
Біографічні довідки 

ІВАН ДУДАР (1921 – 2008) народився в 1921 р. в с. Клишки. Сім’я була невеликою, 

він у ній був пізньою дитиною. Всього у родині було п’ятеро дітей, однак, окрім нього та ще 

старшого сина Григорія, інші діти померли у малолітстві. Іван також мав слабке здоров’я, 

але вижив завдяки особливому догляду матері Тетяни Панкратівни. Батько – Петро Кузьмич 

мав селянське господарство та невелику теслярську майстерню. «У 1930 році все наше 

майно, землю та коня було відібрано радянською владою, як у багатьох інших середняків, 

хоча особливо заможною наша родина і не була. Після цього батьки були змушені піти 

працювати до створеного у селі колгоспу, де трудилися у довоєнний, воєнний та 

післявоєнний час».  

З 1939 р. навчався у Кролевецькому художньому технікумі. Улітку 1941 р. через стан 

здоров’я не був призваний до Червоної армії, залишився під окупацією.  

У червні 1942 року, як і багато його односельців, був відправлений на роботу до 

Німеччини. 

Пройшовши пішки 50 км, колони майбутніх рабів сходяться на вокзалі Шостки. Там 

їх заганяють у вагони для худоби. Потяг охороняється німецькими вартовими. Їсти дорогою 

майже не дають, а для справляння природніх потреб служить одне бляшане відро на весь 

вагон. Кількаденна дорога через Україну і Польщу до Берліна стає справжньою мукою для 

молодих людей. З Берліна Івана спочатку відправляють на целюлозну фабрику під 

Білефельдом. Однак через три місяці його переводять на роботу на пороховий завод Лібенау, 

що знаходиться у землі Нижня Саксонія, між Бременом та Ганновером. У жовтні 1942 року 

він прибуває у тамтешній «табір для остарбайтерів» у містечку Штайєрберг. 

Іван Дудар потрапляє на роботу у так званий кислотний цех. Хоча робота з кислотою 

дуже небезпечна, мало кому з працівників видають спеціальний захисний одяг. Окрім того, 

що робота з хімікатами сама по собі шкодить здоров’ю, у всіх цехах часто стаються вибухи. 

У червні 1944 з Іваном Дударем стається нещасний випадок, який залишить слід назавжди, 

але, водночас, за його власною оцінкою, і врятує йому життя.  Цього дня Іван повинен був у 

кислотному цеху змішувати кислоти та заливати їх у баки. Але через помилково 

встановлений індикатор бака, при переливанні струмінь кислоти вихлюпується і опікає 

хлопцеві руки і ноги. Він потрапляє на кілька тижнів до санітарного бараку «табору для 

остарбайтерів», його лікують у лікарні Нінбурга. Поранення настільки серйозне, що біржа 

праці Нінбурга не дає дозвіл на продовження роботи на заводі. Дуже повільно йде процес 

одужання, практично до кінця життя рана мучить І. Дударя, вона так і не загоїлась 

остаточно!! Але все-таки Іванові щастить: біржа праці переводить його помічником у 

фермерське господарство, до родини Горманн у сусідньому селі Вельє (див фото в на диску). 

До кінця своїх днів він говорить про цю літню пару з особливою пошаною, тому що ці люди 

ставились до нього як до рівного, а не як до якоїсь там «російської худоби»: 

Після закінчення війни знову повернувся до робочого табору, де разом зі своїми 

земляками чекав декілька місяців відправки на батьківщину. Після фільтраційної перевірки 

мусив рік працювати на цементному заводі на Уралі. Лише тут він вперше може відновити 

листування з батьками, які три роки нічого не знали про свого сина. Вони пишуть йому, яка 

лиха доля спіткала його старшого брата. У 1946 році виходить постанова уряду про те, що 

студенти-репатріанти мають право повернутися до навчання. Батьки надсилають Іванові на 

Урал довідку із Кролевецького технікуму, і його відпускають додому. У 1946 році Іван 

Дудар остаточно повертається у рідні краї та продовжує навчання у Кролевецькому 

художньому технікумі, потім працює художником на Кролевецькій фабриці ткацьких 

виробів. Пізніше він стає головним художником підприємства. 

