільно звикати до роботи... У таборі ми отримали ранкову і денну норму 

супу одночасно… На вечерю ми несемо з собою продукти в рюкзаках. Вечеря 

повинна варитися вже в колгоспі… В місячному світлі ми бачимо перед собою 

три величезні намети. Довжина цієї наметової квартири близько 20 м, а ширина 4-

5 м. Перед цим наметом – три намети меншого розміру. В першій живе… 

молодший лейтенант, який один керує степовим табором. Поряд стоїть намет 

німецького коменданта табору. Його прізвище Мейер, і він потрапив в полон ще 

під Сталінградом. Далі, біля кухні, – намет з продовольством. Там також спить і 

кухар…» [268, с. 40-41].  

Функціонувало подібне господарство й на ст. Розівка Запорізької області, 

що входило до структури управління табору № 100 [478 с. 484]. Саме 

функціонування підсобних господарств дозволило налагодити харчове 

забезпечення військовополонених, що стало особливо актуальним в голодні 1946-

1947 рр. Наприклад, за свідченням колишнього співробітника табору № 126, 



54 
 

жителя м. Миколаєва А. Дмитрієвича, в 1947 р. врожай з підсобного господарства 

табору перевищував врожай всіх сусідніх колгоспів та радгоспів. Харчувалися 

полонені Ново-Данцігу краще, ніж селяни навколишніх сіл. Режим утримання в 

підгоспах послаблювався, а отже, переведення військовополонених з табору в 

підсобне господарство розцінювалося бранцями, як найкраще заохочення. Окрім 

того, що харчувалися в них значно краще, в морально-психологічному сенсі 

ситуація також корінним чином відрізнялася, адже озброєними солдатами 

ретельно охоронялася лише зона. Всі полонені підгоспів фактично були 

розконвойовані [459].  

Табір військовополонених – зона, обнесена колючим дротом в дві нитки, 

висотою в 2,5 м. З внутрішнього боку – попереджувальна зона (на відстані 5 

метрів від основної) в 5 ниток колючого дроту, а також попереджувальні знаки. 

По периметру зони – сторожові вежі. Охорона здійснювалася добовими постами. 

В нічний час, в разі потреби, охорона посилювалася ще одним додатковим 

постом, блок-постами та вартами для огляду місцевості вночі [127, арк. 99]. 

Особовий склад управлінь таборів, зазвичай, комплектувався з учасників бойових 

дій, визнаних обмежено придатними для фронту [462].  

Як правило, табори НКВС створювалися на місці колишніх 

напівзруйнованих «шталагів» та «дулагів», де в роки війни утримувалися 

радянські військовополонені. З документів НКВС відомо, що будівлі житлового 

фонду табору № 126 в м. Миколаєві раніше займали робітники суднобудівного 

заводу ім. 61 комунара [127, арк. 38]. За житло могли слугувати і будь-які 

просторі будівлі, здатні вмістити велику кількість людей, але не завжди придатні 

для їх утримання. Госпоргани, на потребу яких створювався чи 

передислоковувався конкретний табір, також спеціально будували для 

військовополонених бараки. Так, для контингенту запорізького табору №424, 

передислокованого з м. Києва для забезпечення дорожньо-будівельних робіт 

Будівництва №8 ГУШОСДОРу для спорудження автомагістралі Москва-Харків-

Сімферополь, госпорганом надано каркасно-засипні бараки, юрти, а в літній 

період – намети армійського типу [155, арк. 15].  
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В документах НКВС, що зберігаються в архіві УМВС України в 

Миколаївській області, подається досить точний опис табору № 126, який 

дозволяє відтворити цілісну картину розташування та функціонування даного 

об’єкту. Так, розміщувався він в селищі Темвод, на правому березі р. Інгул, в двох 

кілометрах від міста. На території центрального табору знаходився 21 корпус, з 

яких 2 облаштовано під лазарет, 1 – під санпропускник, 4 – під оздоровчу 

команду. Решта використовувалась для проживання військовополонених [119, 

арк. 30]. 

Житлові корпуси табору являли собою двоповерхові кам'яні будівлі 

стандартного типу коридорної системи. В кожному корпусі знаходилося по 42 

кімнати площею 16 м
2
 та 4 вбиральні (по 2 на кожному поверсі). Але останні, як 

правило, не працювали. Всі військовополонені розподілялися на бригади і 

компактно розміщувалися в корпусах по 10-15 бригад (300-400 осіб) на чолі з 

бригадирами. В корпусах призначалися старші по корпусу і окремо призначався 

старший по зоні – всі з числа полонених [119, арк. 34]. 

Як відомо, аж до початку 1946 р. система військового полону в СРСР 

характеризується масовою загибеллю бранців. Значна частина 

військовополонених помирала вже на етапі евакуації до тилових районів. Окрім 

конвою, бранців в дорозі супроводжували хвороби і часті акти насильства з боку 

військових і мирного населення, яке ще пам’ятало жахіття окупаційного режиму 

та намагалося у такий спосіб помститися за свої нещодавні страждання. Отож, до 

стаціонарних таборів контингент, вцілілий під час етапування, надходив вкрай 

знесилений та хворий. Самі ж табори, як на Півдні, так і по всій Україні, 

облаштовувались з порушеннями норм як міжнародного, так і внутрішнього 

радянського законодавства, адже санітарно-побутові умови, в яких розмістили 

військовополонених, поставили останніх на межу виживання. Колосальна 

смертність стала наслідком банальної непристосованості режимних об’єктів до 

утримання такої кількості контингенту. Особливо гостро відчувалася ця 

непідготовленість в умовах суворої зими. Перш за все, не вистачало придатних до 

утримання контингенту приміщень. З огляду на це, начальникам УНКВС 
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республік та начальникам таборів надіслано директиву «Про необхідність вжиття 

заходів з покращення санітарно-побутових умов утримання військовополонених» 

від 15 травня 1943 р. НКВС вимагав привести в зразковий санітарний стан 

житлові приміщення та території таборів, покращити санітарний обробіток 

військовополонених, медичне обслуговування, харчування та налагодити речове 

постачання [207, с. 328]. Але реальність 1943-1944 рр. виявилася далекою від 

здійснення цих благородних намірів керівництва НКВС. Мине щонайменше три 

роки, поки матеріально-технічне становище радянських таборів, а відтак і 

фізичний стан спецконтингенту в них, почне хоча б частково відповідати 

міжнародним нормам. Так, колишній військовополонений М. Штрайдел згадує 

«Дві стайні слугують нам житлом. Однак місця там настільки мало, що ми 

можемо спати тільки впритул. Все ще у нас немає соломи, і мусимо лежати на 

голій землі. Вкриваємося верхнім одягом. При цьому ми маємо бути ще 

задоволені, адже ще 1000 бранців прибули в наш табір… Вони вдягнені в тонкі 

російські літні форми і зношені бурі пальто. Це їх єдиний захист проти холоду 

ночі. Вони всі повинні спати під відкритим небом… Стайні належать нам, так як 

ми повинні працювати. Інші занадто слабкі для цього. Вони також занадто слабкі, 

звичайно, щоб лежати під відкритим небом, та ще й в листопаді. Але хто запитує 

про це…» [268, с. 31]. 

З метою здійснення контролю за житловим фондом, санітарно-побутовими 

умовами в таборах здійснювалося регулярне інспектування останніх офіцерами 

УПВІ, які виявляли недоліки в роботі таборів та визначали обсяг необхідної 

допомоги кожному окремому табору. При цьому у звітах відповідних комісій 

умови проживання бранців часто «прикрашалися», зокрема, вказувалося, що 

режим утримання військовополонених в таборах НКВС, запроваджений 

відповідно до інструкції «Про порядок утримання військовополонених в таборах 

НКВС», забезпечував дотримання всіх правових положень. Насправді ж, не всі 

табори і не завжди могли забезпечити своїм бранцям гідне їхнього статусу 

проживання.  
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На основі результатів подібних перевірок начальники таборів отримували 

вказівки та рекомендації щодо подальшого вдосконалення методів роботи з 

контингентом. Так, за результатами обстеження стану табору № 126 комісія під 

керівництвом заступника начальника УНКВС Миколаївської області полковника 

В. Єрофеєва 16-22 жовтня 1944 р. виявила наступне. Санітарний стан зони 

центрального табору визнано задовільним. Але, разом з тим, вказувалось, що 

житлові корпуси перевантажені військовополоненими, потребують дрібного 

ремонту, електричного освітлення, скління вікон, які в багатьох місцях забиті 

фанерою. Місцями в вікнах відсутні віконні рами [127, арк. 30].  

Більшість полонених спала на підлозі, а про постільну білизну годі й 

думати. Найстрашніше, що деякі корпуси взимку за відсутності палива зовсім не 

опалювались, то ж не дивно, що військовополонені гинули цілими бараками. 

Щоденною проблемою став пошук дров навіть для приготування їжі. Дрова, 

заготовлені в Житомирській області, не могли доставити через відсутність 

вагонів. Полонені, аби зігрітися, мусили самі приносити дрова з об’єктів, на яких 

працювали.  

Житлові корпуси військовополонених не забезпечувалися ні твердим (ліжка 

чи нари, вішаки), ні м'яким (постільна та натільна білизна, рушники) інвентарем. 

Виняток складали кімнати, які займали бригадири, старші поверхів та 

господарська обслуга. Підстилками для військовополонених слугували очеретяні 

мати, але їх на всіх не вистачало. До того ж, в кімнатах лютували клопи.  

Вода надходила до табору із заводу № 445 (ім. 61 комунара). Вона 

подавалась прямо з річки неочищеною, але систематично хлорувалася. Та це не 

впливало на її смакові та бактеріологічні властивості, адже вона часто бувала 

солоною на смак та нерідко ставала причиною кишково-шлункових 

захворювань [127, арк. 30 зв.]. Питної води в таборі взагалі не було, так як при 

відступі німців з Миколаєва зруйновано водогінну систему та електростанцію, а 

відтак труднощі з водопостачанням відчувало все населення міста.   

На території зони центрального табору знаходилась лазня, збудована по 

типу санпропускника, з пропускною здатністю 200 чол/год., 14 душових, 2 
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дезкамери. Працювала перукарня, яку обслуговувало 8 перукарів-

військовополонених, але зазначалося погане забезпечення інструментом. 

Санобробка військовополонених мала проводитись раз на тиждень, але через 

перебої у водопостачанні та відсутність палива здійснювалась нерегулярно. 

Пральні в таборі не було і білизна пралася в дворі в ночвах. Пізніше її все ж 

облаштували, але за відсутності сушарки, води та палива вона не забезпечувала 

потреб табору [127, арк. 120 зв].  

Не відповідала лімітній чисельності контингенту і пропускна спроможність 

лазень, пралень, перукарень та дезкамер запрізького табору № 100, внаслідок чого 

порушувалась комплексна санітарна обробка [213, с. 93].  

Табірні кухні аж до кінця 1945 р. знаходилися переважно в незадовільному 

стані: недостатньо освітлені, вогкі, без вентиляції. В кухні миколаївського табору, 

наприклад, відвалювалась штукатурка, стіни брудні та закопчені внаслідок 

використання мазуту для приготування їжі за відсутності твердого палива. Кухарі 

працювали без спецодягу, хоча у наявності він був. Також не було приміщення 

для їдальні, і їжа роздавалася прямо в житлових корпусах [127, арк. 121].  

Отже, житловий фонд таборів до зими 1944-1945 рр. не підготовлено. Це, 

звичайно, призвело до колосальної смертності контингенту. Причому смертність в 

осінньо-зимовий період, зазвичай, зростала. Якщо за п'ять місяців існування 

табору № 126 (травень-вересень) померло 30 осіб (з них 22 – від дистрофії ІІІ 

ступеню), то з наближенням холодів ситуація зі смертністю стала критичною: в 

жовтні 1944 - лютому 1945 рр. контингент зменшився на 1995 військовополонених 

[127, арк. 13, 125 зв.].  

Зі спогадів німецького бранця, переведеного з херсонського табору до 

Миколаєва: «Спочатку, звичайно, санпропускник. Весь одяг довелося віддати. 

Кожен отримав шматок мила й направився в душ. Вода доволі тепла. Це велике 

благо для нас, адже в Херсоні в нас ледь вистачало води для миття рук. Після 

душу ми збираємося у великому неопалюваному приміщенні. Чим тісніше ми 

притиснемося один до одного – тим тепліше…» [268, с. 31]. Не в кращому стані 

знаходилися в 1944-1945 рр. житлові корпуси запорізького табору №100. 
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Незадовільним залишалося харчування й матеріально-речове забезпечення 

бранців, що вцілому відповідало загальнорадянським тенденціям розвитку 

системи полонення відповідного періоду [151, арк. 64]. 

Ситуація ускладнювалась тим, що полонені надходили до стаціонарних 

таборів вкрай ослаблені, в стані хронічного недоїдання, виснажені, хворі, 

роздягнені, босі. Значна їх частина виявилася настільки виснажена, що не тільки 

не могла працювати, а й просто пересуватися без сторонньої допомоги. З 8630 

чол. військовополонених, які з травня по вересень 1944 р. прибули до табору 

№ 126, вже хворіли на дистрофію різного ступеню 1603 особи [127, арк. 40].  

Щодо речового забезпечення на початковому етапі функціонування таборів 

НКВС, то його фактично не було. У більшості таборів в перший післявоєнний рік 

доношували те, що залишилося з війни. Речове майно, в основному, надходило 

браковане, таке, що потребувало ремонту. Отже, при управліннях таборів 

організовувались майстерні з ремонту одягу та взуття, де працювали самі 

військовополонені. 

В листі С. Круглова начальнику тилу Червоної армії, генералу армії 

А. Хрульову говорилося: «З огляду на те, що Ваші розпорядження про 

поліпшення порядку утримання військовополонених у батальйонах НКО не 

виконані, прошу вдруге зобов'язати відповідний апарат НКО звернути особливу 

увагу на наявні в батальйонах недоліки та вжити відповідних заходів до усунення 

їх в найкоротший термін. У першу чергу рекомендую звернути особливу увагу: 

1) на створення нормальних побутових умов для військовополонених з тим, щоб 

зберегти робочу силу, призупинити смертність і захворюваність серед них; 2) на 

створення спеціальної шпитальної мережі для розвантаження батальйонів від 

хворих військовополонених, які потребують стаціонарного лікування; 3) на 

створення необхідних умов для створення нормальної охорони і конвоювання 

військовополонених, а також регулярне надання про них всіх даних 

статистичного персонального обліку, потрібних НКВС СРСР» [207, с. 218].  

Велика кількість контингенту в таборах призводила до перевантаженості 

житлових приміщень, що ставало причиною виникнення епідемій, а відтак 
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значного фізичного ослаблення контингенту та підвищеної смертності. 

Наприклад, загальна площа житлового фонду миколаївського табору в жовтні 

1944 р. складала 9984 м
2
 при наявній кількості 8334 чол. військовополонених. 

Тобто на кожного бранця припадало всього лише 1,3 м
2
 площі [127, арк. 30]. Ще 

гірше з життєвим простором склалося у військовополонених запорізького табору 

№414: тут на одну особу припадало 0,9 м
2
 житлової площі [164, арк. 16]. 

Окрім центральної зони табору, окремі табірні відділення розміщувались на 

виробничих об'єктах, що потребували додаткової робочої сили. Кількість їх не 

була статичною і варіювалася відповідно до виконання народногосподарських 

завдань в регіоні.  

В Одесі зона центрального табору розміщувалась на Шкодовій горі, поблизу 

нафтопереробного заводу, а його відділення розташовувалися в будинках по вул. 

Троїцькій, 8 (на розі вул. Канатної), на вул. Косвеній, в районі Староконного 

ринку. В Люстдорфі (Чорноморка) полонені розміщувалися в корпусах одного з 

місцевих санаторіїв. Частину контингенту, який працював на відновлення 

Одеського морського порту, утримували в приміщенні нинішнього техучилища на 

вул. Приморській [491]. Також функціонували табірні відділення в Котовську, 

Рені, Ізмаїлі.  

Запорізький табір № 100 розгорнув свої філіали в містах Дніпродзержинськ, 

Нікополь на таких промислових гігантах як «Запоріжсталь», «Дніпрогес», 

Коксохімічний завод тощо. 

Миколаївський табір представляли відділення на заводі ім. А. Марті № 444, 

заводі ім. 61 комунара № 445, цегельному заводі в селищі Новий Буг, 

Миколаївському морському порту та ін. підприємствах та будівництвах. 

До речі, санітарно-побутові умови в табірних відділеннях часто виявлялись 

кращими, ніж в центральному таборі. В довідці про використання 

військовополонених по відновленню миколаївських заводів № 444 та № 445 

Наркомсудпрому зазначалося, що в табірному відділенні № 1, яке знаходилося на 

території заводу № 444, військовополонені утримувалися в значно кращих 

умовах, ніж в зоні центрального табору. Житлові корпуси представляли собою 
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одноповерхові кам'яні бараки стандартного типу. З 5-ти корпусів, 1 

використовувався під оздоровчу команду, амбулаторію та ізолятор. Для житла 

військовополоненим додатково виділено ще 5 наметів. З наближенням холодів 

бранців з наметів переведено до бараків, в результаті чого, правда, відмічалася 

перенаселеність та значна захаращеність житлових приміщень [127, арк. 31-

31 зв.]. Всі військовополонені розміщені в чистих та обладнаних ліжками, нарами, 

матами приміщеннях. Харчоблок теж знаходився в хорошому стані, харчування 

видавалося регулярно, без затримок. Їдальні не було, і їжу роздавали прямо під 

відкритим небом. Всі військовополонені регулярно проходили санобробку через 

кожні 10 днів [170, арк. 61]. В цей же час центральне відділення, що 

обслуговувало завод № 445, знаходилося в антисанітарному стані. 

Військовополонені протягом кількох місяців не проходили санітарну обробку. 

Внаслідок цього спостерігалася масова завошеність та шкірні захворювання [170, 

арк. 61 зв.].  

На кінець 1946 р. ситуація з матеріально-речовим забезпеченням бранців 

дещо покращилася, і в звітах управлінь таборів вказувалося, що приміщення 

вимогам осінньо-зимового періоду відповідають, одягом та взуттям полонені 

повністю забезпечені. 

У бранців згодом з’явився один привілей, якого позбавлено радянських 

громадян: електричне освітлення. «Так як у російських робітників, для яких 

збудували квартири поряд з нашим табором, не було електричного світла, ми 

повинні були завішувати наші вікна на цій стороні табору, – пригадує 

М. Штрайдел. – Втім, це була негарна картина: полонені із святковим освітленням 

в оселях та російські цивільні робітники… з гасовою лампою. У нас було добре 

освітлення довгими зимовими ночами і тепла кімната» [268, с.52].  

Запорукою гарної фізичної форми військовополонених було регулярне та 

повноцінне харчування. Рівень організації харчування військовополонених та 

інтернованих залежав від багатьох обставин: від пори року, місця дислокації 

табору, його матеріальної бази тощо. У прифронтових районах полонені, як 

правило, харчувалися лише сухим пайком, або ж, як виняток, їх годували з 



62 
 

польових кухонь частин діючої армії, фронтових приймально-пересильних 

таборів. Сухий пайок передбачався в більшості випадків і на нетривалий (1-

2 денний) етап [252, с. 165].  

В додатку до «Тимчасового положення про табори-розподільники НКВС 

СРСР для військовополонених» оголошувалися норми утримання 

військовополонених та інтернованих, затверджені постановою РНК СРСР від 30 

червня 1941 р. та від 6 серпня 1941 р. Добовий продовольчий пайок за цими 

нормами досить вбогий: 400 г житнього хліба, 20 г муки другого сорту, 100 г 

крупи, 500 г овочів та картоплі, 20 г чаю-сурогату, 10 г томат-пюре, 100 г риби, 20 

г рослинної олії, 30 г солі та 20 г цукру. Як бачимо, в даному раціоні повністю 

відсутнє м´ясо та інші білки тваринного походження, за винятком риби. Цього 

виявилося явно недостатньо для покриття енергетичних затрат важко працюючих 

людей. 

Для полонених, які знаходились в лікувальних установах таборів та 

приймальних пунктах НКВС, встановлювалися покращені норми харчування за 

рахунок м'яса, пшеничного хліба, яєць, вершкового масла, бобових, сухофруктів 

та ін. [207, с. 67].  

Згодом норми продзабезпечення стали більш диференційованими: згідно з 

Постановою ДКО від 5 квітня 1943 р. № 312 сс видано наказ НКВС від 9 квітня 

1943 р. № 00683 «Про зміну норм продовольчого постачання 

військовослужбовців», відповідно до якого пайок працюючих збільшувався на 

25% і видавався в залежності від денного виробітку. Вводилися спецнорми для 

хворих та ослаблених військовополонених, а також для офіцерського складу та 

генералітету [291, с. 171].  

Директивою НКВС від 20 травня 1944 р. запроваджувалося додаткове 

харчування для шпитальних хворих, зокрема, хворих на дистрофію, а також для 

контингенту, який перебував в оздоровчих командах строком до трьох місяців. 

Так, згідно норми добова надбавка вищезазначеним категоріям становила 20 г 

вершкового масла, 30 г рису, 30 г м’яса, 40 г риби, 20 г цукру, 10 г згущеного 

молока та 3 дози вітаміну С [151, арк. 109.]. 
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18 жовтня 1944 р. директивною вказівкою НКВС введено нові норми 

продовольчого забезпечення, згідно з якими загальна денна норма збільшувалась 

на: 7 г цукру, 7 г жирів та 100 г картоплі. Калорійність при цьому виросла до 2000 

калорій, що все одно було недостатнім з урахуванням важкого фізичного 

навантаження [290, с. 111]. Для зайнятих на важких роботах при виконанні 

встановлених норм виробітку від 100% і вище додавалася 25% надбавка плюс 

одна гаряча страва (м’ясних-рибних продуктів – 50 г, круп – 50 г, жирів – 10 г). 

Хліб для зайнятих на важких роботах видавався в залежності від виконання 

встановлених норм виробітку: до 50% – 550 г, 50-80% – 700 г, 80-100% – 750 г, 

100 та більше % – 800 г [151, арк. 238 зв.].   

Незважаючи на те, що у висновках різноманітних комісій та актах перевірки 

санітарно-побутових умов таборів зазначалося, що харчування 

військовополонених, в цілому, відповідало вимогам, але необхідного місячного 

запасу продуктів, передбаченого нормами в таборах, як правило, не було. Через 

відсутність палива спостерігались перебої в отриманні військовополоненими 

гарячої їжі. Іноді їжа видавалася навіть о 2-3 години ночі, а іноді обмежувалися 

сухим пайком [127, арк. 121]. Якість хліба залишалася низькою: з підвищеною 

вологістю, з великою часткою домішок пшоняного та ячного борошна. Також 

нормою стала одноманітність раціону, перебої в постачанні жирів та овочів, 

заміна одних продуктів на інші, часто з меншою харчовою цінністю. Наприклад, 

картоплю повністю могли замінити крупами [127, арк. 121], а м’ясні продукти – 

солоною рибою та яєчним порошком [127, арк. 127].  

На жаль, адміністрацією таборів й без того невеликі норми харчування 

часто занижувались, через нерегулярність продовольчого постачання, тож не 

дивно, що фізичний стан бранців продовжував залишатись незадовільним, 

виникали випадки захворювання на дистрофію, підвищена смертність стала 

буденним явищем тогочасної табірної дійсності. 

Зменшення норм харчування сприймалося деякими бранцями не інакше, як 

підготовкою до нової війни: «Вони економлять, створюють запаси, тому що 

відчувають наближення війни. Росіяни хоча й перемогли, але не мають грошей, у 
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них нема чого їсти, народ потрібно охороняти, інакше може спалахнути 

революція», – робить висновок один з бранців табору № 126 [127, арк. 210]. 

2 березня 1945 р. виходить розпорядження НКВС СРСР «Про прийняття 

рішучих заходів з наведення порядку в таборах військовополонених», в якому 

С. Круглов вказував, що стан військовополонених продовжує залишатися 

незадовільним, пояснюючи це невиконанням наказів та директив НКВС про 

умови утримання та норми харчування військовополонених табірними 

адміністраціями. Зокрема Круглов наголошував, що правильна організація 

харчування значною мірою вирішує питання покращення фізичного стану 

полонених, підкреслюючи важливість та першочерговість цього завдання [207, 

с. 68]. Це не продиктовано батьківською турботою про контингент таборів. 

Збереження міцного трудового фонду – основна мета УПВІ, а хронічне 

недоїдання ставило під загрозу запланований «трудовий подвиг» 

військовополонених на користь СРСР. 

Найстрашнішими голодними роками в таборах були 1944 – початок 1945 

рр., а також осінь 1946 – кінець 1947 рр., коли розпочався голод. Калорійність їжі 

військовополонених (2000-2100 ккал) у більшості випадків не відповідала 

енергетичним затратам, адже останні задіяні на важких будівельних роботах. Крім 

того, добовий калораж не був сталим, часто знижуючись в осінньо-зимовий 

період (до 1800 ккал), хоча для збереження продуктивності праці полонених та їх 

гарної фізичної форми в холодну пору якраз таки необхідно його підвищувати. Це 

стало межею виживання, та все одно не перешкоджало інтенсивній трудовій 

експлуатації контингенту.  

Добова норма для хворих лазарету встановлювалася у 2500 калорій. Разом з 

тим, табірні лазарети систематично недоодержували хлібного раціону, м'ясних 

консервів. Більше того, в окремих таборах хворі не забезпечувались навіть 

окропом через відсутність палива та нестачу води [127, арк. 122]. 

В результаті зниження продовольчих норм, в таборах побутували крадіжки 

продуктів харчування. Так, двоє військовополонених 2-го табірного відділення 

табору №126 викрали м’ясних консервів 12,7 кг, рибних – 7,420 кг, сала – 7,5 кг, 
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печива – 3,440 кг, рису – 3,6 кг, цигарок – 2175 шт., тютюну – 300 г, сірників – 41 

коробку і заховали на смітнику на території табору. 28 грудня 1946 р. військовий 

трибунал Миколаївської області засудив злодіїв-невдах до 7-ми та до 5-ти років 

тюремного ув’язнення [127, арк. 261].  

Важливим фактором, що відбивався на фізичному стані та захворюваності 

військовополонених, став їх пригнічений моральний стан через невизначеність 

своєї подальшої долі, постійну тривогу про можливе подовження строку 

перебування в полоні. За словами одного з них, Макса Кренцлера, «...в таборі 

перебувати уже неможливо, військовополонених гонять на роботу, як худобу на 

пасовище. Немає ніякого бажання працювати та знаходитись в таборі. Краще б 

утекти...» [127, арк. 277 зв.]. 

Особливо занепадницькі настрої ставали помітними з наближенням осінньо-

зимового сезону. Адже за відсутності теплого обмундирування, взуття та 

пристосованих до суворих кліматичних умов приміщень, зниження норм 

харчування та відміною додаткового харчового утримання восени 1946 р. 

спостерігалося загальне ослаблення контингенту та підвищена захворюваність 

«Краще вони відразу б застрелили нас, ніж повільно помирати з голоду» – так 

думала значна частина військовополонених [127, арк. 277 зв.]. А поміж тим, 

врожай овочів в підсобному господарстві в Новоданцигу восени 1946 р. зібрали 

досить непоганий, але, за висловом одного з бранців, «гарний врожай і поганий 

суп – це так поєднується в Росії» [268, с. 50]. 

Цікаво, що норми харчування для військовополонених німців та японців 

дещо різнилися між собою. Наказом міністра внутрішніх справ № 450 від 15 

листопада 1946 р. змінювалися норми продовольчого постачання для 

військовополонених німців та японців. Раціон японців поповнений рисом та 

крупами, а натомість зменшувалася кількість хлібного та овочевого раціону 

порівняно з раціоном німецьких військовополонених. Офіцерам, до капітана 

включно, хліб, крупи, картопля та овочі видавалися в залежності від виконання 

норм виробітку, офіцерам від майора та вище – за основною нормою [213, с. 136-

137]. 
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Бригадирам, командирам батальйонів, рот, взводів, начальникам дільниць, 

їх помічникам, десятникам з військовополонених хліб видавався за нормами 

нарівні з членами бригади. Для ослаблених полонених, а також зайнятих на 

важких фізичних роботах передбачалася підвищена норма цукру. Для звільнених 

від робіт хліб видавався за нормою: для німців – 500 г на добу, для японців –300 г 

на добу [213, с. 137]. 

З 1 жовтня 1946 р. відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК 

ВКП(б) № 2188-89сс від 27 вересня 1946 р. для військовополонених відмінялася 

встановлена наказом МВС СРСР № 00540 1945 р. додаткова 25% надбавка по 

хлібу і крупам до основної норми. У зв'язку з цим, відмінено пункти цього ж 

наказу про диференційовані норми для військовополонених. Видача хліба 

військовополоненим всіх категорій здійснювалася за основною нормою. 14 

жовтня того ж року директивою МВС скасовано і видачу додаткових гарячих 

страв навіть тим військовополоненим, які виконували (перевиконували) норми 

виробітку, а з 1 грудня – хворим і ослабленим. Добовий раціон 

військовополоненого знизився з 3200 до 2368 калорій. Тобто, бранців поставили 

на межу виживання [252, с.158].  

Відповідно до розпорядження міністра внутрішніх справ від 18 грудня 1946 

р. начальникам управлінь таборів знову дозволялося встановлювати 

диференційовані норми видачі хліба, круп та овочів військовополоненим всіх 

категорій (окрім офіцерів від майора та вище німецької національності та 

офіцерів та генералів інших національностей) в залежності від виконання норм 

виробітку. За підсумками роботи тижня встановлювалися диференційовані норми 

харчування на кожен наступний тиждень. Ці норми визначалися комісіями у 

складі: по табору – представників політвідділу, санвідділу та заступників 

начальника табору з постачання; по табірним відділенням – заступника 

начальника відділення по медичній частині, лікаря, завідуючого виробництвом та 

начальника постачання. Граничні норми хліба не повинні бути меншими від 400 г 

і вищими від 700 г [213, с. 148]. Як бачимо, повноцінний раціон бранці повинні 

собі заробити, що відповідало загальнорадянському підходу до організації праці. 
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В противному випадку, отримати покращене харчування військовополонені могли 

лише у разі повного фізичного виснаження, коли під загрозою опинялася окрема 

трудова одиниця і зривалося виконання виробничих планів. «В таборі (№ 126 – 

авт.) існувало наступне правило: той, хто виконає 100% норми, отримує ввечері 

дуже наваристий суп і 200 г хліба. При виконанні 80% норми отримуєш суп 

другого гатунку і 100 г хліба, а для всіх тих, які не досягали 80% – тільки дуже 

рідкий суп без хлібу. В жорстоку гру грали з нами. При найважчій роботі, яку 

неможливо виконати на 100%, саме неповноцінне харчування» [268, с. 66].  

Й без того небагате постачання військовополонених в більшості таборів 

зменшувалося «завдяки» особовому складу. Значна частина продовольчого та 

речового забезпечення військовополонених так і не надходила за призначенням. 

Масове розкрадання майна таборів набуло широкого розмаху: їх працівники 

розтягували по домівках все, що можна винести. За перші три роки існування 

миколаївського табору № 126 розкрадання товарно-матеріальних цінностей 

завдало збитків на суму 12749 крб., в т.ч. в 1947 році – на 3549 крб. (за 

державними цінами). Недостача та псування майна – на 182972 крб., в т.ч. в 

1947 р. – на 11563 крб. [119, арк. 4 зв.]. 

За 1947 р. попереджено 19 випадків розкрадань продуктів харчування та 

речового майна табору. Найбільш характерні з них наступні. В ніч на 9 квітня 

1947 р. впіймані з краденими продуктами харчування черговий офіцер 

оздоровчого відділення та вахтер оздоровчого відділення. При затриманні 

вилучено та здано на склад білого борошна 16 кг, пшона 6,5 кг та інші продукти. 

Незадовго до скоєння злочину вищевказані особи під час чергування викликали в 

прохідну зони зав. кухнею, військовополоненого Кірхнера, розпили з ним 0,5 л 

горілки та 1 пляшку вина та вимагали від нього кожного разу приносити їм з 

кухні продукти на їх вимогу. Самі ж військовополонені мали переконання, що 

працівники кухні – еліта табірного суспільства. Повар табору № 126 навіть 

справила собі золоті зуби: нечувана розкіш [145, арк. 252]!  

В табірному відділенні №2 того ж табору затримано завскладом, котра 

намагалася вкрадені продукти передати своїм родичам. При затриманні вилучено 
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та повернено на склад 4 кг вершкового масла, 3,6 кг пшона та інші продукти. 

Жінку засудили на 8 років [137, арк. 4]. 

І таких прикладів можна навести безліч. За словами заступника міністра 

внутрішніх справ В. Чернишова, розкрадання продовольства є великим злом 

табірного життя, з котрим необхідно боротися самим нещадним чином. Пайок 

військовополонених достатній лише в тому випадку, якщо він доходить до 

полоненого, але дуже часто відбувається навпаки [252, с. 162]. Головний 

«постачальник» МВС генерал-лейтенант О. Вургафт в березні 1946 р. вказував на 

поганий підбір господарських кадрів в таборах, адже часто в господарські апарати 

допускалися випадкові люди, не знайомі з веденням господарських справ взагалі 

та не відповідали займаним посадам. В цих умовах, на думку Вургафта, 

налагодити харчування полонених неможливо [252, арк. 161].  

За статистикою розкрадань табірного майна насправді стоїть трагедія 

голодних повоєнних років. Не вина, а біда працівників табору, які, можливо, 

намагалися в такий спосіб врятувати від голодної смерті себе та своїх близьких. 

До того ж, раціон спецконтингенту виявився набагато різноманітніший та 

калорійніший за убогий продовольчий набір українців у 1946-47 рр. Вершкове 

масло чи згущене молоко – недосяжна мрія більшості населення, і тому не дивно, 

що серед населення росло обурення тим, що їхні діти недоїдають, а учорашні 

вороги мають таке харчове забезпечення. Це яскраво ілюструють спогади 

заслуженого лікаря України, учасника бойових дій, миколаївця Г. Горбурова: 

«Після демобілізації з армії в 1947 році приїхав я в м. Одесу для вступу у вуз… До 

вступу в медичний інститут влаштувався я на роботу господарським робітником в 

інфекційну лікарню з жебрацькою зарплатнею, котрої вистачало на три 

стандартних хліба по 700-750 г… Працював в лікарні військовополонений німець, 

садівник з Гамбургу – Віллі Бруткорб. Він потрапив в полон в Ізмаїлі. Віллі 

захворів на тиф та був госпіталізований. Після одужання рвався назад до табору з 

причини дуже доброго там харчування… У цього колишнього 

військовослужбовця військ СС місцеві жителі купували щонеділі 300-400 г 

вершкового масла» [237, с. 276]. У цьому прикладі – страшне й цинічне обличчя 
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Радянського Союзу: годувати чужих громадян за рахунок десятків тисяч 

загублених власних. Дійсно, раціон військовополонених в таборах НКВС здавався 

санаторним в порівнянні з харчуванням (точніше його відсутністю) народу-

переможця. Тим більше, не можна навіть порівняти умови утримання іноземних 

військовополонених з умовами німецьких концтаборів. Тому, на нашу думку, 

численні нарікання колишніх в’язнів на вкрай убогий продпайок на межі 

виживання не завжди обґрунтовані. Виправдати їх мабуть, можна, лише 

пославшись на нееквівалентність калоражу їжі, яку отримували 

військовополонені, та еноргозатратністю виконуваних ними робіт на 

промислових об’єктах країни. Але, по-перше, до СРСР останніх ніхто не 

запрошував і не обіцяв їм Землі Обетованної. По-друге, не слід забувати про те, 

що й радянські громадяни в повоєнні роки мобілізували останні зусилля для 

відновлення колись потужного економічного потенціалу зруйнованої держави, а 

харчувалися на порядок гірше. А доля радянських в’язнів ГУТАБу складалася ще 

більш трагічно. Останні були позбавлені й того скромного харчування, побутових 

умов та медичного обслуговування, яке мали військовополонені, що зовсім не 

заважало НКВС розглядати їхню працю в якості економічного ресурсу країни. 

Фельдмаршал Паулюс на Нюрнберзькому процесі свідчив: «…німецькі 

військовополонені в Росії забезпечені значно краще, ніж російські діти… Вони 

були б щасливі мати цукровий пайок, який мають мої солдати…» [252, с. 145]. 

Очевидно, що дане висловлювання коментарів не потребує. 

Коли в 1949 р. перша партія військовополонених повернулася до Японії, 

громадськість Країни Сонця, що сходить, була приголомшена зовнішнім 

виглядом репатріантів. В першій партії військовополонених не було виснажених, 

занепалих духом, «ходячих скелетів», якими розраховували побачити їх. В 

особистих бесідах з репатріантами японських журналістів ще більше вразили їх 

враження від СРСР. Зокрема, колишні бранці повідомляли, що «в таборах для 

військовополонених в Радянському Союзі харчування з кожним роком 

покращувалося, внаслідок чого японці змогли приїхати на батьківщину в повному 

здоров'ї…» [390, с. 205].  
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Серед співробітників таборів, які знаходились в безпосередній близькості до 

військовополонених, нерідко висловлювались наступні думки на адресу 

радянського керівництва, цілком характерні для повоєнного радянського буття: 

«Які ідіоти! Годують ворогів, як на забій, а на власних співробітників не 

звертають уваги, вони подихають від голоду. Наші годують їх для того, щоб 

показати, що в Радянському Союзі все добре, а насправді хліба вдосталь не маємо. 

Коли через Миколаїв проїжджав Хрущов, то в усіх магазинах «викинули» 

комерційний фондовий хліб, а як тільки він від’їхав – все пропало. Чому ж вони 

не дають хліба, адже люди мруть від голоду?» [145, арк. 133 зв.].  

Дружина вахтера миколаївського табору Т. Штонди, що пережила 

окупацію, в приватній бесіді згадувала: «Я зі своїм чоловіком проживала на 

окупованій німцями території. При німцях народ жив добре, хліба було багато, 

поліція відносилась добре, німецька армія теж відносилась до жителів краще, ніж 

тепер відноситься Червона армія. Зараз життя зовсім погане» [127, арк. 89 зв].  

Слід зазначити, що не гребували радянські військовослужбовці й 

особистими речами бранців: «Офіцери переможної армії шукають у нас, 

переможених, речі, в яких вони мають потребу, хоча ми змогли врятувати лише 

небагато пожитків. Кілька великих ящиків стоять перед ними. Вони наповнені 

авторучками, фотографіями, годинниками та книжками. В окремій купі лежать 

добротні предмети одягу: черевики, сорочки, носові хустки та шкарпетки», – 

згадує перші години полону М. Штрайдел [268, с. 52]. 

Кошти бранців часто не доходили до своїх адресатів стараннями 

працівників фінансових відділів таборів. Тому до обов'язків їх оперскладу 

входила присутність при видачі грошових винагород військовополоненим. Такий 

порядок контролю забезпечував уникнення обрахунків військовополонених 

фінробітниками. Частою практикою стали й зненацькі перевірки наявності 

грошових сум в касах управлінь таборів і табірних відділень.  

В 1946-1948 рр. загрозливих масштабів набуває використання 

військовополонених в корисливих цілях, адже відбудова обширних житлових та 

комунальних площ потребувала численної робочої сили, а фактично безправні 



71 
 

полонені виявилися гарним, а головне – безкоштовним, трудовим фондом. 

Табірна адміністрація йшла на свідоме порушення наказів МВС та директивних 

вказівок ГУПВІ, таких, як директива ГУПВІ МВС СРСР № 128 від 28 квітня 

1947 р. «Про заборону використання військовополонених на об'єктах, не 

затверджених ГУПВІ МВС СРСР» [252, с. 125]. Частими стали випадки, коли 

військовополонені працювали на відновленні житлових приміщень керівників 

таборів та інших організацій. Так, наприклад, тимчасово виконуючий обов'язки 

начальника херсонського табірного відділення, протягом серпня-вересня 1946 р., 

користуючись віддаленістю від керівництва, систематично самовільно надавав 

керівникам різних господарських органів по 10-15 військовополонених для 

ремонту власних квартир, отримуючи за це продукти харчування та іншу 

винагороду. Полонені «видавалися» в кінці робочого дня з числа тих, хто 

повернувся з роботи і вже відпрацював 14 і більше годин. Більше того, 

будматеріали використовувались казенні, а фальшиві накладні на відпуск 

матеріалів виписувались з відміткою «для ремонту корпусу №…». В результаті 

вже в вересні в цьому табірному відділенні з 500 осіб різко заслабло більше 30-ти. 

Якщо на 1 вересня 1946 р. в оздоровчій команді знаходилось 462 особи, то на 28 

жовтня того ж року – 653 [137, арк. 209 зв.]. Крім того, часто зиск від праці 

військовополонених отримували не лише штатні працівники таборів, а й інші 

посадовці місцевого масштабу, які не мали жодного відношення до 

спецконтингенту. Так, керівний склад радгоспів Баштанського району в якості 

взаємовигідних послуг незаконно постачався різноманітними продуктами 

харчування з підсобного господарства табору № 126. Керівники даного 

господарства машинами доправляли в радгоспи картоплю, призначену для сівби 

[128, арк. 142].  

Отож, розкрадання, недостачі, привласнення табірного майна й 

несанкціонована праця бранців на користь адміністрації табору стали типовим 

явищем. З метою попередження зловживань опервідділами таборів проводилися 

заходи профілактичного характеру, а саме: періодично (3-5 разів на місяць) 

силами оперскладу перевірялася робота завідуючих харчових та речових складів, 
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правильність обліку та витрат продуктів та речового утримання. З усіх первинних 

агентурних матеріалів слідство проводилося негайно, а питання про охорону 

соціалістичної власності неодноразово виносилися на партійні збори та наради. 

Оперскладом та військовим прокурором військ МВС проводилися спеціальні 

профілактичні бесіди з особовим складом табору по розгляду Указу Президії 

Верховної Ради СРСР від 4 червня 1947 р. «Про кримінальну відповідальність за 

розкрадання державного та громадського майна» [137, арк. 2]. Але чи 

дослухалися співробітники до цих офіційних звернень, і чи були ці заходи 

вагомим засобом впливу на соціалістичну свідомість штатних працівників? На 

жаль, незважаючи на проведену роботу, в питанні збереження товарно-

матеріальних цінностей від розкрадання і в подальшому були присутні проблеми. 

Зокрема, заступник начальника управління табору № 126 з оперативної роботи 

майор І. Свиридов зазначав, що в таборі немає відповідних кадрів постачальників, 

а з наявними робота по підвищенню кваліфікації не проводиться. Нерідко до 

матеріальних цінностей допускаються люди, про яких заздалегідь відомо, що 

вони безвідповідальні [137, арк. 4]. В результаті в таборі спостерігалася чимала 

«плинність кадрів». Наприклад, за один лише 1947 рік в управлінні табору № 126 

звільнено з посад 48 осіб. Серед причин звільнення вказувалося розкрадання, 

недбальство та зловживання службовим становищем, моральне розкладання, 

хуліганство і навіть фальшивомонетництво. Чималий відсоток звільнень припадав 

на політичні злочини: проживання на окупованій території, зв'язок з окупантами, 

перебування в німецькому полоні, зв’язок з військовополоненими і навіть 

приналежність до куркульського класу [137, арк. 5].  

24 березня 1947 р. на основі матеріалів перевірок таборів С. Круглов 

підписав наказ «Про заходи боротьби з розкраданнями в таборах МВС для 

військовополонених». В ньому наголошувалось: «Розкрадання і розтрати товарно-

матеріальних цінностей в таборах, не дивлячись на неодноразові вказівки МВС 

СРСР про посилення боротьби з ними, як і раніше, носять масовий характер, а в 

ряді областей збиток від них зростає... Розкрадання продовольства, речового 

майна, грошей та інших видів постачання тривалий час залишаються не 



73 
 

розкритими внаслідок поганої агентурно-оперативної роботи, а в ряді випадків – 

бездіяльності оперативних працівників. Сигнали про розкрадання своєчасно не 

перевіряються, слідство по цих справах та розгляд їх у судах неприпустимо 

затягується... Все це відбувається внаслідок слабкого контролю міністерств 

внутрішніх справ республік і начальників УМВС країв і областей за організацією 

агентурно-оперативних та інших профілактичних заходів щодо попередження та 

припинення розкрадань і витрат в таборах МВС для військовополонених» [252, 

с. 163].  

В грудні 1947 р. МВС востаннє переглядає норми продовольчого 

забезпечення військовополонених в наказі № 0751. Замість існуючих раніше п'яти 

норм добового забезпечення різних категорій військовополонених та 

інтернованих, вводилися десять. З'явилися, зокрема, норми харчування для 

«військовополонених німців і японців всіх категорій, хворих на дистрофію, 

туберкульоз, шпитальних хворих, офіцерів і генералів (норма № 2); 

військовополонених німецьких офіцерів, викладацького складу (асистентів з 

числа військовополонених) і слухачів антифашистських шкіл (норма № 5); 

військовополонених німців і японців всіх категорій, які знаходилися на 

гауптвахті, перебували під слідством без виведення на роботу; таких, що 

відмовлялися від роботи (норма № 10) та ін.». Військовополоненим, зайнятим на 

підземних роботах у вугільній, сланцевій, а також гірничорудній промисловості, 

додатково до основної норми почали видавати 400 г хліба, 20 г м'яса, 16 г цукру, 3 

г жирів. 

Заохочувалося донорство. При разовій здачі донори отримували масло 

вершкове, цукор, м'ясо, крупи (від 300 до 500 г кожного продукту). Цього ж дня їх 

годували обідом. Інші норми харчування, в порівнянні з 1945 р., залишилися 

практично без зміни, за винятком хліба, кількість і калорійність якого стали 

істотно меншими. Пшеничний хліб з борошна 72 % помелу і житній з борошна 

95% помелу (відповідно по 300 г) для офіцерів і навіть генералів замінено «хлібом 

з борошна простого помелу». Німецьких та японських генералів зрівняли в 

кількості одержуваного на місяць мила – 300 г. Нові норми вводилися в дію з 
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1 січня 1948 р., а всі попередні накази НКВС (МВС), що регламентували 

продовольче постачання військовополонених, скасовувались [252, с. 165].  

