
Доповідна записка старшого лейтенанта охоронної поліції Кюппера 

про супровід потягу з примусовими робітниками до Німеччини 
13 липня 1943 р. 

 

Старший лейтенант Кюппер охоронної поліції Києва 

 

Київ 13 липня 1943 року 

Доповідна записка 

Про транспорт з цивільними робітниками 

номер 32119 

від 16 червня 1943 року 

 

Відправлення з Києва: 16.06.[19]43 [р.] о 7,45 

Прибуття в Байтіггайм: 22.06.[19]43 [р.] о 3-й годині 45 хвилин 

 

Маршрут поїздки: Київ-Фастів-Козятин-Жмеринка-Перемишль-Кьонігсцельт-

Дрезден-Заальфельд – Нюрнберг – Байтіггайм. 

 

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 та решта – чоловіки. Воєнізована охорона складалася з: 1 офіцер, керівник 

транспорту, 1 старший секретар поліції, 3 зондерфюрера, 3 майстра поліції охорони та 125 

унтерофіцера 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. Після детального інструктажу 

членів воєнізованої охорони про їх обов’язки, розпочався від’їзд. На шляху поблизу Козятина 

декілька українців та українок вже здійснили вдалу спробу втечі через люк вагону. Перед їх 

втечею вони сварилися між собою, сварка перейшла в удаване насильство. Більша частина 

добродушних і не знайомих з підступністю українців солдатів – почали улагоджувати 

суперечку. Цим випадком і скористалися втікачі й зникли під час поїздки через люк вагону. 

Втікачів могло бути й більше, щоб запобігти цьому 4-х було розстріляно. У Козятині потяг 

довго стояв внаслідок перевірки (контролю) за відпусками. Черговий фельдфебель Діль 

вимагав вишикувати команду забезпечення і перевірив право відпустки окремих 

військовослужбовців. Він відсторонив 17 військовослужбовців. Тільки на моє заперечення, що 

стоїть питання охорони транспорту, він відступив (відстрочив повернення). 17.06.[19]43 року 

в 19.45 транспорт прибув до Жмеринки, де українці отримали гаряче харчування. Далі 

відправлення на Перемишль відбулося о 21 годині 45 хвилин. Під час поїздки тяжко захворіло 

6 осіб, яких направили до лікарні Перемишля. Транспорт був переданий для дезинфекції у 

Перемишлі 18.06.[19]43 [р.] об 0.30 годині. Воєнізована охорона після пересильного табору 

була скорочена для подальшого слідування на 1 керівника транспорту та 47 осіб. Подальше 

слідування транспорту від Перемишля розпочалося 19.06.[19]43 [р.] о 9.45. В Конігцельті 

20.06.[19]43 [р.] відбулася видача гарячого та холодного харчування. Видачею продовольства 

керували виділені від пересильного табору в Перемишлі спеціальні керівники. Подальша 

поїздка здійснювалася без порушень. Видані на проміжних станціях продукти харчування 

були достатні і якісні. 22.06.[19]43 [р.] 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. 

Спостереження і зауваження: 

Щоб скоротити до мінімуму втечі робітників в межах України та Генерального 

Губернаторства необхідно безумовно замонтувати люки в вагонах. Надалі необхідно надати 

відра з водою, так як українські робітники на кожній зупинці від великої нестачі з будь-якою 

посудиною біжать до водопроводів. Устаткування у кожному вагоні туалетів так само 

потрібно, оскільки зали вокзалів в неймовірний спосіб будуть забруднюватися робітниками. 



 

Обер-лейтенант охоронної поліції 
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Оригінал. Машинопис. 

(Переклад з німецької Т.Пастушенко) 


