
Депортація робочої сили до нацистської Німеччини 
 

 

Документ №1 

Оголошення генерального комісара генеральної округи «Київ» про умови виїзду 

робітників на роботу до Німеччини 

Не пізніше 15 січня 1942 р. 

 

Всі чоловіки й жінки міста Києва, які до сьогоднішнього дня зголосилися, щоб 

працювати в Німеччині повинні з’явитися від 16 до 19 січня 1942 року о 9 годині ранку на 

Біржу праці міста Києва для лікарського огляду. 

Вже в четвер 22 січня 1942 року, особи, які пройшли лікарський огляд, від’їжджають 

до Німеччини. 

Біржа праці і далі просить зголошуватися для від’їзду до Німеччини. Жінки можуть 

від’їжджати негайно. 

Чоловіки, які зголошуватимуться з сьогоднішнього дня, повинні будуть засвідчити 

перед Біржею праці, що вони шість тижнів – починаючи з 15 січня 1942 року – працювали на 

будівництві мостів на Дніпрі. 

Доказом служить свідчення, видане або організацією Тодта, або державною 

залізницею. 

Якщо ви, чоловіки Києва, доведете на будівництві київських мостів, що можете й 

хочете працювати, тоді й ви, як і особи, що виїжджають з першою партією, можете їхати до 

Німеччини. Тоді зголошуйтесь до Біржі праці.  

Робітники на будівництві мостів будуть забезпечені опалюваними приміщеннями і 

постачанням. 

Генералькомісар Києва І. Ф. Квітцрау.  

(Науково-довідкова бібліотека центральних державних архівів України - 3542 л.) 

 

 

Документ №2 

Розпорядження райхскомісара України Е. Коха для генералкомісарів з роз’ясненням 

особливостей вербування робочої сили для Райху за роками народження 

 

 

20 березня 1943 року 

Копія. 

Райхскомісар України        Рівне 20.03. 1943 р. 

Відділ ІІ (Праці) 5472 

 

Тільки для службового користування 

Для генералкомісарів 

Київ, Луцьк, Житомир, Миколаїв, Дніпропетровськ, Мелітополь 

Відносно: Вербування до Райху за роками народження. 

 

Кількість доставленої з січня 1943 року робочої сили для Райху є надзвичайно малою, 

що беручи до уваги вирішальне значення для війни цього заходу, необхідно здійснити зміни 

в обліку та вербовці робочої сили порівняно з минулим роком. Тому я наказую: 

На основі моєї третьої постанови про виконання розпорядження міністерства 

окупованих східних територій про впровадження обов’язку праці в окупованих східних 

областях від 19.12. 1941 року у формулюванні 16.11.1942 року слід розуміти як негайне 

відбування трудового обов’язку всіма місцевими жителями років народження 1923 по 1925 

обох статей. В оголошеннях та пропагандистських об’явах необхідно безумовно уникати 

представляти метою цих заходів лише вишукування робочої сили для Райху. Це необхідно 



викладати швидше як залучення (за п.1 постанови) до завдань, необхідних безпосередньо для 

відбудови економіки та міст, але також частково для роботи в Райху.  

Оскільки до цього часу не маємо у моїх службових інстанціях вичерпної статистичної 

документації, необхідно шефам районів та старостам задокументувати, негайно 

зареєструвати працездатне населення, особливо років народження 1922-1925. Також скласти 

списки окремо чоловіків та жінок з більш точними назвами місцевостей і ці списки 

прискорено через гебіткомісара передати до бірж праці. Середня чисельність кожного року 

народження повинна становити 2 відсотка від загальної кількості населення. Таким чином 

число зобов’язаних до праці 1923-1925 років народження становитиме приблизно 6 відсотків 

населення. У випадку, коли статистичні повідомлення шефів районів та старост не 

відповідатимуть очікуваній кількості мобілізованого населення, необхідно включити сюди 

також стільки осіб 1922 року народження, щоб поставлений контингент для кожної 

місцевості становив приблизно 6 відсотків населення. Призив відбуватиметься строком на 2 

роки. 