Роботи Івана Дударя стають відомими в Україні та за її межами. Їх експонують на 

численних національних та міжнародних виставках (наприклад, на Лейпцизькому ярмарку у 

1950-х роках). Про творчість І.Дударя пишуть у понад 20 публікаціях. Його нагороджують 

багатьма грамотами та відзнаками міністерства культури СРСР та Академії мистецтв. 

Продукція Кролевецької фабрики здобуває повне визнання, проте головному художнику 



закрито шлях за кордон для особистої участі у міжнародних виставках: колишній 

„остарбайтер“ не має права на зарубіжні поїздки. Подорож до Лібенау у 2002 році стає його 

першим виїздом за кордон.  

Історія пошуку. У 2001 році Іван Дудар написав лист у німецьке село Лібенау з 

проханням надати підтверджуючий документ про його працю на пороховому заводі фірми 

«Айбія». Через 57 років після звільнення з «табору для остарбайтерів» у 2002 році він 

приїздить у Німеччину на запрошення Мартіна Гузе, виконавчого директора спілки 

«Документаційний центр історії порохового заводу Лібенау», яка займається дослідженням 

історії порохового заводу та таборів підприємства. Іван приїде ще двічі до Нижньої Саксонії 

у 2005 та 2006 роках. Він був ініціатором проведення зустрічей з німецькими та 

українськими школярами, з іншими колишніми примусовими працівниками з України, 

Польщі та Нідерландів. Разом колишні підневільні робітники відвідують територію 

порохового заводу, де й досі стоять близько 400 цехів та бункерів. До самої своєї смерті у 

2008 році Іван Дудар наполегливо проводив ідею про необхідність створення музею в 

Україні про примусових робітників із Шосткинщини. Фактично реалізація проекту 

меморіально-освітнього комплексу «Родинна пам'ять» - це виконання символічного заповіту 

Івана Дударя.  

 

 

 

МАРІЯ ДОЦЕНКО (1923 – 2013) народилась у 1923 р. у селі Ображіївка. Після семи 

класів сільської школи продовжила навчання в училищі та працювала лаборантом на 

Шосткинській фабриці кіноплівки №6, згодом – у друкарні газети «Зоря».  

Улітку 1942 р. була примусово вивезена на роботу до Німеччини. Потрапила на 

пороховий завод фірми «Айбіа» поблизу сіл Штаєрберг та Лібенау. До травня 1945 р. 

працювала на пресі різальницею пороху.  

У таборі панувала атмосфера жорстокості й наруги. За робочими наглядали не тільки 

німці, а й «поліцаї» із примусових робітників. За це вони  жили в окремих кімнатах, могли 

одружуватись та заводити дітей, діставали кращі харчі. Коли у квітні 1945 р. британські 

війська звільнили табір, невільники раптом опинились без контролю і чинили самосуд над 

табірними поліцаями. Одного з них розстріляли, другого задушили, а третього залишили 

жити, оскільки він упродовж трьох років все ж намагався захищати та допомагати своїм 

землякам.  

Зі Штайєрберга, що у Нижній Саксонії в Західній Німеччині, Марію перевезли до 

Магдебурга, на Схід Німеччини в радянську зону окупації. З травня по листопад 1945 р. вона 

повинна була допомагати у демонтажі німецького військового заводу, обладнання якого 

мало бути вивезене до СРСР. На цій роботі вона познайомилася з майбутнім чоловіком , 

який перед тим також був примусовим працівником у Штайєрберзі і трохи пізніше прибув до 

Магдебурга.  

Після повернення на батьківщину, жили у селі Собічево де організували швейну 

майстерню. Пізніше Марія працювала у лісництві та у школі прибиральницею. У 1964 р. 

родина перебралась до Шостки і збудувала власну хату. Там Марія пропрацювала 27 років у 

дитячому садку № 4 пралею. 

 

 

 

ВОЛОДИМИР КОРОТКОВ (1922 – 2013) народився 1922 р. у селі Осов Чернігівської 

області. Потім родина переїхала у Шостку. Батько Володимира був активним членом 

більшовицької партії, секретарем сільради, мама була домогосподаркою. У родині було ще 

два молодші сини – Іван і Петро. У 1931 р. родина переїхала до Шостки. Батько працював на 

фабриці кіноплівки №6 завідуючим транспортом. Під час нацистської окупації родина 

Короткова перебувала на «особливому обліку», як родина комуніста. У серпні 1942 р. 