Лише з 1948 р. можна говорити про покрашення харчування 

військовополонених та інтернованих. Сприяло цьому, зокрема, зменшення 

кількості спецконтингенту в таборах, а також загальне економічне піднесення та 

підвищення життєвого рівня населення країни: в кінці 1947 р. відмінена карткова 

система та проведена грошова реформа [252, с. 157]. Постачання продуктів 

харчування здійснюється безперебійно, зокрема, завдяки підсобним 

господарствам таборів. З відміною після війни карткової системи та зі 

збільшенням обсягу роздрібної торгівлі в таборах відкривались кіоски, в яких 

військовополонені за власний кошт мали змогу купити деякі продукти 

харчування: м'ясо, рибу, овочі, соління, мед, жири, а також тютюн, мило та інші 

промислові товари [290, с. 172]. Також відкривалися буфети з відпуском холодних 

закусок і гарячих страв, кави, чаю, молока, кондитерських виробів і т. д. При 

цьому переслідувалася подвійна мета: з одного боку – зміцнити за рахунок 

особистих коштів військовополонених їх фізичний стан, з іншого – стимулювати 

особисту зацікавленість (шляхом отримання матеріальних винагород) в 

підвищенні продуктивності праці, виконанні і перевиконанні трудових норм [252, 

с. 168].  

На цей же, 1948 р., припадає й покращення санітарно-побутових умов в 

таборах. Наприклад, в одеському таборі № 159 в січні 1948 р. бранці вперше 

отримали нарешті заробітну плату в розмірі 105 крб., яку не виплачували вже два 

роки. Кілограм хліба на той час коштував 1,5 крб., кілограм кукурудзяної муки – 

1 крб., а отже – голод відступив [254, с. 62].  

Вся система військового полону в цей період набуває завершеного вигляду, 

і в МВС з’являється певний досвід у роботі зі спецконтингентом. Так, у висновку 

документальної ревізії господарської діяльності табору № 126 (травень 1948 р.) 

зазначалося, що житловий фонд табору забезпечує полонених усіма необхідними 

зручностями, меблями та казарменим інвентарем, й загалом умови розміщення 

контингенту задовільні [119, арк. 11]. З 1947 р. сприятливі умови утримання 
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військовополонених стають стабільними і в запорізькому таборі №414, 

залишаючись такими до кінця його функціонування «у зв’язку з подешевшенням 

життя та зі значним забезпеченням матеріально-господарських умов» [163, 

арк. 31]. 

МВС постійно тримало на контролі стан таборів та умови перебування в 

них контингенту. Так, в протоколі наради офіцерського складу УПВІ МВС УРСР 

зазначалося: «В 1948 р., порівняно з 1947 р., підготовку житлового фонду та 

підсобних приміщень до зими табори закінчили в більш короткі терміни і 

якісніше. Житлова площа на одного військовополоненого в середньому становить 

2-2,3 м
2
, за винятком окремих табірних відділень, де ще є перенаселеність 

приміщень. У всіх таборах створено 3-місячний перехідний запас палива 

[252, с. 169].  

Одеський краєзнавець О. Константинов вважає, що покращення умов 

утримання військовополонених пов’язане більше з політичними, ніж з 

економічними, причинами. На його думку, саме в цей час в Європі нарешті 

відновилося цивільне поштове сполучення, і родичі полонених почали активно 

цікавитися долею своїх близьких. Також саме очікувалося встановлення в зоні 

радянського впливу т. зв. народних демократій. Тож за цих обставин режим 

утримання військовополонених в СРСР мав бути пом’якшений, що й сталося 

[491]. 

Табір – це особливий закритий мікросоціум, де постійно виникає тісна 

взаємодія між суб’єктами комунікації. Багаторічне співіснування маси 

військовополонених та штатних співробітників таборів призводили врешті-решт 

до встановлення певних зв’язків. Кожна сторона при цьому переслідувала власні 

інтереси: дармова несанкціонована праця військовополонених на користь 

адміністрації табору, їх скромний пайок та особливі навички ставали розмінною 

монетою в намаганнях бранців полегшити умови перебування в неволі, подолати 

депресивну безнадійність та переживання з приводу невизначеності майбутнього. 

Співробітники таборів, в свою чергу, всіляко намагалися привласнити та 

продати все, що підлягало винесенню із зони табору. Самі ж бранці нерідко 
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обмінювали свій убогий раціон на тютюн та папір – маленькі радощі полоненого. 

Окремі співробітники таборів просили у військовополонених продукти, мило, 

скаржачись на нужденне життя і продавали їх потім на ринках [137, арк. 129-

129 зв.].  

Тривалий термін перебування в полоні породжував своєрідну соціальну 

стратифікацію табірного суспільства. На найвищому щаблі стояли провідні 

спеціалісти різних галузей науки і техніки, які за характером своєї цивільної 

професії представляли інтерес для НКВС. Вони утримувалися в покращених 

умовах, мали додаткове продовольче забезпечення та пом’якшений режим. Сюди 

можна віднести і військовополонених лікарів, яких залучали до лікувального 

процесу в табірних шпиталях та амбулаторіях. На сходинку нижче стояли 

представники ремісничих професій (кравці, шевці, перукарі тощо), які, однак, теж 

знаходились у привілейованому становищі, бо на їхні послуги завжди був попит. 

Наприклад, бранець одеського табору № 159 Альфред Елерт обшивав сім’ї 

місцевого керівництва НКВС. У зв’язку з необхідністю здійснювати примірки на 

квартирах у своїх клієнтів, його розконвоювали, і він вільно відвідував базари, 

кінотеатри і навіть пароплави в порту, які відходили за кордон [216, с. 29]. Також 

в Одесі найкраще жили кваліфіковані робітники: слюсарі, токарі, ковалі, муляри, 

теслі і т.д. Вони гарно заробляли, замовляли костюми і черевики, йшли в неділю в 

театр, в оперу або відвідували картинну галерею. Харчувалися покращено: 

ковбасою та бутербродами з маслом. Вони не виконували робіт по 

обслуговуванню табору. За 5 крб. вони знаходили людину, яка робила це замість 

них [268,с. 80-81].  

Тобто, як бачимо, в таборі утворювався такий собі симбіоз: обидві сторони 

намагалися в будь-який спосіб отримати вигоду із спільного співіснування. Інша 

справа, що паритету, звичайно, в цій ситуації бути не могло. 

Охоронну службу всередині табору здійснювали підрозділи (команди) 

вахтерів. Згідно з «Інструкцією по службі внутрішніх нарядів в таборах НКВС для 

військовополонених та інтернованих», вахтерські підрозділи таборів НКВС для 

військовополонених були озброєною силою, яка разом з гарнізоном конвойних 
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військ здійснювала охорону військовополонених та інтернованих в таборах і на 

роботах [213, с. 113].  

На вахтерські підрозділи покладалися завдання охорони 

військовополонених разом з нарядами конвойних військ НКВС, конвоювання 

військовополонених на господарські та внутрішні роботи, їх охорона під час 

робіт, підтримання встановленого розпорядку дня та режиму утримання 

військовополонених в таборах; попередження спроб втечі та розшук 

військовополонених-втікачів; охорона і оборона різноманітних складів, споруд, 

баз з матеріальними цінностями таборів НКВС; супровід окремих осіб чи 

невеликих груп [213, с. 114].   

Найбільш складними в налагодженні режиму утримання та охорони 

військовополонених стали 1944-1947 рр. До об’єктивних причин цього слід 

віднести відсутність надійної огорожі табірних зон, віддаленість таборів від 

виробничих об’єктів, недостатність конвойних військ [252, с. 129]. До 

суб’єктивних – недобросовісне виконання своїх обов’язків особовим складом 

гарнізонів, вахтерських команд, невідповідність особового складу таборів своїм 

посадам.  

Причиною невідповідності вахтерських команд займаним посадам стала 

низька заробітна платня (300-400 крб.) та робота в режимі близькому до 

тюремного. В результаті бажаючих обійняти таку посаду виявилося зовсім 

небагато. Тому й доводилося табірним адміністраціям вдовольнятися й цими 

нечисленними кандидатурами: жінками, хворими, літніми людьми, 

недисциплінованими та незнайомими з військовою службою, а нерідко людьми з 

досить сумнівним минулим [252, с. 114].  

Штати вахтерів, як правило, укомплектовувались не повністю і лише 

частково використовувалися за призначенням. Решта ж вахтерського складу 

залучалась до різних господарських робіт (заготівлі дров, продуктів і т.ін.). 

Більшість з них не служила в Червоній армії, а отже не мала належного 

зовнішнього вигляду, стройової виправки, не навчена віддавати честь старшому 

за званням належним чином [127, арк. 38 зв.]. Суттєвим недоліком в роботі 
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вахтерських команд стала необізнаність з нормативною базою, яка стосувалась 

безпосередньо режиму утримання та охорони військовополонених в таборах. Так, 

у висновку комісії, призначеній УНКВС по Миколаївській області за дорученням 

заступника Наркома внутрішніх справ С. Круглова для обстеження табору № 126, 

рекомендовано вивчити з вахтерським складом положення служби в таборах, 

інструкції та директиви, що їх доповнювали, а також ретельно вивчити оперативні 

документи табору, що стосуються служби вахтерів та утримання 

військовополонених. Вказувалося на нагальну необхідність вивчити з 

вахтерським складом правила поводження, розбирання, чистки та утримання 

зброї, з чого можна зробити висновок, що вахтери зовсім не відповідали займаним 

ними посадам [127, арк. 17].  

Низький рівень дисципліни серед особового складу таборів та моральна 

нестійкість, особливо у вахтерських командах, призводили до недопустимих в 

режимних об’єктах випадків. Наприклад, вахтер табору № 126, знаходячись на 

посту продовольчого складу в нетверезому стані, залишив рушницю й пішов 

гуляти. А вахтер табору № 159 вимінював у військовополонених за тютюн їх 

особисті речі, зокрема годинники [124, арк. 60].  

Особливо негідна поведінка була властива офіцерському складу, який, 

відчуваючи свою безкарність, грубо порушував директиви МВС, систематично 

порушуючи дисципліну в таборах та зловживаючи своїм службовим становищем. 

Найбільш неблагополучними на Півдні стали табори № 100 – через злочинний 

зв'язок вахтерів з військовополоненими та № 159, в якому його керівники аж ніяк 

не могли служити прикладом для гарного наслідування своїм підлеглим, халатно 

відносились до своїх обов’язків. 

Загальні збори штатних працівників проводилися нерегулярно. Робота з 

вільнонайманим складом не проводилася взагалі. Чергові офіцери при вступі на 

чергування, як правило, не перевіряли зону, не проводили поіменних перевірок ні 

під час виводу, ні під час повернення з роботи. Як наслідок – військовополонені 

могли винести та занести в зону табору заборонені речі, як, наприклад, бранці 

табору № 100, які викрали з місця роботи вибухівку та пронесли її на територію 
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табору [124, арк. 59]. А от колишній співробітник табору № 126 Г. Михайлов, 

навпаки, згадує, що дисципліна, моральний стан офіцерського, сержантського 

складу та вільнонайманих все-таки відповідали вимогам воєнного часу [462]. 

Начальник Управління НКВС УРСР у справах військовополонених та 

інтернованих полковник І. Шумський називав наступні причини низької 

дисципліни серед особового складу таборів та спецшпиталів: безконтрольність та 

недостатня вимогливість з боку командування таборів; незадовільне агентурно-

оперативне обслуговування особового складу; відсутність систематичної 

військово-учбової та політико-виховної роботи офіцерського та вахтерського 

складу таборів та спецшпиталів [124 арк. 60 зв].  

Внаслідок відсутності належного контролю з боку керівництва та 

відповідальності за режим та охорону військовополонених мала місце велика 

кількість втеч контингенту. Так, наприклад, впродовж 1945 р. з миколаївського 

табору №126 втечу здійснило 67 військовополонених, 42 з яких затримано. 

Найбільшу кількість втеч в поточному році (22) здійснено з вини конвойних 

військ, трохи менше (20) – з вини охорони відомчих організацій [124, арк. 23].   

Найлегше було втекти з підсобного господарства, овочезаготівлі, об’єктів 

робіт. Тенденції до втеч посилювались в осінньо-зимовий період, з погіршенням 

побутових умов, а відтак і морально-психологічного стану бранців.   

У зв'язку з отриманням обмундирування радянського зразка в 1945 р., 

військовополоненим видавалися шинелі, шапки без загальноприйнятого 

трафарету «В/П». Це давало додаткову можливість військовополоненим тікати та 

продавати своє обмундирування [124, арк. 23 зв.]. 

Спроби втечі, як правило, прирікалися на невдачу через незнання мови, 

місцевості, відсутність документів, цивільного одягу. Тому найбільш надійним 

варіантом для здійснення втечі ставало заручення підтримкою місцевих жителів, 

зокрема жінок. Як правило, до втечі готувалися ретельно: за допомогою знову ж 

таки місцевих діставали цивільний одяг, годинники, компаси, збирали гроші. Так, 

наприклад, в серпні 1946 р. в таборі № 126 попереджено втечу двох 

військовополонених румун – Харга С. та Соарі І. Заручившись підтримкою 
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місцевої громадянки Ручкіної, з якою один з бранців обіцяв згодом одружитися, 

планували здійснити втечу до Румунії. Невдах затримано перевдягненими в 

жіночі сукні при спробі втечі [123, арк. 179].  

Іноді затримати втікачів вдавалося не відразу, особливо якщо останні 

переховувалися в найближчих населених пунктах. Так, заступник начальника 

УНКВС Дніпропетровської області майор держбезпеки Позняков писав на адресу 

начальника оперативного відділу УПВІ НКВС УРСР підполковника держбезпеки 

Тимошенко: «Повідомляємо, що нами затримані німецькі військовополонені, що 

утримувалися в Запорізькому таборі №100, Хольце Вальтер, 1909 р.н., 

уродженець м. Лейпціга, єфрейтор; Гоппе Хорст Вернер, 1924 р.н., уродженець с. 

Великі Сайли (Померанія), єфрейтор; Вурм Отто, 1924 р.н., уродженець м. Апофа 

(провінція Ганновер), рядовий. Вищевказані військовополонені здійснили втечу 

3 квітня 1944 р. й переховувались в селі Олександрівка Солонянського району 

Дніпропетровської області. При допиті повідомили, що здійснили втечу з метою 

дістати продукти харчування та влаштуватися на роботу в селі. Всі троє одягнені 

в німецьку військову форму... 12 квітня 1944 р.» [252, с. 123-124]. А в 2-му 

табірному відділенні табору № 126 на місці робіт військовополонених виявили 4 

чоловічих костюми, схованих у кущах. Не обійшлося й тут без місцевих, адже 

костюми виявилися вітчизняного виробництва і абсолютно нові. Очевидно, що 

знахідка призначалася для передачі бранцям, які планували втечу 

[124, арк. 87 зв.].  

Застосування зброї по відношенню до військовополонених-втікачів не 

«віталося». Так, С. Круглов вказував на те, що це є крайнім заходом, до якого слід 

вдаватися у випадках, коли решта засобів впливу виявились безрезультатними. 

Крім того, у всіх випадках застосування зброї проводилося спеціальне 

розслідування правильності та необхідності його застосування [252, с. 112].  

Взагалі факти побиття військовополонених радянськими офіцерами 

зустрічаються доволі рідко. Били полонених, як правило, свої ж німецькі 

начальники: коменданти та бригадири, чим викликали ненависть своїх 

співвітчизників. Але, попри накази, рукоприкладство по відношенню до 
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полонених все ж мало місце. Бійці та молодші командири миколаївського 

гарнізону «Темвод» часто били полонених прикладами, гумовими шлангами, 

начебто за те, що останні їм не підкорялись та мали наміри здійснити втечу. Є 

свідчення, коли деякі конвоїри викликали військовополонених за заборонену зону 

з метою їх вбивства. Нерідко це відбувалося через провокації закоренілих 

фашистів, які обмовляли своїх же товаришів та дозволяли собі випади по 

відношенню до конвойних [127, арк. 50 зв].  

До кінця 1947 р. охорона контингенту в більшості таборів значно 

покращилась, кількість втеч скоротилася, пошук та затримання втікачів стали 

проводитись більш організовано. Але в деяких таборах втечі полонених не 

припинялися, а їх пошук здійснювався вкрай погано. До таких «неблагонадійних» 

таборів МВС знову таки віднесено, зокрема, і одеський табір № 159 [252, с. 130]. 

У зв’язку з цим директивою МВС СРСР від 26 березня 1947 р. пропонувалося 

організувати охорону як в таборах, так і на роботах, з розрахунку 1 конвоїр на 75 

військовополонених – для таборів, де передбачені допоміжні команди, та 1 

конвоїр на 30 військовополонених – для таборів без допоміжних команд. Також 

передбачалося щоденне чергування офіцерів табору для перевірки правильності 

виконання служби нарядом з охорони військовополонених як в зонах, так і на 

виробництві. При кожному табірному відділенні створено постійні оперативні 

групи для переслідування та затримання втікачів. Недисциплінованих та погано 

працюючих розконвойованих знову законвойовували [207, с. 144-145].  

До кінця 1948 р. кількість втікачів почала поступово зменшуватись, що 

зумовлено рядом причин: це і заходи, що їх методично вживало ГУПВІ  МВС-

УМВС, табірні адміністрації, конвойні гарнізони, направлені на зміцнення 

режиму охорони та утримання військовополонених, і суворі зимові кліматичні 

умови, за яких здійснити втечу стало доволі складно. А головне, на думку 

професора А. Чайковського, почалася репатріація, і більшість полонених не 

бажала ризикувати можливістю швидкого повернення додому, адже за порушення 

режиму військовополонені стали притягуватися до суду військового трибуналу і 

могли отримати термін ув'язнення від 5 до 10 років [252, с. 132].  
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Незважаючи на труднощі повоєнного облаштування побуту та незадовільне 

санітарно-медичне обслуговування в радянських таборах, все ж слід ще раз 

наголосити на тому, що становище іноземних військовополонених не йшло ні в 

яке порівняння із жахливим становищем радянських бранців війни в нацистських 

таборах. 

Загалом, робота всієї система УПВІ (ГУПВІ) НКВС (МВС) СРСР 

забезпечила створення задовільного режиму утримання військовополонених, 

налагодження продовольчого та речового забезпечення. Зусилля, направлені на 

відновлення фізичного здоров’я контингенту, давали свої результати, хоча вони 

виявилися далекими від задекларованих в нормативних документах. Але все-таки 

головної мети – збереження й використання трудового фонду військовополонених 

– досягти вдалося.  

 

 

2.2. Санітарно-медичне обслуговування та його роль в збереженні 

працездатності контингенту 

 

Однією з нагальних проблем в роботі з військовополоненими стало 

збереження фізичного здоров’я та життя бранців. Дане питання червоною ниткою 

проходить крізь всю історію військового полону та залишається ключовим 

впродовж всього терміну утримання іноземного контингенту ворожих армій.   

В положенні «Про військовополонених», зокрема, зазначалося, що в 

медико-санітарному відношенні військовополонені обслуговуються на однакових 

підставах з військовослужбовцями тилових частин РСЧА. Крім того, поранені та 

хворі військовополонені, які потребували медичної допомоги, мали направлятися 

в найближчі шпиталі і лише після одужання адміністрацією шпиталів 

передаватися до таборів [207, с. 66]. Але, на жаль, обставини воєнного часу в 

багатьох випадках не дозволяли надавати медичну допомогу військовополоненим 

відповідно до затверджених норм.  
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Першою і доволі серйозною проблемою, з якою зштовхнулося керівництво 

НКВС, стала підвищена смертність контингенту вже на етапі конвоювання, яке в 

більшості випадків здійснювалося пішим порядком на далекі відстані. Як 

правило, військовополонених відправляли великими партіями від 1000 до 2000 

чол. [384, с. 45-46]. Тому дотримання санітарно-епідеміологічних вимог, з огляду 

на таку чисельність контингенту, виявилося проблемою. Деякі з полонених перші 

місяці полону, а особливо шлях від фронту до табору, називають 

найстрашнішими. Відсутність найнеобхіднішого – харчування, транспорту, одягу 

– призводили до того, що певний відсоток полонених до стаціонарних таборів так 

і не доживав. «Два дні ми не їли, не пили, я йшов босоніж, тому що мої ноги у 

твердих парусинових туфлях без шкарпеток нестерпно боліли», – згадує дорогу 

до табору військовий льотчик Ганс Юрген Отто [491]. За словами одного з 

бранців, «транспортування військових трофеїв куди важливіше для росіян, ніж 

перевезення військовополонених» [268, с. 19]. 

Просувалися майже цілодобово, в безпосередній близькості від лінії фронту, 

в умовах постійних авіанальотів. Це ускладнювало просування й без того 

виснаженого та хворого підконвойного складу, отже нагальним завданням стало 

збереження кількісного складу військовополонених саме під час конвоювання. 

Реагувати необхідно було миттєво, і 5 лютого 1943 р. заступник наркома 

А. Апполонов підписує наказ № 00242 «Про заходи з упорядкування конвоювання 

військовополонених». Даний документ передбачав забезпечення 

військовополонених в дорозі гарячим харчуванням, окропом, хлібом, паливом, 

необхідною медичною допомогою. Для конвоювання належало приймати лише 

здорових військовополонених [478, с. 109]. Наказ отримав подальший розвиток в 

інструкції «Про санітарне забезпечення військовополонених та спецконтингенту 

при надходженні на приймальні пункти та фронтові приймально-пересильні 

табори НКВС та при залізничних перевезеннях», згідно з якою на приймальні 

пункти НКВС мали направлятися виключно здорові військовополонені, які не 

потребували шпиталізації. Решта – шпиталізувалася в армійських чи фронтових 

шпиталях з подальшою евакуацією в тилові спецшпиталі. Інструкція 
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регламентувала санітарне забезпечення на приймальних пунктах, фронтових 

таборах та під час етапування [213, с. 78-79]. 

Проблему надання первинної медичної допомоги під час етапування 

військовополонених з приймальних пунктів у тилові табори порушено в 

«Тимчасовій інструкції про роботу пунктів НКВС СРСР по прийому 

військовополонених», додаток №2 до якої визначав приблизні норми медичного 

обладнання, інструментарію та медикаментів санітарних вагонів в ешелонах для 

перевезення бранців [478, с. 238]. 

До 1943 р. конвойна служба дещо оптимізувала і пришвидшила процес 

відправки етапів з прифронтової полоси, хоча навантаження на конвойні війська в 

цей період зростає. Відповідно до наказу Л. Берії від 3 березня 1943 р. начальники 

приймально-пересильних таборів зобов’язувались до відправки контингенту 

залізницею укомплектувати вагони всім необхідним обладнанням та інвентарем, 

забезпечити запас продовольства. Цим же наказом відповідальність за смертність 

полонених в дорозі покладалася на начальників конвоїв [406, с. 73]. Практична ж 

реалізація даних документів наштовхнулася на низку матеріальних проблем, які 

не дозволяли іноді хоча б просто обладнати вагони для відправки 

військовополонених нарами для відпочинку та забезпечити опаленням. На шляху 

слідування полонених не завжди організовувались харчово-обігрівальні пункти, і 

бранці, знаходячись у дорозі 10-15 діб, часто не отримували достатньої кількості 

їжі.  

До здачі на приймальні пункти військовополонені не завжди піддавались 

первинному медичному огляду та санітарній обробці, внаслідок чого при 

надходженні на приймальні пункти та фронтові приймально-пересильні табори 

НКВС продовжували траплятися випадки масової завошеності, а також 

надходження великої кількості хворих, обморожених та важкопоранених, яких 

відправляли в тилові табори загальним етапом [79, арк. 1-1 зв.]. 

З метою припинення вищеназваних випадків видано спеціальну інструкцію 

«Про санітарне забезпечення військовополонених та спецконтингентів» (додаток 

до Наказу НКВС СРСР № 0388 від 6 жовтня 1943 р.), яка покладена в основу 
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роботи приймальних пунктів та фронтових приймально-пересильних таборів. Так, 

знову ж таки наголошено, що хворі та поранені військовополонені прийому в 

табори НКВС від частин Червоної армії не підлягали. На приймальні пункти 

НКВС направлялися лише фізично здорові контингенти, які не потребували 

шпиталізації. Неприйняті приймальними пунктами НКВС хворі та поранені 

направлялися в спецшпиталі НКО фронту [213, с.77-78].  

Партія військовополонених, яка надходила до приймального пункту, після 

медичного огляду та виявлення епідеміологічної ситуації проходила санітарну 

обробку. Далі вона надходила до фронтового табору, піддавалася повторному 

медогляду, повній санітарній обробці та профілактичному 21-денному карантину, 

під час якого полоненим робилися необхідні щеплення (від паратифів, черевного 

тифу, холери, дізентерії, віспи) [213, с. 78]. 

Система організації лікування полонених вимагала вдосконалення 

відповідно до нагальних проблем, адже масова смертність військовополонених 

означала стрімку втрату дешевої робочої сили. Боротися за фізичне збереження 

контингенту вирішили шляхом створення мережі спеціальних лікувальних 

установ. Першим кроком у цьому напрямку стала інструкція «Про порядок 

утримання поранених і хворих військовополонених в шпиталях НКОЗ СРСР та 

НКО», затверджена 6 березня 1943 р., якою запроваджено мережу шпиталів для 

обслуговування полонених [207, с. 526]. Спецшпиталі організовувалися з метою 

вивільнення стаціонарних таборів НКВС від тяжкохворих, які потребували 

довготривалого спеціалізованого лікування в шпитальних умовах, котрі табори не 

могли забезпечити. Це мали бути сучасні, достатньо непогано обладнані, як для 

воєнного часу, установи з досить кваліфікованим медичним персоналом. 

Розвантаження таборів від хворих повинно сприяти також і вирішенню 

найголовнішого завдання, що стояло перед адміністрацією таборів: найбільш 

повного та ефективного трудового використання військовополонених на роботах 

господарських органів та інших підприємств. Та, як показала практика, далеко не 

кожен спецшпиталь виконував своє функціональне призначення в повному 

об’ємі, а медичний персонал цих закладів не завжди з готовністю боровся за 
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кожне життя полоненого. 

Кількість шпиталів, їх дислокація визначалися за потребою, а їх штати 

комплектувалися за типовими штатами евакуаційних шпиталів системи НКО та 

НКОЗ СРСР й утримувалися за рахунок кошторисів останніх. Постачання 

медсанмайном, медикаментами тощо, здійснювалося відповідними організаціями 

вищевказаної системи НКОЗ-НКО [207, с. 527].  

Спільним наказом НКОЗ та НКВС СРСР № 472 від 6 вересня 1943 р. з 

мережі НКОЗ та НКО СРСР виділені шпиталі для лікування військовополонених. 

До лютого 1944 р. організовано 41 спецшпиталь для військовополонених, 

розрахований на 191110 хворих [309, с. 146]. Охорона, режим, спецоблік та 

оперативне обслуговування здійснювалися безпосередньо НКВС, для чого на 

додачу до основних штатів шпиталів передбачалася наявність додаткового, на 

чолі з заступником начальника шпиталю з режиму та охорони, підпорядкованому 

УПВІ [207, с. 81].  

Та практика роботи фронтових установ військового полону вимагала 

створення спеціальних фронтових шпиталів. Наказом начальника тилу Червоної 

армії А. Хрульова № 006 «Про усунення недоліків в евакуації військовополонених 

та їх забезпечення» від 18 січня 1944 р. за приймально-пересильними таборами 

закріплювалися евакошпиталі, завданням яких стало приймати поранених, хворих 

та обморожених військовополонених безпосередньо з фронтів. Ці шпиталі 

розміщувалися в районі дислокації ФППТ 1-го і 2-го Прибалтійського, 

Білоруського, 1-го і 2-го Українського фронтів та мали лімітну наповнюваність 

300 ліжко-місць. Для решти фронтів виділення евакошпиталів проводилося по 

мірі необхідності за заявками приймально-пересильних таборів [79, арк.1]. 

Крім спецшпиталів, на приймальних пунктах, при фронтових приймально-

пересильних і стаціонарних таборах військовополонених розташовувалися 

санітарні групи (взводи), санчастини і лазарети [252, с. 180].   

На початок 1944 р. в районах чотирьох Українських фронтів діяли 5 

фронтових таборів №№ 22, 43 – Перший Український фронт; № 33 – Другий 

Український фронт; № 38 – Третій Український фронт; № 139 – Четвертий 
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Український фронт. За цими таборами в березні 1944 р. закріплено спецшпиталі 

НКО наступним чином: за табором № 22 – шпиталь № 4566, за таборами №№ 33 

та 38, 139 та 280, відповідно, шпиталі №№ 2619, 2984, 2149 та 4937 [478, с. 254]. 

Забезпечувалися дані лікувальні установи на рівні зі шпиталями для 

військовослужбовців Червоної армії [447, с. 35]. 

Спецшпиталі змінювали свою дислокацію відповідно до переміщення 

фронтових приймально-пересильних таборів, а згодом передислоковувалися і до 

стаціонарних. Так, відповідно до розпорядження РНК СРСР від 21 липня 1944 р. 

«Про передислокацію спецшпиталів НКОЗ для лікування хворих 

військовополонених», на територію Півдня УРСР переміщено зі східних регіонів 

СРСР спецшпиталь № 3986 – із Джамбула (Казахська РСР) до Одеси; № 1149 – з 

селища Біла Халуниця Кіровської області до Запоріжжя; № 4564 – із Коканда 

(Узбецька РСР) до Миколаєва [447, с. 36].  

Та передислоковані шпиталі не відразу могли налагодити медичне 

обслуговування хворих через побутову необлаштованість, притаманну всім 

галузям повоєнного буття. Наприклад, миколаївський спецшпиталь № 4564, 

створений в травні 1943 р. в місті Коканд на базі колишнього хірургічного 

шпиталю [142, арк. 3], 6 листопада 1944 р. передислокований до Миколаєва з 

повним штатом та обладнанням на підставі рішення РНК від 21 липня 1944 р. за 

№ 15054 [141, арк. 6]. Але до 16 листопада майно та штат спецшпиталю 

продовжувало залишатися у вагонах через відсутність приміщення. Облвиконком 

дозволив тимчасово розмістити майно в одній з будівель на вул. Садовій. Місцеві 

органи влади довго не могли надати пристосованого приміщення. Врешті-решт, 

рішенням облвиконкому під шпиталь виділено приміщення колишнього дитячого 

садка по вул. Радісній, 4, яке потребувало ремонту опалювальної мережі, скління 

вікон та інших відновлювальних робіт [145, арк. 8]. Через такі матеріальні 

труднощі до прийому та лікування хворих табору № 126 спецшпиталь приступив 

лише 16 березня 1945 р. [145, арк. 1]. На 20 листопада 1944 р. обслуговуючого 

персоналу спецшпиталю налічувалося 105 осіб, з яких 70% прийняті на роботу 

вже в Миколаєві [142, арк. 3]. Для щойно передислокованого спецшпиталю 
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№1149 виділили із зони табору №100 4 бараки, заповнені хворими, та 2 бараки 

для санпропускника та харчоблоку. Дані приміщення мали антисанітарні умови, 

не сумісні з медично-лікувальним закладом. У зв’язку зі збільшенням числа ліжок 

до 2000 у березні 1945 р., шпиталю виділили ще 2 табірних бараки, два з яких 

через аварійний стан також виявилися непридатними для житла та лікування 

хворих [149, арк. 2-3].  

 Полонений Вальтер Лутценбергер, в подальшому головний архітектор 

Мюнхена, так згадує одеський спецшпиталь: «Слабким місцем шпиталю, як і всієї 

радянської повсякденності, залишався туалет. У відведеному для цього 

приміщенні стояла бочка з водою, з чотирма дошками замість сидіння» [498].  

В перші повоєнні роки лікувальна справа в спецшпиталях організована 

досить слабко. Висока смертність пацієнтів обумовлена, окрім незадовільного 

здоров’я останніх, ще й тим, що табори відправляли на лікування вже майже 

нетранспортабельних хворих, які перебували у вкрай важкому стані, і їхня 

смертність часто була просто питанням часу. Більше того, до шпиталів 

військовополонені надходили в переважній більшості брудні, поголовно завошені, 

що, безумовно, гальмувало процес одужання [145, арк. 115-115 зв.]. В доповідній 

записці начальника оперативного відділення табору №126, зокрема, вказувалося, 

що ліквідувати смертність до кінця 1944 р. не вдалося: в грудні померло 420 осіб 

(переважно дистрофіків та шпитальних хворих) [127, арк. 53-54].  

Незадовільно здійснювалося і медикаментозне лікування. Нерідко 

траплялися випадки, коли лікарі призначали лікування для годиться, адже 

необхідних медикаментів все одно в аптеках не було. Мартін Штрайдел, хворий 

на дизентерію, так згадує своє лікування в херсонському таборі: «Лікар може 

лише рекомендувати мені, щоб я нічого не їв. Таким чином, я вживаю тільки чай, 

приготованний спеціально для хворих. Наступного дня я отримую вугілля, яке 

лікар виготовив сам із спаленої картоплі» [268, с. 49]. 

Життя військовополоненого цілком залежало від медичного персоналу, 

який до справи лікування учорашнього ворога підходив без особливого завзяття. 

Лікарські огляди хворих були, як правило, формальними. В спецшпиталі № 4564 



89 
 

працював рентгенкабінет, стоматологічний кабінет, функціонували операційні. 

Але у зв’язку з тим, що спецшпиталь не мав лікаря-хірурга, оперативну хірургію, 

як планову, так і невідкладну, здійснював начальник шпиталю [147, арк. 41]. При 

цьому хворих, які надходили з табору № 126 і потребували хірургічного 

втручання, не оперували місяцями. Цю злочинну бездіяльність пояснювали надто 

низькою температурою в операційних [145, арк. 127]. 

Лікувальному харчуванню, особливо актуальному, наприклад, для хворих 

на дистрофію та туберкульоз (а це близько 80 % контингенту), приділялося мало 

уваги. Та й в ситуації, коли на шпитальній кухні додатково харчувалося ще 10-20 

осіб персоналу, включаючи головного лікаря, не могло бути мови про повноцінне 

харчування. Їжа доходила до хворих часто холодною та не в передбаченому 

нормами об’ємі [145, арк. 129-129 зв.].  

Організації лікувальної справи в таборах заважали також і численні 

зловживання вільнонайманих лікарів. Досить частими стали випадки розкрадання 

медикаментів як в медичних відділеннях, так і в амбулаторіях. Наприклад, 

медсестрами систематично не видавалися призначені військовополоненим ліки, 

які присвоювалися або ж видавалися стороннім особам не за призначенням. За 

відсутності належного контролю за медикаментами це виявилося не складно, тим 

більше, що при виході із зони вахта майже не перевіряла співробітників. Вахтери 

й самі не гребували казенними речами [139, арк. 33 зв.]. Начальник амбулаторії 

миколаївського табору № 126, військовий лікар ІІІ рангу О. Шарикін частину 

виписаних медикаментів для амбулаторії, замість відпуску їх хворим, забирав 

додому. Після проведеного обшуку квартири, яку займав Шарикін, виявлено ряд 

медпрепаратів, в тому числі і сильнодіючих, що їх він, мовляв, зберігав вдома, за 

відсутності іншого придатного для цього приміщення. Кримінального 

переслідування проти нього не порушувалось, і він відбувся лише грошовим 

стягненням, а медикаменти передані до центральної аптечної бази табору для їх 

подальшої реалізації [127, арк. 45].  

Що вища посада – тим більші масштаби розкрадань. Так, комендант та 

завгосп табору № 126 привласнили собі по одній тонні шпитального вугілля [139, 
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арк. 131]. 

Халатність лікарів та адміністрації нерідко призводила до летальних 

результатів, кожен з яких ретельно вивчався. Акти розтинів та історії хвороб 

померлих, згідно з директивою НКВС СРСР та Наркомздоров’я СРСР, 

направлялись до УПВІ для перевірки та висновку [207, с. 545]. Аби зняти з себе 

відповідальність, нерідко лікарі вдавалися до фальсифікацій історій хвороб 

померлих пацієнтів, дописуючи їм те лікування, яке не встигли, або не вважали за 

потрібне призначити за їх життя. Таким чином, історії померлих 

військовополонених відправлялися до УПВІ НКВС СРСР вже сфальсифікованими 

та занадто прикрашеними, що не дозволяло дати об’єктивну характеристику 

причин смертності контингенту спецшпиталів [145, арк. 144].  

Наведені факти ілюструють банальну професійну незацікавленість та 

байдужість співробітників медичних установ. Прикладати зусилля задля 

допомоги безправним бранцям, яким не було кому скаржитися, не вартувало, 

мабуть, гідності радянського лікаря. Цим нівелювалося поняття священного 

обов’язку рятувати життя людей, незалежно від раси та політичного забарвлення. 

Навіть сучасники тих далеких подій причиною гальмування проти 

епідеміологічних та лікувальних заходів вважали байдужість посадових осіб, 

відповідальних за здоров’я бранців [384, с. 45-46].  

Але завжди знаходились самовіддані медпрацівники, які виконували перш 

за все свій обов’язок і в будь-який спосіб намагалися зберегти людське життя, 

навіть якщо це життя ворога. Один із військовополонених табору № 159, за 

цивільною професією аптекар, згадував, що був шокований тим, як «росіяни 

абсолютно безкоштовно і у великих кількостях витрачають на нас дорогі і рідкісні 

ліки» [491]. З вдячністю згадує самовідданого лікаря й бранець херсонського 

табору: «Наш молодий лікар працює до повного виснаження. Доходить до того, 

що він ледве може триматися на ногах. Обличчя його змарніло, очі запали. Але 

він невтомно турбується про нас. Навіть, якщо сам хворіє, продовжує нести 

службу». Також він зазначає, що в миколаївському таборі смертельні випадки 

траплялися рідше, ніж в херсонському. Помирали, в основному, хворі на 
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пневмонію, а також на висипний тиф [268, с. 34]. 

Результат такої самовідданості та професіоналізму – падіння смертності. Як 

стверджує колишній військовополонений Вальтер Фрітч, в таборі № 159/1 на 

Молдаванці (кут Непрямої і Середньої) в 1947 р. не помер жоден полонений. І це 

в час страшного післявоєнного голоду [491]!  

Адміністрація спецшпиталів часто не надавала належного значення 

трудовій дисципліні та кадровому забезпеченню, яке в умовах повоєнного 

«кадрового голоду» налагодити виявилося вкрай важко. Наприклад, в 

спецшпиталі №4564 кадри явно використовувалися не за призначенням: 

заступник начальника табору з матеріальної частини мав спеціальність 

зоотехніка, а комендант шпиталю – інженера-будівельника. Сам начальник 

шпиталю, за версією місцевого замполіта, хворих знав погано, в палатах бував 

рідко, над підвищенням своєї кваліфікації не працював та авторитетом серед 

колег не користувався [143, арк. 33].  

З 1943 р. в таборах почали функціонувати оздоровчі команди із 

застосуванням спеціального напівшпитального режиму та посиленого 

харчування [213, с. 71]. До них, директивою за підписом С. Круглова від 30 

грудня 1943 р., рекомендувалося перевести найбільш ослаблених осіб зі складу ІІІ 

та ІІ груп працездатності. З метою збереження фізичного стану полонених 

адміністраціям таборів заборонили зменшувати розміри оздоровчих команд [207, 

с. 541].  

В миколаївському таборі оздоровчі команди запрацювали з червня 1944 р. 

Розміщувалися в двох корпусах табору, які були в незадовільному санітарному 

стані: на стінах ¬ кіптява, відсутня вентиляція, температура в приміщеннях 

низька, через що військовополонені скупчувалися в окремих кімнатах, 

порушуючи санітарні норми. Відсутність твердого та м’якого інвентарю 

змушувала хворих спати в одязі прямо на холодній, вогкій та брудній підлозі. 

Надходили до оздоровчої команди полонені безпосередньо з етапів, робочих 

бригад та лазарету, як ослаблені та дистрофіки. Стан новоприбулих виявився 

гнітючим: поголовно завошені, брудні, вдягнені не за сезоном [135, арк. 123-124]. 
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За відсутності постійного лікарського нагляду заслаблих невчасно направляли до 

оздоровчої команди та з оздоровчої команди до лазарету. Штат медпрацівників не 

укомплектований належним чином, але і наявні працівники часто 

використовувались не за призначенням (наприклад, на овочезаготівлі) [127, арк. 

35]. 

Ефективність роботи оздоровчої команди, принаймні, в таборі № 126, у 

зв’язку з несприятливими побутовими умовами, відсутності кваліфікованих 

спеціалістів, неправильного режиму харчування, незважаючи на довготривалий, 

3-місячний строк перебування, рівнялася нулю. Так, значна частина після 

перебування в ОК переводилася не в робітничі бригади, а до лазарету з 

переважаючим діагнозом дистрофія ІІ-ІІІ ступеню. Наприклад, із загальної 

кількості 2139 осіб, які впродовж січня-лютого 1945 р. перебували в оздоровчій 

команді, в робітничі бригади переведено 761 чол., до лазарету – 1378 чол. з 

діагнозами дистрофія, ентероколіт, жовтуха, бронхіт, нефрит, грип, малярія [127, 

арк. 124 зв.]. Складається таке враження, що одужання та покращення фізичного 

стану військовополонених в даному випадку відбувалося не завдяки, а всупереч 

перебуванню в ОК.  

За результатами перевірок медичних закладів таборів в ГУПВІ прийшли до 

висновку, що лікувальна справа в таборах, їх оснащеність медтехнікою та 

медикаментозна забезпеченість різко відстають від вимог та завдань по наданню 

своєчасної та кваліфікованої медичної допомоги військовополоненим та 

відповідного догляду. Санітарні служби таборів не приділяли достатньої уваги 

питанням організації лікувального процесу, не використовували доступні методи 

діагностики, не запроваджували в повсякденну практику нові передові методи 

лікування тощо. Приміщення, відведені під лікувальні заклади, як правило, були 

малопридатними для цього, інвентарем та обладнанням не забезпечені. 

Амбулаторний прийом проходив поспіхом, хворі чекали прийому по декілька 

годин під дверима кабінетів. 

Призначене лікування, в переважній більшості випадків, однотипне, без 

належної індивідуалізації та урахування супутніх захворювань. Вказувалося на 
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безвідповідальне зловживання призначенням гостродефіцитного на той час 

сульфідину для більшості хворих без належних на це показань(сульфідин – 

лікарський препарат подібний до стрептоциду, активний засіб проти крупозного 

запалення легенів, менінгіту, гонореї тощо – авт.). При цьому підвищену 

смертність виправдовували якраз таки відсутністю даного препарату, що 

спотворювало загальну картину [207, с. 564].  

Серед переліку неблагополучних, через високу смертність контингенту, 

значилися, зокрема, і найбільші табори Півдня – одеський №159, миколаївський 

№126, запорізький №100. В них за перші півтора місяці 1945 р. сумарно померло 

2944 особи. В одеському таборі № 159 смертність була найменшою: 388 осіб [207, 

с. 569]. Хоча хворі в спецшпиталі останнього утримувалися в складних 

антисанітарних умовах: «У палаті знаходилось 80 осіб – по двоє на одне ліжко. 

Окремо лежали тільки вмираючі і прооперовані. Кожен день виносили до десяти 

померлих» [498]. Правда, через кілька років, за свідченням полонених, одеський 

спецшпиталь вже вигідно відрізнявся від інших: «Нас розподілили по палатах. 

Але що це були за палати! В полоні ще ніколи в нас не було такого житла: 5-7 

чистих ліжок, батареї обігріву під вікнами, вид на море. Ми не переставали 

дивуватися!» [268, c. 78].  

Серйозна проблема медичних установ повоєнного часу – нестача 

кваліфікованих кадрів. З огляду на це, директивою Наркома внутрішніх справ з 

метою більш широкого використання військовополонених медичних працівників 

за фахом та для покриття некомплекту медпрацівників, який мав місце в деяких 

таборах, передбачено використання всього медичного складу з числа 

військовополонених. Лікарський склад при цьому використовувався в 

лікувальних та оздоровчих закладах (лазаретах, амбулаторіях, оздоровчих 

командах на посадах лікарів-ординаторів), а також на санітарних роботах по 

проведенню санітарного нагляду за гуртожитками, харчоблоками, територією 

табору, санітарній обробці. Середній медичний персонал використовувати в 

лікувально-оздоровчих та санітарних установах на посадах фельдшерів, 

лаборантів, зубних лікарів чи зубних техніків. Та повної свободи дій 
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військовополонені-медики, звичайно, не мали. Так, їм заборонялося працювати в 

аптеках, видавати звільнення від роботи, направлення в шпиталі чи оздоровчі 

команди, а також виписки з цих установ, участь в роботі лікарських комісій з 

визначення груп працездатності [207, с. 134].  

Наприклад, у вересні 1944 р. в таборі № 126 замість затверджених за 

штатом 28-ми в таборі було лише 19 медпрацівників, з них: лікарів – 5, 

фельдшерів – 6, медичних сестер – 8. Тому звернулися до чотирьох лікарів з числа 

військовополонених [127, арк. 40 зв.].  

Та залучення до медичного обслуговування полонених лікарів, з точки зору 

НКВС, не завжди себе виправдовувало, так як були численні випадки порушення 

ними режиму лікувальних закладів. За відсутності потрібної кількості 

вільнонайманих медиків, в нічний період чергування в лазареті часто здійснювали 

лікарі-військовополонені, котрі розпоряджалися медикаментами безконтрольно, 

не видаючи належного хворим [127, 20 зв.]. Крім того, історії хвороб вони вели 

рідною мовою, що в даному випадку не мало сенсу [127, арк. 125].  

В процесі оперативного нагляду за військовополоненими-медиками в ряді 

випадків виявлена їх національна солідарність та упередженість в процесі 

лікування. Так, заручившись довірою вільнонайманих лікарів, вони нерідко 

здійснювали бажану для них лінію в лікуванні хворих і навіть впливали на 

штатний медичний склад лікувальних закладів в питаннях встановлення діагнозу, 

виписки військовополонених та направлення останніх до спецшпиталів. При 

цьому переслідувалася ціль якомога довше протримати хворих бранців в 

оздоровчих командах на основі сфальшованих історій хвороб. Наслідком такої 

довірливості вільнонайманих медпрацівників стало неадекватне лікування 

хворих. Десятки завідомо здорових людей утримувалися в оздоровчих командах 

впродовж тривалого часу, що, звичайно, не могло влаштувати НКВС. З іншого 

боку, в ряді випадків пацієнтів, які потребували негайної шпиталізації, під 

виглядом нетранспортабельності вчасно не направляли до шпиталів, і вони 

помирали в оздоровчому відділенні, не отримавши вчасної допомоги [127, 

арк.103].  
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Слід зазначити, однак, що для самих бранців допомога військовополонених-

медиків іноді ставала справжнім подарунком долі та вирішальним фактором у 

боротьбі за виживання. Адже тільки взаємовиручка та згуртованість відірваних 

від батьківщини жертв війни могла подарувати надію на повернення додому. Так, 

Мартін Штрайдел згадує про своє лікування в миколаївському шпиталі: «Я 

проводив решту зими 1945-1946 рр. на лікарняному ліжку… Незадовго до 

Великодня 1946 р. я познайомився з Алоїзом Дюзінгом. Він головний санітар в 

нашому відділенні… Кожного ранку він розносив медикаменти. Зрідка, якщо 

дозволяли, по неділях він проводив богослужіння в лікарняних палатах. Те, що 

він мав привілейовану посаду не давало особисто йому ніякого зиску. Він не був 

нагодований краще за нас, ніколи не мав кращого харчового забезпечення, ніж 

середньостатистичний бранець. Те, що він заробляв додатковою працею – 

роздавав. В нього було чимало підопічних. Він дарував більше, ніж суп та хліб, 

він дарував себе самого» [268, с. 39].  

