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Документ № 1 

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.  

«Повторно звертаюсь з настійливим зауваженням щодо суворої заборони 

остарбайтерам робити покупки у будь-яких магазинах. Натомість останнім часом 

усі служби спостерігали, що чоловіки та жінки залишають табір без дозволу та без 

нагляду, щоб придбати собі додаткові продукти харчування та інші речі щоденного 

вжитку. 

Власникам магазинів наказано в жодному разі не продавати товари 

остарбайтерам. Попри всі вказівки партійних та державних органів остарбайтери 

продовжують заходити у громадські заклади харчування та місця відпочинку 

(зоопарк, народні гуляння у Трептові та інше). Звертаюсь до керівників 

підприємств та їхніх заступників з вимогою не допускати таких випадків та 

неухильно дотримуватись розпоряджень вищих органів влади» 

(ЦДАВО України, ф. 3676, оп.4, спр.311 – арк.145.) 

 

 

 

Документ № 2 

Інструкції Німецького трудового фронту для керівників таборів для 

остарбайтерів 1942 р. про організацію нагляду й контролю за примусовими 

робітниками, їх побуту, харчування та дозвілля.  
1. Загальне: Метою нагляду за остарбайтерами є підтримання продуктивності 

праці та бажання працювати. З одного боку це встановлення абсолютної дисципліни та 

виконання їх трудового обов’язку, з іншого боку не можна допускати розглядати їх як 

об’єкт експлуатації і не доводити до свавілля по відношенню до них.  

2. Табірний розпорядок 

Табірний розпорядок для остарбайтерів ще досі не в усіх таборах остарбайтерів 

поміщений на дошці оголошень (отримати можна в арбайтзамті). Це необхідно негайно 

виправити. Правила проживання та табірний розпорядок для інших груп іноземних 

робітників слід вилучити з таборів для остарбайтерів. З іншого боку, табірний розпорядок 

для остарбайтерів не повинен висіти на території табору, де проживають інші групи 

іноземців, зокрема, українці з генерал-губернаторства.  

3. Поводження. Необхідно ще раз наголосити, що до остарбайтерів потрібно 

ставитися суворо, але безумовно справедливо. Побиття та інші тілесні покарання 

потрібно облишити. – Якщо дисциплінарних повноважень  керівництва табору 

недостатньо, слід повідомляти поліцію, яка виконає всі необхідні покарання. 

Для виховання та згуртування табірного колективу необхідно, щоб кожен 

остарбайтер все більше прагнув до індивідуальної відповідальності. Найдієвішим 

виховним методом є надання або ненадання права виходу за територію, причому 

кількість тих із них, кому забороняється залишати табір, потрібно утримувати в певних 

межах. 

6. Харчування 

Остарбайтери надзвичайно багато їдять. Доцільному та смачному 

приготуванню їжі слід відводити велике значення. Тому у положеннях про харчування 

остарбайтерів не слід дріб’язкувати з нормами, якщо, наприклад, місцеві можливості 

дозволяють додатково роздобути (нерозподілені) продукти. Так само в таборах для 



остарбайтерів необхідно проводити постійний контроль ваги продуктів, що 

поставляються. Точний контроль на кухні – це обов’язок. На дошці оголошень 

вивішувати німецькою, українською та російською мовами норми використання 

продуктів та меню. За зберігання картоплі, капусти, буряка в зимовий період потрібно 

потурбуватись особливо. 

(ЦДАВО України, ф. 3676, оп.4, спр.311 – арк.132-134.) 

 

 

 

Документ № 3 

Витяг з Інструкції Німецького трудового фронту для 

керівників таборів для остарбайтерів 1942 р. про правила 

поштового листування остарбайтерів.  
3. Поштовий зв’язок: Поштовий зв’язок для остарбайтерів є дозволеним 

в обидві сторони та повинен всіляко підтримуватись керівництвом табору в 

інтересах вербування, а також для підтримки загальних настроїв на Сході. 

Кожен остарбайтер має право писати двічі на місяць. При цьому розроблено 

різні зразки як писати, залежно від того, проживають родичі (одержувачі) в зоні 

цивільної чи в зоні військової адміністрації.  

2. Поштові картки та листи повинні бути написано чітко й розбірливо, та 

займати максимально 4 сторінки. […] 

В. Для поштового зв’язку з населеними пунктами в зоні військової 

адміністрації, тобто в тиловій прифронтовій зоні, дозволені тільки поштові 

картки зі зворотною відповіддю з надрукованими поштовими марками 

(внутрішні тарифи). Їх отримують начальники таборів на поштамтах.  

Остарбайтер повинен тільки чітко й розбірливо латинськими літерами 

заповнити своє ім’я та прізвище як відправник, а також на сторінці для відповіді. 

На обох частинах картки ставиться штемпель табору, на якому видно точну 

назву табору та поштову адресу.  

Начальники таборів відповідальні за те, щоб остарбайтери писали не 

частіше двох разів на місяць. 

Листування по Німеччині дозволене. Його треба звести до мінімуму (по 

можливості тільки з членами родини). Цю пошту також слід здавати начальнику 

табору. 

(ЦДАВО України, ф. 3676, оп.4, спр.311 – арк.132-134.) 

 

 

 

 

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. 

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 Німецький 

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