вивезли на роботу до Німеччини Володимира. Пізніше із родини забрали на примусову 

роботу і меншого Петра, який загинув під час втечі. Володимир потрапив на порохову 



фабрику фірми «Айбіа» поблизу сіл Штаєрберг та Лібенау. Від самого початку став всіляко 

шкодити на виробництві, псувати станки, інструменти. «Но, вредить же надо было... Что ж 

я против своих порох буду делать?! Меня это мучило, здорово мучило…» За це Короткова 

неодноразово карали, а одного разу він отримав 25 ударів резиновою палицею. В екзекуції 

брали участь також і табірні поліцаї, серед яких були земляки. «Тогда полицай Зубченко 

вытягивает меня из толпы, растягивают вдвоем меня на этой скамейке вдоль, один 

садится мне на вытянутые руки и держит за голову, а второй на ноги, и сам «лагерь-

фюрер», закатал рукава своего фашистского мундира начал бить меня резиновой палкой, 25 

обещанных ударов». Володимир ледве вижив, довго хворів, до кінця життя мав проблеми зі 

слухом.  

Після визволення табору британськими військами, з 26 квітня до 12 червня 1945 р. 

Володимир у складі англо-американських військ брав участь в очищенні території від 

залишків озброєних німецьких формувань.   

У червні 1945 р. його призвали до Радянської армії, служив у ремонтній частині 

танкових військ до 1954 р. Через проблеми зі здоров’ям (наслідки побиття у таборі 

Штаєрберг) Короткова комісували з армії інвалідом 3-ї групи. Повернувся у Шостку, 

працював на заводі «Зірка» до виходу на пенсію. 

 

 

ТЕТЯНА ТА ПЕЛАГЕЯ ОСНАЧІ 

У родині Михайла та Анастасії Оснач було четверо дітей: син Віталій 1918 р.н., 

Тетяна (1922 р.н., вона є на фото випуску Івотської школи), Пелагея (1923 р.н.) та Марія 

(1924 р. н. також є на фото випуску 1939 р. Івотської школи).  

У червні 1942 р. старших сестер, як і багато молоді з Івота, вивезли до Німеччини. 

Тетяна та Пелагея потрапили працювати на пороховий завод фірми «Айбія» поблизу сіл 

Штаєрберг та Лібенау. Тетяна тяжко працюючи на пороховому заводі «Айбія» у 1943 р 

(через 9 місяців) захворіла на туберкульоз. Про це вона писала у своїх листах до батьків та 

молодшої сестри Марії (представлені на диску). Останні свої дні Тетяна перебувала у 

санаторії для переміщених осіб в насленому пункті Бад Ребург. Померла 2 липня 1945 р.  

Пелагея повернулася після війни наприкінці 1945 р. Спочатку її затримали у 

радянському фільтраційному таборі на території Німеччини, оскільки вона самостійно їхала 

до СРСР, а не організованою групою. Тому її запідозрили у шпіонажі та в тому, що вона 

добровільно поїхала до Німеччини. Незабаром до табору потрапив один італієць із колишніх 

працівників заводу у Штайербергзі, який впізнав Пелагею і дав свідчення, що вона була 

примусовим працівником заводу. Тільки після цього її звільнили і вона повернулася додому. 

Але і тут в Шостці її багато років по війні неодноразово визивали до НКВС і проводили 

допити і перевірки. Про це свідчить фільтраційна справа на Пелагею Оснач, яка зараз 

зберігається в Сумському обласному архіві (ф. 7641, Oп 54, спр. 599). Із записів свідчень 

Пелагеї можна реконструювати події так. Тетяна до часу звільнення табору була дуже слабка 

і вже вмирала, але благала сестру не залишати її і спробувати будь-якими шляхами вивезти 

на батьківщину. «Хочу померти на порозі рідної хати», - плакала вона. Після того, як 

англійці звільнили табір, Пелагея залишилася з вмираючої сестрою, а не поїхала разом з 

усіма. «Англійці надали автомобіль для хворих. (...) Я поїхала з нею [у санаторій Бад Ребург] 

щоб бути поряд із сестрою. Я працювала там до 02.07.1945 як медсестра. У нас була окрема 

кімната в лікарні. Таню лікували італійські лікарі під контролем англійських лікарів. 