Воєнна та повоєнна дійсність зумовлювала доволі характерну для 

переважної більшості таборів картину захворюваності. Це передусім дистрофія, 

авітаміноз, туберкульоз, які призводили до смертельних наслідків у переважній 

більшості випадків і вилікувати які, в умовах тотальної антисанітарії та 

побутового колапсу, виявилося неможливо. З 2025 померлих в таборі №126 з 

травня 1944 по лютий 1945 р., 1476 чол. (72%) померли від дистрофії [127, 

арк. 25 зв.]. На фоні повного знесилення організму військовополоненого не 

заставляли себе довго чекати інфекційні, кишково-шлункові та шкірні хвороби. 

20-30% німецьких солдат, які надходили до приймально-пересильних та 

фронтових таборів вже хворіли на дизентерію та перебували в стані крайнього 

виснаження. Для ліквідації спалахів цього інфекційного захворювання 

організовано ізолятори, проводились знезараження одягу, посуду, води, обробка 

та очистка території, санвузлів. В таборах проводилася профілактика 

бактеріофагами [384, с.44-45].  

Важкого удару по фізичному стану бранців завдавали епідемії. Так, в 

лютому 1946 р. в центральному табірному відділенні №2 табору № 126 
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спалахнула епідемія черевного тифу. На 26 лютого зафіксовано 23 випадки 

захворювання, з них 4 – зі смертельним результатом. Причиною спалаху 

захворювання стали перебої у водопостачанні. Центральна частина табору, 

розташована в селищі Темвод, через перебої водопостачання з міста Миколаєва 

нерідко користувалися річковою. Для локалізації тифу прийнято всі можливі в 

тогочасних санітарних умовах заходи: виділили спецкорпус для ізоляції хворих, 

зроблені необхідні щеплення, в'язням почала видаватися кип'ячена вода. Але факт 

захворювання дуже ослабив і без того нездоровий контингент табору і надовго 

вивів із строю десятки робочих рук [127, арк. 44]. 

Факти захворювання на черевний тиф маємо і в таборі № 100. В ряді його 

відділень за відсутності санпропускників, дезкамер, палива, не проводилася 

санобробка полонених, завошеність не ліквідовано. Крім того, не дотримувався 

протиепідеміологічний карантин, і контакт між здоровим та інфікованим 

контингентом зберігався. Отже, епідемія в таборі набула затяжного 

характеру [104, арк. 80]. Через відсутність постійного лікарського нагляду  

поодинокі факти захворювань лишалися без уваги, і про епідемію ставало відомо 

після захворювання десятків людей.  

За даними одеського історика-краєзнавця О. Юнгмайстера, в результаті 

епідемії черевного тифу, що спалахнула в березні 1945 р., загинула більшість 

контингенту табору № 38 (м. Рені), в результаті чого його ліквідували. Залишки 

цих поховань залишилися до сьогодні у вигляді 5 могил-курганів [491].  

Картину захворюваності вкрай погіршувала епідемія малярії, що лютувала в 

таборах. На обліку табору № 126 в травні-вересні 1944 р. стояло 238 хворих. 

Причинами виникнення вогнища цього інфекційного захворювання стали, по-

перше, надходження великої кількості маляриків, а, по-друге, сприятливі для 

поширення інфекції природно-кліматичні умови: розташування табору біля 

берегів Інгулу та Бузького лиману, вкритих заростями очерету – джерела розвитку 

малярійних комарів [127, арк. 34].  

Амбулаторія табору була вкрай переповнена хворими-маляриками: так при 

нормі в 600 ліжок, фактично тут їх було 1205. Розподіл хворих лазаретів по 



97 
 

корпусам здійснювався часто не за однорідністю захворювань, а за наявністю 

вільних місць [127, арк. 125].  

З метою зниження кількості інфекційних захворювань контингент 

військовополонених охопили профілактичними щепленнями: проти черевного 

тифу – 80,6%, дизентерії – 70,8%, правцю – 64% [127, арк. 40 зв.].   

В подальшому МВС, занепокоєне ситуацією зі швидким розповсюдженням 

інфекційних хвороб, директивою від 20 вересня 1946 р. зобов’язало до вакцинації 

проти висипного тифу весь офіцерський та вільнонайманий склад таборів, а 

військовополонених вакцинували лише з числа сангоспобслуги. Також 

передбачався щонедільна санобробка контингенту та проведення вичерпних 

заходів по ліквідації заношеності [207, с. 453].  

З огляду на те, що заходи по відновленню фізичного стану полонених не 

давали позитивних результатів, НКВС СРСР виступив з пропозиціями покращити 

санітарно-побутові умови в таборах та довести їх до зразкового стану, підвищити 

пропускну спроможність лазень, дезкамер, пралень та ліквідувати вошивість 

серед військовополонених. Також поставлене завдання покращити лікування 

кожного окремого в'язня з організацією лікувального харчування для виснажених. 

Спеціальні медичні комісії мали визначити фізично ослаблених та звільнити 

останніх від роботи із зарахуванням в оздоровчі команди; для обмежено 

працездатних мали знизити денні норми виробітку на 25-50% з видачею їм 

повноцінного харчування. Контроль за виконанням цієї директиви покладався 

особисто на заступника наркома внутрішніх справ С. Круглова [207, с. 417]. 

В доповідній записці начальника управління табору № 126 І. Гончарова 

вказувалося, що на початок 1946 р. стан військовополонених є задовільним, однак 

у зв'язку з перебоями у постачанні тваринних жирів та частою відсутністю м'яса 

захворюваність серед полонених почала стрімко зростати, і в подальші місяці стан 

їх погіршився. Лише у лютому 1946 р. до спецшпиталю відправлено 141 особу, 28 

з яких померло (із загальної кількості 8459 осіб) [124, арк. 19].  

З метою більш широкого здійснення оздоровчих заходів по відновленню 

фізичного стану ослабленого контингенту на виробництві та військовополонених, 
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які надходили зі шпиталів НКО та НКОЗу, наказом НКВС СРСР від 5 жовтня 

1944 р. запроваджувалися спеціальні оздоровчі табори. При таборах, які виділяли 

контингент для контрагентських робіт, організовувались оздоровчі відділення. В 

них зосередили всіх ослаблених військовополонених, які потребували повного 

відновлення працездатності. Наповнюваність оздоровчого відділення складала 

10% від лімітної чисельності табору. В цьому ж наказі наголошувалося, що 

начальники управлінь ряду таборів, включаючи миколаївський № 126, 

попереджаються про особисту відповідальність за фізичний стан полонених [207, 

с. 562]. Ці нові лікувально-реабілітаційні установи для військовополонених, разом 

зі спецшпиталями, давали можливість максимально повно зберегти такий 

необхідний для країни трудовий фонд. Для оздоровчих відділень мали виділятися 

найкращі обладнані приміщення; вони першочергово забезпечувалися необхідним 

госпінвентарем. Харчування військовополонених оздоровчого відділення 

здійснювалося за підвищеною на 25% основною нормою. Медичне 

обслуговування забезпечувалося найбільш кваліфікованим медперсоналом із 

залученням військовополоненого медскладу. Строк перебування в оздоровчому 

відділенні визначався лікарськими комісіями та встановлювався до трьох 

місяців [207, с. 567]. 

Працювали відділення за спеціальними штатами. Очолював його начальник 

відділення – офіцер, найбільш кваліфікований в питаннях організації побуту та 

оздоровчих заходів. Заступником з медичної частини призначався лікар, за 

сумісництвом – начальник санітарної частини відділення [207, с. 567].  

Високий рівень захворюваності та смертності серед військовополонених, 

котрий спостерігався взимку 1945–1946 рр., змусив керівництво НКВС СРСР 

удатися до реорганізаційних змін в системі таборів. Згідно з директивою міністра 

МВС СРСР С. Н. Круглова № 16 від 16 січня 1946 р. «Про заходи зі зниження 

захворюваності та смертності у таборах військовополонених», оздоровчі 

відділення запроваджувалися при кожному таборі, де зосереджувались хворі та 

фізично виснажені бранці [436, с. 257]. 
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Незважаючи на інтенсивну роботу по зниженню динаміки захворюваності і 

смертності військовополонених, корінного перелому в цьому питанні не 

наступило і до початку 1946 р.  

Навесні 1946 р. робота з подальшого покращення фізичного стану 

полонених нарешті почала давати свої плоди: за даними заступника начальника 

ГУПВІ МВС СРСР І. Петрова, починаючи з квітня, різко збільшився трудовий 

фонд, скоротилася смертність, збільшився вихід військовополонених на 

контрагентські роботи [207, с. 452]. Але ситуація знову погіршилася взимку 1946 - 

1947 рр., адже стало тенденційним, коли холод зводив нанівець всі попередні 

результати по збереженню працездатності та здоров’я контингенту. Крім того, 

картину довершував голод, що саме лютував. Отож, повністю ліквідувати фізичне 

ослаблення та підвищену смертність контингенту не вдалося навіть на початок 

1947 р., у зв’язку з чим С. Круглов повідомив про введення з лютого по квітень 

1947 р. надзвичайного стану в таборах, під час якого всі сили мали 

зосереджуватись на недопущенні фізичного ослаблення, захворюваності та 

смертності військовополонених [252, с. 187]. 

Одним з військовополонених табору № 126, якому не поталанило побачити 

дружину Магду та двох своїх синів, Гюнтера та Манфрида, був Вальтер Грунерт, 

1914 р. н., німець, штабс-єфрейтор. В Російському державному військовому архіві 

зберігається його облікова справа, в якій міститься, зокрема, й історія хвороби 

Грунерта та причина його смерті. В лютому 1947 р., провівши в таборі більше 

двох років, поступив до шпиталю №4564 з діагнозом дистрофія І ступеню та 

правостороння крупозна пневмонія. До історії хвороби додаються клінічний 

аналіз крові та температурний лист. На жаль, медичному персоналу не вдалося 

врятувати життя Грунерта: 24 лютого 1947 р. він помер і похований на кладовищі 

спецшпиталю в квадраті № 4, могила № 13. У вічній скорботі лишилися дружина 

та сини, які щасливо усміхалися Вальтеру з сімейних фото, що їх проніс він через 

всю війну [206]. 

Досить швидко стало очевидним, що утримувати виснажений 

непрацездатний баласт військовополонених в режимних установах і, більше того, 
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надавати їм кваліфіковану медичну допомогу, є обтяжливим для держави. Тому 

від нерентабельного контингенту вирішили позбавитись шляхом репатріації. 

Відповідно до директиви № 2222 від 12 серпня 1945 р. всі хворі, які перебували на 

лікуванні у шпиталях та табірних лазаретах, підлягали вивозу на батьківщину. В 

таборах мали залишитись лише працездатні бранці. Виходячи зі скорочення 

загальної чисельності військовополонених, певну кількість приміщень таборів і 

табірних відділень звільнено. Тому вирішено з метою наближення шпиталів до 

таборів та скорочення перевезень хворих, перевести окремі спецшпиталі на 

території таборів НКВС зі збереженням ліжкового фонду [207, с. 569]. Звільнені ж 

приміщення передавалися або колишнім установам, які їх колись займали, або 

іншим державним, освітянським та комунальним закладам. Та зменшення числа 

контингенту не вирішило проблеми медико-санітарного характеру. Причини 

крилися в загальному фізичному виснаженні військовополонених, морально-

психологічних чинниках, а також у неадекватних умовах проживання і праці. На 

думку самих полонених, процес лікування проходив би більш ефективно за умови 

достатнього продовольчого забезпечення. Не медицина, а хліб був необхідний в 

першу чергу [268, с. 72]. 

Незважаючи на те, що динаміка захворюваності на початок 1946 р. 

залишалась ще доволі сталою, починається невпинний процес скорочення 

медичних установ для обслуговування військовополонених, відповідно кількості 

контингенту радянських таборів та робочих батальйонів. Вже восени 1946 р. 

відбулося суттєве скорочення мережі режимних лікувальних установ для 

військовополонених у відповідності до відомчих наказів МОЗ СРСР. Так, в цей 

час розформовано шпиталі №№ 5374 і 5919 (селища Софіївка та Юрківка 

Запорізької області) [478, с. 266]. 

Через загальне зменшення контингенту в миколаївському спецшпиталі 

№4564 на 13 липня 1948 р. знаходилося на лікуванні лише 211 хворих, у зв’язку з 

чим виникла необхідність скоротити штат працівників за рахунок двох медсестер, 

повара, санітарки [119, арк. 8 зв]. Також виявилось недоцільним в цьому випадку 

функціонування двох терапевтичних відділень, які з 17 серпня 1948 р. об’єднали, 
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а персонал частково звільнили [119, арк. 96]. А в лютому 1949 р. в наказі № 33 по 

спецшпиталю зафіксовано: «З 28.02.1949 вважати спецшпиталь № 4564 повністю 

розформованим» [119, арк. 148 зв]. 

Тенденція до скорочення кількості шпиталів продовжувалася і надалі. На 

кінець 1948 р. скорочено ліміти п’яти режимних лікувальних установ, включаючи 

і спецшпиталь № 3986 (м. Одеса). В подальшому його лімітна наповнюваність 

скорочувалася у березні 1949 р. та січні 1950 р. аж до остаточної його ліквідації 31 

січня 1951 р. З метою шпитального обслуговування хворих військовополонених 

табору № 424 (м. Мелітополь) в 1948 р. останній прикріпили до спецшпиталю № 

1149 (м. Запоріжжя) [207, с. 483], який вже в березні й жовтні 1949 р. скоротив 

загальну лімітну наповнюваність. У січні 1950 р. його розформували [478, с. 273-

274, 276-277].   

Зусилля, направлені на боротьбу з захворюваністю та смертністю, дали свої 

плоди лише в 1948 р. Хоча повністю подолати ці невід’ємні від полону явища не 

вдалося, але звести їх в спецшпиталях до мінімуму все ж змогли. За даними 

ГУПВІ, на 1 квітня 1948 р. їх завантаженість складали вже 79,6%, а кількість 

смертельних випадків складала лише 0,33-0,36% від загальної кількості пацієнтів. 

Покращилася ситуація в таборах, в яких кількість хворих дорівнювала 3-4%, а 

смертність – 0,005-0,006% [252, с. 198]. На 1 грудня того ж року кількість хворих, 

відносно чисельності контингенту, складала: для військовослужбовців німецької 

армії – 2,2 %, японської – 0,8 %, а завантаженість спецшпиталів вже складала 

відповідно 56,3% та 60,6%, а відтак, намітилася тенденція до зменшення відсотку 

смертності [207, с. 480].  

Таким чином, в СРСР створено мережу лікувально-оздоровчих закладів для 

військовополонених, де розгорнулася боротьба за життя та здоров’я контингенту, 

в цілому небезуспішна. Але не завжди причиною незадовільного фізичного стану 

бранців ставало недостатнє матеріальне забезпечення. Пояснити його можна 

також і суб'єктивними причинами, серед яких невміння посадових осіб 

організувати лікувальну справу. Сюди слід віднести і розкрадання майна, 

інвентарю та медикаментів особовим складом медустанов. Начальники 
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спецшпиталів, як правило, не зацікавлені в удосконаленні наявних методів 

лікування та освоєнні нових, неналежним чином контролювали роботу медичного 

персоналу, не встановлювали чіткого зв’язку з медслужбою таборів. Халатність та 

безвідповідальність медичних працівників, а особливо адміністрації лікувальних 

закладів, гальмували процес відновлення фізичного здоров’я військовополонених 

та стали однією з причин високого відсотку їх смертності. Для переважної 

більшості обслуговуючого персоналу військовополонені, на думку автора, все 

одно залишалися людьми другого ґатунку, і жодна міжнародна конвенція 

виявилася неспроможною забезпечити їм захист від байдужості та 

непрофесіоналізму радянських лікарів. Інша справа, що така байдужість до 

спецконтингенту могла бути й свідомою помстою за спричинені страждання в 

роки війни. Військовополонені на певний час стали соціальним подразником, з 

яким населення вимушено співіснувало, а персонал спецустанов ще й 

обслуговував. Тому, мабуть, говорити про адекватний медичний догляд в даному 

випадку не доводиться. Траплялися, звичайно, з цього правила й виключення, і 

знаходились люди, які ставились до військовополонених не як до заклятих 

ворогів, а просто зі співчуттям, як до людей, що потрапили у безвихідь. 

Слід ще раз наголосити на тому, що радянські табори у сенсі медичного 

обслуговування стали прямою протилежністю нацистським таборам смерті, у 

яких шанси вижити дорівнювали практично нулю, і в багатьох випадках загибель 

контингенту була саме результатом діяльності представників найгуманнішої у 

світі професії. 

 

 

2.3. Методи ідеологічної роботи з військовополоненими в радянських 

таборах 

 

Багаточисельний контингент військовополонених став для радянських 

політорганів добрим підґрунтям для розгортання політико-ідеологічної роботи. 

Політична агітація та пропаганда лягли в основу навернення іноземних бранців до 
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ідей антифашизму та комунізму. Культурно-масовою та агентурно-оперативною 

роботою військовополонені охоплювались вже з таборів-розподільників, і 

діяльність ця, що стала однією з основоположних підвалин системи ГУПВІ, не 

припинялася на жодній з ланок полонення. Задля такої масштабної ідеологічної 

обробки використовувались всі можливі засоби: стінгазети, політінформації, 

створення антифашистського активу, антифашистських гуртків, шкіл, курсів 

тощо [213, с. 208].  

Зі спогадів військовополоненого: «Одного разу гурток художньої 

самодіяльності прибував з північного табірного відділення (миколаївський завод 

ім. 61 комунара – авт.) до нас. Такий гурток діяв в кожному таборі. Там грали в 

театрі, навіть ставили оперети. Якщо в нас у трудовому таборі був цікавий вечір, 

то починався він, звичайно, з політичної демонстрації. Ніхто не йшов би, якби 

виголошувалася тільки політична промова. Отже, промова, тоді німецький 

переклад і, нарешті, як винагорода ¬ музика або театр. Іноді проводився також 

кіносеанс… Нам дуже сподобалися такі розваги, під час яких ми могли забути про 

голод та інший біль» [268, с. 73, 78].  

Цікаво, що бранцям таборів НКВС часто демонстрували трофейні 

геббельсівські фільми в якості інструменту антизахідної пропаганди. Наприклад, 

один з них згадує фільм «Ohm Krüger» («Дедячко Крюгер»), демонстрований 

військовополоненим в Одесі: «В цьому фільмі знімалися кращі німецькі актори, і 

його Геббельс використовував як пропаганду проти англійців. Ми бачили на 

екрані їх звірства під час англо-бурської війни. Ми бачили жертовну боротьбу 

бурів проти англійців і розуміли, що ці націонал-соціалістські фільми Геббельса 

для СРСР зараз якраз доречні. Росіяни захопили їх і зробили тепер доступними в 

своїй країні… Все те, в чому росіяни мали потребу, вони використовували 

незалежно від того, звідки це походить і ким виготовлено» [268, с. 78]. 

В одеському таборі гуртки табірної самодіяльності з’явились в 1946 р. 

Влітку оркестр з військовополонених розважав одеситів на схилах під 

Приморським бульваром. Причому грали як Штрауса, так і «Катюшу», яку чомусь 

так вподобали німці [491]. 
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Спеціальні відділення таборів з антифашистської роботи невтомно 

працювали над політико-моральним обличчям військовополонених. Регулярно 

проводилася роз’яснювальна робота: про неминучий розгром німецької армії, про 

життя та діяльність Й. Сталіна (а особливо ретельно у зв'язку з його 65-річним 

ювілеєм в 1943 р.), про державний лад СРСР (вивчалася Конституція), 

проводились вечори художньої самодіяльності. Полоненим також роз’яснювалися 

повідомлення радянського Інформбюро, проводилися мітинги у зв'язку з 

визначними подіями. В миколаївському таборі № 126, наприклад, проведено 

мітинг в зв'язку зі зверненням Угорських національних зборів до угорського 

народу з приводу обрання нового національного уряду [127, арк. 83].  

Але комуністична пропаганда все-таки засвоювалася полоненими досить 

мляво, а відтак постала нагальна потреба в авторитетній антифашистській 

організації, ініціатива створення якої начебто належала самим полоненим. 12-13 

липня 1943 р. в таборі № 27 УПВІ НКВС (м. Красногорськ) відбулася установча 

конференція, яка проголосила створення антифашистської організації 

«Національний комітет «Вільна Німеччина». До складу керівництва даної 

організації увійшли 25 військовополонених та 12 політемігрантів. У вересні того 

ж року створено ще одну організацію «Союз німецьких офіцерів», президентом 

якого було обрано Вальтера фон Зейдліц-Курцбаха. Згодом СНО увійшов до 

складу НКВН. Програмними документами організації НКВН СНО стали «25 тез 

про закінчення війни» та «Звернення 50 генералів» [315, с. 280]. Основним 

завданням стала пропаганда серед військовослужбовців вермахту та 

військовополонених. Засобами розповсюдження антифашистської пропаганди 

стали радіопропаганда, розповсюдження агітаційних листівок та газет, а також 

бесіди через лінію фронту за допомогою гучномовця.  

Частина військовополонених зреагувала на виклик часу. В таборі № 126 до 

грудня 1944 р. вже 388 осіб (з 10360) добровільно приєдналися до платформи 

НКВН [133, арк. 43]. Але, в цілому, на думку українського дослідника В. 

Левикіна, особливого впливу на військовополонених організація НКВН СНО не 

мала через політичну несвідомість останніх та відсутність чітких політичних 
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вподобань. За весь час функціонування організації загітувати вдалося лише 20% 

бранців [315, с. 280].   

Та зусилля й кошти, витрачені на ідеологічне перевиховання 

військовополонених, все ж не витрачено марно. Результатом систематичної 

політичної роботи стало зростання кількості антифашистів, яка поповнювалася 

також за рахунок прибуття до таборів курсантів, які закінчили антифашистські 

школи [127, арк. 83]. Почастішали випадки подачі заяв, як індивідуальних, так і 

колективних, з проханням відправки на фронт для надання допомоги Червоній 

армії [127, арк. 83]. Такі погляди розповсюдженими були, зокрема, серед мадяр і 

здавалися багатьом порятунком від фізичного виснаження і неминучої смерті в 

таборі. Мадяри, як правило, досить вороже ставились до німців та бажали 

боротися проти своїх вчорашніх союзників зі зброєю в руках. Вони воліли 

померти на полі бою, ніж животіти у таборі, слабнучи та спостерігаючи за тим, як 

вмирають їх товариші. На такого роду прохання в НКВС швидко відреагували. 

27 грудня 1944 р. начальник УПВІ НКВС СРСР генерал-лейтенант І. Петров 

направив Л. Берії проект постанови ДКО СРСР з питання організації зі складу 

військовополонених Добровольчої угорської піхотної дивізії. Таким чином, 

передано на формування угорських військових частин 21765 полонених [398, 

с. 48-49]. З табору № 126 впродовж 1945 р. на формування Угорської 

добровольчої дивізії відбуло 197 військовополонених, а на формування 2-ї 

добровольчої румунської дивізії – 802 румунських бранця [131, арк. 1].  

Щодо німців, то вони відрізнялися більш стійкою політичною позицією і не 

поспішали вмирати за Радянську державу. Так, в таборі № 126 антифашисти 

вивісили відозву НКВН, в якій закликали військовополонених записуватись в 

армію для боротьби з гітлерівським режимом. Але особливого ажіотажу ця 

відозва не мала: записався лише 1 австрієць, а німці вважали, що не годиться йти 

проти своєї батьківщини зі зброєю в руках, розцінюючи це як зраду [127, арк. 78]. 

Загалом, незважаючи на зусилля НКВС, далеко не всі військовополонені, а 

особливо німецькі, з готовністю сприймали комуністичну ідеологію. Багато з них 

свідомо вступили свого часу до НСДАП, і їх не так просто було відмовити від 



106 
 

своїх переконань. За підрахунками В. Левикіна, число переконаних фашистів в 

таборах становило близько 20% [315, с. 283]. Частина військовополонених не 

являлася ортодоксальними нацистами, але знаходилась під впливом останніх. 

Частина почала замислюватись над деструктивністю фашизму, багато було 

політично пасивних в’язнів, і, нарешті, найменший відсоток табірного суспільства 

становили комуністи та антифашисти [315, с. 283]. «Від самого початку німців в 

гітлерівських збройних силах можна розділити на нацистів та ненацистів, якби 

мало не було останніх. Полонення надавало для декотрих із другої категорії 

довгоочікувану можливість засудити нацизм та вільно вести розмови на політичні 

теми, читати ненацистські газети і навіть думати, якщо вони відносилися до 

людей, схильних до роздумів», – пише Д. Маклахлан [225, с. 189]. А от один із 

бранців миколаївського табору № 126 зауважував: «Ми «вдячні» комуністам, 

котрі нам кожного дня розповідають так багато, що нам скоро не буде про що 

думати, окрім комуністичних поглядів» [140, арк. 11]. 

Слід зазначити, що більшість військовополонених досить тяжко засвоювала 

антифашистські ідеї, особливо це характерно для офіцерського складу. Багатьом 

виявилося важко відректися від присяги, що давали на вірність Гітлеру. А до 

антифашистів відношення склалося взагалі вкрай негативним: зрада присяги 

прирівнювалась до зради своєї батьківщини, народу. «Присяга – ось що зв'язує 

нам руки, хоча в голові починає прояснятися. Присяга – ось що закриває нам 

рота...» [224, с. 43], – згадує майор німецької армії Гельмут Вельц свій болісний 

світоглядний та соціально-психологічний перелом, який відбувався з ним в 

радянському полоні. Адже для того, щоб прийняти рішення для себе особисто, 

перекреслити всі попередні роки свого життя, визнати їх позбавленими всякого 

сенсу, необхідна неабияка мужність. 

Еріх Хартман, легендарний німецький ас, який мав на рахунку 352 збитих 

радянських літаки, як зраду розцінював перехід його співвітчизників на бік 

антифашистів. До останніх він взагалі ставився з огидою, адже багатьох з них 

знав особисто. «Табір знаходиться під управлінням секретної російської поліції, - 

писав він додому, – їй допомагають німецькі зрадники… Вони називають себе 
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Antifa. При детальному розгляді, вони виявляються колишніми лікарями СС, 

лідерами гітлерюгенду, командирами СА і тому подібною поганню. Вчора вони 

зрадили нас, а завтра зрадять і нових господарів. Таких людей потрібно 

утримувати в пеклі» [492, с. 18]. Він відмовлявся співпрацювати з радянською 

владою, не виходив на будівельні роботи та провокував конвоїрів, сподіваючись, 

що його застрелять [259, с. 299]. Втім, не слід забувати, що переважна більшість 

солдат пішла воювати не з власної ініціативи, а підкоряючись безжальному 

закону загальної мобілізації. Тому порушення ними присяги не тягнуло за собою 

ніяких морально-психологічних наслідків і було лише додатковим шансом на 

повернення додому. Крім того, до лав антифашистів вступали не лише учорашні 

нацисти, але й колишні безпартійні робітники, які не були носіями нацистської 

ідеології. 

В кінці війни і повоєнний період представники антифашистського активу 

все ж зайняли провідну роль в табірному самоуправлінні. На табірному жаргоні 

вони називалися «довговолосими» та «кашистами» через те, що їм дозволялося не 

стригти наголо волосся та вони отримували підвищену норму харчування [424, с. 

173].  

Військовополонені зазвичай намагалися усіляко приховати свою 

профашистську орієнтацію. Але були випадки неприховуваного вип’ячування 

своїх політичних поглядів та навмисних нагнітань конфліктів з членами 

антинацистських груп. Ортодоксальні нацисти намагалися всіма можливими 

способами противитися ідеології, що нав'язувалася з боку табірної адміністрації. 

Нерідко об'єднані в групи, вони регулярно проводили агітацію, яка зводилась до 

прямих погроз антифашистам, закликів саботувати роботу та протиставлення 

антифашистської роботи і профашистської пропаганди. 15 серпня 1945 р. 

видається директива НКВС СРСР народним комісарам внутрішніх справ союзних 

і автономних республік, начальникам УНКВС країв та областей про посилення 

агентурної роботи по виявленню осіб, які здійснюють антирадянську діяльність. В 

документі вказувалось, що серед військовополонених таборів НКВС реакційно 

налаштований елемент, особливо серед офіцерського складу, проводить в 
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законспірованій формі ворожу роботу, направлену проти СРСР. Серед німецьких 

офіцерів продовжується робота з підбору відданих та здібних кадрів, готових 

приймати участь у відновленні німецької армії. Підбір таких кадрів має на меті 

після повернення на батьківщину використати їх для підривної діяльності, 

спрямованої проти радянських окупаційних військ. Серед полонених румунських 

офіцерів профашистські елементи проводять активну антирадянську діяльність 

шляхом розповсюдження листівок, зміст яких направлений проти СРСР та 

румунського уряду. Крім цього, метод погроз примушує військовополонених 

виходити з антифашистського руху. У зв’язку з цим пропонувалося через 

перевірену табірну агентуру посилити роботу з виявлення осіб, які проводять 

серед військовополонених антирадянську роботу, й повідомляти результати 

спецповідомленнями в оперативне управління ГУПВІ НКВС СРСР [207, с. 366-

367].  

В миколаївському таборі № 126 лідери профашистських угруповань 

Гейнтцель, Шталь, Гупе, Ріссе всіляко намагалися навіяти своїм співвітчизникам 

думку про швидке відродження фашистської Німеччини і компроментували СРСР 

в їх очах, сподіваючись на те, що після повернення на батьківщину будуть і далі 

проводити антирадянську пропаганду. Деякі з бранців закликали після звільнення 

з полону виїхати до Франції та видавати антирадянську літературу, описуючи 

СРСР з негативної сторони [137, арк. 141 зв.]. Полонений німець того ж табору 

Альфред Беєт регулярно займався встановленням адрес проживання в Німеччині 

тих військовополонених, які закінчили антифашистські курси, або просто 

займалися антифашистською роботою в таборах. Записавши дані у записник, він 

заявляв, що після повернення на батьківщину примусить їх забути, що вони 

антифашисти. Сам Беєт систематично не виконував норм виробітку, ухилявся від 

роботи на виробництві і перебував на обліку як саботажник. Інший в'язень того ж 

табору Карл Енгельгарт проводив агітацію проти антифашистів, називаючи 

останніх «базікалами». Він говорив: «Вам не потрібно приймати участь в 

антифашистському русі, адже це компроментує вас в очах інших 

військовополонених». Досить очевидно, що антифашисти в таборах були в 
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меншості, їм доводилося долати опір своїх же співвітчизників, а інколи 

наражатися на небезпеку [137, арк. 273].   

На початку 1950 р. міністр внутрішніх справ С. Круглов в доповідній 

записці керівництву держави вказував, що з 1945 р. підготовлено 8 тис. 

антифашистських активістів. Це менше, ніж два відсотки від загальної кількості 

полонених. І це незважаючи на те, що агітаційно-пропагандистські зусилля 

прикладалися чималі. Для полонених видавалося п’ять газет загальним накладом 

137 тис. екземплярів, проведено сотні тисяч лекцій та семінарів в спеціальних 

антифашистських школах, облаштовано півтори тисячі антифашистських кімнат. 

Активістів навіть возили на екскурсії в колгоспи, організовували відвідування 

театрів, музеїв [492]. Сюди ще слід додати і покращені умови утримання та 

посилене харчування. Ще одним важелем впливу на бранців стала репатріація, 

адже профашистськи налаштований елемент, на який ГУПВІ мало 

компроментуючі матеріали, поверненню на батьківщину не підлягав. 

А от ідеї соціалізму, навіювані радянською пропагандою японським 

полоненим, потрапляли в більш благодатний грунт: для японця були близькі та 

зрозумілі поняття спільного ведення господарства, надання допомоги у важку 

хвилину, взаємовиручки. Крім цього, життєвий рівень середньостатистичного 

японця до і під час Другої світової війни був досить низьким. А радянська 

пропаганда створювала ілюзію благополучного та забезпеченого суспільства. В 

силу своєї ізольованості японці не могли отримувати правдиву інформацію про 

життя радянських громадян, а у випадках спілкування їх з радянськими людьми 

на виробництві тяжке становище в країні просто пояснювалося наслідками 

воєнного лихоліття. Тому вони охоче займалися в політшколах та активно 

пропагували соціалізм серед своїх співвітчизників. Навіть після репатріації багато 

японців продовжували пропагувати соціалізм уже на батьківщині, за що декого з 

них заарештовано японською владою [405, с. 26-27]. В результаті Генеральному 

секретарю комуністичної партії Японії К. Токуда довелося навіть звернутися з 

проханням до ЦК ВКП(б) змінити направленість політичної обробки полонених 
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японців і пояснити їм, що перемога соціалістичної революції в Японії – справа 

довготривала. 

На ім’я Голови Ради Міністрів СРСР Й. Сталіна та радянського уряду 

надходили численні листи японських військовополонених, котрі від’їжджали з 

Радянського Союзу на батьківщину. В своїх листах японці висловлювали глибоку 

вдячність за гуманне відношення до них та обіцяли по поверненню на 

батьківщину вести боротьбу за укріплення миру та дружби з Радянським Союзом. 

Текст одного з таких листів, вишитих на шовковому полотні довжиною 26 метрів, 

який підписали 66434 японських військовополонених, складався з 14 тисяч 

ієрогліфів та був прикрашений вирізаною з дерева скульптурною групою 

прапороносців. В ньому говорилося: «В Радянському Союзі ми вперше стали 

вільними людьми та пізнали правду… Ми розкажемо японським трудівникам 

правду про соціалістичну країну, щоб розвіяти антирадянську демагогію, що 

розповсюджується американськими імперіалістами та продажними японськими 

реакціонерами… Ми клянемось до кінця життя дотримуватися вірності справі 

демократії, справі миру та братської солідарності трудящих всіх країн» [456]. 

Часто військовополонені, слідуючи інстинкту самозбереження, лише 

вдавали з себе антифашистів, намагаючись таким чином втертися в довіру до 

адміністрації табору з метою полегшення свого життя. Нерідкими були також 

випадки проникнення профашистськи налаштованих полонених до 

антифашистських груп. В запорізькому таборі № 100 фашистська група навіть 

створила таємний табірний трибунал, який займав вагоме місце в табірній 

ієрархії. Якщо хтось з офіцерів хотів отримати в таборі якусь роботу, то спочатку 

мав отримати дозвіл трибуналу, а не звертатися до радянського 

командування [315, с. 285]. 

Антифашистський актив, як правило, комплектувався за національною 

ознакою. Так, в таборі № 126 працював румунський антифашистський осередок, 

що проводив активну роз'яснювальну роботу про значення демократизації 

Румунії. Але ці спроби наштовхувались на активну протидію. Серед 

військовополонених румун побутувала думка, що Румунія не буде 
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демократичною країною, вона незабаром стане знову боярською, і в цьому їй 

допоможе англійська буржуазія: відновить монархію [131, арк. 73].  

Якщо ще в ході війни більшість полонених відкрито пропагували 

фашистську ідеологію з різкою ворожістю до СРСР, то по її закінченню настрої 

змінились: значна частина бранців стала висловлюватися за демократичний устрій 

та проявляти лояльність до СРСР. Але певна частка військовополонених, а 

особливо молоді, не бажала визнавати вини нацистів та сподівалася на 

відновлення колишнього положення. Військовополонені із середовища 

інтелігенції вбачали порятунок в «західних сферах», раділи сепаратним рухам в 

Західній Німеччині, а також монархічним прагненням Баварії. Це віталося 

деякими військовополоненими, як захист від слов'янства та спасіння від 

більшовизму [137, арк. 96]. 

З протоколу допиту німецького військовополоненого командира 

кулеметного взводу 6 роти 2 батальйона 90 мп, захопленого 20 лютого 1944 р., 

Лайнер Гельмута: «...Більшість вважає, що війна для Німеччини програна, однак 

останнім часом німецька пропаганда розповсюджує чутки про відплату по 

відношенню до англійців з метою приховання невдач на Східному фронті, 

говорячи, що німецькі війська весною та влітку 1944 р. повинні остаточно 

розгромити Англію, а потім покінчити і з Росією… все частіше офіцерський склад 

виказує невдоволення по відношенню до Гітлера за невдачі німецьких військ на 

російському фронті, 60% населення вже не вірить в перемогу Німеччини та 

відкрито про це не говорить, побоюючись репресій з боку німецького 

шпигунства» [14, арк. 59]. 

Аналіз архівних документів дає підставу стверджувати, що за роки полону 

багато військовополонених укріпилися у своїй ненависті до СРСР, провини 

нацистів вперто не визнавали і ненавиділи не лише радянську систему, а й 

радянських людей. За словами військовополоненого Алекса Гесса, «російський 

народ не має права існувати. Гітлер добре зробив, що нищив його. Він 

припустився лише однієї помилки, що знищив надто мало» [131, арк. 92]. 

Висловлювання іншого в'язня не менш яскраво характеризує відношення 
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ворожого контингенту до країни-переможниці: «У випадку виникнення нової 

війни ми будемо не людьми, а звірами по відношенню до радянського 

народу» [131, арк. 169 зв.]. Вони, вочевидь, зовсім не брали до уваги той факт, що 

впродовж найбільш кровопролитної війни в історії людства саме на їх долю 

випало бути тими самими «звірами», і саме на совісті кожного з них смерті сотень 

радянських людей, які, захищаючи свою Батьківщину, лишилися навічно на полі 

бою. 

Інтернаціональний принцип розміщення військовополонених в таборах 

нерідко ставав негативним фактором у взаємовідносинах колишніх «братів по 

зброї». Німці, як правило, поводилися зухвало та зверхньо, тримались окремо, 

поводили себе як «вища раса», звинувачували своїх колишніх союзників в 

слабкості бойового духу, невмінні воювати, ідеологічному безсиллі. Останні ж 

всю вину за теперішнє жахливе становище покладали на фюрера та його воєнні 

авантюри [252, с. 136]. Перебіжчик Тизедєв Ковач Пал на допиті свідчив: «Я 

здався в полон тому, що не хочу дарма загинути, німці нас погнали на фронт 

тому, що в них самих вже не вистачає сил. Нашими частинами командують 

німці… угорців в полку близько половини, решта – русини та словаки… Угорці, 

які розуміють хоч яку-небудь слов'янську мову, не бояться полону, тому що 

впевнені, що зможуть домовитись з росіянами» [1, арк. 41]. Інший полонений 

Чомор Януш: «Угорщина вступила в війну під тиском Німеччини, народ не хоче 

воювати проти Радянського Союзу. Німці вивозять з Угорщини хліб, м’ясо, а 

угорські солдати розуміють це і не хочуть воювати. В наступ йдуть лише під 

загрозою зброї» [1, арк. 42]. 

З огляду на взаємну неприязнь, найрозумнішим було розмістити 

представників різних національностей по різним таборам, табірним відділенням 

або хоча б по різним баракам, забезпечивши тим самим їх ізоляцію. Цим, зокрема, 

полегшувалося завдання ідеологічної обробки та агентурно-оперативної роботи з 

однонаціональним контингентом. У випадках, коли військовополонені 

розміщувалися в корпусах не за національною ознакою (наприклад, разом могли 

утримуватися німці, румуни, угорці), серед полонених виникали взаємні претензії, 
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сварки, бійки, крадіжки обмундирування та ін. Зустрічаються свідчення про 

побиття німців військовополоненими румунами [127, арк. 150], які таким чином 

мстилися за те, що в кожному румунському полку було по 40 німецьких солдат та 

офіцерів, бо командування не довіряло румунським солдатам і відносилося до них 

зверхньо [218, с. 6]. 

В одеському таборі, на відміну від миколаївського, представники різних 

національностей розміщувалися окремими групами. Голландці, французи, 

бельгійці, німці, румуни: тут представлена майже вся Європа. Зустріти можна 

було навіть датчан, ну й, звичайно, австрійців й угорців [268, с. 80]. Голландці, 

французи, бельгійці, за свідченням очевидця, були членами дивізій СС, 

завербованих в завойованих країнах. Найбільшу групу становили німці. Серед 

них зустрічалося багато членів колишніх Waffen-SS. В цьому режимному таборі 

ні для кого не передбачалося дострокового звільнення і всім його бранцям 

повернення на батьківщину довелося чекати до останнього [268, с. 81]. 

В доповідній записці заступника голови Раднаркому УРСР 

Д. Мануїльського заступнику наркома оборони Л. Мехлісу про режим в таборах 

для німецьких військовополонених зазначалося, що в таборах часто не було 

диференційованого підходу до військовополонених. Не виявлялося їх соціальне 

походження, не завжди вивчалися вилучені в них фотокартки, документи, що 

детальніше могли б проінформувати про політичну приналежність 

військовополоненого. В цілому, режим утримання військовополонених 

охарактеризовано як надто м'який та гуманний. Такий режим, йшлося далі, 

припустимий для румунських чи угорських полонених, але для профашистськи 

налаштованих німецьких бранців, які поводять себе в таборі, як вдома, є 

неприйнятним [213, с. 72].  

Значний вплив на настрої військовополонених справляло їх спілкування з 

радянськими громадянами, які в цілому нейтрально ставилися до полонених, а 

дехто (як правило, жінки) навіть співчував їм, виявляючи людяність до голодних 

та знедолених. «В їх очах ми бачили співчуття, і навіть неприховані сльози, які 

вони намагалися витирати. Й при цьому було й таке, що у цих жінок міг загинути 
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на війні чоловік, брат чи син. Ми бачили, що одесити дуже добрі і хороші люди та 

мають такі ж людські почуття, як ми, німці» [491]. Взагалі, незважаючи на 

встановлені заборони контактів контингенту таборів з місцевим населенням, все 

ж таки ці контакти існували як єдиний зв’язок з навколишнім світом. Іноді зв’язок 

цей виявлявся більш тісним, ніж про це знали керівники таборів. Місцем 

безпосереднього контакту військовополонених та місцевих жителів ставали 

об'єкти робіт, підсобні господарства. Спілкувалися військовополонені також з 

вільнонайманими робітниками таборів, а іноді й під час несанкціонованих виходів 

за територію табору. Наприклад, в радгоспах «Добра криниця», «Червона 

Баштанка», в Баштанській МТС на Миколаївщині працювала значна кількість 

військовополонених, головними чином румуни та німці. Останні у своїй 

більшості мали змогу вільно спілкуватися з місцевими жителями, вступати в 

інтимні стосунки з жінками (як сказано в одній з доповідних записок, «з метою 

здійснення ворожих намірів») [124, арк.141]. 

Також в підсобних господарствах звичайною справою став обмін продуктів 

харчування та продаж обмундирування. Вахтери підсобних господарств, йдучи в 

село, часто брали із собою військовополонених, пригощали їх самогоном. Іноді 

дозволяли військовополоненим музикам грати на сільських вечірках [124, 

арк. 141]. Старші зони підсобних господарств нерідко проводили нічний час з 

місцевими жінками, виносячи при цьому на такі «побачення» продукти 

харчування, призначені бранцям [122, арк. 77 зв.]. Спілкуючись з місцевим 

населенням на виробництві, військовополонені нерідко продавали своє 

обмундирування. При виявленні факту продажу винні каралися карцером, а 

кошти, отримані від подібних оборудок, надходили державі [127, арк. 77]. 

Спілкування бранців з місцевим населенням виходило за прийнятні для 

НКВС межі. Численні рапорти місцевих партійних органів відмічали, наприклад, 

що на одеських заводах «Червоний сигнал» та Канатному жінки-працівниці 

співчувають полоненим і навіть підгодовують їх хлібом. На судоремонтному 

заводі ім. А. Марті робітники теж спілкувалися з полоненими, вели з ними 

розмови та практикували спільні перекури [491]. Подібні інценденти навіть стали 
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предметом обговорення на найвищому рівні. Так, виходить директива Наркома 

внутрішніх справ СРСР № 134 «Про викриття випадків зв’язку і близького 

спілкування з військовополоненими жінок, які працюють у таборах НКВС і 

спецшпиталях для військовополонених» від 11 серпня 1945 р. За подібний зв’язок, 

що не так ганьбив честь радянської жінки, як репутацію радянських спецслужб, 

встановлювалося суворе покарання: «Викритих у зв’язках із 

військовополоненими піддавати адміністративному покаранню, звільняти з 

органів НКВС. В особливо злісних випадках і при існуванні обтяжуючих 

обставин, за санкцією НКВС СРСР, заарештовувати й передавати до суду 

військового трибуналу» [317, с. 96]. 

Радянські робітники, які повернулися з Німеччини, разом з 

військовополоненими сварили «начальників», а інколи і всю радянську систему та 

часто євреїв, котрі «зайняли всі посади». Військовополоненим табору №126 

Туровському та Ландталеру довелося спілкуватися з американськими матросами з 

пароплаву «Ян Брак», що заходив в Миколаївський порт. Полонені розповідали 

цим матросам, як два роки тому було тяжко в радянському полоні, показували їм 

дерев'яне взуття. Американці були дуже здивовані та невдоволені. Адже, за їх 

словами, в американських таборах військовополонені залучалися лише до легких 

робіт, їм дозволялося отримувати посилки, займатися спортом та навчатися [122, 

арк. 90 зв.]. 

Інформація про військовополонених німецько-фашистських армій, СС, 

високих чиновників, якою вони не бажали ділитися з радянською владою, 

головним чином отримувалася за допомогою агентурно-оперативного методу. Ще 

в жовтні 1939 р. при кожному таборі створено оперативно-чекістські відділи з 

метою «оперативно-чекістського обслуговування військовополонених в таборах 

НКВС СРСР». З огляду на те, що начальники цих відділів підпорядковувались 

безпосередньо начальникам особливих відділів відповідного військового округу, 

наркомам внутрішніх справ союзних та автономних республік та начальникам 

Управлінь НКВС, можна зробити висновок про їх особливий статус та 

значущість [207, с. 632]. На новостворені відділи покладалось завдання створити 
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агентурно-інформаційну сітку для виявлення серед військовополонених 

контрреволюційних осередків та вивчення їх політнастроїв. 