На основі тексту цього розпорядження гебіткомісари повинні скласти оголошення про 

трудову повинність та початок вербування, в якому необхідно коротко викласти суть і мету 

цього заходу. Відразу після оголошення необхідно розпочати вербування в збірному пункті 

або таборі. Тут важливо забезпечити, щоб відправка підготовленої робочої сили в Райх 

відбувалася із вербовочних пунктів з необхідними речами та після проходження медичного 

огляду.   

Будь-які попередні звільнення від мобілізації на роботу через бронювання або 

приналежність до певних соціальних груп вже не діють. Єдиним виключенням залишається 

лише завірена лікарем довідка про непрацездатність. Якщо у одиничному випадку ключові 

кадри дійсно потрібні, то їх мусить замінити для відправки в Німеччину другорядна робоча 

сила наступної старшої вікової групи. Про такі виключення, які дійсно повинні 

обмежуватися одиничними випадками, має вирішувати гебіткомісар, а звільнені групи 

робітників повинні мати персональні документи. 

На старост та гебіткомісарів покладається відповідальність за правильність і повноту 

складених списків. Необхідно організувати проведення вибіркового контролю робітників, які 

отримали звільнення від мобілізації. 

Початок призиву, обліку та транспортування представників цих років народження  

негайно розпочнеться у містах та в зоні ІІІ (див мій указ ІІІ Е від 15.3.1943 р.) а в зоні І та ІІ 

(див наступні накази) розпочнеться безпосередньо після закінчення весняної сівби.  

Я очікую, що ви з особистим завзяттям візьметеся за вирішення цього 

найважливішого для війни завдання. Відповідно до мого розпорядження, щоб прийняти 

правила впровадження, щоб забезпечити швидке і плавне управління. Прошу доповісти в 

найкоротші терміни про успішне завершення та статистичні результати цього заходу 

Гебіткомісари негайно забезпечуються відповідними інструкціями. 

 

Підпис Е. Кох 

 

(Переклад Т.Пастушенко) 

(ЦДАВО України) 

 

 

Документ №3 

Доповідна записка старшого лейтенанта охоронної поліції Кюппера про супровід 

потягу з примусовими робітниками до Німеччини. 13.07.1943 р.  

«16 червня 1943 року о 7.45 поїзд з цивільними робітниками номер 32119 рушив за 

вищеназваним маршрутом. Чисельність транспорту становила 2063 особи, з них близько 

1400 жінок з дітьми, решта – чоловіки. Воєнізована охорона складалася з: 1 офіцер, 

керівник ешелону, 1 старший секретар поліції, 3 зондерфюрери, 3 майстри поліції охорони 

та 125 унтерофіцерів та рядового складу Вермахту, поліції а також 8 санітарів і 

додатково 2 українських лікарки. Рядовий склад розмістився у вагонах по 2 і більше чоловік, 



залежно від величини вагону. Решта утворили резерв, який розташовувався в останньому 

вагоні і мав доручення попереджати спроби втечі за будь-яких обставин. 

Поблизу Козятина декілька українців та українок вже здійснили вдалу спробу втечі 

через люк вагону. Втікачів могло бути й більше, щоб запобігти цьому 4-х було розстріляно. 

[…] 22.06.43 о 3.45 транспорт прибув до Байтіггайма і був переданий до місцевого 

розподільчого табору. Під час всієї подорожі, разом із 6 хворими, зникло 48 чоловіків та 

жінок»  

(ЦДАВО України) 

 

 

Документ №4 

Лист Головнокомандування сухопутних військ (начальник з питань армійського 

спорядження та командувач військами запасу) до Міністра райху з питань зброї та 

боєприпасів проф. Лєнеманна від 7 серпня 1942 року: 

Таємно 

Стосовно: Робота росіян 

На початку квітня цього року місцева служба розпочала вербування на роботу 

російських робітників з району порохового заводу Шостки. На даний час набір завершено. 

Всього на підприємства з виробництва пороху та вибухівки під кураторством 

Головнокомандування сухопутних військ, було направлено 

4 532 російських робітники (2708 чоловіки та 1824 жінки). 

Далі надсилаю короткий звіт про стан справ на теперішній момент. 

[…] 

За дорученням 

Циммерманн 

 (переклад Л.Даниленко) 

Архів Документаційного центру «Порохова фабрика Лібенау». Оригінал Німецький 

федеральний архів у Берліні (R 41/269, арк. 186) 

 

 