Керівником санаторію тоді був серб, ім'я я не знаю. 2 липня 1945 року моя сестра померла, і 

я її там поховала. Після її смерті, через 4 дні мені надали автомобіль, щоб я могла поїхати у 

радянську окупаційну зону до збірного табору»  

Після повернення в Івот Пелагея вийшла заміж за свого односельця Віктора Рагутько, 

та виїхала згодом до Кривого Рогу де і прожила все життя і повернулася на батьківщину 

тільки в старості. Марія Михайлівна Оснач (Денисенко) померла в 1976 році. У селі Івот 

мешкає її дочка Надія Василівна Куриленко, яка допомогла реконструювати історію сестер 

Оснач. 

 



Дослідник історії порохового заводу фірми «Айбіа» Мартін Гузе у 2009 р. працював у 

Державному архіві Сумської області, де його увагу привернули дві поштові картки 1943 р. 

Тетяни Оснач до батьків та сестри Марії, потім йому вдалося отримати і ознайомитися з 

фільтраційною справою Пелагеї Оснач. У 2010 р. він знайшов у книзі реєстрації поховань 

кладовища селища Бад Ребург прізвище Тетяни Оснач (Osnatz). Паралельно велися пошуки 

родичів сестер Оснач у селі Івот. У 2011 році під час проведення наукової зустрічі 

українських, білоруських та німецьких істориків на кладовищі Бад Ребург дослідники 

відшукали могилу Тетяни Оснач (фото на диску).    

 

 

 

 

СТЕПАН САДОВИЙ (1922 – 1989) народився 14 серпня 1922 року у селі Ображіївка. 

Після закінчення училища, Степан працював слюсарем на фабриці кіноплівки у Шостці. 

З початком німецько-радянської війни у 1941 році був мобілізований до 

винищувального батальйону Шостки, але через стрімкий наступ нацистських військ не встиг 

покинути місто. Під час окупації Степан разом з друзями намагався чинити опір окупантам, 

розповсюджував листівки, збирав зброю. Однак 10 травня 1942 року разом з іншими 

земляками був примусово депортованийна на роботу до Німеччини. Ображіївські хлопці 

працювали на будівництві порохового заводу у місті Бромберг. (див фото на диску) 

«Через жительницу Журу Еккатерину Артемовну в Бромберг пришло письмо, где 

сообщалось, что фашисты расстреляли 18 активистов в Ображеевке, в том числе и моего 

отца и отца моего друга Ивана Вареника. И тогда мы поклялись за их смерть мстить 

фашистам (...) 23 августа 1943 года я узнал о большом разгроме фашистов у Харькова, где 

они потеряли 18 разгромленных дивизий и во все услышанье объявили всем, кто был на 

прогулке. Но не дремало и гестапо. 25 августа я, Вареник, Степанищенко, Саша из 

Махачкалы были арестованы.»  

Почався новий етап поневірянь Степана Садового та Івана Вареника в концтаборах 

Штутгоф (серпень – жовтень 1943), Бухенвальд (жовтень – грудень 1943 р.), Дора (грудень 

1943 – квітень 1945 р.), Берген-Бельзен (5-14 квітня 1945 р.). Концтабір Міттельбау-Дора – 

це великі тунелі в горах, де в умовах надзвичайної секретності виготовлялись ракети Фау-1, 

Фау-2 та реактивні двигуни. Це було справжнє підземне пекло, де ув’язнені жили та 

працювали без сонячного світла, свіжого повітря і води. Степан та Іван були звільнені 

британськими військами у квітні 1945 року. Після повернення в СРСР до 1948 року 

працювали на шахтах Донбасу.  

У 1948 році Степан повернувся в рідне село та одружився із учителькою географії, 

вдовою Надією Омеляніною Побегайло, перший чоловік якої загинув на війні. У 1951 – 

1952 рр. навчався заочно в Путивльському педагогічному училищі. У 1953-1958 рр. 