В «Інструкції НКВС СРСР особливим відділенням таборів для 

військовополонених з оперативного обліку військовополонених» від 19 вересня 

1939 р. вказувався порядок обліку військовополонених. Відповідно до неї, на 

кожного прибулого до табору полоненого обліково-реєстраційним відділом 

табору заповнювався та надавався особливому відділу НКВС опитувальний лист з 

фотокарткою. Особливий відділ, в свою чергу, заповнював дві алфавітні картки та 

заводив облікову справу, в яку вкладався опитувальний лист та дактилокарта. 

Безпосередню роботу по оперативному обліку військовополонених в кожному 

таборі проводив спеціально призначений для цього співробітник, а у великих 

таборах – обліково-оперативна група [207, с. 633].  

В результаті агентурно-оперативної роботи серед військовополонених 

виявлялися подробиці колишнього життя та діяльності практично кожного в'язня, 

які, в більшості, вони намагалися приховати. На військовополонених, які вели 

антирадянську роботу, підозрювались в шпигунській діяльності, належали до 

контрреволюційних партій та організацій, а також на весь офіцерський склад, 

заводилась справа-формуляр. На кожного, хто проходив за справою-формуляром, 

агентурною та слідчою справами, заповнювалася картка, яка надсилалася до 1-го 

спецвідділу НКВС СРСР для обліку антирадянських елементів. 

При переведенні полоненого до іншого табору облікові справи, справи-

формуляри, а також особові справи агентів-інформаторів особливими відділами 

надсилалися в орган НКВС за місцем вибуття військовополоненого [207, с. 635]. 

Увесь виявлений контрреволюційний елемент наказувалося негайно брати 

на опероблік, заводити агентурні справи та забезпечувати викриття організованих 

антирадянських формувань серед військовополонених, а також виявляти 

закордонні зв'язки в'язнів. Арешти військовополонених по проведеній агентурній 

розробці проводилися з санкції начальника особливого відділу та військового 

прокурора відповідного військового округу. Слідство у справах 

контрреволюційних груп, шпигунів, диверсантів, змовників велося, як правило, 
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особливими відділами військових округів. Особливі відділи таборів проводили 

розслідування лише у справах порушників правил внутрішнього розпорядку 

таборів, а також в особливих випадках, що потребували негайного розслідування 

(спроба втечі з табору, хуліганство, крадіжка і т.д.) з подальшою передачею 

справи військовому прокурору округу [207, с. 644]. Цей документ ліг в основу 

подальших документів, що регламентували оперативно-агентурну роботу серед 

військовополонених. 

Поставленої мети досягали шляхом допитів військовополонених, вивчення 

їх опитувальних листів, особистих речей, документів тощо. Отримані свідчення 

аналізувалися і переадресовувались до вищих органів. В свою чергу, НКВС 

спирався на ці документи, готуючи інформацію для ДКО, Генштабу та ГоловПУ 

ЧА [373, с. 226]. 

Але одним з найперших інформативних джерел все-таки залишався допит. 

Їх результати використовувались ГоловПУ ще в липні 1941 р. в пропаганді серед 

особового складу Червоної армії, цивільного населення, а також за лінією фронту. 

Але, як згодом з’ясувалося, отримані на основі цих допитів матеріали виявилися 

непереконливими, а в ряді випадків навіть політично шкідливими. Отож, в умовах 

війни існуюча система агентурно-оперативної розробки військовополонених 

виявилася малодієвою, адже кількість таборів та чисельність контингенту в них 

все збільшувалася, а це вимагало кардинального перегляду наявних методів 

оперативної роботи відповідно до вимог часу. В серпні 1941 р. керівництво 

оперативним обслуговуванням військовополонених покладено на 

Контррозвідувальне управління НКВС, очолюване комісаром держбезпеки 3-го 

рангу П. Федотовим [252, с. 215].  

В залежності від виду та типу табору, визначалися і особливості 

оперативної роботи в ньому. Головним завданням фронтових приймально-

пересильних таборів стало детальне вивчення складу військовополонених, 

отримання від них свідчень розвідувального характеру, вербування агентів. 

Важливим завданням було виявлення осіб, які представляли оперативний інтерес 

(штабні офіцери, співробітники спецслужб і т.д.). Про наявність останніх 
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терміново телефоном повідомляли УПВІ й організовувати доправлення їх до 

Москви для проведення відповідної роботи [252, с. 215]. 

Щодо стаціонарних таборів та робочих батальйонів, то завдання їх були 

більш обширними:  

- виявлення осіб з числа військових злочинців, співробітників 

каральних, розвідувальних та контррозвідувальних служб противника, 

збір інформації про німецьку агентуру;  

- пошук та викриття серед військовополонених громадян СРСР, які 

перейшли на бік ворога, боротьба з саботажем, розкраданням 

соцвласності, диверсіями, виявлення та ліквідація в таборах 

антирадянського підпілля, перешкоджання втечам;  

- вербовка агентури для внутрішніх потреб та роботи за кордоном;  

- боротьба зі зловживаннями особового складу НКВС, 

військовослужбовців, вільнонайманих працівників режимних об'єктів; 

- здійснення військової цензури та технічної розвідки, викриття 

кримінальних злочинців з числа військовополонених, аналіз 

політичних настроїв військовополонених і т.д. [252, с. 217].  

В жовтні 1943 року в Директиві НКВС СРСР «Про агентурну роботу серед 

військовополонених» заступник наркома внутрішніх справ СРСР С. Круглов 

вказував на незадовільний стан агентурно-оперативної роботи в таборах. 

Оперативні відділи не вивчали належним чином військовополонених задля 

виявлення серед них осіб, яких можна використовувати для виконання агентурно-

політичних завдань державного масштабу. Агентура, завербована для виконання 

важливих завдань, використовувалася для внутрішньотабірного інформування. 

Також С. Круглов зауважував, що темпи вербувальної роботи не відповідають 

вимогам часу і обстановці. Оперативники у вербувальній роботі часто 

полегшували собі завдання: в першу чергу розробляли військовополонених, які 

володіли російською, насильно мобілізованих до німецької армії, переконаних 

антифашистів тощо. При цьому зовсім не враховувались специфічні особливості 

психології військовополонених, опозиційні настрої окремих осіб, матеріальна 
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зацікавленість і т. ін. Не використовувались також такі обставини, як перебування 

в полоні близьких родичів та існування земляцтв військовополонених. В 

результаті такого відношення до завдань агентурної роботи зафіксовано ряд 

провалів агентури, саморозшифровок, засміченість агентурної сітки 

дезінформаторами.   

Реорганізація оперативно-чекістської роботи мала бути направлена 

передусім на виокремлення серед військовополонених агентурних кадрів та 

проникнення цієї агентури в усі канали політико-економічного життя країни, в її 

установи, військовий апарат, армію, промисловість, органи розвідки і т.д. 

З огляду на вищевказане, пропонувалося покращити оперативну роботу з 

усіх напрямків. Кожну намічену до вербування особу пропонувалося брати в 

агентурну розробку, на кожного агента складати план його подальшого 

використання як в майбутньому, так і з конкретних агентурних завдань в таборі, 

не використовувати цінних агентів у внутрішньотабірній роботі, залучаючи їх для 

виконання лише окремих доручень. Всім начальникам таборів НКВС разом з 

начальниками оперативних відділів належало використовувати всі можливості 

для створення необхідних умов для роботи з агентурою, щоб виключали 

розшифровку секретної роботи останньої. Детально вивчати склад контингенту та 

проводити вербувальну роботу наказувалось вже починаючи з фронтових таборів-

розподільників, аби якомога раніше виявити військових злочинців, співробітників 

розвідувальних, контррозвідувальних органів тощо [207, с. 724].  

Складався також графік зустрічей з агентурою із вказівкою часу, місця та 

імені співробітника оперативного відділу, з яким військовополонений 

знаходиться на зв'язку. Бранців, які перебували на оперативному обліку, зокрема 

втікачів, саботажників, а також агентуру, заборонялося переводити до інших 

табірних відділень, за межі табору (у відрядження, на заготівлю тощо) без санкції 

заступника начальника управління табору з оперативної роботи [137, арк. 116].  

Регулярно до НКВС подавалися доповідні записки про агентурно-

оперативну роботу серед військовополонених та особового складу табору із 
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зазначенням динаміки чисельності та розстановкою агентурно-інформаторської 

мережі.  

Однією з серйозних проблем, з якою зштовхнулися співробітники ОЧВ 

таборів, – відсутність кваліфікованих оперативників. До вирішення даної 

проблеми вдалися ще в 1944 р. введенням наказу «Про підготовку оперативних 

працівників для оперативних відділів та відділень таборів НКВС». Дефіцит 

кваліфікованих кадрів передбачалося на той час покрити за рахунок резерву 

практикантів чисельністю 230 чол. (з числа працівників неоперативних управлінь, 

служб, армійських офіцерів тощо) шляхом їх тримісячного стажування в 

оперативних відділах (відділеннях) таборів. Та проблему вирішено подекуди 

лише кількісно, але не якісно. Краще справи були з керівним оперативним 

складом, адже його підготовку здійснювала Московська вища офіцерська школа 

НКВС [252,с. 218]. 

Існувала ще одна не менш важлива проблема – мовна, адже кваліфікованих 

перекладачів хронічно не вистачало, через що в окремих таборах агентурно-

оперативна робота гальмувалася. Особливо гостро стояла проблема з 

перекладачами з японської. Так, в Запорізькому таборі № 100 серед новоприбулих 

японців не виявилося жодного завербованого агента. Окрім цього, не було і 

жодного перекладача. Ця обставина, за словами начальника оперативного відділу 

управління табору № 100, «…робила агентурну роботу серед японського 

контингенту практично неможливою» [20, с. 49]. Вже 12 серпня 1946 р., через 

кілька днів після надходження першого ешелону з японцями до Запоріжжя, 

керівництво оперативного відділення табору №100 звернулося до УПВІ МВС 

УРСР з проханням забезпечити перекладачем з японської. Та це питання 

залишалося відкритим аж до літа 1947 р., коли до табору все ж прислали 

демобілізованого молодшого лейтенанта на прізвище Лютий, який втім вже у 

вересні відбув на навчання до Інституту східних мов [260, с. 50, 54-55]. 

Відсутність перекладачів примушувала оперативних працівників 

використовувати агентуру з числа німецьких бранців для виявлення японців, які 

володіли російською мовою. Наприклад, заступник начальника оперативного 
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відділення табору № 100 повідомляв, що за період агентурного вивчення 

японського контингенту через агентів-німців у таборі виявлено 14 японців, які 

знали російську [260, с. 53]. 

Як потенційні агенти зацікавили оперативників кілька інтернованих даного 

табору. Серед них – Наріта Сейхеро, 1924 р.н., колишній ад’ютант командира 

батальйону капітана Сасакі Сего, котрий утримувався у тому ж таборі й узятий в 

агентурно-оперативну розробку. За допомогою погроз та шантажу Наріта Сейхеро 

погодився співпрацювати та назвав 13 прізвищ співвітчизників, які володіли 

російською [260, с. 54].  

Складність агентурно-оперативної роботи посилювалася тим фактом, що 

більшість полонених намагалися приховати свою колишню діяльність, пов’язану 

із військовими злочинами, та видавали себе за інших осіб, змінювали 

національність, підданство, військове звання шляхом фальсифікації документів. 

Військові злочинці нацистської Німеччини диференціювалися за категоріями. 

Так, до їх складу належали: Німецька секретна служба, включаючи органи 

військової розвідки (Абвер) та поліцію безпеки (SiPo); поліція порядку (ОrPo); 

верхівка НСДАП; члени організацій НСДАП; члени організацій, підконтрольних 

НСДАП, та інші націонал-соціалістські об'єднання; орденоносці нацистської 

партії; урядові чиновники нацистської Німеччини; офіцерський склад збройних 

сил Німеччини, приватні підприємці, провідні спеціалісти різних галузей науки і 

техніки, юристи та інші групи осіб. Ці категорії, в свою чергу, поділялися на 

головних і просто злочинців [207, с. 468]. 

Було що приховувати і колишнім союзникам з румунської армійської 

спецслужби «Сервігул Секрет Інформація», політичної поліції «Сигуранца», 

угорських відділів «1Б» окупаційних військ, других відділів Генерального штабу і 

МВС, співробітникам японських дослідницьких бюро та інститутів, керівному 

складу японської партії «Кіо-вай-кай», офіцерам поліції та жандармерії 

Квантунської армії та багатьом іншим, кому загрожувала відплата за скоєні 

військові злочини [252, с. 218-219].  
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Так, бранець табору № 126 Вальдемале Вільгельм Фрідріх, він же фон Гален 

Вільгельм Фрідріх, приховував, що є сином великого власника, остерігаючись 

репресій. Під час перебування в полоні в Празі особисті документи на ім'я фон 

Гален знищив. За агентурними даними, документи рядового солдата німецької 

армії отримав з перших днів служби в особливій розвідкоманді. Приналежність до 

розвідорганів заперечував [137, арк. 259].  

Серед бранців, які представляли оперативний інтерес, в таборі №126, 

зокрема, утримувався колишній співробітник СД, начальник радіостанції Берліна 

і радист при головній квартирі фюрера в період війни Менге Вольдемар Гуго. Під 

час допитів Менге давав свідчення про діяльність опергруп поліції безпеки та СД 

«А», «Б», «С» і «Д», створених в Німеччині до нападу на СРСР з метою розправи 

над активом радянських органів та єврейським населенням [134, арк. 9]. 

Перебував в таборі № 126 і Лоренс Еріх, колишній шеф-кухар одного з 

керівників німецького контррозвідувального органу «Абвершталле Півдня 

України», що дислокувався в Миколаєві, капітана Ротта. Він викликав 

оперативний інтерес, враховуючи його обізнаність про офіційний склад, 

структуру, практичну діяльність та агентуру органу німецької контррозвідки [137, 

арк. 6].  

Військовополонені-фольксдойче, як правило, приховували своє 

громадянство, видаючи себе за німецькопідданих. Також приховували службу в 

польовій жандармерії, розвідорганах, гестапо, участь у знищенні мирного 

населення та партизан [123, арк. 113]. Одним з таких радянських німців був 

утримуваний в таборі № 126 Шомерц-Отман Віктор Михайлович, 1919 р.н., 

уродженець м. Саратова (АРСР німців Поволжя). З 1937 р. – член ВЛКСМ, в 1940 

р. призваний на службу до Червоної армії і в 1941 р. направлений на радянсько-

німецький фронт в м. Жлобін. В цьому ж районі під час наступу німецьких військ 

перейшов на бік німців і добровільно вступив на службу в табір радянських 

військовополонених на посаду перекладача російської мови в м. Бобруйськ, де 

працював до відступу німецьких військ. В 1944 р. відкомандирований до складу 

508 охоронного батальйону для боротьби з радянськими партизанами. 3 липня 
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1944 р. в районі ст. Осиповичі полонений Червоною армією. Засуджений до 20 

років ув’язнення [137, арк. 33 зв.]. 

З метою підвищення необхідної дисципліни серед контингенту та на 

додаток до вже існуючих засобів впливу на військовополонених, а також для 

дієвої боротьби з порушниками трудової дисципліни та внутрішньотабірного 

режиму, управліннями таборів запроваджувалися спеціальні режимні корпуси. 

Вони відгороджувались від решти корпусів колючим дротом зі встановленням 

цілодобового зовнішнього посту з надійних військовополонених. В таких 

корпусах діяв особливий посилений режим: з підйому й до відбою 

військовополоненим заборонялося спати; заборонявся перехід з корпусу в корпус; 

забезпечення постільною білизною та іншим інвентарем здійснювалося за 

залишковим принципом; вивід на роботу здійснювався лише під посиленим 

конвоєм, причому об'єкти робіт підбиралися найважчі; військовополоненим 

режимного корпусу заборонялося писати листи на батьківщину та відвідувати 

культурні заходи (кіно, самодіяльність і т.д.). В режимному корпусі утримувались 

військовополонені, схильні до втеч, порушники трудової дисципліни та 

внутрішнього розпорядку. Строк утримання в режимному корпусі 

встановлювався в залежності від поведінки військовополоненого [129, арк. 21].  

У всіх випадках основним методом отримання необхідної інформації 

служили агентурно-оперативна і агентурно-слідча робота [ 252, с. 216]. В таборі 

№126 на групу осіб заведено колективну агентурну справу під назвою 

«Душогуби». Для розробки фігурантів даної справи оперпрацівниками табору 

№ 126 завербований агент «Іванов» [128, арк. 13]. Цими «душогубами» виявилися 

військовополонені румунської армії, які служили в 21-й поліцейській роті (всього 

31 особа). В процесі допитів встановили, що 21-ша поліцейська рота входила до 

складу 21-ї піхотної дивізії румунської армії. З січня 1944 р. командиром цієї роти 

був капітан Ніколай Бодеску, а командиром 21-ї піхотної дивізії – румунський 

генерал Тринпотанас [128, арк. 6].  

Штаб дивізії розміщувався в м. Одеса на вул. Пушкінській, а 21-ша 

поліцейська рота, розквартирована на вул. Троїцькій, прибула до м. Одеси з 
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Румунії в жовтні 1943 р., а на початку квітня 1944 р. під ударами Червоної армії з 

міста відступила. Частина осіб, які служили в цій роті, захоплені в полон 8-9 

квітня 1944 р., котрі й знаходилися в таборі, решта – розбіглася. 

За свідченнями військовополонених, в м. Одесі на вул. Пушкінській 

знаходилася комендатура «Маре-Унітец», комендантом якої був румунський 

генерал Ніколай Отопяну, 40-45 років, що проживав на вул. Дерибасівській, 12. 

Він віддавав розпорядження з питань каральної служби (арешти, розстріли 

радянських громадян) для «Претуратуль-Одеса», «Претуратуль-дивізії», 21-ї 

поліцейської роти [128, арк. 8]. 

Зі свідчень військовополоненого Оргідана Івана Раду: «Претуратуль-Одеса» 

– румунська сигуранца (таємна поліція) розміщувалась в Одесі на вул. Грецькій. 

«Претуратуль-дивізія» – військова сигуранца, знаходилась на вул. Дерибасівській, 

26. На вул. Троїцькій, 36 знаходився гуртожиток для офіцерського складу 21-ї 

поліцейської роти, в якому капітан Бодеску, генерал Отопяну та інші днями й 

ночами пиячили та займалися розпустою з дівчатами.  

Особисто для генерала Отопяну з Одеси в Бухарест відправлялися 

награбовані цінні речі. Так, 28 січня 1944 р. військовополонений Оргідан 

особисто відправив піаніно, 30 кг вичиненої шкіри, 3 пари хромових чобіт, 

дорогий стіл з червоного дерева та інші цінності [128, арк. 9]. 

21-ша поліцейська рота разом з охороною штабу дивізії займалася 

патрулюванням міста (виловлювала дизертирів з румунської армії, проводила 

облави по місту, арешти та розстріли радянських громадян) [128, арк. 10]. 

Військовополонений Александр Петре свідчив, що для розстрілів залучався 

разом з цивільною поліцією окремий жандармський батальон «Мареш», троє з 

військовослужбовців якого утримувалися в таборі № 126: Матей, Тіпіке та 

Влєшану [128, арк. 17].  

У вересні 1944 р. всі військовослужбовці вищевказаних підрозділів у 

кількості 31 особа етаповані до табору № 159 (м.Одеса) згідно з розпорядженням 

заступника наркома внутрішніх справ УРСР від 2 вересня 1944 р. [128, арк. 13].  
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Вся без винятку агентура після вербовки отримувала оперативні 

псевдоніми. При цьому враховувалися національність агента, цивільна професія, 

особливості характеру тощо. Наприклад, в таборі № 126 працювали агенти 

«Мюллер», «Шмідт», «Сковронський», «Вальтер», «Герман», «Аптекарь», 

«Студент» [128, арк. 116]. В одному таборі чи ОРБ псевдоніми не повторювались 

і навіть після вибуття інформатора більше не використовувались [252, с. 226]. 

За роботу найбільш активні агенти отримували грошову винагороду. Суми, 

однак, не перевищували 200 крб. і видавалися готівкою після оформлення 

відповідних документів [252, с. 228].  

Директива МВС СРСР № 230 від 20 вересня 1946 р. вказувала на 

необхідність виявлення серед військовополонених колишніх учасників масових 

звірств на території Радянського Союзу, зокрема, членів дивізії СС «Мертва 

голова». Узяті в оперативну розробку, колишні учасники даної дивізії, зокрема 

командир 3-ї танкової дивізії генерал-майор Г. Беккер, повідомили, що влітку 

1943 р. під час відступу до Дніпра німецьке командування видало наказ про 

знищення всіх населених пунктів, чим переслідувалася ціль створити так звану 

«зону пустелі» для наступаючих частин Червоної армії. Для цього в дивізії 

створені зондеркоманди, які займалися руйнуваннями, підпалами, отруєнням 

питної води, знищенням всього, що потрапляло на шляху відступу. Дивізія 

«Мертва голова» мала спеціальне призначення з наведення порядку та 

забезпечення безпеки тилу для німецької армії. У зв'язку з цим поставлено 

завдання виявити серед військовополонених колишньої німецької армії солдат та 

офіцерів, які служили в дивізії, та вести розслідування конкретних фактів звірств 

та злодіянь [207, с. 328].  

Один з військовослужбовців охоронного батальйону «Мертвої голови» на 

прізвище Вагнер утримувався в миколаївському таборі. Основне завдання даного 

батальйону полягало в охороні концтабору Бухенвальд. Надаючи свідчення про 

умови утримання в’язнів в концтаборі, Вагнер зауважив: «Ми припускалися 

помилки, що знищували людей під час війни, замість того, щоб робити це після 

перемоги» [137, арк. 238 зв.].  
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В більшості випадків особи, що служили в частинах СС, приховували це, і 

тому виявити останніх стало можливим саме шляхом агентурної роботи. На 

передпліччі лівої руки з внутрішньої сторони в них були татуювання літер «А», 

«О», «В», «АВ» латиницею, що означало групу крові. Взагалі, татуювання 

ставали іноді єдиним можливим засобом збереження соціальної ідентичності 

військовополоненого, адже табірна адміністрація якраз таки намагалася стерти всі 

особистісні риси бранців, уніфікувати їх з метою встановлення повного контролю 

над свідомістю контингенту. Це призводило досить часто до соціально-

психологічної дезадаптації індивида, який знаходився в таборі, і саме татуювання 

ставали чи не єдиним способом уникнути цього. Але, здебільшого, інстинкт 

самозбереження брав гору, і бранці намагалися приховати татуювання. Деякі з 

них намагалися видалити татуювання за допомогою військовополонених лікарів.  

За деякими відомостями, історію татуювань за групами крові для членів СС 

започаткував імперський лікар СС доктор Ернст Гравіц. З 1935 р. за наказом 

рейхсфюрера СС Г. Гімлера у Allgemeine SS (загальних СС), Waffen SS (військах 

СС), SS-Totenkopfverbände (частинах СС «Мертва голова», які охороняли 

концтабори) запроваджено татуювання для полегшення надання медичної 

допомоги пораненим. Висота літер – від 7 мм до 1 см. Наносилися вони на 

внутрішню поверхню лівої руки на 20 см вище ліктя. За аналізом поранень часів 

Першої світової війни виявлено, що саме ця частина тіла є найменш вразливою. 

Що до резус-фактора, відкритого у 1937 р., то він не відображався в татуюванні і 

практично не враховувався під час війни [316, с. 155-156]. Татуювання зі знаком 

групи крові робив новобранцям військовий лікар при проходженні навчання в 

підготовчих таборах. Вищі офіцери СС, як правило, татуювання не мали [316, с. 

157].  

Для пошуку відповідних татуювань була видана директива НКВС СРСР 

№ 216 від 22 листопада 1945 р., в якій пропонувалося з метою виявлення 

військовослужбовців частин СС в таборах та спецшпиталях проводити медичні 

огляди та узяти усіх, в кого буде виявлене відповідне татуювання, на оперативний 

облік як есесівців [122, арк. 21]. В подальшому вони розроблялися оперскладом 
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таборів як можливі учасники звірств, а також працівники німецьких 

розвідорганів. В окремих випадках СС-сівців просто розстрілювали [268, с. 92]. 

Військовополонених, що раніше служили у військах «СС», «СД», «СА», 

гестапо та учасників звірств незалежно від національної приналежності, згідно з 

наказом наркома внутрішніх справ СРСР № 2222 від 12 серпня 1945 р., не 

дозволялося направляти будь-куди з таборів, в яких вони перебували. Навіть якщо 

вони знаходились в числі ослаблених – відправленню на батьківщину не 

підлягали [115, арк. 184]. 

В результаті активних пошуків вищевказаних категорій полонених, станом 

на грудень 1945 р., в миколаївському таборі № 126 останніх виявлено 71 особу 

[122, арк. 250], в тому числі 13 військовополонених українців, які служили в 

дивізії СС «Галичина» [131, арк. 43]. 

Для виявлення вищевказаних та інших категорій полонених, які викликали 

оперативний інтерес в НКВС, співробітників опервідділів таборів навчали роботі 

з контингентом на основі трьох основних способів: вивчення документів, 

особистого вивчення військовополонених та інтернованих, використання 

агентури. Кожен з цих способів рекомендувалося використовувати в тісному 

взаємозв’язку. Особливу увагу належало приділяти солдатській (офіцерській) 

книжці – зольдбуху, котра під час полонення вилучалася і зберігалася в обліковій 

справі бранця. Цінність останньої полягала в тому, що в ній прослідковувався 

весь послужний список власника. При вивченні книжки мав значення кожен 

нюанс: зовнішній вигляд, розбіжність у датах, ведення всіх записів одним 

почерком, довготривале перебування в запасних батальйонах, господарських та 

інших подібних тилових командах. Такі невідповідності мали привернути увагу 

оперативника. Не менш важливими документами були анкети та опитувальні 

листи, які ретельно вивчалися та аналізувалися. Важливим джерелом інформації, 

хоча й другорядним, вважалися особисті листи, фотокартки, записники [373, с. 

235].  

Та найголовніший спосіб, на який спиралися оперативники, – агентурна 

робота. Агенти поділялися на кілька категорій: «активісти», «середняки» й 
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«баласт». Перші (в більшості антифашисти) свідомо співпрацювали з 

оперативними відділами з ідеологічних міркувань. Мотиваційним поштовхом 

«середняків», як правило, було покращення матеріально-побутових умов, а також 

перспектива репатріації. Свідчення, отримувані від цієї категорії агентів, мали 

переважно інформативний характер та стосувалися більше особового складу 

табору, ніж військовополонених. Виключно з метою власної вигоди 

співпрацювали з оперативниками агенти з категорії «баласт». Як правило, вони 

лише марно користувалися привілеями за перебування в списках агентури [373, 

с. 237]. Через деякий час, правда, оперативники проводили агентурну «чистку» та 

виключали «баласт» з числа агентів. 

В доповідній записці заступника начальника антифашистського відділу 

ГУПВІ підполковника Воробйова (листопад 1947 р.) йдеться про стан агентурно-

оперативної роботи в запорізькому таборі № 100: «Оперативні співробітники 

ведуть роботу методами 1941-1945 рр. При роз’ясненні їм, що обстановка 

змінилася, починають бити себе в груди, приказуючи: «Вони над нами знущалися, 

все в нас забрали, зруйнували, а ми будемо з ними по-людські поводитись?». 

Глибокої щоденної роботи по вивченню контингенту не ведеться, беруться 

недостатньо обґрунтовані дані, і на їх основі, без необхідної перевірки, пишеться 

висновок, що він учасник звірств чи пограбувань тощо, а так як «звинувачені» 

категорично відмовляються визнавати себе винними, то їх саджають до карцеру, а 

потім в режимний барак, утримуючи там без певних строків, домагаючись 

зізнання. Мають місце випадки, коли особи, які дали свідчення, від них 

відмовляються. Прикладом може служити справа військовополоненого Вайзера, 

котрому пред'явлено звинувачення як учаснику звірств. Все звинувачення 

побудовано на донесенні військовополоненого Шауба, але й він останнім часом 

відмовляється від своїх свідчень і також посаджений до карцеру. 

Військовополонені з активу антифашистів характеризують Шауба як людину, яка 

за тарілку супу продасть своїх батька й матір…» [373, с. 237-238].  

На думку заступника начальника УПВІ МВС УРСР М. Тимошенка, в 

миколаївському таборі агентурно-оперативна робота по виявленню та викриттю 
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гласних і негласних співробітників розвідки і контррозвідки противника також 

проходила незадовільно. Від початку функціонування оперативного відділу 

табору в травні 1944 р. й до вересня 1946 р. не викрито жодного співробітника, не 

виявлено жодного агента з числа громадян СРСР [126, арк. 15]. Незважаючи на те, 

що в таборі на той момент утримувалося 8000 військовополонених, оперативний 

облік за даним напрямком нечисленний. Ті шістнадцятеро полонених, які 

перебували на обліку безрезультатно розроблялися впродовж тривалого часу, і 

ймовірно, не мали нічого спільного з розвідувальною роботою. УПВІ ж, в першу 

чергу, цікавили особи, які служили в Абвері, гестапо, СД, відділах 1-Ц і мали 

безпосередній зв’язок з агентурою [137, арк. 181].  

Невдоволеними в республіканському НКВС залишалися роботою й ОЧВ 

табору № 159. Так, зокрема, перевіркою агентурно-оперативної діяльності табору 

встановлено, що вербування агентури з числа полонених здійснювалося без 

попереднього вивчення об’єктів та можливостей їх використання. За шість місяців 

існування ОЧВ табору оперпрацівниками допитано лише 10 бранців, котрі 

оперативного інтересу не представляли. У зв’язку з цим за халатну бездіяльність 

начальнику ОЧВ та його заступнику оголошено сувору догану [104, арк. 132-

132 зв.]. Та вже на початок 1947 р. оперативний відділ цього ж табору (полковник 

Швець) позитивно відмічено заступником міністра внутрішніх справ УРСР 

комісаром міліції 3-го рангу І. Лобуренком разом з таборами № 242 та № 280. І 

взагалі, за словами І. Лобуренка, робота опервідділів таборів по виявленню 

співробітників розвідувальних і контррозвідувальних органів противника 

активізувалася і дала певні результати [104, арк. 133]. 

В агентурно-слідчій роботі по розробці співробітників японських 

розвідорганів, що утримувалися в таборах МВС для військовополонених, міністр 

внутрішніх справ СРСР С. Круглов, навпаки, вказував на недоліки, основним з 

яких він вважав слабке викриття японської агентури, яка діяла на території СРСР. 

Хоча оперативними апаратами МВС-УМВС і таборів серед військовополонених 

японців виявлено значну кількість колишніх співробітників військових місій, 

жандармерії, поліції та інших розвідувальних та контррозвідувальних органів 
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Японії. А в процесі агентурно-слідчої роботи серед цієї категорії виявлено також 

структуру японських розвідорганів, загонів та шкіл, що носили умовні 

зашифровані найменування та займалися активною розвідувальною та 

диверсійною діяльністю проти СРСР [260, с. 108-109].  

Головним напрямком роботи оперативників на завершальному етапі 

існування таборів для військовополонених став пошук співробітників 

розвідувальних та контррозвідувальних органів та служб колишнього ворога. При 

цьому пріоритетного значення набуло отримання від них цінних свідчень, 

зокрема, й про агентуру, яка залишилася в тій чи іншій країні, включаючи СРСР. 

Поштовхом в цьому напрямку став наказ НКВС № 00576 «Про посилення 

агентурно-слідчої роботи по виявленню та викриттю серед військовополонених та 

інтернованих співробітників розвідорганів противника та їх агентури». В ньому, 

зокрема, йшлося: «У зв’язку з майбутнім поверненням військовополонених на 

батьківщину перед органами МВС СРСР стоїть завдання посилення агентурно-

оперативної та слідчої роботи по виявленню серед військовополонених колишніх 

співробітників та агентури розвідувальних та контррозвідувальних органів, а 

також максимального використання на час, що залишився, всіх можливостей по 

виявленню, розшуку та викриттю зрадників Батьківщини, колишніх 

співробітників ворожої розвідки та контррозвідки агентури противника та інших 

осіб, які співпрацювали з ворогом, з числа громадян СРСР». З цією метою 

передбачалося залучити до роботи найбільш досвідчених оперативників таборів, а 

також апаратів УМВС-МВС. Запити інших органів МВС, що стосувалися вказаної 

категорії, рекомендувалося виконувати в найкоротший термін [252, с. 244].  

За даними ГУПВІ, лише впродовж 1946 - І кварталу 1947 рр. оперативними 

відділами (відділеннями) таборів за участі МВС УРСР виявлено 386 колишніх 

підривних органів ворога, котрі, в свою чергу, дали свідчення про 507 агентів, а 

також вказали на 428 своїх посібників під час окупації республіки [252, с. 245]. 

Відповідно до телеграми МВС СРСР № 1873 від 14 вересня 1946 р. 

оперативні відділи таборів мали подати на ім’я міністра внутрішніх справ УРСР 

генерал-лейтенанта Т. Строкача доповідні записки про реагування 
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військовополонених на оголошений вирок Міжнародного трибуналу в Нюрнберзі. 

Так, військовополоненим табору № 126 вирок зачитано з 18-ї по 19-ту годину 

2 жовтня 1946 р. на зборах за національностями через політінструкторів, 

антифашистів та перекладачів. Як і очікувалося, військовополонені жваво 

обговорювали нюрнберзький вирок. За словами одного з в’язнів табору № 126: 

«Нічого іншого не можна й очікувати, адже ці німці перебували в руках у росіян. 

Це ж відкритий тріумф для публіки, просто сміх. Але прийде час, коли 

посміємося і ми» [124, арк. 2]. Частина військовополонених погоджувалася з 

рішенням трибуналу, а деякі навіть здивувались виправдувальним вироком 

стосовно фон Папена, Я. Шахта та Г. Фріче: «Несправедливо, що ми роками 

працюємо, аби відновити авторитет німецького народу, а ці пани, які обманули 

народ та загубили незліченну кількість людей, так легко відбулись. Було б 

правильним всіх, без винятку, засудити до каторжних робіт» [123, арк. 204]. Були 

й такі, які беззаперечно вірили в Гітлера, в те, що він живий і незабаром з’явиться 

знову, як Наполеон, і більшовизм буде знищений, адже його ненавидять навіть 

самі росіяни [123, арк. 206].  

В листопаді 1947 р. Урядова комісія по організації судових процесів над 

військовополоненими-учасниками звірств вирішила розглянути на закритих 

засіданнях військових трибуналів за місцем утримання військових злочинців 410 

справ на 548 обвинувачених. З них: по Запорізькій області – 3 справи на 3 

обвинувачених, по Миколаївській області – 24 справи на 37 обвинувачених, по 

Одеській – 7 справ на 12 обвинувачених [213, с. 156]. Місцевим органам МВС, 

прокуратури та військовим трибуналам надані вказівки направляти до Москви 

копії найбільш характерних вироків, які можна в подальшому використовувати 

для подання короткої інформації в пресі про звірства, скоєні військовими 

злочинцями на радянській тимчасово окупованій території [213, с. 157].  

Згідно з «Положенням про військовополонених» бранці радянських таборів 

мали право на листування з рідними. Війна скінчилася, але мільйони солдатів 

перебували в полоні, а їх продовжували чекати вдома. Але в травні 1945 р. згідно 

з вказівками ГУПВІ НКВС СРСР, все особисте листування військовополонених 
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припинили, тому всю кореспонденцію, адресовану військовополоненим, належало 

конфісковувати та зберігати до особливого розпорядження [122, арк. 129]. 

Пізніше, правда, згідно з директивою НКВС СРСР № 150 від 5 вересня 1945 р. та 

директивою НКВС УРСР від 18 вересня 1945 р. при таборах військовополонених 

утворено пункти військової цензури, завданням яких стала перевірка всієї 

табірної кореспонденції. Так, наприклад, при миколаївському таборі № 126 теж 

створено такий пункт. Цензором призначено колишню вчительку німецької мови 

В. Самойленко. З огляду на те, що перекладачів з інших мов при таборі не 

виявилося, кореспонденцію військовополонених румунської, мадьярської та 

інших національностей цензурувати не було змоги, і вона просто вилучалася [118, 

арк. 1]. 

Військовополонені могли надсилати протягом місяця 1 поштову листівку на 

батьківщину, а також писати групові та особисті вітальні листи для передачі їх по 

радіо, публікації в газетах, що видавалися за кордоном для населення радянської 

зони окупації частинами Червоної армії [118, арк. 73]. Дозволяючи листування з 

рідними, на думку дослідника В. Конасова, УПВІ переслідувало мету, щоб «в 

листах особистого характеру в завуальованій формі пропагувати умови життя в 

СРСР» [244, с. 114].  

Так, в доповідних записках на адресу заступника начальника УПВІ МВС 

УРСР підполковника М. Тимошенка вказувалося, що військовополонені у своїх 

листах на батьківщину висловлюють в цілому позитивні настрої. Дехто з них 

пише про недостатнє харчування. Наприклад, військовополонений табірного 

відділення №5 Миколаївського табору № 126 писав рідним: «Живеться мені 

добре, харчування та одяг хороші і в достатній кількості. Приміщення, де ми 

живемо, та відношення до нас теж непогане» [118, арк. 117]. В свою чергу, 

полонений Георг Хомінг, в'язень того ж табірного відділення, вказував в листі: 

«Повернувшись додому, мені хотілося б лише досхочу поїсти хліба» [118, 

арк. 118]. Але відомо, що військовополоненим перед репатріацією 

«рекомендували» писати позитивні відгуки про перебування в полоні та доводити 

переваги радянської політичної системи. Тому покладатися на їх автентичність та 
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щирість не варто, тим більше слід з обережністю використовувати їх в якості 

історичних джерел. 

Родичі військовополонених в своїх листах характеризували свої настрої по-

різному, в залежності від того, в якій зоні проживали. За інформацією МВС, 

листи, що надходили з радянської зони окупації, позитивно відрізнялись від 

листів, що надійшли з англійської та американської зон [118, арк. 118].
 
Слід, 

однак, додати, що листи негативного характеру як вхідні, так і вихідні, 

працівниками цензорських пунктів вилучалися, тому достовірну картину все-таки 

відтворити важко. Радянському керівництву необхідно було створити певну 

ілюзію благополуччя перед західними державами, тому листування стало 

додатковим засобом ідеологічного навіювання. 

Через особливий статус табірної агентури процес репатріації даного 

контингенту мав суворо регламентуватися та контролюватись, а особливо тієї, яку 

планувалося після репатріації використовувати за кордоном. Директивою НКВС 

від 18 серпня 1945 р. справи-формуляри з детальними характеристиками на 

останню вимагалося негайно надіслати в Оперативне управління ГУПВІ НКВС 

СРСР. До особливого розпорядження таку агентуру про повернення на 

батьківщину не попереджати, про закордонну роботу з нею не домовлятися, в 

число осіб, які підлягають звільненню, не включати, продовжуючи з нею звичну 

роботу в умовах табору. Не підлягали звільненню учасники звірств; особи, які 

служили у військах СС та СА, польової поліції та жандармерії; співробітники 

гестапо, СД, включаючи Абвер, розвідувальних та контррозвідувальних органів 

інших держав; керівники фашистських партій та їх організацій, в тому числі всі 

підозрілі за вищевказаними ознаками особи, які перебували в розробці, а також 

засуджені за скоєні злочини під час перебування в полону [213, с. 368].  

Через репатріацію та скорочення табірної мережі відбулося згортання 

агентурно-оперативної роботи. В червні 1950 р. чергова директива МВС 

підсумовувала роботу ОЧВ: «Засуджені військовополонені колишні 

співробітники розвідувальних та контррозвідувальних органів противника 

розробляються недостатньо. Не встановлюється їх практична діяльність, не 
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виявляється відома їм агентура, зрадники та посібники з числа громадян СРСР та 

країн народної демократії. Агентури з числа засудженого контингенту мало, нові 

вербовки проводяться повільно, а інформування серед цивільних, які контактують 

з військовополоненими на виробництві, зовсім немає… Військовополонені, які 

перебувають на оперативному обліку, агентурно-оперативній розробці не 

піддаються. Матеріалів, розкритих агентурою, що заслуговують оперативної 

уваги, не надходить» [252, с. 248]. 

Отже, з самого моменту полонення військовополонені іноземних армій 

піддавалися значному ідеологічному тиску. Політична робота серед 

спецконтингенту мала на меті вивільнення військовополонених з-під впливу 

фашистської ідеології та перетворення останніх на лояльних до СРСР осіб 

шляхом дискредитації політичного і державного ладу країн «осі» та їх політичних 

лідерів, розвінчування цілей війни, висвітлення тяжкого становища населення 

країн, втягнутих у війну. Але кінцевою метою прорадянської агітації та 

пропаганди, на наш погляд, все-таки стало підвищення продуктивності праці та 

боротьба з виробничим саботажем військовополонених, що й, власне, було 

наріжним каменем всієї системи полонення. Необхідно було домогтися 

усвідомлення військовополоненими відповідальності за завдані їх арміями на 

території СРСР руйнування і переконати їх в необхідності добросовісного 

відшкодування воєнних збитків. А діяльність антифашистських організацій та 

груп в таборах військовополонених спрощувала завдання маніпулювання 

свідомістю організованих мас. Результатом же повномасштабної ідеологічної 

обробки, що супроводжувалася потужним морально-психологічним тиском, стала 

трансформація політичних поглядів частини військовополонених в процесі війни 

та в повоєнний період. Частина бранців дослухалися та сприйняли штучно 

прищеплені їм нові ідеологеми, поступившись власним світосприйняттям та 

національними ідеалами.  

Та незважаючи на численні зусилля НКВС по дефашизації 

військовополонених та наверненню їх до комуністичних ідеалів, відсоток 

антифашистів в радянських таборах продовжував залишатися незначним. 
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Антифашистські школи, курси, мітинги та лекції переважною більшістю 

полонених або сприймалися вороже, або просто ігнорувалися. Антифашистський 

актив при цьому опинився в опозиції відносно своїх колишніх братів по зброї, а 

інколи наражався на небезпеку. 

Переконані фашисти, звичайно, не висловлювали відкрито своїх політичних 

поглядів, а отже виявити даний контингент можна лише шляхом найбільш 

ефективного методу: агентурно-оперативного, який вдало доповнив ідеологічне 

перевиховання бранців. Отже, головним завданням оперативних управлінь, 

відділів та відділень стало виявлення військових злочинців, співробітників 

каральних, розвідувальних та контррозвідувальних служб противника, агентури, 

спеціалістів. Апробована ще в передвоєнний період, агентурно-оперативна робота 

на практиці перетворилася на повномасштабний механізм виявлення в масі 

військовополонених та інтернованих осіб, які представляли інтерес для НКВС, та 

отримання від них цінної інформації, що стосувалася як конкретних постатей, так 

і нацистської Німеччини в цілому. Але, на наш погляд, результат цієї роботи не 

завжди відповідав поставленим завданням, а можливості НКВС в цій галузі не 

використані в повній мірі. З одного боку, причиною цього стала величезна 

кількість військовополонених при неукомплектованості штатів оперативних 

відділів, відсутність кваліфікованих та відповідальних оперативників, зокрема, 

перекладачів. З іншого – відчайдушні спроби підоблікового елементу приховати 

факти своєї колишньої діяльності та уникнути справедливого покарання.  

Отже, відповідно до «Положення про військовополонених», солдати та 

офіцери іноземних армій після полонення потрапляли під захист та 

відповідальність СРСР. Бранцям гарантували право на захист життя, гідності, 

особисту недоторканість, забезпечення приміщеннями, придатними для 

проживання, медикаментами та продовольством. Втім, з ряду причин 

задекларовані права військовополонених вдалося реалізувати не в повному обсязі. 

Не маючи досвіду роботи з новою соціальною групою, більше того, за відсутності 

нормативно-правової бази, щоб регламентувала відносини з 

військовополоненими, радянська держава накопичує цей досвід паралельно з 
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розгортанням мережі таборів НКВС на своїй території. В результаті, останні 

стають жертвою масштабного експерименту по створенню системи УПВІ 

(ГУПВІ) НКВС (МВС) СРСР.  

Уряд СРСР через об’єктивні труднощі воєнного та повоєнного періоду 

виявився не готовим до матеріально-речового забезпечення такої кількості 

спецконтингенту. В перші роки функціонування таборів НКВС для бранців війни 

умови перебування в них не відповідали ні міжнародному, ні внутрішньому 

законодавству. Брак матеріальних ресурсів також не дозволяв налагодити 

харчування бранців, особливо важливе, з огляду на їх незадовільний фізичний 

стан і важку фізичну працю на користь зруйнованої економіки СРСР. 

Нерегулярне та неповноцінне харчування ставало причиною стрімкого 

збільшення кількості хворих на дистрофію та підвищеної смертності. Погіршення 

фізичного стану спричиняло також і моральне пригнічення через невизначеність 

подальшої долі. 

НКВС неодноразово переглядалися норми продзабезпечення 

військовополонених. Особливістю їх стала диференціація залежно від виконання 

полоненими норм виробітку: передовики виробництва, які виконували завдання 

понаднормово, могли розраховувати на покращення раціону. За підвищеною 

нормою харчувався також ослаблений та фізично виснажений контингент. 

Одним з обов’язків, які покладаються на країну, що утримує полонених, є 

збереження їх життя та забезпечення медико-санітарного обслуговування. В СРСР 

з проблемою загибелі значної кількості бранців зштовхнулися вже на етапі 

евакуації контингенту до тилових таборів. А відсутність адекватних побутових 

умов в таборах довершувала стрімку втрату робочої сили. З огляду на це, в СРСР 

створено мережу спеціальних лікувальних установ: шпиталів, санітарних взводів, 

оздоровчих команд, санчастин і лазаретів. Однак, в перші повоєнні роки 

лікувальна справа в цих медзакладах організована незадовільно: слабке здоров’я 

пацієнтів та недостатнє медикаментозне та харчове забезпечення зумовлювали 

високу смертність контингенту. Погіршувала становище хворих також і 
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байдужість більшості радянських медпрацівників, які до лікування 

військовополонених ставились, як до неприємного обов’язку. 

Отже, основними причинами високої захворюваності та смертності в 

таборах НКВС для військовополонених, особливо в перші роки їх 

функціонування, стали наступні: надходження етапів зі значною кількістю  

виснажених та хворих на дистрофію; превалювання важкої фізичної праці з 

порушенням харчового режиму внаслідок перебоїв в постачанні продуктів 

харчування за нормами та заміною їх неповноцінними білками; приєднання 

інфекції (пневмонія, малярія, гемокок на грунті зниження опорності організму); 

вживання неякісної питної води, підвищений виробничий травматизм через 

погано організовану техніку безпеки; відсутність білизни та взуття, що 

призводило до захворюваності, передусім, шлунково-кишковими, шкірними 

захворюваннями, абсцесо-панаріціями та флегмонами; незабезпеченість 

транспортом, що викликало труднощі в своєчасному забезпеченні продуктами 

харчування.  

