
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. 

Уся робоча сила, набрана Головнокомандуванням, за медичним 
висновком відповідних відомств, заводських лікарів тощо, перебувала у 
доброму фізичному стані та спочатку була цілком позитивно налаштована 
на працю. Інші відомства, що контролювали перевезення, а також 
керівники фірм, теж були приємно здивовані надзвичайно якісним 
людським матеріалом. Майже всі реєструвались на роботу, підкреслюючи, 
що вони виявляють бажання працювати в Німеччині й старатись 
якнайкраще, щоб тільки комунізм не повернувся на їхню батьківщину 
(Україну). – Треба ще зауважити, що частина цих українців в рідних краях 
служили міліціонерами та разом з німецькими військами боролись проти 
партизанів, батьки та брати цих людей частково ще й зараз воюють з 
партизанами. 

На противагу до харчування в таборах французів, поляків та інших 
харчування українців значно гірше та повністю недостатнє. З боку 
Німецького Трудового фронту, який займається функціонуванням таборів, 
було визнано факт, що харчування російських робочих настільки погане, 
що найпізніше через два місяці слід очікувати повного виснаження 
росіян,задіяних на виробництві. У висновку лікаря заводу «Динаміт АГ 
Крістіанштадт» зазначається, що «на прийом щодня приходять 10-15 
українських робітників, які скаржаться у більшості випадків на набряки 
гомілки та стопи. Вже траплялись випадки цинги. Ці захворювання – 
наслідок недостатнього харчування. При теперішньому раціоні слід 
побоюватись того, що невихід на роботу серед українських робочих помітно 
зросте».  

Проведена нещодавно інспекція Табору для росіян фірми 
«АйбіяГмбХ» в Лібенау показала такий самий стан справ. На цей завод 
Головнокомандуванням сухопутних військ було доставлено на роботу 
близько 700 росіян з Шостки. З гарячої їжі вони майже весь час отримують 
варену кормову ріпу або варене бадилля з ріпи. Окрім роботи на заводі, яку 



мусять виконувати росіяни, вони ще повинні кожного дня пішки йти 18 км з 
табору на завод, що при описаному вище харчуванні є надалі неможливим. 

У підсумку слід сказати, що ситуація з харчуванням та душевний стан 
росіян – а кількість випадків самокаліцтва зростає – настільки 
незадовільний, що неминуче слід очікувати втрати працездатності цих 
близько 4,5 тисяч робітників, тобто відповідного простою виробництва у 
найближчому майбутньому, якщо не буде вжито термінових заходів. 
Враховуючи накази і вимоги фюрера щодо збільшення потужностей, 
довести до зупинки виробництва в такому масштабі буде безвідповідально.  

Посилаючись у зв’язку з цим на лист голови комітету MXX, 
гендиректора д-ра Маттіаса, до генерального уповноваженого з 
працевикористання гауляйтера Заукеля від 20.6.42, копію якого отримало 
Ваше відомство, звертаюсь з проханням негайно вжити необхідних заходів 
з метою запобігання подальших втрат робочої сили. 

За дорученням 

Циммерманн 

 (переклад Л.Даниленко) 
Архів Документаційного центру «Порохова фабрика Лібенау». Оригінал 
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