навчається в Київському державному інституті іноземних мов. Здобув освіту вчителя 

німецької мови, згодом став директором місцевої школи. За його ініціативи у 1970 році в селі 

Ображіївка була збудована нова школа . 

Степан Садовий був свідком на судовому процесі над злочинцями з концтабору 

Міттельбау-Дора, що проходив у 1967-1970 роках в місті Ессен. 

 

 

 

 

ПЕЛАГЕЯ ЧУБУН (СТРУК) (1923–2014). Народилася в селі Івот. У 1939 р. закінчила 

неповну середню школу. Фото її випускного класу з учителями та учнями дивом збереглося 

під час каральної акції німецьких військ у березні 1943 р., коли було вбито понад 300 

мешканців села, спалено багато будинків, у тому числі і хату Пелагеї.  

Сама Пелагея під час нацистської окупації 2 червня 1942 р. була вивезена на 

примусову працю на німецький пороховий завод поблизу сіл Штаєрберг та Лібенау. Життя в 

таборі остарбайтерів та праця на заводі була важкою і виснажливою. Пелагея працювала по 



10 годин кожного дня, окрім неділі. Її завданням було різати порох. Робітники отримували 

їжу протягом дня лише раз, щоденний раціон складався з бурякового супу, шматочка хліба й 

масла. Після звільнення британськими військами деякий час продовжували жити у 

заводському таборі. Збереглося колективне фото на якому Пелагея сидить у центрі у 

«матросці». Колишні остарбайтери вже значно краще харчувалися, могли виходити за межі 

табору, але британські військові наполягли, щоб вони продовжували носити знаки «Ост».  
Пелагея Струк після повернення з Німеччини в серпні 1945 р пішла працювати разом з 

батьками в колгосп села Івот «Прогрес», в польову бригаду - серпами жали ячмінь по кутах 

поля, там де не захоплював комбайн. (В трудовій книжці це не зазначено, тому що Пелагея 

офіційно в конторі колгоспу не оформлялося). Її рідні сестри працювали в Шостці, умовили 

влаштуватися на роботу в місті, щоб вона могла отримувати зарплату і нормально 

одягнутися, тому що в колгоспі грошей не платили, а все майно родини згоріло під час 

каральної акції німецьких військових в окупацію. 

На шосткінські військові заводи репатріантці влаштуватися було важко, тому Пелагея 

написала заяву на Шосткинське торфопідприємство. Заява була написана грамотно, гарним 

почерком і її зарахували з 23 серпня 1945 р працювати спочатку на вагову – відпускати торф, 

а потім у контору табельником і секретарем (за сумісництвом). До її обов'язків також 

входило отримувати в міському картбюро (яке знаходилося в центрі міста – приблизно там, 

де зараз розташований магазин «Центральний») хлібні картки і видавати їх робочим (штат 

торфопідприємства в той час налічував близько 600 чоловік). 

Зі своїм чоловіком Іваном Андрійовичем Чубуном Пелагея познайомилася в 1946 році, коли 

він також прийшов працювати на торфопідприємство після демобілізації. У цьому ж році 

вони одружилися. На торфопідприємстві Пелагея працювала до 18 вересня 1951 р. 

Звільнилася за власним бажанням бо треба було доглядати за маленькими синами - Леонідом 

(1947 р.н.), Олександром (1949 р.н.) та Петром (1951 р.н.) 

А потім народилися ще дві дочки: Ніна (1953 р.н.) і Тетяна (1962 р.н.). У 2011 році отримала 

почесне звання «Мати-героїня». 

Коли діти підросли Пелагея Михайлівна пішла працювати у 1967 р. (до пенсії 1975 р.) 

продавцем у хлібний кіоск у Лазарівці. Потім тимчасово працювала касиром і 

прибиральницею кінотеатру «Супутник» у Лазарівці. На початку 1990-х у магазині № 35 у 

Шостці, соціальним працівником у відділі соціального забезпечення Шосткинського 

міськвиконкому. Турбота про велику родину, робота не завадили Пелагеї Михайлівні 

реалізувати свої творчі нахили. Вона залюбки вишивала та багато років співала у 

фольклорному колективі.  

 