Покращення матеріально-побутових умов та харчування спостерігається 

лише з 1948 р. внаслідок зміцнення економічного становища СРСР та 

налагодження роботи всієї системи ГУПВІ. 

Однією з основних функцій Управління у справах військовополонених та 

інтернованих стала політико-ідеологічна робота. Її мета – навернення колишніх 

носіїв нацистської ідеології до комуністичних ідей та перетворення останніх на 

лояльних до СРСР осіб. Від якості політичної роботи залежали підвищення 

військовополоненими продуктивності праці та виконання ними виробничих 

завдань. 

Осередками антифашистської роботи стали такі організації, як 

«Національний комітет «Вільна Німеччина» та «Союз німецьких офіцерів», який 

невдовзі увійшов до складу НКВН. Та особливого впливу на військовополонених 

організація НКВН СНО не мала через політичну несвідомість більшості з них та 

відсутність чітких політичних вподобань. За весь час функціонування організації 

схилити до антифашизму вдалося лише 20% бранців. Та попри малочисельність, 
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лідери антифашистів стали опорою для адміністрацій таборів в роботі з 

контингентом, незважаючи на вороже ставлення до них з боку більшості 

полонених. 

Для отримання інформації про військовополонених та вивчення їх 

політнастроїв при кожному таборі створено оперативно-чекістські відділи, які 

займали особливе місце в їх структурі. Саме агентурно-оперативна робота, 

покладена в основу взаємовідносин з контингентом таборів, дозволила виявляти 

військових злочинців, ворожу агентуру, співробітників каральних, розвідувальних 

та контррозвідувальних служб противника, а також викривати саботажників, 

шкідників та інший ворожий до СРСР елемент. 
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 РОЗДІЛ 3 

ТРУДОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ  

В ПОВОЄННИЙ ПЕРІОД 

  

 

3.1. Залучення військовополонених до примусових робіт на території 

Південної України 

  

В результаті німецької окупації більшість промислових районів Радянського 

Союзу виявились зруйнованими, а їх відбудова вимагала залучення величезних 

матеріальних, фінансових та людських ресурсів. До того ж, СРСР в результаті 

війни знаходився в більш важкому становищі, ніж європейські країни або США, 

території яких не зазнали таких нищівних руйнувань і збитків. Щодо УРСР, то 

відбудова її економіки набувала стратегічного значення у зв’язку з тим, що 

промисловість зазнала чималих втрат, пов’язаних з евакуацією підприємств на 

початку війни, безпосередніми бойовими діями та жорсткою окупаційною 

політикою на території республіки.  

Систематичне використання робочих рук бранців почалося вже починаючи 

з другої половини 1942 - на початку 1943 рр., адже в умовах воєнного часу 

утримувати величезний іноземний контингент без усякого економічного зиску 

було неприпустимим. Але якщо в роки війни праця військовополонених не мала 

вирішального значення, то по її закінченню вона стає значущим фактором 

реконверсії, адже першочергово постала проблема відновлення промислового 

потенціалу країни. Спеціально з цією метою Держплан СРСР, місцеві партійні і 

господарські органи під керівництвом Державного Комітету Оборони розробили 

відповідні плани, згідно з якими пріоритетним вважалося відновлення 

виробництва на об’єктах важкої індустрії, відродження паливної, енергетичної та 

металургійної бази України. 25 березня 1945 р. затверджено постанову «Про 

народногосподарський план відновлення і розвитку народного господарства на 
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1945 р.», якою визначалися перспективні завдання відновлювальних робіт в країні 

і яка прийшла на зміну попередньому короткостроковому плануванню [293, 

с. 196].   

Величезні масштаби відбудовних робіт потребували відповідної кількості 

робочої сили, особливо провідних спеціалістів, адже в країні лишилося близько 

17% кадрових робітників. Внаслідок війни загинув кожний п’ятий українець. До 

Німеччини насильно вивезли близько 2,4 млн чол. [294, с. 216]. Загалом, за час 

окупації населення республіки скоротилося, за останніми підрахунками, більш 

ніж на 16 млн чол. [30, с. 61].  

Не стала виключенням і Південна Україна. Стратегічно важливі 

народногосподарські об’єкти регіону вимагали якнайшвидшого злиття із 

загальним економічним потенціалом країни. Працездатного ж населення по 

Миколаївській області, станом на ІІ квартал 1944 р., налічувалося лише 135 тис., 

по Одеській – 275 тис. та по Запорізькій – 325 тис. чол. [19, арк. 36]. Для 

порівняння: до війни лише на промислових підприємствах Миколаєва працювало 

45000 робітників та інженерно-технічних працівників [165, арк. 2].  

Однією зі стратегічних галузей радянської військової промисловості 

залишалося суднобудування. Та в результаті руйнувань миколаївських заводів-

гігантів ім. Андре Марті (№444) та ім. 61 комунара (№445), збитки, нанесені 

німецькими окупантами, дорівнювали 1000100000 крб. [165, арк. 67.]. Доцільність 

їх відновлення диктувалася наявністю підготовлених майданчиків, стапелів, 

підземних комунікацій, збереженням фундаменту майже всіх цехів та наявністю 

висококваліфікованих кадрів суднобудівників. Але виробнича діяльність на цих 

заводах до будівництва необхідних цехів та насичення їх технологічним 

обладнанням виявилася неможливою [167, арк. 11]. Постановою ДКО від 21 

квітня 1944 р. № 5696/с «Про першочергові заходи по відновленню заводів № 444 

та № 445 Наркомсудпрому в Миколаєві» визначено відновлення заводів на 

довоєнну потужність. До відновлювальних робіт приступили вже з дня 

визволення (організаційно-підготовчий період) і в повній мірі після вищезгаданої 

постанови [20, арк. 3].  
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Основні цехи миколаївського заводу НКМО «Дормашина» також підірвано. 

Решта будівель та споруд постраждали від сусідніх вибухів [165, арк. 3]. Із 

загальної кількості 19171 м
2 

виробничих площ збереглося 6614 м
2
, а із наявних в 

довоєнний час 375 одиниць обладнання залишилося придатних до відновлення 

всього лише 38 одиниць [165, арк. 3]. Загальна сума збитків заводу становила 

12626 тис. крб. [175, арк. 10]. 

При відступі окупанти зруйнували все енергообладнання та будівлі 

енергокомбінату – основного джерела електроенергії для постачання Миколаєва 

та його підприємств. Загальна сума збитків дорівнювала 30000 тис. крб. [175, 

арк. 20].  

За час окупації м. Миколаєва всі найбільші та кращі за технічним станом 

будинки підірвано та спалено. До окупації в місті налічувалося 8900 будівель 

(692,550 м
2
) і лише 15-20% їх підлягало відновленню шляхом дрібного та 

середнього ремонту. Решта потребували капітального ремонту або повного 

відновлення. Збитки, нанесені житловому фонду міста оцінювалися в приблизно 

100 млн крб. [175, арк. 17]. 

Відступаючи під ударами Червоної армії, гітлерівці підірвали гордість 

Радянського Союзу – Дніпровську гідроелектростанцію вартістю 37626 тис. крб. 

Зруйновано найбільші заводи м. Запоріжжя, які славилися на всю країну та були 

відомі всьому світу: комбінат «Запоріжсталь», завод «Спецсталь», Коксохімічний 

завод, Дніпровський алюмінієвий комбінат, завод «Комунар» та ін. (всього 27 

заводів, 41 фабрику), загальною вартістю 1026798,8 тис. крб., а також 9 

електростанцій, міський водогін, трамвайний парк, 19 мостів, 3 вокзали, 2 порти, 

житлові, господарські та адміністративні споруди. Збитки, нанесені державі, 

оцінювалися в 1663783 тис. крб. [199, арк. 10-11]. Запорізька область внаслідок 

бойових дій та окупації втратила як підприємства союзного і республіканського, 

так і місцевого значення: металургійний завод ім. Орджонікідзе, електро-

металургійний завод, що випускав сталь і прокат, завод феросплавів, завод 

«Інтернаціонал», який виробляв цвяхи та дріт, радіаторний завод «Ударник», 

завод сільгоспмашин ім. Шевченка тощо. На момент визволення 475 підприємств 
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області стояли в руїнах [272, с. 208]. Загальна сума збитків по районам 

Запорізької області дорівнювала 9403942 крб. [192, арк. 23 зв.]. 

Особливо великих руйнувань зазнали промисловість та транспорт м. Одеси. 

Зруйновано та спалено всі заводи та фабрики союзного та республіканського 

підпорядкування та значна частина підприємств місцевої промисловості. 

Наприклад, одеський завод ім. П. Старостіна – єдине підприємство в СРСР, що 

виготовляло великі ваги та вагові прибори для важкої, вугільної промисловості та 

залізниці (ваги вагонні 100-тонні, автомобільні 15-тонні, електровагонні ваги 

марки МАККІ) [198, арк. 27].  

Повністю виведені з ладу завод ім. Андре Марті – основна судоремонтна 

база на Чорному морі з валовою продукцією на суму 34 млн крб. в 1940 р., завод 

важкого кранобудування ім. Січневого повстання, Другий державний шкіряний 

завод, тютюнова фабрика, консервний завод ім. Леніна. Завод 

сільгоспмашинобудування ім. Жовтневої революції, сталепрокатний завод ім. 

Дзержинського, завод «Червоний Профінтерн», завод кіноапаратури «КІНАП», 

джутова та суконна фабрики, трикотажна фабрика ім. Н. Крупської. Макаронна та 

кондитерська фабрики, всі млини та хлібозаводи, міські електростанції та інші 

підприємства окупанти перетворили на руїни. Значна частина обладнання 

вивезена до Румунії. Впродовж 7-8 квітня 1944 р. зруйновано першокласний, 

повністю механізований Одеський морський порт [20, арк. 10].  

Розміри руйнувань одного лише одеського заводу А. Марті дорівнювали 

100 млн крб. [199, арк. 47]. Капітальне будівництво заводу доручено Одеському 

тресту Головморбуд [200, арк. 3].  

Румунські окупанти за час свого «господарювання» перетворили 

«Трансністрію» на джерело власної наживи. Навіть адміністративний комісар 

«Префектур поліції» міста Одеси Санду Габріель охарактеризував румунську 

адміністрацію як злодіїв, хабарників та зрадників. «Мені відомо, що чиновники 

одеського муніципалітету, від рядового до керівника, грабували життєво важливі 

об’єкти міського господарства міста Одеси, вивозили все до Румунії й продавали 

там для власного збагачення. В Румунію вивозились: підземний кабель 



143 
 

електромагістралі, трамвайні лінії, вагони, верстати й машини заводів, дорогі 

меблі та піаніно, антикварні та художні цінності…» [468]. А ось свідчення 

військовополоненого румунської армії Філіпа Оприша: «Я бачив на товарній 

станції в Одесі вагони трамваю, завантажені на платформу для відправки в 

Румунію в березні 1942 р. Взимку 1942 р. начальник санітарної частини 68-го 

піхотного полку 6-ї дивізії капітан медслужби послав мене з двома солдатами за 

медикаментами на завод ім. Леніна, розташований в порту. Прибувши на завод, я 

побачив велику будівлю з численними кімнатами, заповненими медикаментами. 

Там був румунський генерал, два полковники румунської армії та багато інших 

військових. Мені сказали, що це комісія з вивозу та оцінки майна, яке 

відправляється до Румунії… Я бачив, що з Одеси вивозили трактори, ліжка, 

медикаменти…» [122, арк. 38]. 

В довоєнний період житлове господарство Одеси представляло 

архітектурну цінність. До нього належали ряд пам’ятників культури. Наприклад, 

будинок по вул. Ласточкіна, 6 (нині вул. Ланжеронівська), збудований 

архітектором Г. Торічеллі, будинок по вул. Пушкінській, 13, де проживав свого 

часу О. Пушкін, та багато інших будівель мали історичне та архітектурне 

значення. Окупанти зруйнували та частково пошкодили більш ніж третину 

житлової площі – 954000 м
2
. Зруйновано 497 та пошкоджено 962 житлові будівлі. 

Збитки житловому фонду міста оцінені в 491 млн крб. [200, арк. 1].  

З метою забезпечення відновлювальних робіт портів та судоремонтних баз 

на Північно-Західному узбережжі Чорного моря (Одеса, Миколаїв, Херсон), 

своєчасної підготовки проектів реконструкції зазначених портів та баз, наказом 

наркома морського флоту СРСР № 185 від 13 травня 1944 р. «Про повернення 

«Чорноморпроекту» НКМФ до м. Одеса», в Одесі організовано оперативну групу, 

якій доручено складання проектів на відновлювальні роботи першої черги та 

підготовку матеріалів до складання проектів реконструкції портів та заводів, а 

також проведення необхідних організаційно-господарських заходів для 

постійного розташування в Одесі «Чорноморпроекту» [171, арк. 43].  
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При колосальних масштабах відновлювальних робіт промислові 

підприємства зовсім не забезпечувалися будівельними та виробничими кадрами. 

Наприклад, при потребі 1180 будівельників на миколаївському заводі № 444 

наявних було лише 397. Виробничих кадрів – 2720 чол., при потребі в 4174 чол. 

[167, арк. 41]. Проблему дефіцита трудового ресурсу частково вирішили за 

рахунок трудових мобілізацій (добровільних чи примусових), складовою 

частиною яких стала мобілізація населення через цивільні органи, призов через 

військкомати на альтернативну трудову службу військовозобов’язаних, 

демобілізованих військовослужбовців.  

Так, в будівельно-монтажному управлінні «Дніпробуд», на який 

покладалося відновлення Дніпрогесу (постанова ДКО від 23. 02. 1944 р.), 

одночасно працювало до 50000 чол., які прибували за оргнабором або як 

примусово-тимчасова робоча сила [272, с. 280]. В доповідній записці на ім’я 

М. Хрущова секретар Миколаївського обкому КП(б)У І. Філіпов повідомляє: 

«ДКО постановою від 21 квітня 1944 р. «Про першочергові заходи по 

відновленню заводів Наркомсудпрому №№ 444 та 445 в Миколаєві» зобов'язав 

Комітет по обліку та розподілу робочої сили при РНК СРСР провести мобілізацію 

в ІІ кварталі 1944 р. додатково до раніше мобілізованих 2000, ще 7000 чол. з 

населення нашої області на відновлення вказаних заводів. Мобілізацію провести в 

першу чергу по відношенню до решти підприємств» [19, арк. 34]. Це зайвий раз 

підкреслює важливість та першочерговість відбудови саме підприємств 

суднобудівної промисловості.  

В Одесі для робіт по відновленню житлового фонду міста та підприємств 

комунального господарства до 1 листопада 1944 р. мобілізовано в розпорядження 

міськкомунгоспу 800 осіб. Всіх керівників підприємств та установ Одеси та 

області зобов’язали відрядити в розпорядження обласного відділу комунального 

господарства робітників та інженерно-технічний персонал, котрий раніше 

працював в системі комунального господарства [198, арк. 367-368].  

Та наявні трудові ресурси підприємств у перші повоєнні роки, як правило, 

складалися з некваліфікованих робітників, в більшості жінок та підлітків, які 
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надійшли за оргнабором із сільської місцевості. Останні сподівалися на достатнє 

матеріальне та продуктове постачання, чого фактично не було, а отже часта зміна 

кадрів стала постійною. Отож, проведення відновлювальних робіт, покладаючись 

лише на внутрішній трудовий резерв, могло стати довготривалим, а відтак, 

унеможливлювало виконання завдань першої повоєнної п’ятирічки. Тому єдиним 

стабільним резервом робочої сили виявилися багатотисячні контингенти 

іноземних військовополонених. 

На міжнародних конференціях та зустрічах періоду 1943-1945 рр. радянські 

представники та особисто Й. Сталін неодноразово торкалися даного питання. Та з 

огляду на байдужість США та Великобританії, радянська сторона вирішила, що 

ніхто заперечувати не буде. В результаті, руками військовополонених в СРСР 

відбудовано найбільші промислові підприємства, порти, житлові та громадські 

будівлі.  

Законодавчо трудове використання військовополонених закріплювалося 

наказом НКВС СРСР № 00675 від 6 квітня 1943 р. [127, арк. 38 зв.], згідно з яким 

управління таборів НКВС, поряд із забезпеченням ізоляції військовополонених та 

збереженням їх як робочої сили, повинні організувати і їх трудове використання 

за спеціальними завданнями УПВІ СРСР [207, с. 714].  

Автором ідеї використання праці військовополонених як однієї з форм 

репарацій, був посол СРСР у Великобританії академік І. Майський. Саме він, 

призначений Й. Сталіним на посаду Голови комісії по відшкодуванню збитків, 

нанесених СРСР війною, запропонував використовувати німців в таборах під 

наглядом НКВС на відновленні радянської економіки [254, с. 54]. 

Генерал-лейтенант Ф. Боков в мемуарах згадує, як під час зустрічі з 

членами магістрату А. Мікояну задали питання про подальшу долю німецьких 

військовополонених в СРСР, на що останній відповів: «Військовополонені 

утримуються в СРСР згідно з міжнародними правилами. Відправити їх відразу 

додому ми не можемо. Що ж ви хочете: фашистські загарбники зруйнували 

половину нашої країни, спалили тисячі міст і сіл, а тепер ось так відпустити? Ні, 
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нехай попрацюють, допоможуть відновити хоча б частину зруйнованого» [221, 

с. 386].  

Контингент військовополонених надійшов у розпорядження будівельних 

трестів та особливих будівельно-монтажних частин і на довгі роки став для них 

основним джерелом робочих рук. 

Наприклад, відновлення основних виробничих та допоміжних цехів двох 

суднобудівних заводів в м. Миколаєві постановою від 21 квітня 1944 р. 

покладалося на Особливу будівельно-монтажну частину № 44 Наркомбуду СРСР, 

переформатовану в 1946 р. у Воєнно-морське будівельне управління № 44 [165, 

арк. 31, 41]. В структурі цієї будівельної організації функціонували кілька 

будівельно-монтажних управлінь. По узгодженому з Головпівденьбудом НКВС 

СРСР та затвердженому Наркомсудпромом графіку, в 1944 р. підлягало здачі в 

експлуатацію: по заводу № 444 – 50 об’єктів, по заводу № 445 – 29 об’єктів [175, 

арк. 7] загальною площею 61200 м
2
 [165, арк. 11]. Але ОБМЧ-44 на початок 1945 

р. мала у своєму розпорядження лише 212 чол. вільнонайманих робітників [178, 

арк. 5]. В квітні 1945 р. в Миколаєві очікували прибуття 5000 

військовополонених, з яких 2000 мали прибути з Румунії (м. Фокшани) для 

використання їх на відновленні заводів №№ 444 та 445 [168, арк. 51].  

Миколаївський обком КП(б)У клопотався перед НКВС СРСР про виділення 

2000 осіб військовополонених в розпорядження ОБМЧ-44 Наркомбуду, на яких 

покладалися також всі будівельні, сантехнічні, електротехнічні роботи заводу 

«Дормашина» [168, арк. 28 зв.]. 

В червні 1945 р. Л. Берія наказує своєму заступнику В. Чернишову та 

начальнику ГУПВІ НКВС СРСР М. Кривенку направити 2100000 чол. 

військовополонених, з урахуванням раніше виділених для трудового 

використання, узгодивши до 1 липня 1945 р. з наркоматами остаточну дислокацію 

таборів військовополонених. Комплектування полоненими будівництв та 

підприємств наркоматів належало здійснювати по мірі готовності останніх до 

прийому та розміщення контингенту. При непідготовленості наркоматів та 
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відомств до прийому бранці мали передаватися іншим наркоматам та відомствам, 

які мали можливість прийняти та використовувати полонених [82, арк. 283].  

На 1 серпня 1945 р. робоча сила ОБМЧ-44, безпосередньо зайнята на 

відновленні заводів №№ 444 та 445, складала 10850 чол., з яких 6350 чол. (58%) – 

військовополонені. Але дана кількість робочих рук навіть разом із 

військовополоненими не дотягувала до необхідних 15 тис. чол. [170, арк. 125].  

На відновленні Миколаївської ТЕЦ 80% робочої сили теж становили 

військовополонені. Як і на переважній більшості господарських об’єктів 

спецконтингент працював малокваліфікований, який не мав досвіду виконання 

будівельних робіт та систематично не виконував норми виробітку [191, арк. 15].   

Відновлення миколаївського енергокомбінату доручили ОБМЧ-318. 

Миколаївський обком КП(б)У зобов’язав начальника табору № 126 Гончарова 

щоденно виділяти 250 чол. військовополонених на потреби енергокомбінату [169, 

арк. 51].  

В травні 1945 р. військовополонені приступили до відновлення одеського 

заводу ім. П. Старостіна. І вже в липні того ж року завод почав випуск кранових 

5-тонних вагів для чорної металургії [485].  

Залучення спецконтингенту до відбудовчих програм, як видно з наведених 

цифр, значною мірою вирішувало проблему кадрового забезпечення, а відтак – 

виконання виробничих завдань, але, разом з тим, значно знижувало трудову та 

виробничу дисципліну серед особового складу. 

Цікаво, що на сторінках місцевої періодичної преси відображався хід 

відбудовчих робіт заводів виключно силами їх трудових колективів, в основу 

роботи яких покладено соціалістичні методи праці. Наприклад, в газеті «Південна 

правда» за лютий 1947 р. висвітлено пропозицію колективу заводу ім. А. Марті – 

розгорнути соціалістичне змагання за гідну зустріч 28 березня – дня річниці 

звільнення м. Миколаєва та Миколаївської області від німецько-румунських 

окупантів. Ініціативу робітників підтримав Миколаївський обком КП(б)У, про що 

23 січня 1945 р. видано відповідну постанову. Редакціям обласних та районних 

газет належало широко висвітлювати хід змагання в області [465]. До цього 
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змагання включився колектив заводу ім. 61 комунара, поставивши завдання 

достроково виконати квартальний план, підвищити продуктивність праці, не 

менше ніж на 5% знизити собівартість продукції. З подібними лозунгами 

виступив і завод «Дормашина» [466]. Про залучення до відновлювальних робіт 

іноземних військовополонених преса повоєнних років не згадувала зовсім, неначе 

й не було їх ніколи. А між тим, питома вага військовополонених, залучених до 

роботи лише в миколаївському ОБМУ-1, за середньорічними показниками 1946 р. 

становила 77,5 %, або 887 осіб з 1144 чол. загальної кількості робітників 

управління [181, арк. 21]. В ОБМУ-7 кількість військовополонених становила 

61%, або 682 особи з 1119 чол. загальної кількості працівників [184, арк. 10]. 

Проблема в тому, що у звітній документації спецконтингент, як окрема категорія 

робітників, не виділений, тому відокремити їх від штатних співробітників й 

простежити динаміку трудовикористання, виконання виробничих норм та рівень 

заробітної плати іноді неможливо. 

Бажаючи отримати якомога більше зиску від перебування в СРСР іноземних 

військовополонених, функціонери НКВС прагнули використати не лише 

трудовий, а й інтелектуальний потенціал останніх. За даними німецького 

професора-хіміка П. Тіссена, загалом державами-переможницями вивезено з 

Німеччини більше 2 тис. вчених та спеціалістів, яких Тіссен називає мозком нації. 

І цей мозок, за його висловом, «вирізаний з неї разом з усім тим, чого досягла 

нація, тобто з усіма результатами досліджень, патентами і т.д. Все це дісталося 

переможцям та влилося в їх науковий та господарський організм» [367, с. 352].  

Важливого значення Управління у справах військовополонених та 

інтернованих надавало організації технічної розвідки в таборах та виявленню 

провідних спеціалістів серед військовополонених. Адже ефективність праці 

контингенту таборів значною мірою залежала від того, в якій мірі здійснювалося 

на практиці використання бранців у відповідності з цивільною спеціальністю 

кожного з них. А між тим, військовополонені спеціалісти використовувалися на 

підприємствах на загальних роботах як чорнороби. Внаслідок чого госпоргани, які 

користувалися їх працею, позбавлялися можливості залучити до відновлення 
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економічного потенціалу країни кваліфікованих спеціалістів, в яких відчувалася 

гостра потреба. 

Відповідно до наказу НКВС СРСР № 30014 від 11 січня 1945 р. облік 

спеціалістів, які працювали в таборах для військовополонених та інтернованих, 

повинен здійснюватися відділами кадрів НКВС республік та УНКВС країв та 

областей. Розвиток ця ідея отримала 19 червня 1945 р. з виходом розпорядження 

народного комісара внутрішніх справ СРСР №132 «Про облік спеціалістів, які 

працюють в таборах НКВС для військовополонених та інтернованих», в якому 

пропонувалося: «Взяти на облік всіх спеціалістів із закінченою вищою та 

середньою спеціальною освітою, що працюють в таборах, і в подальшому 

враховувати їх в загальних квартальних звітах про рух спеціалістів… Надати у 

відділ кадрів НКВС СРСР за встановленою формою на вказаних спеціалістів 

контрольні списки про стан обліку на 1 липня 1945 р.» [88, арк. 30]. 

Згодом для впорядкування використання військовополонених за 

спеціальностями створено спеціальні кваліфікаційні комісії у складі 

представників госпорганів, завданням яких стала перевірка всіх 

військовополонених, які не мали документальної характеристики про їх 

спеціальність. При таборах створювалися технічні бюро, в яких залучали до 

роботи найбільш кваліфікованих спеціалістів, котрі працювали без відриву від 

виробництва над різного роду проектами та над розробкою раціоналізаторських 

винаходів. Радянська влада в першу чергу цікавилася провідними фахівцями з 

фізики, будівництва, металургії, механіки, електротехніки, архітектури, авіації, 

ракетобудування, гірничої справи, автобудівництва. У зв'язку з відновленням 

великих хімкомбінатів гостро відчувалася нестача кваліфікованих хіміків, дефіцит 

яких частково покривався за рахунок військовополонених, інтернованих та 

мобілізованих. Брак представників робітничих професій (каменярів, теслярів, 

штукатурів тощо), відчутно гальмував процес відбудови промислових гігантів. 

Але далеко не всі полонені бажали працювати на користь СРСР. Вони 

навмисно приховували свою цивільну професію, не давали повних правдивих 

свідчень про свою трудову та науково-дослідну роботу на батьківщині, а також 
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про нововведення, впроваджені ними в галузі науки і техніки. Так, полонений 

миколаївського табору № 126 Нітше Фрідріх Еміль, 1906 р.н, виявився 

професором філології. В 1929-1933 рр. читав лекції в Гентському університеті 

(Бельгія). В 1933-1940 рр. проживав в м. Дрезден та займався герменевтикою. 

Крім цього, вивчав електротеплову енергію, проводив в даній галузі досліди. 

Нітше неодноразово заявляв, що він переконаний анархіст і своїх знань СРСР не 

дасть. Але в подальшому виявив бажання працювати на СРСР в галузі електро-

теплової енергії і обіцяв свої наукові надбання, які вважав нововведенням в науці, 

при створенні йому належних умов, відтворити в таборі. Нітше перевели із 

загальної бригади в особливі покращені умови утримання, створили належну 

обстановку для роботи [137, арк. 122]. Можливо, саме покращені побутові умови 

примушували полонених, які вороже ставилися до СРСР, змінювати свою думку 

та йти на співпрацю. Але траплялися випадки, коли бранці намагалися 

використати роботу в проектних бюро з метою ухилення від роботи, дезорієнтації 

в галузі науки та техніки, а тому давали завідомо неправдиві відомості, видаючи 

себе за спеціалістів, вчених, користуючись всіма пов’язаними з цим привілеями. 

Останні, в разі викриття, притягувалися до покарань адміністративного порядку. 

Ті ж, хто давав цінні матеріали, всіляко заохочувалися. 

В таборах перебувала певна кількість бранців, цивільна професія та 

кваліфікація яких могла добре послужити радянській державі. Так, наприклад, 

серед в’язнів миколаївського табору № 126 утримувався полонений німець 

Хеннінг Отто, 1893 р.н. До війни займав посаду заступника директора та інженера 

на вугільних шахтах в м. Ахені. Пізніше працював провідним інженером, 

заступником директора, комерційним директором на металургійних заводах м. 

Дуйсбурга. Проводив досліди з цинком та його сплавами. Запровадив нові 

способи сплавки та нові технологічні процеси обробки цинкових сплавів. Зробив 

ряд вдосконалень загального характеру. А найголовніше – був лояльним до СРСР 

та погоджувався на співпрацю. Інший спеціаліст, Мартін Лайош, 1910 р. н. – 

випускник медичного факультету Будапештського університету. Спеціалізувався 

на лікуванні легеневих захворювань та видав ряд наукових праць. Обидва 
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спеціалісти під час перебування в полоні працювали при технічному бюро з 

проектування різного роду споруд для міста Миколаєва. Отто Хеннінг – в галузі 

цинкових сплавів та технологічного процесу цинкової промисловості, 

застосовуючи досвід та методи німецької промисловості. Мартін Лайош – в галузі 

медицини [135, aрк. 109]. Всього на 5 листопада 1946 р. в таборі № 126 на обліку 

перебувало 182 спеціалісти різних професій: інженери-металурги, інженери-

будівельники, інженери-машинобудівники, лікарі, хіміки, механіки. Багато хто з 

них мав незакінчену вищу освіту, а переважна більшість, у зв’язку зі службою в 

армії, не мала стажу практичної роботи за спеціальністю. Незважаючи на 

вищевказане, робота серед них проводилась і їх досвід ставав у пригоді і 

представляв наукову та практичну цінність [143, арк. 231 зв.].  

Робота технічних бюро таборів знаходилась під особистим контролем їх 

адміністрацій та забезпечувалась пильним агентурним наглядом [137, арк. 44.]. Та 

попри це технічну розвідку з пошуку в таборах фахівців організовано не на 

належному рівні. Як зауважував заступник міністра внутрішніх справ УРСР 

І. Лобуренко, виявлення спеціалістів серед військовополонених та інтернованих 

йшло доволі повільно. З виявленими спеціалістами ідеологічна робота не 

проводилась, і технічні бюро зовсім не стали центрами науково-технічної думки в 

таборах, як планувалося. Так, оперативно-чекістський відділ табору № 100 (м. 

Запоріжжя) надав табірним спеціалістам покращені умови утримання, а ті, зі 

свого боку, пропонували нічого не варті винаходи впродовж тривалого часу [131, 

арк. 232].  

Отож, виходячи з такого стану справ, всім начальникам оперативно-

чекістських відділів таборів наказано взяти під особистий контроль та 

керівництво роботу з технічної розвідки та вести суворий облік спеціалістів в 

кожному таборі та батальйоні інтернованих [131, арк. 232]. В миколаївському 

таборі № 126 в оперативну розробку взято групу полонених, які раніше 

працювали на заводах чи лабораторіях з виробництва синтетичного каучуку в 

Сілезії. На кожного виявленого спеціаліста (інженера, техніка, хіміка, майстра, 

монтажника, апаратника чи просто кваліфікованого робітника) складалися 
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докладні довідки, в яких обов'язково вказувалися спеціальність, період роботи та 

посада [130, арк. 57]. 

Цікавий факт раціонального використання навичок одного німецького 

військовополоненого в сільському господарстві Одещини. За ініціативи жінок 

села Біцилове Роздільнянського району, в ньому залишили полоненого-втікача з 

Донбасу Олівера Ольштейна. За свідченням місцевих жителів, не було такої речі, 

яку б Олівер не зміг би відремонтувати. Крім того, прекрасно грав на акордеоні. 

Отже, німець виявився цінним кадром, з огляду на брак чоловічого населення в 

селі. Його зарахували до штату місцевої МТС механіком та слюсарем, де він і 

працював аж до відправки на батьківщину [254, с. 64]. 

Таким чином, військовополонені армій противника займають в повоєнному 

соціумі чільне місце з огляду на чималі демографічні втрати та поріділий 

трудовий фонд країни. Чисельно переважаючи радянських робітників, вони 

становили основне виробниче ядро, і тому питання їх раціонального 

використання набуває виключного значення. Аж до кінця 1949 р. праця 

спецконтингенту використовується в основному на відновленні потужних 

промислових об’єктів, шахт, залізниць, автошляхів, в житловому будівництві.    

Широкого розповсюдження отримала практика використання бранців 

відповідно до їх цивільної професії, адже дефіцит власних спеціалістів спонукав 

до експлуатації інтелектуального потенціалу колишніх солдат противника. Від 

ступеню залучення кваліфікованої робочої сили залежала ефективність та 

рентабельність праці спецконтингентів, а тому дане питання перебувало під 

постійним державним контролем. Жоден великий промисловий чи будівельний 

проект не обходився без участі військовополонених та інтернованих, особливо 

кваліфікованих німецьких та австрійських, які були флагманами наукової та 

інженерної думки.  

Той факт, що табори, дислоковані в Південній Україні, знаходились серед 

найдовше функціонуючих, підтверджує, що ці регіони, які зазнали нищівних 

руйнувань, потребували і найбільшого вливання робочої сили, а отже, праця 
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військовополонених стала важливою запорукою подальшого розвитку економіки 

регіону. 

 

3. 2. Організація та умови праці військовополонених на підприємствах 

Півдня 

 

 

Після того як Радянський Союз отримав в розпорядження трудову армію 

військовополонених, на порядку денному постало питання: як найбільш 

раціонально нею скористатися? Необхідна була чітка система організації праці 

спецконтингенту, яка б поєднувала у собі всі складові системи полонення при їх 

безумовній взаємодії. Кожна ланка цього ланцюга мала злагоджено працювати і 

підпорядковуватися єдиній меті – вигідній трудовій експлуатації на користь 

країни-переможниці. Адже якщо табір функціонував нормально, фізичний стан 

полонених не ослаблювався хворобами та непосильною працею, смертність була 

невисокою, всі військовополонені працювали та виконували встановлені 

виробничі норми – тим самим державі не лише відшкодовувалась вартість їх 

утримання, а й створювалися значні матеріальні цінності. Трудовий ресурс, що 

потрапив до НКВС (МВС) і використовувався в провідних галузях господарства, 

мав використатись з максимальною ефективністю. Очільник міністерства 

внутрішніх справ С. Круглов постійно наголошував на раціональному трудовому 

використанні військовополонених. З одного боку вони мали окупити своє 

утримання, а з іншого – трудове використання не повинно фізично виснажити 

контингент. При розподілі на роботи передбачалося використовувати такі об'єкти, 

на яких би краще зберігався добрий фізичний стан і, в той же час, спостерігався 

економічний ефект. За висловом того ж С. Круглова, «Правильним 

використанням військовополонених ми будемо створювати і будувати нашу 

соціалістичну економіку» [207, c. 640]. Але, на жаль, практика трудового 

використання бранців війни якраз таки продемонструвала утопічність цього 
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задуму, а для самих військовополонених роки праці в СРСР перетворилися на 

справжні тортури. 

Використання військовополонених госпорганами здійснювалося на основі 

договору, де досить детально регламентувалися умови експлуатації контингенту. 

Так, завіз робочої сили табором мав здійснюватись лише за наявності акту, 

підписаного його представником про готовність госпоргану до прийому людей та 

забезпечення для них необхідних умов утримання. Вся робоча сила, яка 

надходила до табору, проходила 21-денний карантин, і лише після цього 

виводилась на роботи відповідно до фізичного стану. 

Госпорган, у свою чергу, мав виділяти табору такі об'єкти, на яких, за 

можливості, виключалося б спілкування його контингенту з вільнонайманими 

робітниками. Якщо ж все-таки такого спілкування уникнути не вдавалося, список 

вільнонайманців затверджувався начальником УНКВС або наркомом внутрішніх 

справ союзної чи автономної республіки. 

Виконувані за даним договором роботи організовувались і велись під 

технічним керівництвом та відповідальністю госпоргану, його інструментами, 

механізмами, транспортом та матеріалами. Обов'язком госпоргану було також 

постачання всього працюючого контингенту спецодягом та спецвзуттям за 

нормами ВЦРПС. При виконанні шкідливих робіт госпорган повинен видавати 

контингентам таборів необхідний додатковий спецодяг, а також спецхарчування 

за нормами, встановленими для вільнонайманих робітників. Також госпорган мав 

створити безпечні умови праці, передбачені законом для даного об'єкту.  

Виконання контингентом табору робіт здійснювалось за нарядами-

завданнями, які видавалися адміністрацією госпоргану не пізніше ніж за 48 годин 

до початку робіт. В нарядах-завданнях вказувався час початку та закінчення робіт, 

норми виробітку та розцінки за одиницю роботи, об'єм робіт та їх загальна 

вартість. 

Оплата робіт, виконаних контингентом табору, проводилась за дійсними в 

даній місцевості розцінками, встановленими для вільнонайманих робітників. 

Кваліфікований трудовий фонд табору, який використовувався за 
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спеціальностями (інженери, техніки і т.д.), оплачувався відповідно до посадових 

окладів, встановлених для місцевих кваліфікованих спеціалістів [207, с. 611]. 

Розцінки за виконані роботи в батальйонах інтернованих, разом з нормами 

виробітку та тривалістю робочого дня, також встановлювалися аналогічно 

існуючим для решти робітників. Заробітну плату інтернованим видавали 

щомісячно на руки. З неї вираховували витрати на утримання, харчування, 

проживання, придбання постільної білизни, охорону, утримання штатного складу 

батальйону, а також 10% на централізовані витрати (утримання хворих, 

тимчасово непрацездатних та на культмасову роботу) [412, с. 60].  

Та на практиці більше половини пунктів вищевказаного типового договору 

систематично порушувалися як представниками господарських організацій, так і 

управліннями таборів військовополонених. В результаті потужний трудовий 

потенціал останніх не змогли використати на повну силу, а отже не отримали 

очікуваного економічного ефекту. 

Система трудового використання полонених передбачала комплектування з 

числа фізично придатних до праці бранців батальйонів, рот та взводів, 

формування яких здійснювалося за національною ознакою. В результаті стрімкого 

поповнення контингентів військовополонених будівельні організації відчували 

брак нижчого інженерно-технічного персоналу (десятника, майстра), а тому 

керівництво військовополоненими на виробництві здійснювалося в основному 

бригадирами, виділеними зі складу самих бригад (перевіреними полоненими 

офіцерами та унтер-офіцерами). Користуючись безконтрольністю з боку 

управлінь таборів та госпорганів, командири цих підрозділів не стимулювали 

своїх підлеглих до підвищення продуктивності праці [170, арк. 122]. Хоча за 

виконання їхніми бригадами виробничих норм вони заохочувалися додатковим 

хлібним пайком, розконвоюванням, для ротних та батальйонних командирів 

передбачалися окремі приміщення. Командири взводів, рот та батальйонів 

звільнялись від роботи, натомість вони несли відповідальність за стан дисципліни 

та виконання плану. Командири відділень від роботи не звільнялись і 

зобов’язувались виконувати норми виробітку нарівні з рядовими [207, с. 618].  
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Військовополонений табору № 126 Бурмейстер заявляв: «Росіяни не мають 

права вимагати від військовополонених підвищення продуктивності праці. Якщо 

бригадири – військовополонені будуть вимагати від решти полонених виробітку 

встановлених норм, то такого бригадира потрібно запам’ятовувати, а після 

повернення на батьківщину притягнути до відповідальності. Я не збираюся 

примушувати військовополонених стікати кров’ю для росіян» [123, арк. 134]. Та 

все одно, для своїх побратимів бригадири ставали своєрідними зрадниками 

табірного братства. За численними свідченнями німецьких військовополонених, 

найбільше дошкуляли їм саме бригадири-співвітчизники. «На електростанції 

міста Миколаєва ми виконували допоміжні роботи при виробництві бетонних 

перекриттів. Найгіршою була зовсім не робота – німецький бригадир був гірше. 

Війну він майже не бачив, або бачив дуже мало. Для цього він занадто молодий. І 

в полоні він вчився тому, що жити можливо більш приємним способом і виживати 

навіть за рахунок приятелів. І це було важко для нас» [268, с. 66]. За свідченням 

бранця одеського табору, рядового люфтваффе Вільгельма Лутценбергера, зовсім 

інакше поводилися один з одним угорці: «Вони могли краще нас виступити проти 

нелюдських умов праці, тому що їх бригадири завжди стояли за них. Вони були їм 

друзями, а не, як нам – ворогами» [254, с. 35]. До речі, німців дивували 

згуртованість та виключна солідарність японських військовополонених. 

Наприклад, той же Вільгельм Лутценбергер згадує, як японці відмовились 

розвантажувати вручну вагони з важкими колодами. Вони, як і їх бригадири, сіли 

на землю і відмовились працювати без техніки. Радянським начальникам довелося 

замінити їх німцями. А ось інший випадок, який розповів Лутценбергер: «Колону 

полонених японців, що йшла мостом, конвоїри підганяли ударами рушниць. Як 

іскра, долетіла звістка про це до голови колони, і миттєво, як за командою, всі 

японці сіли на асфальт. Вони заявили конвоїрам, що будуть сидіти на мосту доти, 

поки вони не припинять це безчинство. Ми були вражені цим вчинком, який у 

нас, німців, на жаль, був неможливий» [254, с. 74].  

Територія, на якій проводились роботи, огороджувалась чи позначалась 

помітними предметами та попереджувальними написами, сигналами та 
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інструкціями на мові військовополонених: «Заборонена зона», «Прохід 

заборонений», «Стріляють» тощо. Виготовлялася така наочність засобами та 

силами табору чи його відділеннями та щоразу переносилась з об’єкту на об’єкт 

самими бранцями [90, арк. 34].  

З метою збереження кращої фізичної форми контингенту, що б дало змогу 

підняти продуктивність праці та отримати від того більший зиск, з червня 1942 р. 

використання військовополонених на виробничих об’єктах здійснювалося 

диференційовано. Так, були затверджені чотири категорії працездатності, 

відповідно до яких і відбувалося залучення до виконання різних видів робіт. До І 

групи віднесені практично здорові військовополонені або ті, які мали незначні 

захворювання, що не впливали на їх фізичну повноцінність і дозволяли 

використовувати на важких фізичних роботах; до ІІ групи відносилися 

військовополонені, придатні для фізичної праці, які мали хронічні захворювання 

чи фізичні вади; до ІІІ групи входили особи, придатні лише до виконання легких 

фізичних робіт і, нарешті, ІV група включала військовополонених-інвалідів з 

важкими хронічними недугами чи фізичними вадами. Сюди віднесені як особи, 

взагалі не придатні до роботи, так і ті, хто міг використовуватись лиш на окремих, 

спеціально організованих для інвалідів, роботах [207, с. 696]. Робочий день І та 

ІІ груп тривав 8 годин, ІІІ та IV – 6 годин [395, с. 124]. Підлягали диференціації і 

всі види робіт за своєю важкістю, трудомісткістю та енерговитратністю: важкі 

фізичні роботи, фізичні роботи середньої тяжкості, легкі фізичні роботи, 

спеціальні роботи для інвалідів [207, с. 604]. Для перших двох категорій, у разі 

виробничої необхідності роботи могли проводитися у дві зміни. Так, бранець 

табірного відділення №2, що розташовувалося на заводі ім. 61 комунара, згадує: 

«Там, в північному таборі, ми працювали в бригаді чисельністю 30 чоловік на 

відбудові адміністративної споруди. Так як робота йшла повільно – працювали 

також і вночі. Якщо інші робочі бригади поверталися в довгих колонах ввечері 

близько 18:00 в табір, ми марширували на об’єкт. О 17:30 нас годували ще 

вечірнім супом і хлібом. Так як кухар жалів нас, нічних робітників, нам 

діставалася більша порція, ніж денникам» [268, с. 58-59]. При цьому він зазначає, 
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що працювати вночі настільки важко й виснажливо, що навіть місцеві робітники 

розуміли, що роботою у дві зміни вони нічого не вигравали [268, с. 59].  

В окремих випадках робочий день бранців подовжувався на дві години за 

умови забезпечення додаткового харчування за понаднормові роботи від 

госпорганів. Так, відповідно до розпорядження заступника наркома внутрішніх 

справ СРСР В. Чернишова, військовополоненим, зайнятим на відновлювальних 

роботах миколаївських суднобудівних заводів, встановлювався 10-годинний 

робочий день [127, арк. 11]. Подовжувався і робочий день військовополонених, 

зайнятих на роботах тресту «Запоріжбуд» [149, арк. 87]. 

До речі, тривалість робочого дня японських полонених не могла 

перевищувати 8-ми робочих годин на добу [207, с. 624]. Щоправда, деякі 

особливо підприємливі господарники самовільно подовжували робочий день 

бранців, користуючись безконтрольністю з боку адміністрації табору. Так, 

всупереч забороні, табором №100 надавалася група полонених для запорізького 

тресту №8 для сантехнічних робіт з 10-годинним робочим днем [152, арк. 172]. 

Для віднесення військовополонених до відповідної групи працездатності в 

таборах організовано постійні лікарсько-трудові комісії, які мали визначати групу 

працездатності всьому складу військовополонених конкретного табору чотири 

рази на рік, переглядати приналежність до відповідної групи бранців, які 

перенесли важкі захворювання або отримали серйозні травми, проводити 

медогляд всіх новоприбулих до табору військовополонених та відносити їх до 

відповідної групи працездатності [207, с. 602]. Аналогічні комісії створювалися і 

при виробничих табірних відділеннях [213, с. 238].  

Військовополонені виявилися зовсім не придатними для важкої фізичної 

праці: ослаблені, роздягнені та роззуті, в 1944 р. на підприємства Південної 

України майже не виводилися. Окрім незадовільних санітарно-побутових умов в 

таборах, підприємства, які використовували працю спецконтингенту, теж не 

спромоглися організувати належні місця роботи, за яких трудова експлуатація 

військовополонених дала б найкращий результат. На виробництві не 

облаштовувались місця обігріву в осінньо-зимовий період, гаряче харчування 
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видавалося лише частині військовополонених, не вистачало спецодягу та взуття. 

Наприклад, із загальної кількості 10103 військовополонених табору № 126 в 

грудні 1944 р., на виробництві використовувалися лише 2043 чол. (20%). 

Враховуючи шпитальних хворих та полонених, котрі знаходилися в оздоровчій 

команді, на роботу не виводилося ще 2783 особи через незабезпеченість взуттям 

та одягом [127, арк. 53]. Отже, кількість фізично здорових і придатних до праці 

виявилась вкрай низькою, тенденційно знижуючись в холодну пору. 

