
Система примусової праці нацистської Німеччини 

(пояснення до ілюстративного матеріалу) 
 

  
Розпізнавальний знак «OST», тобто «Ostarbeiter», у перекладі «східний робітник», який у 

нацистській Німеччині зобов’язані були носити особи, депортовані з окупованих територій 

СРСР. 1942-1945 рр. 

Знак був розроблений відомством райхсфюрера СС і шефа поліції Г. Гіммлера для 

позначення дискримінаційного та відмінного від інших іноземців соціально-правового 

становища остарбайтерів у Третьому райху. На 30.09.1944 р загальна кількість остарбайтерів 

становила 2 461 163, а за весь період Другої світової війни було їх залучено до роботи 

2 775 000 (із загальної кількості 8 435 000 іноземних робітників). 

 

 

 

 
 

 

19 червня 1944 р. розпорядженням поліції синьо-білий знак «ОSТ» формально замінили на 

овальні нашивки з національною символікою українців, росіян і білорусів, які треба було 

носити на одязі на лівій руці. Але у більшості випадків примусові робітники продовжували 

носити остарбайтерський знак «ОSТ». 

 

  



Трудова книжка для іноземця. 1944 р. 

Цей документ був запроваджений для остарбайтерів 1 травня 1943 р. У ньому записувалися 

основні біографічні дані робітника, його місця праці, прізвища роботодавців. Окремі 

сторінки відводилися для відміток лікарських оглядів, офіційних записів. Трудова книжка 

іноземця як правило зберігалася у керівництва підприємства, або на біржі праці, і не 

видавалася на руки робітникові. 

 

 

 
 

Робоча картка остарбайтера. 1943 р. 

Цей документ свідчив про місце роботи остарбайтера. Він видавався на руки 

робітникові і давав право пройти шлях від табору до підприємства. Ідентичні робочі 

картки були у польських робітників. (Документаційний центр порохового заводу 

Лібенау; Мартін Гузе) 

  



 
 

Інструкція №1 Німецького трудового фронту для керівників таборів для 

остарбайтерів про організацію нагляду й контролю за примусовими 

робітниками, їх побуту, харчування та дозвілля. 1942 р. (ЦДАВО України, ф. 3676, 

оп.4, спр.311 – арк.132-134.) Див. повний текст цього документа у файлі «Тексти 

документів». 

 

 
 

Циркуляр Німецького трудового фронту в Берліні від 14 вересня 1942 р. про заборону 

остарбайтерам виходити за межі табору, з’являтися в громадських місцях та здійснювати 

покупки в будь-яких магазинах Німеччини. (ЦДАВО України, ф. 3676, оп.4, спр.311 – 

арк.145.) Див. повний текст цього документа у файлі «Тексти документів». 

  



  
 

Лист Головнокомандування сухопутних військ (в особі начальника з питань 

армійського спорядження та командувач військами запасу) до Міністра райху з 

питань зброї та боєприпасів проф. Лєнеманна, в якому повідомляється про 

вивезення робітників із Шостки і Німеччину та жахливі умови проживання та 

праці цих робітників на пороховому заводі фірми Айбіа поблизу села Лібенау. 

7 серпня 1942 року. (Архів Документаційного центру «Порохова фабрика Лібенау». 

Оригінал Німецький федеральний архів у Берліні (R 41/269, арк. 186) Див. повний текст 

перекладу цього документа у файлі «Тексти документів» 

 

 

 
 

Перепустка порохового заводу фірми «Айбіа», який розташовувався між селами 

Лібенау і Штаєрберг, що належала Івану Степанцову із с. Чапліївка 1942 р. (Архів 

Документаційного центру «Порохова фабрика Лібенау».) 

 