Із загальної кількості 7890 чол. військовополонених табору № 126 в березні 

1945 р. придатними до фізичної праці виявилося лише 44%, причому кількість 

працездатних військовополонених щомісячно знижувалась: якщо в січні 1945 р. 

фізично здорових налічувалося 52%, в лютому – 50%, а в березні – лишилося 

44% [170, арк. 61].  

Одними з найважчих об’єктів робіт були кар’єри. Стан техніки безпеки тут 

знаходився в зародковому стані, а каторжна праця тягла за собою загибель 

значного відсотку тих, хто там працював. Так, на Миколаївщині бранці 

працювали в кар’єрах с.Терноватка, Ново-Петрівське. Окреме табірне відділення з 

лімітом 500 чол. на вимогу виконкому Одеської облради та обкому КП(б)У 

створено на Одещині для роботи на Булдинському родовищі каменю-

ракушняка [205, арк. 249]. Роботи на піщаному та ракушняковому кар’єрах в 

Запорізькій області забезпечували полонені табору № 424 [154, арк. 114]. 

Ось яка згадка про виснажливу, нелюдську роботу лишилася в пам’яті 

одного з полонених херсонського табору: «Зморені та голодні ми волочимося… 

до кар’єру. Близько 300 напівмерців, та це здається росіянам нормальним. У нас 

складається враження, що вони систематично знищують нас. Для кожного це 

лише питання часу…» [268, с. 34].  

З боку миколаївського облвиконкому звучала критика на адресу начальника 

табору № 126 Гончарова, який «…проявляв виключну безвідповідальність в 

створенні необхідних житлово-побутових умов військовополоненим, які 

проживають в антисанітарних приміщеннях». В результаті такої халатності 70% 

військовополонених виявилися непрацездатними через виснаження та хвороби, 
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протягом 4-х місяців не проводилась санобробка і, як наслідок – масова 

завошеність та шкірні хвороби. 

У зв’язку з цим в обов’язок секретаря міськкому КП(б)У Макарова та 

секретарів Сталінського та Заводського РК КП(б)У Малахова та Жукова 

поставлено щоденний контроль за використанням військовополонених на 

відновленні заводів №№ 444 та 445 [170, арк. 124].  

Господарські організації, які використовували працю військовополонених, в 

свою чергу, зовсім не цікавились оптимізацією праці спецконтингенту і 

отриманням найвищих норм виробітку. Так, стан планування та звітності в 

будівельних трестах, фінансова дисципліна, механізація будівництва, 

матеріально-технічна забезпеченість, організація праці та заробітної платні, 

підготовка кадрів, транспортного господарства, постачання загалом не 

забезпечувало виконання поставлених завдань та потребувало негайного 

вдосконалення. Незабезпеченість будматеріалами (цементом, цеглою), 

інструментами (зубилами, пилками, сокирами), в результаті чого робітники 

простоювали без роботи, ставала суттєвим фактором зниження виробничих норм. 

На виробництві майже зовсім не застосовувалась механізація робіт, через що 

військовополонені використовувалася нераціонально, і праця їх не була 

інтенсивною [178, арк. 51 зв.]. Не вистачало навіть найпримітивніших технічних 

засобів, які значно полегшили б працю бранців та підвищили її ефективність. Так, 

за словами одного з них, завдячуючи звичайним лебідкам, встановлена норма 

виробітку виконувалася на 200% [268, с. 61]. 

Наприклад, коефіцієнт використання будівельних механізмів в 

миколаївському ОБМУ-44 становив лише 0,15-0,30. З 42-х справних одиниць в 

експлуатації в 1944 р. знаходилося лише 18 (43 % від їх загальної кількості). 

Такий низький коефіцієнт можна пояснити перш за все відсутністю планових 

ремонтів технічних пристроїв, дефіцитом кваліфікованих кадрів для їх 

експлуатації та нераціональним використанням даних механізмів [170, арк. 18 зв.]. 

Технічного керівництва військовополоненими підприємства не 

забезпечували: гостро не вистачало необхідної кількості технічного персоналу – 
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десятників та майстрів (2-ма бригадами робітників мав керувати 1 майстер, в 

дійсності він керував 6-ма бригадами), що відбивалося на організації робіт та 

продуктивності праці. До найбільш характерних недоліків можна також віднести 

відсутність графіків роботи, робота без нарядів, без зазначення виробничих 

обсягів, що позбавляло табори можливості планування та постійного закріплення 

бригад за дільницями [127, арк. 58]. Як наслідок – середній виробіток норм 

військовополоненими не перевищував 75 %!  

Через недостатню узгодженість в організації робіт на будівельних ділянках 

та об'єктах, непідготовленість робочих місць, незабезпеченість фронту робіт 

достатньою кількістю наявних матеріалів робочий день військовополонених не 

був ущільнений, останні працювали з великим недовантаженням та вимушено 

простоювали тривалий час. Так, 19 березня 1945 р. дві бригади в кількості 51 

особи, направлені на роботу в котельний цех миколаївського заводу №444, 

простояли через відсутність роботи протягом цілого дня. 17 березня бригада у 

кількості 18 військовополонених направлена на виготовлення арматури, не 

працювала через відсутність керівника робіт та непідготовленість робочого 

місця [170, арк. 51]. Більше того, деякі госпоргани не завжди подавали заявки на 

потрібну кількість робочої сили. Так, миколаївська ОБМД-2 та завод № 445 

впродовж лютого-березня 1945 р. заявок на робочу силу взагалі не подали, і 

військовополоненим довелося працювали на випадкових роботах. Якщо ж табір 

взагалі не виводив контингент на роботи, то і ця обставина не викликала 

занепокоєння [170, арк. 63]. А між тим, це якраз таки найгарячіший період 

відбудови і доволі дивно, що попит на робочу силу міг бути настільки низьким.  

Керівництво ж таборів питаннями організації праці на будівельних ділянках 

не цікавилося і не вживало заходів з підвищення трудової дисципліни. Часто в 

таборах не існувало навіть чіткої регламентації робочого дня військовополонених, 

в результаті чого вихід бранців на місце роботи, її завершення відбувалося 

несвоєчасно, подовжувалися обідні перерви, на що витрачалося від одного до 

двох годин часу [170, арк. 54].  
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Згідно з інструкцією «Про порядок фінансування, обліку та звітності в 

таборах НКВС для військовополонених» від 13 квітня 1945 р., всі витрати по 

утриманню таборів здійснювалися з союзного бюджету. Використання коштів, які 

надходили до табору за виконання контингентом робіт на будь-які потреби, 

категорично заборонялося [207, с. 321]. Але вже з 1 жовтня 1945 р. кошти, що 

стягувались з госпорганів за виконані військовополоненими роботи (враховуючи 

й відсоткові нарахування), перестали надходити до бюджету, а зараховувалися на 

поточні рахунки таборів для покриття витрат по утриманню апаратів управлінь 

таборів та їх відділень; на утримання контингенту (грошова винагорода, 

харчування, речове забезпечення, медобслуговування, перевезення тощо); на 

утримання штату охоронців, якщо охорона здійснювалась не конвойними 

частинами військ НКВС [207, с. 324]. Замість того, щоб примусити 

військовополонених виконувати встановлені норми і отримувати віддачу від 

кожного бранця в сумі 10-15 крб. на день (план Наркомату), управління таборів 

ставали на шлях здирництва з госпорганів гарантованої оплати за кожен 

відпрацьований військовополоненими день. На цьому грунті між госпорганами та 

управліннями часто формувались нездорові взаємовідносини. 

Для придбання військовополоненими предметів першої необхідності 

(тютюну, ниток, голок, зубного порошку і т. ін.) виплачувалося (за рахунок 

асигнувань по держбюджету) грошове утримання: рядовому та молодшому 

начскладу – 7 крб./міс., середньому офіцерському складу – по 10 крб./міс., 

старшому офіцерському складу – 15 крб./міс., вищому офіцерському складу – 30 

крб./міс. Військовополоненим, залученим до роботи, додатково виплачувалося: 

при виробітку від 40 до 50% норми на місяць – 10 крб.; при виробітку від 51 до 

80% – 15 крб., при виробітку від 81 до 100% норми – 25 крб. на місяць. Особливо 

заохочувалися ті полонені, які перевиконували норму: їх преміальні складали 50 

крб.  

Окремо оплачувалась праця бригадирів та десятників: 30 крб. на місяць. За 

виробіток бригадою не менше, ніж 60% норми надбавка бригадира складала 50 

крб., 80 % – 70 крб., 100% – 100 крб. на місяць. Вказані суми бранцям на руки не 
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видавалися, а використовувалися на придбання предметів першої необхідності, 

які й видавалися натурою [207, с. 324].  

15 червня 1945 р. Л. Берія підписує черговий наказ «Про заходи з виконання 

постанови ДКО № 8921сс від 4 червня 1945 р.», в якому з метою підвищення 

продуктивності праці в таборах військовополонених визначались засоби 

стимулювання та покарання військовополонених. Зокрема, збільшувалася сума 

грошової винагороди для тих, хто перевиконував норми виробітку від 100 до 200 

крб. на місяць в залежності від відсотку перевиконання. Висококваліфікованих 

спеціалістів, бригадирів, десятників, командирів взводів та рот заохочували 

сумами від 125 до 500 крб. Також передбачалося створення покращених умов 

утримання, першочергова видача обмундирування, постільної білизни, покращене 

харчування для бранців, які плідно працювали та перевиконували норми 

виробітку [82,  арк. 284].  

Госпорганом щоденно надавались свідчення про виконання робіт в таборі, 

на основі яких нараховувалась додаткова видача хлібу та гарячої їжі у 

відповідності з нормами виконаної роботи [127, арк. 39]. Тих, хто не виконував 

виробничих завдань, залишали на понаднормові роботи. Практикувалися арешти 

із утриманням на гауптвахті, переводи в штрафні підрозділи з особливо важкими 

умовами робіт строком до трьох місяців [82, арк. 284]. Щодо інтернованих, то за 

втечу, відмову від роботи їх могли вислати у віддалені та північні табори для 

інтернованих з особливим режимом. За решту злочинів, передбачених Карним 

кодексом, інтерновані притягувались до карної відповідальності перед 

військовими трибуналами [412, с. 60 ].  

Щодо загального стану трудової дисципліни, то в більшості господарських 

організацій вона виявилась доволі низькою. Табельний облік знаходився в 

запущеному стані. Облік запізнень не вівся. За заявою головного інженера 

миколаївської ОБМД-2 Крачкевича та начальника планового відділу Годовича, 

запізнення на 20 хвилин не враховувалися, незважаючи на те, що згідно із 

законом 2 запізнення по 20 хвилин впродовж місяця або 3 таких запізнення 

впродовж двох місяців прирівнювалися до прогулу [170, арк. 21]. Всі вищевказані 
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зауваження щодо використання робочої сили, стану трудової дисципліни 

відображалися також на заробітній платні. Систематична непідготовленість 

робочих місць, що не давала можливості виконувати доручені завдання, також 

породжувала низькі заробітки [170, арк. 21 зв.].  

До чинників, які позбавляли мотивації працювати понаднормово слід 

віднести і облік виконаної роботи, який здійснювався, як правило, побригадно. 

Індивідуальний чи ланковий облік на більшості підприємств не застосовувався. 

Такий метод виключав можливість відокремити добросовісно працюючих 

військовополонених від ледарів та саботажників, а також застосувати систему 

заохочень для військовополонених, які перевиконують норми виробітку [181, 

арк. 50].  

До речі, заробітна платня як фактор впливу на продуктивність праці не 

використовувалася. Військовополонені не мали зацікавлення ні у виконанні 

виробничих норм, ні в заробітній платі, тому оплата праці військовополонених 

продовжувала залишатися нижчою, ніж у вільнонайманих робітників, і становила, 

наприклад, за середньорічними показниками 1947 р. по миколаївському ОБМД-1 

лише 79,5% від планової [182, арк. 46]. Хоча вже в 1948-1949 рр., коли 

підвищились розцінки за виконану роботу, втрата частини заробітку вже означала 

для полоненого недоїдання впродовж наступного місяця. М. Штрайдел згадує, що 

за роботу на одеських підприємствах табору нараховувалося 450 крб. на 

утримання кожного військовополоненого; 200 крб. отримував безпосередньо 

бранець, який виконав трудову норму. Через простої чи хворобу, наприклад, 

протягом тижня, виплачені за роботу кошти могли покрити лише витрати табору, 

а сам полонений залишався без заробітку [268, с. 82].  

Адміністрації таборів, в свою чергу, не вживали заходів для створення 

матеріальної зацікавленості. Більше того, спецконтингент сприймався не інакше, 

як просто тяглова сила, з якої потрібно витиснути все можливе. Одеський історик 

Дмитро Урсу приводить в одній зі своїх робіт примітний епізод. На партійно-

господарському активі, що відбувся наприкінці 1945 р., заступник начальника 

Одеського порту, скаржачись на погану роботу військовополонених німців, сказав 
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наступне: «Ми маємо право цих зуавів (військовополонених – авт.), які 

працюють у нас, використовувати як завгодно і вичавити з цих гадів стільки 

завгодно, а вони ходять і нічого не роблять. Не треба цих зуавів бити, але вони 

зобов'язані працювати, поки не посиніють. Що стосується румунів, то вони 

взагалі перестали виходити на роботу, так як готуються до відправки додому». Та 

занадто завзятого господарника тут же втихомирив представник обкому партії, 

заявивши, що головна причина невиконання планів в порту – погана організація 

праці, нехтування технікою та звичка вирішувати виробничі питання грубою 

силою [495].  

На зароблені кошти часто накладали свою нечисту руку представники 

фінуправлінь таборів та господарські організації, які використовували підневільну 

працю військовополонених. В результаті обстеження деяких таборів НКВС 

виявлено значні недоплати госпорганами при розрахунках за виконані 

військовополоненими роботи. У зв'язку з цим виходить розпорядження НКВС 

СРСР № 165 «Про перевірку по таборам НКВС для військовополонених 

розрахункової документації з господарськими органами» від 4 серпня 1945 р. за 

підписом генерала-полковника В. Чернишова, в якому робиться спроба покласти 

край обрахункам військовополонених: «Здійснити по всім таборам і табірним 

відділенням перевірку на вибірку документації по розрахункам за виконані 

військовополоненими роботи. При виявленні недоплат вимагати від госпорганів 

негайного відшкодування з накладенням стягнення з осіб, винних в обрахунках. В 

подальшому встановити суворий контроль за підтвердженням нарядами всіх 

відпрацьованих людино-днів; систематично перевіряти правильність підрахунків 

виконаних військовополоненими робіт, правильність застосування норм 

виробітку та розцінок, виявляти можливі розходження в продуктивності праці між 

триденними довідками та закритими нарядами» [88, арк. 30].   

Для попередження розкрадання грошових сум та виявлення шахраїв 

оперативникам таборів доводилося залучати навіть агентуру: «Проінструктувати 

секретних інформаторів «Анна», «Соколовська», «Павлова», «Вінниця», 

пов’язаних з фінпрацівниками. Завербувати додатково одного секретного 
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інформатора. Практикувати зненацькі перевірки наявності грошових сум в касах 

табірних відділень та управлінні табору. Час від часу перевіряти правильність 

видачі грошових сум військовополоненим шляхом опитування останніх про суми 

отриманих ними коштів та співставлення з відомостями» [135, арк. 5].  

Але насправді чіткого синхронного контролю за трудовою експлуатацією 

контингенту не сформувалося ні на місцях, ні в центрі. Так, завідуючий 

військовим відділом ЦК КП(б)У І. Дегтярьов в довідці на ім’я секретаря ЦК 

КП(б)У Д. Коротченка повідомляв: «Мною виявлено, що матеріали з питання 

використання військовополонених та інтернованих в промисловості є лише у 

вугільному відділу ЦК КП(б)У. Будівельний та металургійний відділи таких 

матеріалів не мають. МВС УРСР та Міністерство житлоцивілбуду УРСР… зовсім 

не знають дійсної ситуації на місцях зі станом організації праці, виконанням норм 

виробітку, житлово-побутових умов та інших питань, пов’язаних з максимальним 

використанням військовополонених та інтернованих» [8, арк. 4]. 

Для покращення роботи миколаївської ОБМЧ-44, щоб сприяло найбільш 

успішному виконанню плану робіт на 1945 р. по відновленню суднобудівних 

заводів, обкомом КП(б)У вирішено організувати спеціалізовані бригади з числа 

військовополонених з прикріпленням до них одного бригадира з числа 

кваліфікованих вільнонайманих робітників. Для обліку виконаного об'єму робіт 

та обліку виробітку на одну особу виділяти бригадам військовополонених 

самостійні ділянки робіт. Завести окремий облік за окремими показниками для 

військовополонених та вільнонайманих робітників. За будівельними дільницями 

належало закріпити авто- та гуж транспорт, організувати самостійні ковальські та 

слюсарно-механічні майстерні для виготовлення деталей на об'єкти власними 

силами. Ввести в систему преміювання ІТР за виконання показника «Ввід в дію 

об'єкту» в строки, встановлені постановою ДКО. Максимально механізувати 

працю робітників на будівництві, особливо зайнятих на трудомістких роботах, 

застосовуючи малу механізацію, впроваджуючи конвеєрну систему тощо. 

З метою кращого використання робочої сили та максимального ущільнення 

робочого дня вводилася завчасна підготовка робочого місця із відповідним 
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забезпеченням матеріалами та якісним інструментом [170, арк. 31]. Цей останній 

пункт проілюстрований у статті до газети «Південна правда» робітників заводу 

ім. 61 комунара, де майстри-будівельники в основу своєї роботи поклали показові 

стаханівські методи праці: змінений графік робочого дня, за яким всі механізми 

приводилися в дію за 15 хвилин до початку робочої зміни, заздалегідь готувалися 

розчини і таким чином до роботи приступали на вже підготовлені робочі 

місця [461].  

У зв’язку із запровадженням наказом НКВС СРСР № 388 1945 р. 

преміювання адміністративного апарату за високі виробничі показники табору та 

його відділень почастішали фальсифікації та завищення виконаних норм 

виробітку управліннями таборів, а також порушення встановленого порядку 

трудового використання військовополонених. Зокрема, в розпорядженні міністра 

внутрішніх справ СРСР №380 1946 р. зазначалося: «Виявлені випадки, коли 

працівники таборів МВС і табірних відділень з метою отримання преміальної 

винагороди за наказом МВС СРСР № 388 1945 р. у звітах приписують кількість 

військовополонених, які виводяться на контрагентські роботи, завищують 

кількість контингенту, що виконує норми виробітку, при комісуванні 

військовополонених навмисно занижують І групу фізпраці та переводять цю 

категорію військовополонених до ІІ групи фізпраці. Виходячи з цього, 

пропонувалося міністрам внутрішніх справ республік, начальникам УМВС країв 

та областей в місячний термін здійснити перевірку в таборах МВС і табірних 

відділеннях на предмет правильності застосування наказу НКВС СРСР № 388. 

Осіб, винних у штучному завищенні виробничих показників по 

трудовикористанню чи заниженню фізичного стану контингенту з метою 

незаконного отримання преміальної винагороди, притягнути до відповідальності, 

а неправильно отримані керівним складом таборів і табірних відділень суми 

преміальної винагороди стягнути та внести в прибуток держбюджету. 

Застосування наказу НКВС № 388 заборонили до особливого розпорядження [91, 

арк. 120].  
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Окрім того, що трудовий фонд таборів на виробництві не забезпечувався 

харчуванням та обмундируванням, організація техніки безпеки  знаходилася в 

украй незадовільному стані, що стало причиною численних травм та навіть 

смертельних випадків на виробництві. За вересень-жовтень 1944 р. відмічені 107 

випадків виробничого травматизму військовополонених на підприємствах 

Миколаєва саме через погану техніку безпеки [127, арк. 40 зв.]. За І квартал 

1946 р. тільки на будівельних дільницях ВМБУ-44 відмічено 717 випадків 

виробничих травм і 60 випадків важкого травматизму, в результаті чого втрачено 

3200 робочих людино-днів [179, арк. 71]. По табору №100 лише за червень та 

першу половину липня 1945 р. відмічено 140 випадків виробничого травматизму, 

з них 5 – важкого з тривалою госпіталізацією [159, арк. 142]. 

«Все, що стосувалося техніки безпеки на будівництві – ми бачили й 

пережили такі речі, що волосся ставало дибки..!», – згадує колишній 

військовополонений свої трудові роки в СРСР [268, с. 67]. Щоправда, згодом дану 

проблему намагалися взяти під контроль, і вже в 1948 р. безпечним методам робіт 

навчали всіх молодих робітників, прийнятих зі шкіл фабрично-заводського 

навчання та всіх робітників з числа спецконтингенту, які не пройшли навчання з 

техніки безпеки. Особам, які склали відповідні іспити, навіть видавалося 

посвідчення. Огляд стану техніки безпеки та охорони праці здійснювався 

спеціальними комісіями, а на об’єктах робіт спецконтингенту – із залученням 

представника табору та табірних відділень [189, арк. 114]. 

Систематично порушувались і правила автоперевезень контингенту на 

об’єкти робіт. Так, замість унормованих 25 чоловік, на машини вантажили 50-60 

чол., що часто призводило до каліцтва [179, арк. 71]. Траплялися й виснажливі 

піші переходи: «Ми долали щоденно по 5-6 км бездоріжжям, та ще й мали погане 

взуття на дерев’яній підошві. Потім слідували чотири години важкої роботи і 

година обідньої перерви, коли ми отримували рідкий суп та трохи каші. Після 

цього ми повинні працювати ще чотири години під наглядом російських 

наглядачів та наших німецьких бригадирів. Вісім годин страшної роботи та дві 

години виснажливої дороги до робочого місця й назад. Та ще й постійний голод 
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був нашим супутником» [268, с. 85].  

Виведення контингенту полонених на об’єкти робіт та їх охорона, 

відповідно до інструкції НКВС СРСР «Про порядок охорони військовополонених, 

зайнятих на роботах поза табором», здійснювалося гарнізоном конвойних військ, 

чисельність якого визначалася з розрахунку один конвойний на вісім 

військовополонених. З моменту прийому конвоєм і до здачі до табірного пункту 

військовополонені підпорядковувалися складу конвою, і його вимоги були 

обов’язковими для виконання [207, с. 582].  

Вся система охорони військовополонених мала виключати можливість їх 

втечі. Тому до конвойних військ висувалися досить суворі вимоги, і нагляд за 

контингентом мав стати безперервним. Але конвойні відносилися до своїх 

обов'язків часто формально, не сприяючи цим кращому використанню 

військовополонених на виробництві, адже встановлений розмір преміювання не 

стимулював їх до цього. Конвойний склад зобов’язувався брати участь у 

розстановці військовополонених по об’єктам, відповідати за своєчасне видання 

нарядів, забезпечувати всіма засобами та способами виконання та перевиконання 

військовополоненими виробничих норм. А натомість, як свідчать архівні 

документи, з вини конвойних команд військовополонені виводилися на роботу 

несвоєчасно, передчасно її закінчували, затримувалися на обідніх перервах. 

Конвойний склад іноді дезорганізовував роботу бранців, самовільно знімав 

бригади військовополонених з об’єктів та переводив їх на інші роботи. Так, 20 

липня 1945 р. бригада у складі 39 чоловік була знята з дільниці ОБМЧ-5 та 

переведена на роботу в ОБМЧ-318 в м. Миколаєві [170, арк. 128]. З боку 

конвойного складу часто траплялися прояви грубощів по відношенню до 

інженерно-технічних працівників підприємств: 21 червня 1945 р. на заводі 

«Дормашина» конвою видали довідки про виконання норм військовополоненими 

за вказаний день. Начальник конвою ці довідки демонстративно порвав у 

присутності всіх військовополонених, бо йому не сподобалося, що за день 

військовополонені мали низькі показники [170, арк. 128].  
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Великим недоліком у використанні військовополонених на виробництві 

стала неможливість створення більш дрібних бригад по 10-15 чоловік, через 

недостатність конвойного складу. Задля кращої організації праці 

військовополонених бюро Миколаївського міськкому КП(б)У своєю постановою 

зобов’язувало начальника конвойних військ Харламова забезпечити конвоювання 

більш дрібних бригад, для чого пропонувалося залучити вахтерський склад 

воєнізованої охорони заводів чи ОБМЧ-44 на допомогу конвойному складу. Щодо 

начальника табору військовополонених Гончарова, то ця ж постанова зобов’язала 

його забезпечити разом з належними побутовими умовами своєчасний вихід 

військовополонених на місця робіт у відповідності до встановлених норм та 

заявок ОБМЧ-44, зберігаючи постійні склади бригад; не допускати використання 

військовополонених на роботах інших підприємств [170, арк. 56 зв.].  

Отже, трудове використання військовополонених вимагало величезної 

кількості конвойних військ. Впродовж 1945-1948 рр. щоденна їх кількість 

дорівнювала 25-30 тис. чол. Тому доцільним виявилося скорочення витрат на 

утримання конвою за рахунок створення допоміжних команд із самих же 

військовополонених. Так, наказом НКВС СРСР № 0172 «Про організацію 

допоміжних команд в таборах НКВС для військовополонених» від 27 червня 

1945 р. до служби по виводу та охороні контингенту на роботах залучались 

перевірені та надійні військовополонені, з яких дані допоміжні команди, власне, і 

формувались. Однією з найважливіших умов зарахування у допоміжну команду 

було знання російської мови. Створення та використання ДК покладалося на 

начальників таборів та командирів гарнізонів конвойних військ НКВС [252, 

с. 119]. Чисельність ДК в таборах (табірних відділеннях) визначалась чисельністю 

та специфікою контингенту, що охоронявся, умовами охорони, характеристикою 

виробничих об'єктів тощо [252, с. 120].  

Виділеним у допоміжні команди військовополоненим ніякої зброї, 

звичайно, не давали, а забезпечували, як правило, засобами, які б давали 

можливість своєчасно попереджувати порушення правил працюючими 

військовополоненими (свисток, прапорець і т.д.). Але згодом окремій категорії 
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військовополонених зброю все-таки довірили. Так, в розпорядженні на ім'я 

наркомів внутрішніх справ союзних республік, начальників крайових та обласних 

УМВС відзначалося, що в деяких таборах утримуються солдати та офіцери 

іноземних армій, котрі дезертирували зі своїх частин і, приставши до 

партизанських загонів на тимчасово окупованій території СРСР, вели активну 

боротьбу з німецькими загарбниками. Такі особи отримали нагороди за зразкове 

виконання завдань партизанського командування. З метою більш правильного 

використання таких цінних кадрів, найбільш перевірених партизан з числа 

військовополонених, окрім німців та угорців, належало розконвоювати та 

використовувати на охороні військовополонених на виробництві. З числа останніх 

передбачалося в таборах формувати допоміжні команди, котрі розміщувалися 

окремо поза зоною табору, їм створювались покращені матеріально-побутові 

умови та на період виконання службових завдань видавалась зброя: гвинтівка та 

п'ять патронів [252, с. 140].  

В переліку з 98 таборів НКВС, в яких дозволялося розконвоювання 

військовополонених та організація в них допоміжних команд, значились і табори, 

дислоковані в Південній Україні: Одеський (№ 159), Миколаївський (№ 126) та 

Запорізький (№100) [207, с. 314]. 

Беручи до уваги, що великі будівельні організації покликані виконувати 

урядові рішення по відновленню промислових підприємств республіки, то й 

табори, які являлися основними постачальниками робочої сили для цих 

організацій, повинні налаштовуватись на виконання тих самих завдань. Однак, 

табори та госпоргани мали різне підпорядкування та керувалися наказами та 

директивами своїх власних наркоматів. До того ж, останні відносилися до 

спецконтингенту виключно споживацьки, адже цей резерв здавався невичерпним, 

і тому піклування про фізичний стан бранців, створення для них нормальних умов 

роботи вважалося, як уявляється, справою другорядною. 

Подекуди умови праці на віддалених від управлінь таборів об’єктах 

виявлялися подібними до середньовічних. Ось, наприклад, як згадує роботу в 

кар’єрі на Херсонщині один з в’язнів: «Ми отримали лопати, кирки, важкі молоти 
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та ломи… Відколовши велетенські брили, ми стягуємо їх на великі купи. Це все 

робиться дуже повільно і вимагає багато сил. Ми повинні виконувати належну 

норму виробітку, аби нам нічого не утримувалося з продовольчого постачання. 

Протягом декількох тижнів нас годують рідким борщем, а насправді це просто 

вода з цукровим буряком і 600 г погано пропеченого хліба. Він сирий, і його 

важко перетравити… Раптово зверху падає величезна брила. Вона ховає трьох 

наших приятелів. Одного ще можна врятувати. Два інших – мертві, розчавлені 

валуном» [268, с. 42].  

Табірні адміністрації, усвідомлюючи важливість виконуваних ними задач, 

іноді на вимогу підприємств частину контингенту направляли на такі ділянки, 

куди за інструкціями могли і не виділяти. Так, в практику трудового 

використання військовополонених введено так звані «табірні відрядження», що 

виникали як підрозділи табірних відділень для виконання робіт на окремих 

підприємствах чи будівництвах. А 30 липня 1948 р. наказом МВС табірні 

відрядження стали структурними підрозділами таборів з типовим штатом [436, 

с. 272].  

Табір № 126, що дислокувався в Миколаєві, мав би використовувати 

військовополонених на відновлювальних роботах заводів, але, йдучи на зустріч 

ОБМЧ-44, відсилав військовополонених у віддалені відрядження, виділяючи 

одного-двох співробітників табору для загального керівництва. Так, 28 травня 

1945 р. вислані на лісозаготівлю в Житомирську область 410 чол., 8 червня 

1945 р. вислано в радгосп ім. Сталіна 575 чол., 18 червня того ж року на кам’яний 

кар’єр в с. Терноватку – 300 чол., 26 червня на черепичний завод в с. Петрівку – 

201 чол. Таким чином, весь облік та фактичне обслуговування 

військовополонених брав на себе апарат ОБМЧ-44. Однак, згодом стало ясно, що 

не лише управління табору, а й ОБМЧ-44 не можуть вести передбачений 

договором облік всіх показників робіт військовополонених, а без цього табір 

позбавлений можливості застосовувати для військовополонених заохочувальні 

заходи, передбачені урядом з метою підняття продуктивності праці, в результаті 

чого по всім відрядженням через недостатність техперсоналу, погану організацію 
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праці, відсутність механізації, інструменту отримували низький виробіток. По 

всім відрядженням спостерігався великий відсоток захворюваності, котрий в 

деяких випадках доходив до 25%, навіть зі смертельними випадками. Табір, 

листом за № 32/5/461 від 22 червня 1945 р., поставив перед ОБМЧ-44 питання про 

те, що враховуючи неможливість ведення обліку на віддалених точках, слід 

вважати всіх без винятку військовополонених, які знаходилися у відрядженнях, 

такими, що виконали 101% норми для того, щоб харчувати бранців за 

підвищеними нормами для попередження захворюваності та підвищення 

продуктивності праці. На одній зі спільних нарад керівництва ОБМЧ-44 та 

управління табору директор ОБМЧ Караваєв дав обіцянку надіслати вказівки всім 

керівникам окремих робіт вважати норми виробітку військовополонених – 101%, 

а хворих, які не виконують виробничих завдань, відправляти до центрального 

табору. Але такого розпорядження від керівництва ОБМЧ-44 так і не надійшло, 

становище продовжувало залишатись критичним, а бранці стали заручниками 

бюрократичної системи [170, арк. 130-131]. Крім того, використовуючи працю 

військовополонених впродовж 1,5-3 місяців, ОБМЧ-44 не попіклувалося з 

розплатою за роботу, причому виявилося, що розрахунки є нереальними, з огляду 

на відсутність нарядів та підтверджуючих документів за підписами представників 

госпорганів. 

Так як у відрядження відправлялися виключно здорові військовополонені, 

то управління табору вважало увесь контингент працюючим. Маючи фінансовий 

план свого наркомату по виробітку на одного військовополоненого в день 12 крб., 

управління зробило на цій підставі розрахунок належних сум і зверталося з 

проханням до ОБМЧ-44 зробити оплату по виконаним військовополоненими 

роботам. На всі вимоги табору ОБМЧ-44 відмовчувалася і на запити управління 

табору не відповідала. І лише на попередження про відзив всіх 

військовополонених у випадку несплати їх роботи керівництво ОБМЧ-44 

надіслало до управління табору листа з обвинуваченнями в необґрунтованих 

претензіях на отримання вказаних сум за роботу 1300 чол. військовополонених, 

які знаходились у відрядженнях ОБМЧ-44 впродовж 3-х місяців. Отримавши 



174 
 

категоричні вказівки НКВС про заборону виділення військовополонених на 

безоплатні роботи, дано вказівку зняти всіх військовополонених з відряджень 

ОБМЧ-44. В результаті, поки обидві сторони не могли дійти згоди, борг ОБМЧ-44 

за всі відрядження складав близько 1,5 млн крб. [170, арк. 131].  

Таким чином, трудове використання іноземних військовополонених, 

зокрема й висококваліфікованих, стало фундаментом всієї системи радянського 

військового полону. Відбулося це головним чином тому, що умови, в яких 

опинився СРСР в роки воєнного та повоєнного лихоліття, вимагали колосальної 

кількості не лише матеріальних, а й не менш вагомих людських ресурсів, 

забезпечити які лише за рахунок внутрішнього потенціалу країни, знищеного 

війною, було практично неможливо. Тому кваліфікація та інтелект полоненого 

ворога стали у пригоді в період повоєнного відновлення народного господарства 

радянської держави. Навіть питання ідеологічної обробки відступало на задній 

план, порівняно з можливістю отримання дармового зиску від величезного 

контингенту таборів. Але ефективність використання військовополонених 

напряму залежала від їх фізичного стану. Господарські організації, які 

використовували підневільну працю, розглядали бранців не інакше, як трудовий 

ресурс, запаси якого в таборах НКВС (МВС) не вичерпувались. Виконання 

народногосподарських планів стало можливим лише за умови максимальної 

індустріалізації будівельних робіт, механізації, максимального використання 

інвентарю та інструментів. Але не створивши належних умов праці, не 

забезпечивши матеріально-технічної бази при незадовільній організації 

виробничого процесу, підприємства республіки намагалися витиснути із 

спецконтингенту максимум, не рахуючись ні з високим травматизмом, ні з 

підвищеною смертністю. А відсутність належного контролю та відповідальності 

за халатне використання військовополонених позбавляли керівників підприємств 

мотивації оптимізувати їх трудову експлуатацію. 

Незважаючи на те, що всі установи, які працювали зі спецконтингентом 

підпорядковувались єдиній меті – їх трудовому використанню на користь 
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зруйнованої економіки СРСР, взаємодії і усвідомлення себе як частини єдиного 

механізму трудової експлуатації, на жаль, впродовж років так і не виробилося. 

Колосальні можливості й потенціал військовополонених суттєво 

гальмувалися некомпетентністю відповідальних посадовців і їх неспроможністю 

налагодити чіткий механізм реалізації урядових програм по відбудові народного 

господарства держави.  

 

 

3.3. Динаміка трудових показників контингенту на підприємствах 

регіону 

 

Із закінченням бойових дій на території України пріоритетного значення 

набуває відновлення та введення в експлуатацію народногосподарських об’єктів. І 

саме іноземним бранцям відвели ключову роль в цьому процесі, адже вони стали 

основним джерелом робочої сили на відбудові промислових підприємств регіону, 

об’єктів соціально-культурного значення, житлових будівель та інфраструктури. 

У перші повоєнні роки спецконтингент працював на підприємствах 37-ми 

союзних міністерств. Однак, більше 65% військовополонених і інтернованих 

зосереджувались на об'єктах 6-ти міністерств: вугільної та нафтової 

промисловості, будівництва підприємств важкої індустрії та електростанцій, МЗС 

і МВС [252, с. 366]. 

Що стосується підприємств Півдня УРСР, то станом на травень 1945 р., тут 

працювало близько 38900 військовополонених із 555300, виділених для роботи 

союзним наркоматам, не рахуючи військовополонених, виділених наркоматам для 

допоміжних робіт [207, с. 628].  

Згідно з рознарядкою, кожен табір повинен забезпечувати вивід на роботи 

певну кількість працездатного контингенту. Ці норми встановлювалися в 

залежності від лімітної наповнюваності конкретного табору та потреб у робочій 

силі на тому чи іншому господарському об’єкті. Для одеського табору норма 

виводу на роботу в порт становила 7800 чол. та близько 1000 – на відновлювальні 
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та будівельні роботи по місту [495]. Одеський автоскладальний завод потребував 

щоденного виводу 200 бранців [202, арк. 3]. Вивід військовополонених табору 

№100 на роботи «Запоріжбуду» становив 8000 осіб (згодом збільшений до 

10000) [149, арк. 4, 132]. Миколаївський табір, власне, організований для потреб 

ОБМЧ-44, в 1945 р. лише на об’єкти даного тресту мав щоденно виводити на 

роботи 4850 осіб. Фактично ж вивід на роботи не перевищував 4000 чол. [170, 

арк. 120]. Із загальної кількості 13000 військовополонених цього ж табору в 

серпні 1945 р. трудовий фонд становив 10050 чол. Решта знаходилась на лікуванні 

(1500) та в оздоровчій команді (1450) [170, арк. 125]. З цієї кількості на 

відновлення суднобудівних заводів №№ 444 та 445 відводилося 8300 чол., 

фактично ж працювало лише 6350 осіб. Решта 1950 використовувалися на різних 

підприємствах міста [170, арк. 126]. Адміністрація миколаївського табору була 

зацікавлена в цьому, адже за роботу на інших підприємствах табір отримував за 

кожного військовополоненого гарантовану заробітну платню.  

Незважаючи на те, що військовополонені, як зазначено вище, чисельно 

переважали вільнонайманих робітників, продуктивність їх праці виявилася 

нижчою. Якщо в ІІІ кварталі 1944 р. на заводі ім. 61 комунара питома вага 

військовополонених до загальної кількості робітників становила 74 %, то питома 

вага виконаних робіт при цьому – лише 64% (на суму 2800000 крб.) [127, арк. 39]. 

Станом на листопад того ж року, на заводах ім. Андре Марті та ім. 61 

комунара середній відсоток виконання завдань військовополоненими становив 

95,1 при середній заробітній платі на 1 людино-день – 9 крб. 76 коп. [125, арк. 43]. 

В грудні вивід на роботи становив лише 31,2%; середній відсоток виконання 

виробничих завдань при цьому дорівнював 76,7, а середня заробітна платня на 

один відпрацьований людино-день впала до 6 крб. 94 коп. Порівняно з 

попередніми місяцями, вивід на роботи збільшився, але продуктивність праці, 

навпаки, зменшилась, в результаті чого фінансовий план не виконано [127, 

арк. 56]. 

На одеському заводі сільгоспмашин ім. Жовтневої революції виробничі 

показники теж виявились сумнівними: саме військовополонені становили 70% від 
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загальної кількості осіб, які систематично не виконували норми виробітку [204, 

арк. 46, 49]. Причинами такого відставання стало, зокрема, скорочення робочого 

дня до 6 годин в осінньо-зимовий період (робота велася лише на протязі 

світлового дня); гостра нестача будівельних матеріалів у госпорганів, внаслідок 

чого велика кількість відпрацьованих людино-днів припадала на аварійні роботи з 

низькою оплатою праці; кліматичні умови: відсутність закритих фронтів робіт та 

місць обігріву в холодну пору. 

Лише за один вересень 1944 р. державі не компенсовано витрати на 

утримання таборів військовополонених в сумі 56,5 млн крб., що дорівнювало 

63,1% загальних витрат на табори за місяць [213, с. 214]. До складу таборів, які 

незадовільно використовували працю військовополонених, віднесено 

миколаївський табір № 126 та запорізький № 100 з валовим виробітком відносно 

суми витрат на утримання, відповідно, 67% та 43 % [213, с. 214]. Підсумком 

загальнорадянського трудового використання військовополонених за І квартал 

1944 р. стала продуктивність праці в 98,6% з виходом на виробництво 72,3% 

трудового фонду [207, с. 612].  

Хоча більшість бригад військовополонених не справлялася з поставленими 

завданнями, все ж окремі з них виконували їх понаднормово. Так, станом на 

грудень 1944 р., кількість полонених в табору №126, які перевиконували норми 

виробітку від 101 до 113%, становила 495 осіб. Тих, які виконували норму на 

100% – 345 осіб, а решта 743 особи виконували виробниче завдання лише на 58-

95% [127, арк. 56]. Госпоргани щоденно надавали дані про виконання робіт до 

табору, на основі чого нараховувалась додаткова видача хлібу та гарячої їжі у 

відповідності до норм виконаної роботи [127, арк. 39]. Та слід зазначити, що 

бригади військовополонених, як правило, не поспішали перетнути межу в 101-

102%, у виконанні норм виробітку, і це не випадкове явище. Мотивації 

виконувати план більше цієї відмітки не могло бути, оскільки за виконання норми 

на 101% і, наприклад, на 120%, передбачалася однакова норма додаткового 

харчування.  
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Приблизно з середини 1945 р. відбудовчі роботи на підприємствах краю 

помітно активізувалися: покращилося постачання будматеріалами, поповнився 

парк автотранспорту, почали надходити перші механізми. Країна поступово 

оговтувалася від воєнного лихоліття і переходила до мирного будівництва. До 

того ж, захворюваність та смертність, нарешті, потроху почали знижуватися, що, 

безумовно, зробило трудовий фонд більш працездатним. Крім цього, стрімко 

зростає контингент військовополонених. В постанові виконкому Миколаївської 

облради та бюро обкому КП(б)У за квітень 1945 р. вказувалося, що більшість 

бригад виконують і перевиконують встановлені норми, і середнє їх виконання по 

табору зросло з 50 до 90 % [168, арк. 74].  

На одеському заводі ім. П. Старостіна, до відновлення якого 

військовополонені приступили в травні 1945 р., праця спецконтингенту теж в 

цілому виявилася ефективною. Із загалу робітників, наявних на 1 липня 1945 р., 

128 осіб (38%) – військовополонені. Щоправда, переважна їх більшість не мала 

відповідної кваліфікації і використовувалась на підсобних роботах основного 

виробництва та на відновлювальних роботах. Лише невелика кількість з них 

виявилася низькорозрядними спеціалістами (слюсарі заливальники металу, 

молотобійці, шліфувальники, бляхарі тощо). Саме брак кваліфікованої робочої 

сили викликав напруження в роботі, але це не завадило перевиконанню плану на 

118% по товарному випуску в ІІ кварталі 1945 р. Як кращому підприємству міста, 

заводу вручено перехідний Червоний прапор 248-ї стрілецької дивізії [198, 

арк. 156 зв.]. До речі, практика заохочення передових бригад перехідним 

Червоним прапором та нагородження окремих військовополонених почесними 

грамотами успіху, як правило, не мала. Для західної людини подібна мотивація 

залишилося незрозумілою, а тому відзначення за високі виробничі показники 

продовжували здійснювати відповідно до попередніх наказів НКВС.  

Але, незважаючи на певні успіхи, відсоток працездатного контингенту 

продовжував коливатися. В тому ж таки квітні 1945 р. із загальної кількості 7890 

військовополонених табору № 126 лише 3486 осіб визнані придатними до 

фізичної праці (44%). Решту складали хронічні, шпитальні хворі та полонені з 
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оздоровчої команди, кількість яких щомісяця невпинно збільшувалася: в січні 

фізично здорових нараховувалося 52%, в лютому – 50%, а в березні їх кількість 

знизилася до 44%. Особливо критичною ситуація склалася в центральному таборі, 

де число здорових не перевищувало 30% [170, арк. 61], а на відновленні 

суднобудівних заводів працювало лише 14% від загальної кількості 

військовополонених [170, арк. 61 зв.]. Невиправдано велика кількість контингенту 

працювала в госпобслузі табору та на інших внутрішньотабірних роботах. На 

даних видах робіт мали використовуватися полонені ІІІ категорії працездатності, 

тобто придатні до легкої фізичної праці, та військовополонені з оздоровчої 

команди. Насправді ж, на роботи для потреб табору залучався фізично здоровий 

контингент, який мав би працювати на будівельних дільницях заводів [170, арк. 

61 зв.].  

Результатом ставало регулярне недовиконання плану. У 1945 р. заводом ім. 

61 комунара досягнуто середньомісячного виробітку на 1 списочного робітника в 

932 крб. при запланованих 978 крб. [31, арк. 63]. Обгрунтовуючи недовиконання, 

однією з причин керівництво заводу називало саме використання праці 

військовополонених, які мали показники продуктивності праці значно нижчі рівня 

кадрових робітників [31, арк. 64].  

Малоефективною виявилася робота військовополонених на відбудові 

миколаївського енергокомбінату. В І півріччі 1946 р. щоденний вивід на роботи 

становив 200-250 чол. З травня відпуск контингенту табір взагалі припинив. З 

жовтня виводилося на роботи по 25-30 чол. виснажених і майже непрацездатних 

бранців, а до кінця грудня – по 100-120 чол. одужуючих. Робочий день цієї 

категорії тривав 5-6 годин, а робота була нерезультативною [190, арк. 7]. 

В наказі НКВС «Про підсумки трудового використання військовополонених 

в таборах НКВС за І квартал та квітень 1945 р.» наводився перелік таборів, в яких 

трудове використання військовополонених організовано незадовільно, і які, 

відтак, утримувалися за рахунок держбюджету. Серед цього переліку знаходимо й 

запорізький табір № 100, валовий виробіток якого по відношенню до фактичних 

витрат в квітні поточного року становив лише 33,4 % [207, с. 611]. Одеський же 
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табір включили в число таких, де трудове використання здійснювалося 

ефективно: продуктивність праці становила 100-110%, а витрати на утримання 

контингенту відшкодовано на 80-95% [207, с. 628]. Але вже в липні 1945 р. 

запорізький табір № 100 та одеський № 159 відмічено серед найбільш 

рентабельних таборів УРСР і визнано такими, що повністю відшкодували державі 

витрати валовим виробітком [213, с. 234]. Так, в таборі № 100 в ІІ-ІІІ кварталах 

1945 р. 96% контингенту виконували виробничі норми на 100% [159, арк. 180, 

266]. Щоправда, дані показники, являючись не сталими, постійно варіювалися з 

тенденцією до зниження в осінньо-зимовий період. 

Так і не навчилися ефективно експлуатувати підневільний контингент 

господарські організації, в розпорядження яких ці контингенти надходили 

практично в необмежених кількостях. Зокрема, внаслідок неузгодженості в 

організації робіт на будівельних дільницях та об’єктах, непідготовленості робочих 

місць, незабезпеченості необхідними матеріалами та відсутності найпростіших 

технічних пристроїв, військовополонені працювали зі значним недовантаженням 

та вимушено простоювали тривалий час [170, арк. 52]. В травні 1945 р. на 

об’єктах робіт миколаївських ОБМД-1 (завод № 444) та ОБМД-2 (завод № 445) 

зафіксовано 12 випадків простоїв за участю 1109 військовополонених, при цьому 

втрати робочого часу дорівнювали 4377 людино-годин [170, арк. 121]. В 

Одеському порту 21 та 22 червня 1945 р. на 23-му причалі військовополонені 

простояли 674 людино-години в очікуванні виконроба, а 1 та 12 червня через 

відсутність фронту робіт – 800 людино-годин [200, арк. 4].  

Намагаючись приховати дійсний стан справ, деякі господарники вдавалися і 

до фальшування виробничих показників. Будівельне управління Одеського порту, 

наприклад, видавало щоденні довідки про продуктивність праці полонених із 

завищеними цифрами. Так, з 5 по 30 червня 1945 р. по причалу №17 фактичне 

виконання завдань становило 32%, а за довідками виконроба – 124% [200, арк. 

37]. 

Склад військовополонених був непостійним через часті передислокації 

контингенту з одного табору до іншого, а інколи – до інших госпорганізацій. Ці 
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переміщення змінювали не лише кількісний, а й кваліфікаційний склад, в 

результаті чого доводилося постійно займатися навчанням нових професій, а 

потім втрачати кваліфіковану робочу силу [181, арк. 21]. Це стало ще однією 

причиною недовиконання виробничих завдань спецконтингентом. Наприклад, на 

житловому будівництві одеського автоскладального заводу з 36-ти робітників 

лише 16 виявились кваліфікованими, в т.ч. 9 – військовополонені. Це не давало 

можливості вести будівництво темпами, що відповідали б плану [32, арк. 79].  

З огляду на дефіцит робочої сили, її розподіл здійснювався суворо 

централізовано, і всі питання, пов’язані з виділенням та переміщенням 

військовополонених, вирішувалися союзним урядом. Втручання ж місцевих 

організацій порушувало «правильне розміщення робочої сили, обумовлене 

першочерговістю та значущістю тих чи інших робіт за народногосподарським 

планом». Для боротьби з таким свавіллям розпорядженням МВС заборонено 

переводити будь-яку кількість полонених з робіт однієї господарської організації 

до іншої без дозволу того ж таки союзного міністерства внутрішніх справ [207, 

с. 652].  

Для покриття дефіциту робітничих спеціальностей організовувалися 

спеціальні учбові комбінати, в яких навчалися та оволодівали актуальними на той 

час спеціальностями не лише штатні співробітники підприємств, але й 

спецконтингент. Особливо гостро відчувався брак каменярів, теслярів та 

штукатурів. Так, впродовж 1946 р. в Миколаївському учбовому комбінаті при 

ОБМЧ-44 кваліфікацію підвищили 3300 осіб, з яких 1300 (39,4%) – вільнонаймані 

та 2000 (60,6%) – військовополонені. В результаті підвищення кваліфікації 

робітників план по будівництву житлового масиву на Сухому Фонтані виконано 

на 106,4% [185, арк. 17]. 

За виробничої необхідності військовополонених потрібної кваліфікації 

навіть зараховували до штатного складу будівельних організацій. Так, на 

миколаївській будівельно-монтажній дільниці «Дніпробуду», що займався 

відновленням ТЕЦ, на тимчасову посаду будівельного майстра з заробітною 

платнею в 700 крб. зараховано військовополоненого М. Форуна. Вже через місяць 
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останнього переведено на посаду бригадира робітників по виготовленню шлако-

бетонних кубиків [191, арк. 78]. 

Те, що «значною частиною військовополонених, що не мала виробничих 

навичок, під час перебування в таборах МВС набуто різних виробничих та 

будівельних спеціальностей», на думку С. Круглова, стало ще однією 

«позитивною» стороною залучення контингенту до роботи. «На основі 

ознайомлення з передовими методами соціалістичної праці, – підкреслював він в 

доповідній записці до уряду СРСР «Про підсумки роботи МВС з 

військовополоненими і інтернованими», – військовополонені з року в рік 

покращували виробничі показники своєї роботи та підвищували продуктивність 

праці» [252, с. 367]. 

Порівняльний аналіз продуктивності праці військовополонених та 

вільнонайманих робітників на прикладі миколаївського ОБМУ-44 за 1945 та 

1946 рр. демонструє, що даний показник у вільнонайманого складу в 1946 р. 

піднявся порівняно з 1945 р., на 13%, в той час як продуктивність праці 

військовополонених, навпаки, впала на 5%, що потягнуло за собою зниження 

середнього відсотку виконання норм за 1946 р. на 3% саме за рахунок праці 

військовополонених [181, арк. 50]. Праця військовополонених, як правило, 

оплачувана погодинно та за окремими розцінкам на підсобних роботах з низькою 

розрядністю, стала також причиною зниження запланованої середньої зарплати 

вільнонайманих робітників [31, арк. 65].  

Незадовільне використання спецконтингентів на роботах по відновленню 

заводів №444 та №445 Мінсудпрому відмічало й Миколаївське бюро обкому 

КП(б)У: «На відновленні вказаних заводів військовополонені працюють 

непродуктиво. В силу використання контингенту на багатьох об’єктах, їх 

розпорошеності та відсутності належного технічного керівництва, організація 

праці військовополонених знаходиться на низькому рівні. Частішають випадки 

використання військовополонених на другорядних роботах, не пов’язаних з 

відновленням заводів, виконання ними відновлювальних робіт у місті, а також 

розвантажувальних та аварійних робіт на підприємствах. До цього часу (середини 



183 
 

1946 р. – авт.) велика кількість військовополонених продовжує залучатися до 

внутрішньотабірних робіт. Кількість полонених в оздоровчих командах 

збільшується, в числі одужуючих є ті, які за фізичним станом можуть працювати 

на легких внутрішньотабірних роботах та підсобному господарстві табору. Однак, 

вони повноцінно не використовуються» [181, арк. 54]. У зв'язку з цим 

постановили: «Зобов’язати начальника табору №126 Погребнюка переглянути 

трудовий фонд військовополонених, припинити довільне виділення 

військовополонених різним підприємствам міста, переключити оздоровчі 

команди на внутрішньотабірні роботи, а працюючих в даний момент на 

внутрішньотабірних роботах направити на заводи №444 та №445. До 10 червня 

1946 р. довести вивід військовополонених на роботи по відновленню заводів 

№444 та №445 в кількості 5450 осіб, в т.ч. ВМБУ-44 – 5000 осіб, заводу №444 – 

150 осіб, заводу №445 – 300 осіб. Дозволити виділити військовополонених 

підприємствам міста: будівництву №118 – 300 осіб, енергокомбінату – 150, 

будівництву №8 – 100, мелькомбінату – 100, ОБМЧ-318 – 200 осіб». Також обком 

КП(б)У зобов’язав директорів підприємств: ВМБУ-44 – Караваєва, заводу №444 –

 Самаріна, заводу №445 – Прибильського, будівництва №8 – Федорця, 

будівництва №118 – Васильєва, енергокомбінату – Агафонова, мелькомбінату –

Миркіна, ОБМЧ-318 – Глуховцева створювати всі умови для високої 

продуктивності праці: розробити оргтехзаходи для забезпечення нормального 

використання військовополонених на основних будівельних роботах, не 

допускаючи розпорошеності та виконання дрібних ремонтних робіт; посилити 

технічне керівництво та заздалегідь готувати робочі місця, забезпечивши їх 

інструментом та матеріалами; заборонити використовувати військовополонених 

на другорядних роботах, не пов’язаних з відновленням та відбудовою; при гострій 

необхідності такі роботи проводити лише за погодженням з табором 

військовополонених. У зв’язку зі скороченням складу конвойного полку його 

командира Харламова зобов'язали дозволити енергокомбінату, будівництвам 

№118, №8 конвоювати, охороняти військовополонених вахтерською службою 

вказаних підприємств [181, арк. 54]. 
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На 1 червня 1947 р. на території України функціонували 23 табори, 

розташовані в 17 областях. З утримуваних в них 209468 військовополонених за 

підприємствами та будівництвами республіки закріплено 158799 чол. 

працездатного контингенту. Частка військовополонених Півдня в цій чисельності 

становила 35929 бранців (23%), з яких 27841 закріплені за підприємствами 

рішенням ДКО, а 8088 – за наказами МВС СРСР та рішеннями місцевих 

інстанцій [216, с. 156].  

На травень 1947 р. в найбільших таборах Південної України за 

госпорганами закріплено наступну кількість контингенту: табір № 159 – 12070 

чол.; табір № 100 – 15952 чол.; табір № 126 – 7271 чол. [216, с. 150]. Середнє ж 

виконання виробничих норм військовополоненими на підприємствах Півдня в 

1946-1948 рр. становило лише 70-90%. Це констатували навіть самі полонені: 

«Зимового сезону 1946/47 рр. ми ніколи не досягали встановлених норм» [268, 

с. 53]. Характерно, що переважна більшість колишніх радянських солдатів і 

офіцерів, які перебували в спецтаборах, трудилися значно краще. Можливо, тому, 

що багато хто з них таким чином сподівалися спокутувати свою реальну або 

сфабриковану провину [252, с. 367]. 

Якісну невідповідність, як завжди, намагалися компенсувати кількісно. Так, 

у зв’язку зі значним відставанням у виконанні плану відновлювальних робіт на 

заводі ім. Жовтневої революції інструктор відділу будівництва та будматеріалів 

Одеського обкому КП(б)У Долинський визнав за необхідне зобов’язати 

начальника управління табору № 159 Жидовленкова з 1 березня 1947 р. надавати 

Військморбуду №9 (на який і покладалося відновлення заводу згідно з договором) 

щоденно чистого виходу придатних до фізичної праці 450 

військовополонених [203, арк. 12]. Тобто, пріоритетним стало не вдосконалення 

форм і методів роботи з контингентом, а саме кількість останнього на виробничих 

дільницях. Закономірним результатом стала низька конкурентоспроможність 

військовополонених на радянському «ринку праці». 

Впродовж всього терміну працевикористання підневільного 

спецконтингенту попит на даний трудовий фонд, особливо на кваліфікований, у 
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міністерств та відомств був досить стабільним. В першу чергу, перевагу віддавали 

німцям, австрійцям та японцям, які професійно ставилися до своїх обов’язків та 

якісно виконували поставлені перед ними завдання. Втім, досвід використання 

японських полонених на роботах показав, що при роботі в закритих приміщеннях 

японці працювали добре і перевищували встановлені норми виробітку. На 

відкритих же роботах за суворих кліматичних умов норми виконувалися не вище, 

ніж на 50-60% [207, с. 280]. Однією з найменш працездатних національностей 

вважалися мадяри. «Мадяри до роботи ставляться погано. Незважаючи на 

численні попередження, все одно не слухають та негативно впливають на 

інших» [137, арк. 292]. Угорські офіцери, що командували роботою 

військовополонених мадяр в депо станції Миколаїв, не працювали самі і не 

примушували працювати своїх підлеглих. В результаті норми виробітку ними 

виконувалися лише на 40% [137, арк. 273 зв.].  

Очільник УПВІ І. Петров ще в червні 1944 р. надав чіткі вказівки 

начальникам таборів про організацію політико-виховної роботи серед 

військовополонених у зв'язку з їх трудовим використанням. Від якості політичної 

обробки залежало підвищення військовополоненими продуктивності праці та 

виконання ними виробничих завдань. У зв'язку з цим політапарату в повсякденній 

політичній антифашистській роботі необхідно було донести до свідомості 

кожного військовополоненого, що піклування уряду СРСР про 

військовополонених зобов'язує їх чесно працювати і, тим самим, відшкодувати 

нанесені руйнуваннями збитки, а також кошти, витрачені на їх утримання. Далі 

йшлося про необхідність викриття фашистських поглядів на працю і роз'яснювати 

полоненим про соціалістичний характер праці в Радянському Союзі (праця для 

радянського громадянина є органічною потребою, справою честі, слави, доблесті 

та геройства). Військовополонених, передусім антифашистів, належало залучати 

до трудового змагання за виконання та перевиконання виробничих планів, норм 

виробітку, поліпшення трудової дисципліни між ланками, бригадами, табірними 

відділеннями, популяризувати передовиків виробництва [205, с. 207]. З цією 

метою рекомендовано організувати бібліотеки, випуск стінних газет на рідній для 
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військовополонених мові; заключити договори між бригадами та табірними 

відділеннями з конкретними зобов’язаннями, які б сприяли продуктивності праці 

військовополонених; використовувати перерви для інформування про підсумки та 

методи роботи [170, арк. 56 зв.]. Результати змагань та трудові досягнення 

висвітлювалися і на дошках показників: «Передовики виробництва Гюнтер 

Бреммер і Франц Вірт виконали 2 березня 500% потрібної норми виробітку! Це 

великими літерами відмітили в стінній газеті. А від нас вимагали наслідування 

подвигу цих «героїв» [268, с. 84].  

Таку форму стимуляції праці, як соцзмагання, охоче сприймали японські 

військовополонені, тому що вважали її передовою. Японці взагалі за своїми 

ментальними характеристиками вирізнялися від полонених інших 

національностей. Так, їхнє добросовісне відношення до праці, намагання краще 

виконати поставлене їм завдання, на думку дослідника В. Галицького, 

проявлялося мимоволі в процесі підневільної праці. Разом із скаргами на погане 

харчування японські бранці вказували на погану організацію робіт, неякісний 

інструмент, використання полонених без врахування колишньої 

спеціальності [399, с. 71]. До речі, сферою використання японців в УРСР стали 

будівельно-відновлювальні роботи в містах, будівництво автодоріг, робота на 

підприємствах вугільної і металургійної промисловості, а також сільгоспроботи в 

місцевих колгоспах [260, с. 45].  

Оперативники у своїй роботі також спиралися на політичні організації 

військовополонених, активно залучаючи відозви авторитетних антифашистів для 

мотивації понаднормової роботи. Так, у зверненні президента НКВН Еріха 

Вайнерта, зокрема, говорилося: «Чим енергійніше… кожен з нас візьметься за 

справу по відшкодуванню збитків, і чим швидше наш народ своєю щирою 

поведінкою поверне собі повагу інших народів світу, тим швидше 

військовополонені зможуть залишити чужу країну, і тим швидше солдати 

окупаційних військ залишать Німеччину. Так давайте візьмемося за виконання 

великої справи! Кращі антифашисти, беріться за її керівництво. Кожен дім, 

відроджений з попелу, кожен завод, кожне колесо, що починає знову крутитись, 
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кожен трактор, що виїздить у поле, – все це має наповнювати радістю серце 

німця, якщо він приклав свою руку до створення чогось нового. Але радість буде 

значно більшою, ніж ця, коли після виконаної роботи російський робітник 

потисне руку німцю, який від’їздить на батьківщину, і скаже: «Ви зняли з мого 

серця нашу ненависть» [244, c. 175]. 

Ці проникливі лозунги підхоплювали й антифашисти на місцях. Так, члени 

антифашистського активу миколаївського табору Пастер Герт та Готфрід Гельмут 

зверталися до своїх співвітчизників: «Ми закликаємо всіх військовополонених 

вести боротьбу за створення нової, дійсно демократичної Німеччини, боротьбу за 

викоренення всіх прибічників Гітлера та його кліки. Кожен військовополонений з 

ще більшою силою працюватиме по відновленню зруйнованих підприємств в 

Росії, аби повернутися на батьківщину з чистою совістю і там боротися за 

викоренення фашистських залишків» [131, арк. 205].  

Таким чином, ідеологічно-пропагандистський супровід відбудовчих 

процесів, що закликав радянських громадян  «…не до жертовності, а до мирної 

праці заради світлого майбутнього» [374, с. 739], випробували й на іноземному 

спецконтингенті, що мало стати своєрідним каталізатором відродження народного 

господарства країни. Соціалістичні методи праці врешті-решт почали давати свої 

плоди, і окремі бригади відзначалися стабільним перевиконанням норм виробітку. 

Для заохочення бранців, що відзначалися під час виконання робіт, виділяли 

тютюнові вироби та відмічали їх роботу через управління таборів [179, арк. 40]. 

Наприклад, в звіті роботи транспортного цеху заводу №445 за травень 1946 р. 

вказується, що із 107-ми військовополонених, задіяних на роботах в даному цеху, 

норми виробітку виконали всі на 121-140%. В аналогічних звітах за червень та 

серпень того ж року норма виконана всіма бранцями відповідно на 121-140% та 

161-180% [172, арк. 7, 22, 50 ].  

Зустрічаються свідчення й про виконання полоненими норми на 200% [172, 

арк. 23]. А військовополонені-каменярі запорізького табору №100 виконали денну 

норму на 700 та 736% [159, арк. 179]. В жовтні 1946 р. табірним відділенням №2 

табору № 126 організовано антифашистську вахту, котра домоглася виконання 
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виробничого завдання на 1286% [137, арк. 169]. А особовий склад запорізького 

табору №100 узяв на себе зобов’язання виконати річний виробничо-фінансовий 

план на 1947 р. достроково до 30-ї річниці революції. За виконання даного 

зобов’язання та за активну участь табору у відновленні заводу «Запоріжсталь» ряд 

офіцерів удостоєно високих урядових нагород – ордена «Знак пошани», медалі 

«За доблесну працю», а окремі офіцери та сержанти нагороджені Похвальними 

грамотами Міністерства будівництва підприємств важкої індустрії [148, арк. 31]. 

Втім, слід зауважити, що випадки досягнення військовополоненими таких 

стаханівських результатів – малочисельні і не відображають загального підсумку 

їх працевикористання. На противагу цьому решта полонених закликала не 

працювати в антифашистських вахтах, аргументуючи це тим, що «...нас годують 

погано та вдягають в дрантя» [137, арк. 273]. 

Напрошується питання: що примушувало окремих бранців країни-ворога 

надриватися й давати такі високі виробничі норми, фактично позбуваючись 

здоров’я? Невже лише матеріальні заохочення й додаткова продовольча пайка? 

Ймовірно, не останню роль відігравав чинник репатріації, який і вмотивовував 

полонених показувати воістину «стаханівські» результати. Так, наприклад, в 

наказі по управлінню табору №100 йдеться про дострокову репатріацію 

найкращих антифашистів: «Військовополонений 1-го табірного відділення 

Шифнер Ергар Ернст, знаходячись в таборі з червня 1946 р. і працюючи 

бригадиром бригади слюсарів, своїм прикладом мобілізував військовополонених 

ввіреної йому бригади на систематичне виконання і перевиконання норм 

виробітку. Керована ним бригада впродовж всього 1947 р. місячні плани 

виконувала систематично на 132-140%. Одночасно військовополонений Шифнер 

приймав активну участь в проведенні політичної антифашистської роботи серед 

військовополонених. Проводив бесіди з питань міжнародної політики… 

Військовополонений Гінгофель Міхель, знаходячись в таборі з травня 

1944 р., працював скульптором і бригадиром бригади архітекторів, систематично 

зі своєю бригадою виконував і перевиконував виробничі завдання. Впродовж 

1947 р… його бригада виконувала виробничі завдання на 150-190%. Одночасно 
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Гінгофель був пропагандистом бригади, щоденно проводив з 

військовополоненими антифашистську роботу, направлену на мобілізацію 

військовополонених на їх добросовісне відношення до праці, роз’яснював їм 

міжнародну політику Радянського Союзу, необхідність корінного демократичного 

переустрою Німеччини та прищеплював військовополоненим доброзичливе 

відношення до Радянського Союзу» [150, арк. 19]. 

Начальники госпорганів, які використовували працю бранців, не змогли, на 

жаль, належним чином використати трудовий підйом військовополонених під 

лозунгом «антифашистська вахта», як один з найкращих способів агітації за 

підвищення продуктивності праці та викриття симулянтів. Військовополонені, які 

виробляли державні норми, належно не заохочувались, не скрізь їм видавалися 

додаткові гарячі страви, облік виконаних робіт здійснювався погано, зокрема, 

довідки про виконання норм передавалися в табір несвоєчасно. Розрахункові 

відомості для виплати грошових винагород передовикам виробництва надавалися 

нерегулярно [179, арк. 71-72].  

Тому відношення полонених до примусових робіт було відповідним, що 

яскраво проілюстровано висловлюванням одного з них: «…військовополонені 

ворогу мають лише шкодити» [137, арк. 134]. Отож, великий відсоток бранців 

намагався посильними методами чинити опір системі. Формами протесту, 

розповсюдженими серед військовополонених, ставали виробничий саботаж, 

псування реманенту, знищення врожаю на підсобному господарстві, 

пошкодження механізмів, симуляція хвороби, голодування і навіть самогубство. 

Однак, для одних – це акти непокори, а для інших – безнадійного відчаю. Так, 

неодноразово намагався покінчити життя самогубством військовополонений 

табору №126 Вінклер. Чергова спроба накласти на себе руки, стрибнувши з даху 

будинку по вул. Спаській, 41, під час відновлювальних робіт, закінчилася 

невдачею: Вінклер лише пошкодив спину та руку [137, арк. 262 зв].  

Найвірніший спосіб ухилення від роботи – нанесення собі тілесних 

ушкоджень. Спосіб екстремальний, та до нього вдавався чималий відсоток 

полонених, а найбільш радикально налаштовані пропагували це і серед інших. 
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Прекрасним варіантом звільнення від роботи стали оздоровчі команди, куди 

намагалися потрапити шляхом ослаблення організму голодуванням. 

Військовополонений Янек Ейріх, зокрема, зазначав, що «...на батьківщину 

відправляють лише заслаблих та хворих військовополонених, тому я в 

подальшому буду продавати свій хліб з таким розрахунком, щоб потрапити в 

оздоровчу команду» [137, арк. 169]. Військовополонені оздоровчого відділення 

здійснювали обмін їжі, яку вони отримували, на сіль та воду, від надмірного 

споживання яких одужання могло затягнутися, а іноді спостерігалося і 

погіршення здоров'я. В результаті таких маніпуляцій із власним здоров'ям, 

військовополонені замість послаблення режиму утримання часто втрачали 

життя [136, арк. 77 зв.]. До речі, чисельність військовополонених в оздоровчих 

командах виявилась надто високою. Їх робочий день тривав лише 4 години, і за 

своїм фізичним станом вони виявилися малопридатними для виконання 

будівельно-монтажних робіт, в результаті чого продуктивність праці стрімко 

падала, особливо в холодну пору року. 

Для виявлення саботажників, диверсантів та шкідників залучалась вся 

наявна табірна агентура, за допомогою якої працівники оперативно-чекістських 

відділів дізнавалися ті подробиці, які ретельно приховували полонені. На 

саботажників заводилися слідчі справи, що розглядались військовим трибуналом 

військ МВС відповідної області. Військова прокуратура за псування реманенту чи 

устаткування рекомендувала притягувати військовополонених до кримінальної 

відповідальності за статтями 58-9 (організація в контрреволюційних цілях 

руйнувань або пошкоджень) або 58-7 (протидія нормальній діяльності державних 

установ та підприємств або відповідне використання їх для руйнування та підриву 

державної промисловості, торгівлі та транспорту). Також карна відповідальність 

передбачалася за розкрадання, розбій, скалічення та ін. [315, с. 286].  

Та це не зупиняло радикально налаштованих бранців. Полонений єфрейтор 

Петер Пример, працюючи на відновленні заводу ім. Петровського в м. Херсон, 

систематично обрізав дроти телефонного зв’язку від комутатора, які тягнулися по 

дахам будівель заводу [137, арк. 77]. Серед злісних диверсантів в доповідних 
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записках оперативного відділу табору № 126 значився німецький 

військовополонений Евальд Шпон. Працюючи на заводі ім. А. Марті, з метою 

псування шліфувального верстата перерізав гумову конвеєрну передачу. В 

результаті верстат відновленню в умовах заводу практично не підлягав, адже був 

доставлений з Німеччини, а запасної конвеєрної передачі не виявилося. За 

вчинення такого шкідництва Шпона заарештували, справу направили до 

прокуратури військ МВС по Миколаївській області для передачі суду військового 

трибуналу [137, арк. 102].  

Доцільно провести паралель між саботажниками в радянських та 

нацистських концтаборах. Так, в наказі начальника верховного командування 

збройних сил Німеччини про поводження з військовополоненими сказано: 

«Рекомендується безжальне та енергійне втручання при непокорі, ухилянні від 

робіт та недбальстві в роботі, а особливо по відношенню до підбурювачів-

більшовиків. Відмову чи активну протидію слід усувати негайно із застосуванням 

зброї (штиком, прикладом, вогнепальною зброєю, але не палкою). Хто при 

виконанні цього наказу не користується зброєю чи користується нею недостатньо, 

той має бути покараний» [409, с. 42-43].  

Як свідчать документи подальших років, проблема раціонального 

використання трудового ресурсу бранців таборів Півдня УРСР стовідсотково 

вирішена не була. Щомісячні звіти з трудового використання містять перелік 

нагальних проблем, пов’язаних з організацією техніки безпеки, забезпеченістю 

матеріалами, неналежними умовами проживання, праці й харчування 

військовополонених. Наприклад, на момент ліквідації табору № 126 в листопаді 

1948 р. вивід контингенту на об’єкти становив лише 42% [119, арк. 57 ]. Хоча з 

1978 чол. військовополонених табірного відділення № 2, що передавалося на 

баланс табору № 159, до І-ІІ груп працездатності належало 92,4% контингенту [119, 

арк. 51]. І тому незрозуміло, чому відсоток трудового використання бранців 

настільки низький. 

На 1 січня 1949 р. розподіл військовополонених за ключовими галузями 

народного господарства здійснювався наступним чином: у вугільній промисловості 
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задіяно 120367 чол., на шосейно-дорожному та залізничному будівництві – 91651 

чол.; на будівництві підприємств важкої індустрії, військових та військово-

морських підприємств, будівництвах Головмашбуду та Головнафтогазбуду – 90224 

чол.; в машинобудівній, верстатобудівній та авіаційній промисловості – 25425 чол.; 

в металургійній та хімічній промисловості – 14687 чол. [213, с. 249].  

Як і на решті території України, трудове використання спецконтингенту на 

Півдні стало найбільш рентабельним та ефективним в 1948-1949 рр. коли, 

нарешті, прибуток від праці полонених перевищив витрати на їх утримання. Це 

стало можливим внаслідок покращення санітарно-побутових умов в таборах та на 

виробництві і, як наслідок, зменшення смертності та зміцнення фізичного 

здоров’я контингенту. За даними УПВІ МВС України, річний виробничо-

фінансовий план на 1949 р. виконаний достроково. Рентабельними названо 11 

таборів з 13. Серед них – табори Південної України – №100 та №159, які повністю 

окупили утримання контингенту [252, с. 366]. В таборі №100 в І-ІІ кварталах 

1949 р. продуктивність праці контингенту становила 123,5%, а всі табірні 

відділення визнано надрентабельними. Це дозволило достроково виконати річний 

виробничо-фінансовий план у вересні 1949 р. на 110,7%. Рентабельність табору в 

1949 р. становила 129% [153, арк. 50, 100, 149]. Середньорічна продуктивність 

праці в 101,3% того ж року зафіксована в запорізькому таборі №414 [163, арк. 46]. 

За підрахунками МВС, внесок контингенту у відновлення і розвиток 

народного господарства Радянського Союзу з 1943 р. по 1 січня 1950 р. знайшов 

вираження в більш ніж мільярді відпрацьованих людино-днів, майже в 17-  

мільярдному заробітку, у виконанні робіт тільки в будівництві загальною 

вартістю приблизно 50 мільярдів рублів [252, с. 367]. В свою чергу австрійський 

дослідник С. Карнер вказує, що внесок іноземних військовополонених в 

економіку СРСР першої повоєнної п’ятирічки дорівнює 8% валового виробництва 

країни [239, с. 11]. 

Отже, трудове використання іноземних військовополонених в Південній 

Україні виявилося доцільним, незважаючи на складність та суперечливість 
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залучення цього штучно створеного трудового ресурсу до виробничого процесу 

регіону.  

До середини 1945 р. праця військовополонених залишається неефективною, 

а отже рівень витрат на утримання іноземних контингентів значно перевищував 

прибуток від їх роботи. Але, незважаючи на низькі виробничі показники, 

трудовий фонд військовополонених, особливо кваліфікований, користувався 

незмінним попитом у міністерств та відомств, між якими розгорнулась справжня 

конкуренція за право отримати його у своє розпорядження.  

По мірі того, як система трудового використання набуває завершеної 

форми, підвищується й її ефективність. Важливим чинником інтенсифікації 

виробничих показників стало посилення вимог до техніки безпеки, організації 

праці, матеріального забезпечення та побутового утримання полонених. 

Поступово розширюється сфера використання спецконтингенту, враховується 

його спеціальність та кваліфікація, що виводить працевикористання 

військовополонених на якісно новий рівень. 

Слід, однак, зазначити, що повністю позбутися негативних явищ на 

виробництві не вдалося, і до 1948-1949 рр. виконання виробничих норм 

військовополоненими на підприємствах Півдня  в середньому дорівнювало лише 

70-90%. Якісно відрізняється запорізький табір №100, що відзначався стабільно 

високими трудовими показниками.   

Та незважаючи на всі складності трудової експлуатації спецконтингенту, 

його праця, малорентабельна та неефективна на початку відбудовчого процесу, до 

моменту закінчення репатріації перетворюється на ефективний спосіб часткового 

відшкодування воєнних збитків. Користуючись лише внутрішніми трудовими 

резервами, СРСР не зумів би в такий короткий строк повернути до життя 

надпотужний промисловий комплекс. А тому є підстави стверджувати, що 

іноземні військовополонені виявилися дуже важливим трудовим фондом і 

прискорили економічне відродження Радянської держави. 

 Законодавчо закріплене ще на початку війни «Положенням про 

військовополонених» від 1 червня 1941 р., трудове використання бранців таборів 
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НКВС набуває динаміки в 1943 р. з розширенням стаціонарної мережі 

виробничих таборів. Після закінчення бойових дій на території України система 

військового полону набуває якісно нового змісту у зв’язку з переходом 

республіки до мирного будівництва та потребою в інтенсифікації трудового 

використання військовополонених. Саме на кінець 1943 р.-1944 р. й припадає 

створення виробничих таборів у Південній Україні. Їх контингенти стають 

джерелами поповнення трудових ресурсів промислових підприємств та великих 

будівництв в умовах гострого дефіциту внутрішнього трудового фонду. 

Аналіз джерел дозволяє зробити висновок про значну питому вагу 

полонених серед загальної кількості робітників, яка варіювалася від 50 до 80%. 

Трудова експлуатація контингентів таборів передбачала посилене 

піклування про їх задовільний фізичний стан. Адже лише в такому випадку можна 

було очікувати економічного ефекту. Про важливість збереження кількісного і 

якісного трудового фонду таборів свідчать численні директиви НКВС (МВС), в 

яких дане питання є пріоритетним. Сподіваючись на отримання матеріальної 

вигоди, застосовували всі можливі засоби, що дозволили б інтенсифікувати працю 

спецконтингенту. Соціалістичні змагання, антифашистські вахти, дошки 

виробничих показників, висвітлення результатів роботи окремих бригад на 

сторінках стінгазет мали заохотити бранців спокутувати свою провину 

відновленням радянської економіки. Крім того, розроблено цілу систему 

заохочень та покарань, в залежності від виконання норм виробітку. 

Але, як і на решті території СРСР, через організаційні та матеріальні 

труднощі системи ГУПВІ отримати прибуток від праці полонених вдалося не 

відразу. До середини 1945 р. витрати на утримання контингентів таборів значно 

перевищували відшкодування від їх трудовикористання, а військовий полон 

характеризувався масовою загибеллю бранців та постійною боротьбою за їх 

фізичне існування. 

Впродовж всього періоду використання робочої сили військовополонених 

на підприємствах Півдня, продуктивність їх праці залишалася на порядок нижчою 

за вільнонайманих робітників, таким чином плани радянського керівництва на 
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спецфонд не виправдалися в повному об’ємі. Не маючи переконливої мотивації, 

бранці радянських таборів, в переважній більшості, не погоджувалися віддавати 

рештки здоров’я, а інколи й життя, в боротьбі за світле економічне майбутнє 

країни-переможниці, до якої частина бранців продовжувала ставитися вкрай 

негативно. Тому розповсюдженими формами посильного опору трудовій 

експлуатації стали виробничий саботаж, псування обладнання, членоушкодження 

тощо, які вкупі з підвищеним травматизмом призводили до значних виробничих 

втрат. 

Але, маючи значну кількісну перевагу над трудовими резервами СРСР, саме 

військовополонені заповнили цю значну прогалину. Отже можна стверджувати, 

що праця колишніх військовослужбовців армій противника стала 

основоположною при відбудові ключових народногосподарських об’єктів. Та, 

разом з тим, виробничі показники спецконтингенту могли б бути на порядок 

вищими. До гальмівних факторів слід, на нашу думку, віднести наступні: 

невідповідність речового забезпечення кліматичним умовам регіону (відсутність в 

осінньо-зимовий період одягу, взуття тощо); незадовільне матеріально-технічне 

забезпечення об’єктів робіт; дефіцит кваліфікованої робочої сили; 

комплектування таборами бригад великої чисельності, нестача пересувних 

бригад; несанкціоноване переміщення контингентів з об’єктів одного госпоргану 

до іншого; самовільне зменшення та невивід військовополонених на об’єкти 

управлінням таборів; байдуже відношення керівництва таборів до виконання 

норм; призначення бригадирів без відповідної їх підготовки; відсутність 

своєчасного й точного обліку виконаних робіт; недостатня мотивація підвищення 

виробничих показників. 

Тобто, маючи в своєму розпорядженні величезний ресурс робочої сили, 

ГУПВІ, разом з господарськими організаціями, які використовували працю 

військовополонених, виявились неспроможними ефективно цей ресурс 

використати. Робота з трудової експлуатації спецконтингентів велася через 

призму досвіду ГУТАБу. Погана організація праці, фальсифікація результатів 

виконаних полоненими виробничих завдань, зневага до спецконтингенту, 



196 
 

тотальна халатність та елементарна незацікавленість адміністративних 

працівників гальмували відновлювальні роботи майже на всіх підприємствах 

регіону. І як не намагалися очільники НКВС (МВС) декларувати раціональне й 

ощадливе використання спецконтингенту, на практиці відношення до останнього 

було нерозсудливим, з яскраво вираженим споживацьким характером.  
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ВИСНОВКИ 

 

Проблема радянського військового полону ще й до сьогодні залишається 

однією з «білих плям» в історії Другої світової війни. Представлене дослідження 

демонструє всю складність, багатокомпонентність та неоднозначність таких 

соціальних явищ, як військовий полон та інтернування, які стали наслідками 

наймасштабнішого воєнного конфлікту в історії.  

Основні наукові результати, отримані дисертантом, зводяться до 

наступного: 

В ході роботи над першим завданням охарактеризовано історіографію 

проблеми та джерельну базу дослідження. Виявлено, що вивчення історії 

радянського військового полону розвивалося вкрай непослідовно, що особливо 

характерно для 40-х – кінця 80-х рр. ХХ ст. і обумовлено ідеологічним 

протистоянням часів «холодної війни». В результаті сформувалися два 

кардинально протилежні наукові напрямки: радянський і західний, що розглядали 

зазначену проблему у фарватері офіційної ідеології. Це й обумовило результати 

досліджень в даній галузі. Так, для радянської історіографії тенденційним стало 

обмеження кола наукового пошуку діяльністю антифашистських організацій, 

кримінальною відповідальністю військових злочинців та критикою «буржуазних 

фальсифікаторів» історії перебування іноземних бранців в СРСР. Таким чином, 

вдавалося уникнути розголосу такої незручної для офіційної влади теми. Західна 

історіографія, базуючись переважно на спогадах колишніх військовополонених, 

головну увагу зосереджувала на нелюдських умовах утримання бранців в 

радянських таборах, масовій смертності та рабській примусовій праці, доводячи 

при цьому згубний вплив тоталітаризму на всю радянську систему полонення.  

Характерною особливістю даного історіографічного періоду стала 

недоступність джерельної бази, що позбавляло дослідників обох наукових шкіл 

можливості переконливої аргументації. 

З’ясовано, що, починаючи з 90-х рр. ХХ ст., робота по вивченню проблеми 

не лише власних, але й іноземних військовополонених, суттєво пожвавилася, що в 
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першу чергу стало наслідком розсекречення частини документів радянської доби. 

Дослідники різних країн, на основі широкого кола архівних джерел, об’єднують 

свої зусилля по висвітленню об’єктивної картини радянського військового 

полону. Їх співпраця відбувається в рамках міжнародних науково-практичних 

конференцій, міжнародних та регіональних дослідницьких проектів, що дозволяє 

відкрити нові факти й подробиці в історії полонення. 

Щодо України, то до початку 2000-х рр. тема радянського військового 

полону виявилася практично неосвоєною, тим більше без уваги залишалася 

історія української його ланки. Детального висвітлення потребує і її регіональний 

сегмент. Це дозволяє вважати тему дисертації перспективним та актуальним 

напрямком вітчизняної історіографії та вказує на необхідність подальших 

наукових розвідок. 

Здійснено комплексний аналіз архівної документації, який засвідчив 

наявність певного комплексу джерел з історії радянського військового полону, що 

дозволило відтворити динаміку проблеми як на центральному, так і на 

регіональному рівнях. В процесі вивчення фондів центральних державних архівів 

України, регіональних відомчих та державних архівів з’ясовано, що в них 

сконцентрований емпіричний матеріал з історії дислокації та функціонування 

таборів НКВС для військовополонених, що розкриває подробиці утримання та 

трудового використання спецконтингенту в Південній Україні. Разом з тим, 

виявлено, що частина документів продовжує залишатися в спецфондах архівів, 

недоступних для дослідників, з грифом «Таємно», «Цілком таємно», або «Для 

службового користування», що ускладнює науковий пошук і відкладає його 

цілковиту реалізацію на невизначену перспективу. 

В результаті виконання другого наукового завдання встановлено 

взаємозалежність між умовами утримання контингенту та його трудовими 

показниками в таборах Півдня. Виявлено, що дислокація таборів та їх відділень 

підпорядковувалась виробничій необхідності та потребі в робочих руках в окремо 

взятому регіоні. При цьому, можливості табору розмістити та утримувати певну 

кількість бранців, відповідно до вимог законодавства, як правило, ігнорувалися. 
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Велика кількість контингенту в таборах призводила до перевантаженості 

житлових приміщень, що ставало причиною виникнення епідемій, а відтак 

значного фізичного ослаблення контингенту та підвищеної смертності. Аж до 

початку 1946 р. система військового полону в СРСР характеризується масовою 

загибеллю бранців. До стаціонарних таборів контингент надходив вже вкрай 

знесилений та хворий. Самі ж табори, як на Півдні, так і по всій Україні, 

облаштовувались з порушеннями норм міжнародного і внутрішнього радянського 

законодавства, адже санітарно-побутові умови, в яких розмістили 

військовополонених, поставили останніх на межу виживання. Аналіз табірної 

статистики доводить, що масова смертність на початковому етапі функціонування 

системи УПВІ (ГУПВІ) стала наслідком непристосованості режимних об’єктів до 

утримання такої кількості бранців, обтяжена суворими кліматичними умовами. За 

таких обставин, саме боротьба за фізичне збереження наявного в таборах 

контингенту, а не за його трудову експлуатацію, стає пріоритетною для 

адміністрацій таборів.   

Встановлено, що вже на кінець 1946 р. ситуація з матеріально-речовим 

забезпеченням бранців дещо покращилася, про що звітували адміністрації 

таборів. 

Провідну роль в збереженні працездатності контингенту відігравало 

повноцінне харчування. Найстрашнішими голодними роками в таборах були 1944 

– початок 1945 рр., а також осінь 1946 – кінець 1947 рр., коли розпочався голод. 

Калорійність їжі військовополонених у більшості випадків не відповідала 

енергетичним затратам, адже останні були задіяні на важких будівельних роботах. 

Крім того, добовий калораж не був сталим, часто знижуючись в осінньо-зимовий 

період (до 1800 ккал), хоча для збереження продуктивності праці полонених та їх 

гарної фізичної форми в холодну пору необхідно було його підвищувати. Це була 

межа виживання, але це все одно не перешкоджало інтенсивній трудовій 

експлуатації контингенту. Розміри харчових фондів військовополонених напряму 

залежали від загального соціально-економічного становища в країні, а добовий 

раціон військовополоненого завжди прив'язувався до виконання норми виробітку. 
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Підсобні господарства таборів, на які переклали обов’язок додаткового 

постачання, допомогли частково покрити продовольчий дефіцит. 

Лише з 1948 р. можна говорити про покрашення харчування 

військовополонених. Сприяло цьому, зокрема, зменшення кількості 

спецконтингенту, а також загальне економічне піднесення та підвищення 

життєвого рівня населення країни. На цей же 1948 р. припадає й покращення 

санітарно-побутових умов в таборах. 

Незважаючи на труднощі повоєнного облаштування табірного побуту, все ж 

слід ще раз наголосити на тому, що становище іноземних військовополонених не 

йшло ні в яке порівняння із жахливим становищем радянських бранців війни в 

нацистських таборах. Отже, робота всієї системи УПВІ (ГУПВІ) НКВС (МВС) 

СРСР забезпечила створення задовільного режиму утримання й досягла головної 

мети – збереження й трудового використання контингенту військовополонених.  

В ході роботи над третім завданням з’ясовано роль санітарно-медичного 

обслуговування в збереженні фізичного здоров’я та працездатності 

військовополонених. Виявлено, що проблема збереження фізичного здоров’я та 

життя бранців залишається основоположною впродовж всього терміну 

перебування іноземних військовослужбовців в СРСР. Першою серйозною 

проблемою, з якою зштовхнулося керівництво НКВС, стала підвищена смертність 

контингенту вже на етапі конвоювання. До табору контингент надходив, маючи 

важкі захворювання, 80% яких припадало на дистрофію та туберкульоз. 

З огляду на проблеми, з якими стикалося керівництво УПВІ, необхідним 

виявилося створення мережі спеціальних лікувальних установ, адже масова 

смертність військовополонених означала стрімку втрату дешевої робочої сили. 

Так, було створено систему шпиталів, санітарних взводів, оздоровчих команд, 

санчастин і лазаретів. Серед лікувальних установ для військовополонених, 

дислокованих в південних областях УРСР, слід виділити найкраще 

укомплектований одеський спецшпиталь №3986, в якому створили всі можливі 

умови для одужання бранців.  
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Встановлено, що перші повоєнні роки лікувальну справу в спецшпиталях 

організовано досить слабко, їх оснащеність медтехнікою та медикаментозна 

забезпеченість різко відставали від вимог та завдань по наданню своєчасної та 

кваліфікованої медичної допомоги військовополоненим та відповідного догляду 

за ними. Санітарні служби таборів не приділяли достатньої уваги питанням 

організації лікувального процесу, не використовували доступні методи 

діагностики та передові методи лікування. Приміщення, відведені під лікувальні 

заклади, як правило, виявилися малопридатними для цього, інвентарем та 

обладнанням не забезпечені. Призначене лікування, в переважній більшості 

випадків, було однотипним, без належної індивідуалізації та урахування супутніх 

захворювань. Пізня шпиталізація хворих та несвоєчасна реевакуація здорових 

назад до таборів, разом з неефективними лікувальними заходами, перешкоджали 

формуванню міцного та фізично здорового трудового фонду.  

Халатність, зловживання, розкрадання майна, інвентарю та медикаментів 

особовим складом медустанов гальмували процес одужання хворих, а нерідко 

призводили до летальних результатів. В переважній більшості медперсонал 

лікувальних установ для військовополонених демонстрував професійну 

незацікавленість в результатах своєї роботи, користуючись безправністю своїх 

пацієнтів, що стало однією з причин високого відсотку їх смертності. Не останню 

роль в цьому, на переконання автора, відіграла ксенофобія, санкціонована 

офіційною радянською ідеологією, помножена на презирство до переможеного 

ворога.   

Зберегти здоровий працездатний контингент виявилося особливо важко в 

осінньо-зимовий період, тому керівництво НКВС (МВС), стурбоване його 

стрімким скороченням, регулярно видає чисельні директиви, спрямовані на 

покращення умов утримання та праці полонених. Та зусилля, направлені на 

боротьбу з захворюваністю та смертністю, дали свої плоди лише в 1948 р. Хоча 

повністю подолати ці невід’ємні від полону явища не вдалося, але звести їх до 

мінімуму все ж змогли. Це стало наслідком як репатріації хворих і ослаблених 

військовополонених, так і покращення матеріального становища таборів. 
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Слід також наголосити, що радянські табори у сенсі медичного 

обслуговування бли прямою протилежністю нацистським концентраційним 

таборам, в яких смерть часто ставала саме результатом лікарських експериментів.  

В процесі розробки четвертого завдання охарактеризовано методи 

ідеологічної роботи з військовополоненими; з’ясовано вплив ідеологічної обробки 

на продуктивність праці бранців. Автором досліджено, що будучи базовою у 

взаємовідносинах з багатонаціональним контингентом таборів, ідеологічна робота 

мала на меті вивільнення військовополонених з-під впливу фашистської ідеології 

та перетворення останніх на противників гітлеризму, лояльних до СРСР.  

Виявлено, що політична індоктринація контингенту таборів НКВС (МВС) 

стала можлива завдяки залученню широкого кола засобів ідеологічного впливу 

(стінгазети, листівки, антифашистські школи, мітинги тощо); використання 

авторитету відомих воєначальників при створенні політичних організацій 

військовополонених; покращений режим утримання та праці для антифашистів та 

використання чинника репатріації з метою маніпулювання свідомістю бранців; 

політичний конформізм частини військовополонених. 

Та попри зусилля НКВС (МВС) по дефашизації військовополонених, 

відсоток антифашистів продовжував залишатися невисоким впродовж всього 

терміну їх перебування в СРСР, хоча й став для адміністрацій таборів опорою в 

роботі з ідеологічно чужорідним контингентом. Виявлення ж латентних фашистів 

та осіб, які представляли будь-який оперативний інтерес для НКВС, 

здійснювалося через апробований ще в передвоєнний період агентурно-

оперативний метод. 

На нашу думку, апогеєм політико-виховної роботи серед 

військовополонених мало стати підвищення продуктивності праці та боротьба з 

виробничим саботажем. Так, інтерактивними методами формування трудової 

мотивації бранців стали антифашистські змагання, міжбригадні трудові договори, 

інформування про підсумки роботи, дошки виробничих показників, відзначення 

передовиків виробництва, зокрема й матеріальні заохочення. Тобто здійснено 
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фактичне дублювання методів організації праці в радянській державі. Потужним 

мотивуючим фактором стала також і дострокова репатріація. 

З’ясовано, що такі маніпулятивні методи управління масовою свідомістю 

спецконтингенту, спрямовані на культивацію внутрішньої потреби сумлінною 

працею відшкодувати державі заподіяні збитки, а також кошти на власне 

утримання, лише частково дали свої плоди. Стабільним перевиконанням норм 

виробітку відзначалися лише окремі бригади.  

Реалізація п’ятого завдання надала можливість дослідити форми організації 

та умови праці військовополонених на підприємствах Півдня. В процесі 

наукового пошуку встановлено, що основною формою організації праці 

військовополонених стала бригадна форма з частковим самоуправлінням. Такий 

спосіб управління трудовим колективом виявився малоефективним через 

незацікавленість полонених бригадирів в підвищенні продуктивності праці, які, 

користуючись безконтрольністю з боку управлінь таборів та госпорганів, не 

стимулювали до цього своїх підлеглих.  

Виявлено, що трудовий фонд таборів виділявся в якості робочої сили іншим 

відомствам на договірних засадах. Роботи, згідно з договором, організовувались і 

велись під технічним керівництвом та відповідальністю госпоргану, його 

інструментами, механізмами, транспортом, матеріалами та матеріально-речовим 

забезпеченням. На практиці ж відбувалося систематичне порушення договірних 

умов трудової експлуатації контингенту, результатом чого стало нівелювання 

його потенційних можливостей, а отже не отримано очікуваного економічного 

ефекту. Господарські організації, які використовували працю 

військовополонених, не були зацікавлені в оптимізації праці спецконтингенту. 

Стан планування та звітності, фінансова дисципліна, механізація робіт, 

матеріально-технічна забезпеченість, організація праці та нарахування заробітної 

платні, підготовка кадрів, транспортного господарства, постачання загалом не 

забезпечували виконання поставлених завдань та потребували негайного 

вдосконалення.  
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З’ясовано, що для інтенсифікації праці контингенту застосовувалась 

система заохочень та покарань, відповідно до виконання виробничих завдань. 

Але, з огляду на побригадний облік виконаної роботи, виключалася можливість 

відокремити добросовісно працюючих військовополонених від саботажників і 

також в повній мірі застосувати дану систему. Заробітна платня, як фактор впливу 

на продуктивність праці, не використовувалася, а тому продовжувала залишатися 

нижче планової та стабільно нижчою, ніж у вільнонайманих робітників. Отже, 

матеріальне стимулювання праці в даному випадку не стало мотиваційним 

чинником. А за умов розкрадання зароблених коштів представниками госпорганів 

та адміністрацій таборів, систематичних обрахунків виконаних 

військовополоненими робіт до бранців часто надходили лише рештки 

заробленого, що позбавляло сенсу вважати ефективною систему матеріального 

заохочення. 

Визначено, що госпоргани, які використовували спецконтингент, 

порушували практично всі форми організації праці. Найпершим порушенням, яке 

суперечило типовому трудовому договору, стало неналежне забезпечення 

підприємствами, які використовували працю спецконтингенту, харчування та 

обмундирування полонених згідно з кліматичними умовами; не було також 

облаштованих місць обігріву в осінньо-зимовий період. Всі ці фактори 

призводили до фізичного ослаблення та загибелі частини трудового фонду, 

незважаючи на запроваджену трудову диференціацію за групами працездатності 

та важкістю робіт. Суто споживацьке відношення до невичерпного трудового 

ресурсу НКВС (МВС) перешкоджало усвідомленню необхідності створення для 

військовополонених нормальних умов роботи. Також не забезпечувалася 

госпорганами техніка безпеки, що ставало причиною численних травм, важких 

каліцтв та навіть смертельних випадків на виробництві. Дану проблему взяли під 

контроль і частково вирішили лише в 1948 р. 

Виявлено, що незадовільна організація обслуговування робочих місць 

гальмувала відбудовчий процес. Незабезпеченість будматеріалами, інвентарем та 

відсутність механізації робіт призводили до нераціонального використання 
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спецконтингенту і перешкоджали інтенсифікації праці. Відсутність графіків, 

робота без нарядів, без зазначення обсягів позбавляли табори можливості 

планування та постійного закріплення бригад за дільницями. Також порушувався 

режим праці і відпочинку трудового фонду, з тенденцією до подовження робочого 

дня, що також виснажувало трудовий фонд. 

До недоліків організації трудового процесу також слід віднести ігнорування 

професійного та кваліфікаційного розподілу праці та відсутність виробничого 

взаємозв’язку бригад військовополонених зі штатним вільнонайманим складом 

при здійсненні трудового процесу та їх взаємодії (так звана виробнича 

кооперація). Відсутність же належного контролю та відповідальності за халатне 

використання військовополонених позбавляли керівників підприємств мотивації 

оптимізувати їх трудову експлуатацію.  

Незважаючи на спільність для відповідних органів державного управління 

завдань з трудового використання полонених на користь зруйнованої економіки 

СРСР, міжвідомчої взаємодії у цьому напрямку вироблено так і не було. 

Робота над шостим завданням дозволила простежити концентрацію 

військовополонених у стратегічних галузях народного господарства Південної 

України та встановити рівень ефективності праці військовополонених на 

підприємствах регіону.   

В ході дослідження з’ясовано, що масштабність відбудовчих робіт в 

Південній України визначила пріоритетність концентрації саме в цьому регіоні 

значних спецконтингентів. Аналіз галузей їх використання свідчить, що 

головними споживачами трудового ресурсу полонених стали підприємства 

суднобудівної та металургійної промисловості. Далі йшли підприємства 

машинобудівної галузі, енергетичні підприємства та великі будівельні організації, 

що відповідали за цивільне будівництво, відбудову портів та шляхів сполучення.  

Підраховано, що питома вага військовополонених в загальній кількості 

робітників на підприємствах регіону становила від 50 до 80%. До 1947 р. частка 

військовополонених Півдня в загальній кількості трудового фонду, закріпленого 

за підприємствами та будівництвами республіки, становила вже 23%. Таким 
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чином, саме спецконтингент таборів НКВС (МВС) стає потужним виробничим 

ядром першої повоєнної п’ятирічки.  

Досліджено, що у 1943 - на початку 1945 рр. через побутову 

необлаштованість, незадовільне харчування і як наслідок – високий відсоток 

захворюваності та смертності, військовополонені не виправдали себе як трудовий 

ресурс. До важкої фізичної праці виявилися придатними лише 30-40% 

контингенту. Зокрема, два табори, дислоковані в Південній Україні – 

миколаївський та запорізький, віднесені до переліку режимних об’єктів, які 

незадовільно використовували працю військовополонених.  

З ІІ кварталу 1945 р. спостерігається зростання кількості 

військовополонених та фізичне зміцнення трудового фонду таборів, який 

коливається від 40 до 75%, тенденційно знижуючись у зимовий період. В 

результаті спостерігається активізація відбудовчих робіт. Цьому сприяв перехід 

до мирного будівництва: починає налагоджуватися матеріально-технічне, 

продовольче забезпечення таборів; на підприємствах покращується постачання 

будівельними матеріалами, відновлюється механізація виробництва, 

поповнюється автотранспортний парк. В результаті поступово починає 

підвищуватися продуктивність праці військовополонених, і табори Південної 

України займають місце серед найбільш рентабельних в УРСР. 

Встановлено, що залучення спецконтингенту до відбудовчих програм 

значною мірою вирішувало проблему кадрового забезпечення, а відтак мало 

сприяти виконанню виробничих завдань, які стояли перед підприємствами. Та 

незважаючи на кількісну перевагу військовополонених над вільнонайманими 

робітниками, продуктивність їх праці завжди була нижчою. Середнє виконання 

виробничих норм військовополоненими на підприємствах Півдня в 1946-1948 рр. 

становило 70-90%. Відсутність мотивації до виконання і перевиконання норм 

виробітку позбавляла переважну більшість військовополонених зацікавленості у 

результатах своєї праці.  

З боку господарських організацій, які використовували працю 

спецконтингенту, спостерігалося халатне та споживацьке відношення до 
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невичерпного ресурсу таборів. Пріоритетним стало не вдосконалення форм і 

методів трудового використання бранців, що забезпечило б високі виробничі 

показники, а саме кількість останнього на виробничих дільницях. Закономірним 

результатом стала низька конкурентоспроможність військовополонених на 

радянському «ринку праці».  

Виявлено, що трудове використання спецконтингенту на Півдні стало 

найбільш рентабельним та ефективним в 1948-1949 рр., коли, нарешті, прибуток 

від праці полонених перевищив витрати на їх утримання, а самі вони повністю 

інтегрувалися в економіку країни. Цьому сприяли, по-перше, поступове 

звільнення таборів від непрацездатного контингенту, а, по-друге, чинник 

репатріації: військовополонені й інтерновані сподівалися використати високі 

виробничі показники для першочергового повернення на батьківщину. Крім того, 

в МВС з’являється, нарешті досвід організації трудового використання 

військовополонених, в міру появи якого покращуються його результати: вирішено 

проблему забезпеченості інструментом, налагодилося технічне керівництво 

роботою бранців, підвищився відсоток використання військовополонених за 

цивільними спеціальностями, намітилася тенденція до підвищення кваліфікації 

трудового фонду. 

Отже, трудове використання іноземних військовополонених сприяло 

вирішенню проблеми дефіциту робочої сили, яка загрожувала зривом введення в 

експлуатацію стратегічно важливих народногосподарських об’єктів та 

відновлення житлового фонду. Той факт, що табори, дислоковані в Південній 

Україні, відносились до найдовше функціонуючих, підтверджує, що ці регіони, 

які зазнали нищівних руйнувань, потребували і найбільшого вливання робочої 

сили, а отже, праця військовополонених стала важливим чинником реконверсії 

промисловості та подальшого економічного розвитку регіону. 

В ході вирішення сьомого завдання встановлено перелік проблем, які 

потребують подальшого вивчення. Насамперед, це публікація архівних 

документів, зокрема з регіональних відомчих архівів, відкритих для дослідження. 

Важливим є уточнення динаміки чисельності військовополонених в таборах 
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Півдня, кількісних показників смертності, національного складу контингенту, 

показників рентабельності праці бранців на підприємствах регіону. 

Поглибленої розробки потребують питання взаємовідносин штучно 

створеної соціальної групи військовополонених та інтернованих з місцевим 

населенням; проблеми соціально-психологічної адаптації індивіда у ворожому 

табірному середовищі. 

Наостанок слід відмітити, що політика радянської держави в галузі 

військового полону загалом була лояльною до бранців, хоча практична реалізація 

норм міжнародного права обумовлювалася конкретно-історичними обставинами 

повоєнної розрухи та економічними можливостями радянської держави. Не 

переслідуючи цілей фізичного знищення контингенту, табірну систему УПВІ 

(ГУПВІ) НКВС (МВС) зорієнтовано на пріоритетність економічної 

рентабельності таборів, виробничим ресурсом яких стали військовополонені.  
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44. Спр. 193. Штатна розстановка Управління табору МВС № 414 з табірними 

відділеннями станом на 1 вересня 1946 р. (1946 р.), 32 арк. 

45. Спр. 199. Доповідні записки про агентурно-оперативну роботу серед 

військовополонених за 1946 рік (30 березня 1946 р. – 29 серпня 1946 р.), 

157 арк. 

46. Спр. 201. Контрольно-спостережна справа № 14 листування з таборами по 

директиві МВС СРСР № 285. Списки головних військових злочинців. Т. 1 

(19 лютого 1947 р. – 9 квітня 1947 р.), 381 арк. 

47. Спр. 202. Контрольно-спостережна справа № 14 листування з таборами по 

директиві МВС СРСР № 285. Списки головних військових злочинців. Т. 2 

(12 квітня 1947 р. – 30 квітня 1947 р.), 244 арк. 

48. Спр. 203. Контрольно-спостережна справа № 19 листування про рух 

облікованого елементу з таборами по директиві МВС СРСР № 285. Списки 

головних військових злочинців (21 квітня 1947 р. – 29 серпня 1947 р.), 

390 арк. 

49. Спр. 204. Контрольно-спостережна справа № 20 листування по облікованому 

елементу з таборами по директиві МВС СРСР №285. Списки головних 

військових злочинців (10 серпня 1947 р. – 10 січня 1948 р.), 347 арк. 

50. Спр. 205. Контрольно-спостережна справа № 21 листування з ОУ ГУПВІ 

МВС СРСР по директиві МВС СРСР № 285. Списки головних військових 

злочинців (1 січня 1947 р. – 31 грудня 1947 р.), 154 арк. 

51. Спр. 212. Контрольно-спостережна справа № 38. Листування по процесам у 

м.м. Севастополі, Новгороді та інших (30 вересня 1947 р. – 21 листопада 

1947 р.), 88 арк. 
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52. Спр. 213. Контрольно-спостережна справа № 39 з листуванням по закритим 

судовим процесам над військовими злочинцями (20 жовтня 1947 р. – 

2 березня 1948 р.), 254 арк. 

53. Спр. 214. Контрольно-спостережна справа № 68 звітів оперативних відділів 

таборів по розвідникам і контррозвідникам (1 червня 1947 р. – 30 грудня 

1947 р.), 201 арк. 

54. Спр. 215. Контрольно-спостережна справа № 70 загального листування по 

учасникам звірств (4 січня 1947 р. – 1 січня 1948 р.), 319 арк. 

55. Спр. 216. Контрольно-спостережна справа № 16. Списки агентури станом на 

1.V. 1947 р. (1 квітня 1947 р. – 25 травня 1947 р.), 213 арк. 

56. Спр. 218. Контрольно-спостережна справа № 29 по розшуку агентури ворога 

по орієнтуваннях ГУПВІ та територіальних органів. Том 1. (24 грудня 1946 р. 

– 12 листопада 1947 р.), 433 арк. 

57. Спр. 219. Контрольно-спостережна справа № 29 по розшуку агентури ворога 

по орієнтуваннях ГУПВІ та територіальних органів. Том 2. (5 березня 1947 р. 

– 31 грудня 1947 р.), 419 арк. 

58. Спр. 220. Контрольно-спостережна справа № 82. Листування по японцям 

(17 березня 1947 р. – 17 липня 1947 р.), 43 арк. 

59. Спр. 221. Контрольно-спостережна справа № 87. Т. 1. Листування по 

військовополоненим італійцям (17 квітня 1946 р. – 29 листопада 1948 р.), 

341 арк. 

60. Спр. 222. Штатні розстановки особового складу таборів МВС для 

військовополонених Української РСР (1 січня 1947 р. – 31 грудня 1947 р.), 

387 арк. 

61. Спр. 223. Штатна розстановка на сержантський, рядовий та вільнонайманий 

склад табору № 100 МВС СРСР станом на 1 березня 1947 р., 24 арк. 

62. Спр. 233. Штатна розстановка особового складу ВВІ УМВС Київської 

області, Управління таборів №№ 62 та 414, спецшпиталів №№ 2686 та 1035, 

станом на 1 січня 1947 р. (13 січня 1947 р.), 18 арк. 
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63. Спр. 278. Штатні розстановки особового складу по таборам МВС для 

військовополонених Української РСР (1 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 

320 арк. 

64. Спр. 314. Вказівки оперативного відділу УПВІ МВС УРСР по агентурно-

оперативній роботі серед військовополонених, інтернованих та особового 

складу (1 січня 1949 р. – 31 грудня 1949 р.), 246 арк. 

65. Спр. 317. Листування з табором № 62 МВС (1 січня 1949 р. – 3 листопада 

1949 р.), 456 арк. 

66. Спр. 363. Документи по організації і стану кладовищ військовополонених та 

інтернованих, свідчення військовополоненого Шлатцер за 1945 р., акти на 

померлих за 1947 р. (3 серпня 1950 р. – 1 листопада 1951 р.), 191 арк. 

67. Спр. 367. Листування з обліку та утримання кладовищ померлих 

військовополонених (9 січня 1953 р. – 12 жовтня 1953 р.), 325 арк. 

68. Спр. 377. Листування по встановленню колишніх військовополонених та 

іншим питанням колишніх таборів ВВІ МВС УРСР і з питань облаштування 

кладовищ померлих військовополонених (4 лютого 1955 р. – 2 січня 1956 р.), 

202 арк. 

 

Ф. 7. Відділ слідчих ізоляторів і в’язниць. 

Оп. 1. Справи постійного зберігання. 

69. Спр. 541. Листування з обліку і утримання кладовищ померлих 

військовополонених та інтернованих (15 грудня 1953 р. – 8 грудня 1954 р.), 

191 арк. 

70. Спр. 571. Листування по кладовищам військовополонених та інтернованих 

(25 березня 1957 р. – 3 грудня 1957 р.), 252 арк. 

71. Спр. 617. Листування по утриманню кладовищ військовополонених 

(8 березня 1958 р. – 5 січня 1959 р.), 347 арк. 

72. Спр. 733. Листування по утриманню кладовищ колишніх 

військовополонених (10 серпня 1970 р. – 16 лютого 1971 р.), 81 арк. 
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73. Спр. 734.  Листування по утриманню кладовищ військовополонених (9 січня 

1959 р. – 23 лютого 1960 р.), 273 арк. 

74. Спр.735. Листування по утриманню кладовищ колишніх військовополонених 

(10 травня 1960 р. – 23 січня 1961 р.), 68 арк. 

75. Спр. 736. Листування по утриманню кладовищ військовополонених 1961 – 

1964 рр. (9 січня 1961 р. – 29 липня 1964 р.), 245 арк. 

76. Спр. 738. Листування по утриманню кладовищ військовополонених та 

інтернованих громадян (1 липня 1966 р. – 21 липня 1970 р.), 281 арк. 

77. Спр. 739. Листування слідчих ізоляторів і в’язниць з питань кладовищ 

колишніх військовополонених 1972 р. (1 січня 1972 р. – 29 грудня 1975 р.), 

333 арк. 

 

Ф. 45. Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС СРСР. 

Оп. 1. Справи постійного зберігання. 

78. Спр. 110. Накази НКВС СРСР за 1943 р. з № 0033 по № 001854 (8 січня 

1943 р. – 28 грудня 1943 р.), 92 прим. 

79. Спр. 121. Накази НКВС СРСР за 1944 р. з № 006 по № 00890 (18 січня 1944 

р.  27 липня 1944 р.), 119 прим. 

80. Спр. 123. Накази НКВС СРСР за 1944 р. з № 00908 по № 001530 (29 липня 

1944 р. – 30 грудня 1944 р.), 123 прим. 

81. Спр. 130. Директиви НКВС СРСР за 1944 р. з № 3 по № 274 (4 січня 1944 р. – 

29 грудня 1944 р.), 119 прим. 

82. Спр. 135. Накази НКВС СРСР за 1945 р. з № 005 по № 00699 (5 січня 

1945 р. – 15 червня 1945 р.), 131 прим. 

83. Спр. 137. Накази НКВС СРСР за 1945 р. з № 00706/0268 по № 001099 

(18 червня 1945 р. – 27 вересня 1945 р.), 80 прим. 

84. Спр. 138. Накази НКВС СРСР за 1945 рік з № 001105 по № 001560 

(27 вересня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 56 прим. 

85. Спр. 139. Накази НКВС СРСР за 1945 рік з № 02 по № 0315 (9 січня 1945 р. – 

27 грудня 1945 р.), 74 прим. 
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86. Спр. 143. Накази НКВС СРСР за 1945 рік з № 301 по № 504 (13 липня 

1945 р. – 26 грудня 1945 р.), 49 прим. 

87. Спр. 144. Директиви НКВС СРСР за 1945 рік з № 4/18/4с/20с по №257 

(17 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 111 прим. 

88. Спр. 146. Розпорядження НКВС СРСР за 1945 рік з № 1/1 по № 262 (4 січня 

1945 р. – 29 грудня 1945 р.), 49 прим. 

89. Спр. 160. Директиви МВС СРСР за 1946 рік з № 1 по № 183 (3 січня 1946 р. – 

17 липня 1946 р.), 62 прим. 

90. Спр. 162. Директиви МВС СРСР за 1946 рік з № 187 по № 304 (22 липня 

1946 р. – 31 грудня 1946 р.), 36 прим. 

91. Спр. 163. Вказівки МВС СРСР за 1946 рік з № 4 по № 425 (16 січня 1946 р. – 

31 грудня 1946 р.), 90 прим. 

92. Спр. 170. Накази МВС СРСР за 1947 рік з № 00654 по № 001317 (24 червня 

1946 р. – 31 грудня 1947 р.), 107 прим. 

93. Спр. 180. Директиви МВС СРСР за 1947 рік з № 32/20/9/1/1 по № 207 (4 січня 

1947 р. – 13 грудня 1947 р.), 75 прим. 

94. Спр. 182. Розпорядження МВС СРСР за 1947 рік з № 396 по № 853 (24 

червня 1947 р. – 19 грудня 1947 р.), 117 прим. 

95. Спр. 194. Накази МВС СРСР за 1948 рік з № 07 по № 0407 (8 січня 1948 р. – 

5 липня 1948 р.), 102 прим. 

96. Спр. 196. Накази МВС СРСР за 1948 рік з № 0410 по № 0795 (7 липня 

1948 р. – 23 грудня 1948 р.), 100 прим. 

97. Спр. 213. Накази МВС СРСР за 1949 рік з № 003 по № 00569 (5 січня 

1949 р. – 20 червня 1949 р.), 104 прим. 

98. Спр. 215. Накази МВС СРСР за 1949 рік з № 00604 по № 001144 (21 червня 

1949 р. – 31 грудня 1949 р.), 120 прим. 

99. Спр. 226. Розпорядження МВС СРСР за 1949 рік з № 1/2277/42 по № 350 

(5 січня 1949 р. – 4 червня 1949 р.), 160 прим. 
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Ф. 46. Накази, розпорядження НКВС, МОГП, МВС УРСР. 

Оп. 1. Справи постійного зберігання. 

100. Спр. 64а. Цілком таємні накази НКВС УРСР з № 0012 по № 00226 (9 жовтня 

1943 р. – 31 грудня 1945 р.), 101 арк. 

101. Спр. 72. Накази НКВС УРСР за 1944 р. з № 0059 по № 00148. – Т. 3. 

(24 квітня 1944 р. – 6 вересня 1944 р. ), 63 прим. 

102. Спр. 73. Накази НКВС УРСР за 1944 р. з № 02 по № 0109 (8 січня 1944 р. – 

31 грудня 1944 р.), 81 прим. 

103. Спр. 74. Директиви, вказівки НКВС УРСР за 1944 р. з № 1 по № 140 (4 січня 

1944 р. – 31 грудня 1944 р.), 215 арк. 

104. Спр. 82. Накази НКВС УРСР за 1945 рік з № 001 по № 0080. – Т. 1. (3 січня 

1945 р. – 3 травня 1945 р.), 246 арк. 

105. Спр. 83. Накази НКВС УРСР за 1945 рік з № 0081 по № 00226. – Т. 2. 

(4 травня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 368 арк. 

106. Спр. 93. Накази НКВС – МВС УРСР за 1946 рік з № 01 по № 0135 (4 січня 

1946 р. – 29 грудня 1946 р.), 87 прим. 

107. Спр. 103. Накази МВС УРСР за 1947 рік з №001 по №00131. – Т. 1. (10 січня 

1947 р. – 27 червня 1947 р.), 289 арк. 

108. Спр. 104. Накази МВС УРСР за 1947 рік з № 00132 по № 00258. – Т.2. 

(3 липня 1947 р. – 27 грудня 1947 р.), 266 арк. 

109. Спр. 116. Накази МВС УРСР за 1948 рік з № 001 по № 00149. – Т. 1. (3 січня 

1948 р. – 3 червня 1948 р.), 479 арк. 

110. Спр. 117. Накази МВС УРСР за 1948 рік з № 00153 по № 00397 (7 червня 

1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 111 прим. 

111. Спр. 135. Накази МВС УРСР за 1948 рік з № 001 по № 00210. – Т. 1. (4 січня 

1949 р. – 9 серпня 1949 р.), 106 прим. 

112. Спр. 136. Накази МВС УРСР за 1949 рік з № 00212 по № 00355. – Т. 2. 

(12 серпня 1949 р. – 28 грудня 1949 р.), 358 арк. 

113. Спр. 148. Цілком таємні накази МВС УРСР за 1950 рік з № 001 по № 0065 

(4 січня 1950 р. – 2 червня 1950 р.), 377 арк. 
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114. Спр. 149. Цілком таємні накази МВС УРСР за 1950 рік з № 0066 по № 0100 

(9 червня 1950 р. – 22 серпня 1950 р.), 377 арк. 

115. Спр. 150. Цілком таємні накази МВС УРСР за 1950 рік з № 00101 по № 00152 

(24 серпня 1950 р. – 29 грудня 1950 р.), 351 арк. 

 

Ф. 54. Департамент адміністративної служби міліції. 

Оп. 1. Справи постійного зберігання. 

116. Спр. 2. Циркуляри НКВС СРСР і УРСР, директиви НКВС СРСР та УРСР, 

ГУМ НКВС СРСР й УМ НКВС УРСР по ОСБІ УМ НКВС УРСР за 1944 р. 

(1 січня 1944 р. – 29 червня 1944 р.), 231 арк. 

 

Ф. 83. Фонд облікових документів НКВС, МОГП, МВС УРСР. 

Оп. 1. Справи постійного зберігання. 

117. Спр. 228. Журнал дислокації таборів, спецшпиталів для військовополонених і 

робочих батальйонів інтернованих колишнього УПВ МВС УРСР за 1943-

1951 роки (5 жовтня 1959 р. – 14 жовтня 1959 р.), 54 арк. 

 

Відділ режимно-секретного та документального забезпечення 

УМВС України в Миколаївській області 

Ф. 37 Управління табору № 126 НКВС СРСР. 1944-1948 рр. 

Оп. 1. 

118. Спр. 1. Звітність по роботі військової цензури та вихідне листування з цього 

питання (3 листопада 1945 р. – 31 грудня 1946 р.), 166 арк. 

Оп. 2. 

119. Спр. 13. Акт документальної ревізії та про передачу матеріальних цінностей 

табору № 159 у зв’язку з ліквідацією табору № 126 (4 червня 1948 р. – 

17 січня 1949 р.), 149 арк. 

Оп. 3. 
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120. Спр. 107. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1945 р., ч. 1. 

Доповідні записки (1 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 64 арк. 

121. Спр. 107. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1945 р., ч. 2. 

Агентурна мережа (1 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 112 арк. 

122. Спр. 107. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1945 р., ч. 3. 

Матеріали на підобліковий елемент (1 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 

260 арк. 

123. Спр. 107. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1945 р., ч. 4. 

Інформаційні матеріали (1 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 289 арк. 

124. Спр. 107. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1945 р., ч. 5. Різне 

листування (1 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 260 арк. 

125. Спр. 205. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1944-1945 рр., ч. 1. 

Офіційні матеріали (19 травня 1944 р. – 30 березня 1945 р.), 58 арк. 

126. Спр. 205. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1944-1945 рр., ч. 2. 

Агентурно-інформаційна мережа (19 травня 1944 р. – 30 березня 1945 р.), 

132 арк. 

127. Спр. 205. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1944-1945 рр., ч. 4. 

Інформаційні матеріали (19 травня 1944 р. – 30 березня 1945 р.), 286 арк. 

128. Спр. 205. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1944-1945 рр., ч. 5. 

Оперативна робота (19 травня 1944 р. – 30 березня 1945 р.), 125 арк. 

129. Спр. 205. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1944-1945 рр., ч. 6 

Різне листування (19 травня 1944 р. – 30 березня 1945 р.), 97 арк. 

130. Спр. 390. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1946 р., ч. 2. 

Агентурна робота (1 січня 1946р. -31 грудня 1946 р.), 203 арк. 

131. Спр. 390. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1946 р., ч. 4. 

Доповідні записки (1 січня 1946 р. - 31 грудня 1946 р.), 275 арк. 

132. Спр. 390. Літерна справа табору № 126 НКВС СРСР за 1946 р., ч. 5. Копії 

постанов зі звільнення радянських громадян та інші документи з цього 

питання (1 січня 1946 р. - 31 грудня 1946 р.), 137 арк. 
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133. Спр. 339. Літерна справа табору № 126 за 1946 р., ч. 4. Доповідні записки 

(1 січня 1946 р. - 3 грудня 1946 р.), 76 арк. 

134. Спр. 339. Літерна справа табору № 126 за 1946 р., ч. 6. Різна переписка (1 січня 

1946 р. - 3 грудня 1946 р.), 87 арк. 

135. Спр.497. Літерна справа табору військовополонених № 126 за 1948 р., ч. 2. 

Агентурна робота (1 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 289 арк. 

136. Спр.497. Літерна справа табору військовополонених № 126 за 1948 р., ч. 3. 

Списочний склад особового складу (1 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 218 

арк. 

137. Спр.497. Літерна справа табору військовополонених № 126 за 1948 р., ч.4. 

Інформаційні матеріали (1 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 268 арк. 

 

Ф. 38. Миколаївський спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів 

міністерства охорони здоров'я УРСР. 

Оп. 2. 

138. Спр. 66. Листування з впорядкування кладовища похованих 

військовополонених спецшпиталю № 4564 і табірного відділення № 7 табору 

№ 159 (27 червня 1951 р. – 24 червня 1960 р.), 208 арк. 

139. Спр. 156. Книга наказів спецшпиталю № 4564 Управління евакошпиталів 

Міністерства охорони здоров'я СРСР за 1946 р.(1 січня 1946 р. – 30 грудня 

1946 р.), 201 арк. 

140. Спр. 414. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 3. Доповідні записки (25 травня 1943 р. – 

7 листопада 1944 р.), 213 арк. 

141. Спр. 440. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 1. Офіційні матеріали (1 грудня 1944 р. – 

30 грудня 1945 р.), 118 арк. 

142. Спр. 440. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 2. Агентурна робота (1 грудня 1944 р. – 30 грудня 

1945 р.), 231 арк. 
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143. Спр. 440. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 3. Доповідні записки (1 грудня 1944  р. – 30 грудня 

1945 р.), 198 арк. 

144. Спр. 440. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 4. Інформаційні матеріали (1 грудня 1944 р. – 

30 грудня 1945 р.), 187 арк. 

145. Спр. 440. Спецшпиталь № 4564 Управління евакошпиталів Міністерства 

охорони здоров'я СРСР, ч. 5. Матеріали з оперативної роботи (1 грудня 

1944 р. – 30 грудня 1945 р.), 263 арк. 

 

Управління режимно-секретного та документального забезпечення 

ГУМВС України в Запорізькій області 

Ф. 24. Об’єднаний фонд справ: таборів військовополонених, 

спецшпиталів. 

Оп. 1. 

146. Спр. 1. Накази, вказівки, розпорядження начальника управління табору 

№ 100 МВС СРСР за 1950 р. (3 січня 1950 р. – 11 березня 1950 р.), 33 арк. 

147. Спр. 1-а. Накази по управлінню табору № 100 МВС СРСР за 1949 р. (1 липня 

1949 р. – 30 грудня 1949 р.), 182 арк. 

148. Спр. 3. Накази начальника управління табору № 100 НКВС СРСР за 1946 р. 

(2 січня 1946 – 31 грудня 1946 р.), 213 арк. 

149. Спр. 4. Накази начальника управління табору № 100 НКВС СРСР за 1945 р. 

(3 січня 1945 р. – 30 грудня 1945 р.), 268 арк. 

150. Спр. 4-а. Накази начальника управління табору № 100 МВС СРСР за 1947 р. 

(2 серпня 1947 р. – 21 грудня 1947 р.), 135 арк. 

151. Спр. 5. Накази начальника управління табору № 100 НКВС СРСР за 1944 р. 

(3 січня 1944 – 25 грудня 1944 р.), 259 арк. 

152. Спр. 9. Накази начальника управлінні табору № 100 МВС СРСР з 1949 р. 

(6 січня 1949 р. – 24 грудня 1949 р.), 74 арк. 
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153. Спр. 10. Накази начальника управління табору № 100 МВС СРСР за 1949 р. 

(4 січня 1949 р. – 30 грудня 1949 р.), 184 арк. 

Оп. 2.  

154. Спр. 3. Накази начальника управління табору № 424 МВС СРСР за 1949 р. 

(1 січня 1949 р. – 28 лютого 1950 р.), 264 арк. 

155. Спр. 4. Звіти відділу кадрів управління табору військовополонених № 424 

МВС СРСР по особовому складу (1 січня 1949 р. – 31 грудня 1949 р.), 

169 арк. 

156. Спр. 12. Копії наказів по особовому складу начальника будівництва № 7 за 

1948 р. (12 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 202 арк. 

Оп. 3. 

157. Спр. 3. Накази начальника управління табору № 100 МВС СРСР (2 січня 

1948 р. – 3 вересня 1948 р.), 211 арк. 

158. Спр. 3-а. Накази начальника управління табору № 100 МВС СРСР (4 вересня 

1948 р. – 30 грудня 1948 р.), 102 арк. 

159. Спр.4. Накази начальника управління табору № 100 НКВС СРСР за 1945 р. 

(2 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 295 арк.  

160. Спр. 9. Накази начальника управління табору №100 НКВС СРСР за 1946 р. 

(1 січня 1946 р. – 31 грудня 1946 р.), 278 арк. 

161. Спр. 63. Історія шпиталю № 1149 (8 липня 1941 р. – 1 січня 1946 р.), 14 арк.  

Оп. 4. 

162. Спр. 1. Накази начальника управління табору № 414 МВС СРСР за 1949 р. 

(10 січня 1949 р. – 29 червня 1949 р.), 217 арк. 

163. Спр.18. Накази  начальника управління табору № 414 МВС СРСР за 1948 р. 

(13 січня 1948 р. – 31 грудня 1948 р.), 261 арк. 

164. Спр. 210. Підсумкова доповідь про діяльність табору для 

військовополонених № 414 МВС СРСР з серпня 1945 по грудень 1949 рр. 

(1 серпня 1945 р. – 30 грудня 1949 р.), 63 арк. 
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Державний архів Миколаївської області 

Ф. П-7. Партійний архів Миколаївського обкому Компартії України. 

Оп. 1. 1937-1950 рр. 

165. Спр. 138. Доповіді, виступи 1-го секретаря обкому КП(б)У т. Філіпова І. М. 

(25 січня 1945 р. – 15 жовтня 1945 р.), 190 арк. 

166. Спр. 139. Протоколи засідання комісії при обкомі КП(б)У з 

працевлаштування мобілізованих німців (15 лютого 1945 р. – 15 лютого 

1945 р.), 11 арк. 

Оп. 4. 1937-1950 рр. 

167. Спр. 135. Листування обкому КП(б)У з ЦК КП(б)У та ВКП(б) з питань 

відновлення заводу № 444 та промислових підприємств (2 лютого 1944 р. – 

4 грудня 1944 р.), 138 арк. 

168. Спр. 232. Довідки, свідчення, направлені в машинобудівний відділ обкому 

КП(б)У, про відновлення і роботу заводу № 444 (5 січня 1945 р. – 31 грудня 

1945 р.), 74 арк.  

169. Спр. 233. Довідки, доповідні записки, звіти, направлені в машинобудівний 

відділ обкому КП(б)У, про роботу заводів ім. 61 комунара, «Дормашина», 

мотороремонтного, ТЕЦ. Проект постанови про відновлення заводу 

«Дормашина» на довоєнну потужність (19 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 

60 арк. 

170. Спр. 234. Довідки, звітні дані Воєнно-морського будівельного управління, 

направлені в машинобудівний відділ обкому КП(б)У, про фінансовий стан, 

про готовність тресту ОБМЧ-44 до робіт в 1945 р. по відновленню заводів 

№№444, 445 та використання військовополонених (10 лютого 1945 р. – 

26 грудня 1945 р.), 135 арк.  

 

Ф. Р-129. Миколаївський морський торговий порт. 

Оп. 3. 1944-1950 рр. 

171. Спр. 1. Накази Наркома Морського флоту Союзу РСР за 1944 р. (3 січня 

1944 р. – 29 грудня 1944 р.), 197 арк. 
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Ф. Р-577. Миколаївський ордена Леніна завод ім. 61 комунара. 

Оп. 4. (1944-1950 р.). 

172.  Спр. 51. Звіт про нормування виробництва за 1946 р. (1травня 1946р. – 

30 серпня 1946 р.), 61 арк. 

 

Ф. Р-1474. Підсобне господарство при управлінні табору для 

військовополонених № 126 МВС СРСР. 

Оп. 1. (1944-1949 рр.). 

173. Спр. 3. Інструкції, вказівки, листування по підсобному господарству табору 

№ 126 (1 травня 1945 р. – 17 червня 1946 р.), 31 арк. 

174. Спр. 10. Справа актів № 5 обстеження господарства в частині виробничо-

господарської діяльності (1 листопада 1945 р. – 30 грудня 1946 р.), 28 арк. 

 

Ф. Р-1894. Миколаївська обласна комісія сприяння Надзвичайній 

державній комісії зі встановлення злодіянь німецько-фашистських 

загарбників. 

Оп. 2. (1944-1945 рр.). 

175. Спр. 4. Доповідна записка Надзвичайної державної комісії з обліку збитків та 

злодіянь, спричинених німецько-фашистськими окупантами та їх 

посібниками громадянам, колгоспам, підприємствам та організаціям 

(1 грудня 1944 р. – 31 грудня 1944 р.), 17 арк. 

 

Ф. Р-2933. Особлива будівельно-монтажна частина № 44 

Головвоєнпівденьбуд Наркомвоєнморбуду СРСР. 

Оп. 1. (1944-1949 рр.). 

176. Спр. 3. Книга наказів по ОБМЧ-44 з виробничих питань за 1945 р. (6 квітня 

1945 р. – 29 липня 1945 р.), 219 арк. 

177. Спр. 4. Матеріали з виконання виробничих програм ОБМЧ-44 на 1945 р. 

(2 січня 1945 р. – 31 грудня 1945 р.), 51 арк. 
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178. Спр. 7. Річний звіт з основної діяльності Управління промислових 

підприємств ОБМЧ-44 за 1945 р. (1 січня 1945 р. – 30 квітня 1946 р.), 71 арк. 

179. Спр. 10. Книга наказів по ВМБУ-44 з виробничих питань за 1946 р. (2 січня 

1946 р. – 28 липня 1946 р.), 306 арк. 

180. Спр. 17. Штатний розклад та кошторис витрат Управління та підвідомчих 

підприємств на 1946 р. (серпень 1946 р. – грудень 1946 р.), 44 арк. 

181. Спр. 18. Річний звіт про господарську діяльність ОБМЧ-1 ВМБУ-44 за 

1946 р. (2 січня 1946 р. – 31 грудня 1946 р.), 115 арк. 

182. Спр. 23. Річний звіт про роботу ОБМЧ-4 за 1946 р. (2 січня 1946 р. – 

31 грудня 1946 р.), 59 арк. 

183. Спр. 24. Річний звіт про роботу ОБМЧ-2 за 1946 р. (1 січня 1946 р. – 

31 грудня 1946 р.), 72 арк.  

184. Спр. 27. Річний звіт про роботу ОБМЧ-7 за 1946 р. (1 січня 1946 р. – 

31 грудня 1946 р.), 58 арк. 

185. Спр. 28. Накази ВМБУ- 44 з виробничих питань за 1947 р. (21 грудня 

1946 р. – 13 листопада 1947 р.), 204 арк. 

186. Спр. 38. Річний звіт про роботу ОБМУ-7 за 1947 р. (29 листопада 1947 р. – 

1 січня 1948 р.), 98 арк. 

187. Спр. 39. Річний звіт про роботу ОБМУ-3 ВМБУ-44 за 1947 р. (1 грудня 

1947 р. – 30 січня 1948 р.), 98 арк. 

188. Спр. 42. Річний звіт про роботу ОБМУ-1 ВМБУ-44 за 1947 р. (1 грудня 

1947 р. – 30 січня 1948 р.), 65 арк. 

189. Спр. 44. Накази ВМБУ-44 з виробничих питань (5 квітня 1948 р. – 22 грудня 

1948 р.), 349 арк. 

 

Ф. Р-3157. Управління будівництва Миколаївського енергокомбінату. 

Оп.1. (1946-1949 рр.). 

190. Спр. 2. Звіт про роботу Управління будівництва Миколаївського 

енергокомбінату за 1946 р. (1 грудня 1946 р. – 18 січня 1947 р.), 32 арк. 
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Ф. Р-3158. Миколаївська будівельно-монтажна дільниця 

спеціалізованого управління «Дніпробуд». 

Оп.1. (1944-1949 рр.). 

191. Спр. 15. Звіт про роботу БМД «Дніпробуд» за 1946 р. ( 1 грудня 1945 р. – 

18 січня 1946 р.), 82 арк. 

 

Державний архів Запорізької області 

Ф. Р-1662. Запорізька обласна комісія по сприянню роботі Надзвичайної 

державної комісії зі встановлення та розслідування злочинів німецько-

фашистських загарбників та їх спільників і заподіяних ними збитках 

громадянам, колгоспам, громадським організаціям і державним 

підприємствам. 

Оп.1. (1944-1945 рр.). 

192. Спр. 1. Доповідна записка про підсумки обліку збитків, спричинених 

німецько-фашистськими загарбниками та їх спільниками (1 грудня 1944 р. – 

31 грудня 1944 р.), 34 арк. 

 

Ф. Р-2174. Спеціальне будівельно-монтажне управління по відбудові 

Дніпровської гідроелектростанції ім. Леніна «Дніпробуд» Міністерства 

електростанцій СРСР, м. Запоріжжя. 

Оп. 15. (1944-1946 рр.). 

193. Спр. 27. Свідчення про кількість та рух робочої сили на «Дніпробуді» 

(2 січня 1945 р. – 31 березня 1945 р.), 60 арк. 

194. Спр. 28. Звіт про виконання норм виробітку по дільницям будівництва 

«Дніпробуд» за 1946 р. (1 січня 1946 р. – 31 грудня 1946 р.), 209 арк. 

195. Спр. 34. Свідчення про продуктивність праці робітничих бригад по 

дільницям будівництва «Дніпробуд» за 1946 р. (4 січня 1946 р. – 12 червня 

1946 р.), 185 арк. 

196. Спр. 59. Свідчення про продуктивність праці і заробітну платню за 1947 р. 

(6 січня 1947 р. – 13 грудня 1947 р.), 47 арк. 
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Ф. Р-2506. Алюмінієвий завод ім. Кірова. 

Оп. 1. (1944-1950 рр.). 

197. Спр. 43. Річний звіт про виконання плану з праці за 1949 р. (1 лютого 

1950 р. – 28 лютого 1950 р.), 35 арк. 

 

Державний архів Одеської області 

Ф. Р-9. Одеський міський комітет Компартії України. 

Оп. 3-а. (1944-1946 рр.). 

198. Спр. 84. Інформація про роботу заводів машинобудівної промисловості 

(1 січня 1945 р. – 30 грудня 1945 р.), 409 арк. 

199. Спр. 205. Звіти та довідки про виробничу діяльність заводу ім. А. Марті 

(3 січня 1945 р. – 30 грудня 1945 р.), 57 арк. 

200. Спр. 265. Довідки, звіти, свідчення про відновлення промислових 

підприємств та виконання плану по житловому будівництву (1 квітня 

1946 р. – 31  грудня 1946 р.), 78 арк. 

 

Ф.  Р-11. Одеський обласний комітет Компартії України. 

Оп. 12. (1944-1949 рр.). 

201. Спр. 53. Свідчення про збитки, спричинені фашистськими окупантами 

промисловим підприємствам області (1 серпня 1944 р. – 1 жовтня 1944 р.), 

100 арк. 

202. Спр. 310. Листи відділу будівництва та будівельних матеріалів райкомам 

КП(б)У про виділення робочої сили та будматеріалів для промислових 

підприємств (4 травня 1946 р. – 2 серпня 1946 р.), 5 арк. 

203. Спр. 655. Плани роботи, довідки відділу будівництва та будівельних 

матеріалів про хід відновлення заводу ім. Жовтневої Революції та 

будівництва Одеського автоскладального заводу за І півріччя 1947 р. 

(18 лютого 1947 р. – 16 червня 1947 р.), 20 арк. 
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Ф. Р-1944. Одеський завод сільськогосподарського машинобудування 

ім. Жовтневої Революції. 

Оп. 2. (1944-1971 рр.). 

204. Спр. 34. Звіти про виконання норм виробітку, про стан стаханівського руху 

по заводу (3 січня 1947 р. – 30 грудня 1949 р.), 369 арк. 

 

Ф. Р-2000. Одеський обласний виконавчий комітет. 

Оп. 3. (1944-1962 рр.). 

205. Спр. 53. Рішення виконкому облради депутатів трудящих за 1945 р. (8 червня 

1945 р. – 28 червня 1945 р.), 359 арк. 

 

Российский государственный военный архив, г. Москва 

Ф. 465 п. Учетные дела на умерших военнопленных рядового, 

унтерофицерского и офицерского состава бывших западных армий 

(1941-1955 гг.). 

Оп. 10. 

206. Д. 4139. Учетное дело № 14467 на военнопленного Грунерта Вальтера Карла 

(31 мая 1945 г. – 24 марта 1947 г.), 16 л. 

 

2. Опубліковані документальні матеріали 

 

207. Военнопленные в СССР. 1939-1956. Документы и материалы / [сост. М. 

М. Загорулько, С. Г. Сидоров, Т. В. Царевская / под ред. проф. М. 

М. Загорулько]. – М.: Логос, 2000. – 1120 с. 

208. К истории первой Гаагской конференции 1899 г. Документы // Красный 

архив. – 1932. – Т. 1–2. – С. 64–96. 

209.  К истории первой Гаагской конференции 1899 г. Документы // Красный 

архив. – 1932. –Т. 5–6. – С. 49–79. 
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210.  Международное право в избранных документах / [сост. Л. А. Моджорян, В. 

К. Собакин / отв. ред. В. Н. Дурденевский]: В 3-х т. – М. : Юридическая 

литература, 1957. – Т. 1. – 307 с.; Т. 2. – 319 с.; Т. 3. – 415 с. 

211. Международные отношения и внешняя политика СССР. Сборник документов 

(1871-1957 гг.). – М. : Юридическая литература, 1957. – 430 с. 

212. Поховання німецьких військовополонених часів Другої світової війни на 

території України: [зб. документів] / Упор. В. Левикін. Серія «Архівні та 

бібліографічні джерела української історичної думки» / – Вип. 6; Серія 

«Некрополістика в Україні». – Вип. 2 (7). – К., 2002. – 101 с. 

213. Русский архив: Великая Отечественная война. Иностранные военнопленные 
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