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Місця нацистського терору на території Дніпропетровської та
Запорізької областей, 1941–1944 рр.

12 серпня 1941 р. на територію
Дніпропетровської області ввійшли німецькі
війська, а 26 серпня танкова група під
командуванням Е. Клейста захопила м.
Дніпропетровськ. 4 жовтня після
півторамісячної оборони німці окупували м.
Запоріжжя. Спочатку керівництво в областях
належало військовим адміністраціям, а з 15
листопада було запроваджено цивільне
управління і встановлено адміністрацію
рейхскомісаріату «Україна». На території
Дніпропетровської та частини Запорізької
областей (загальна площа – 52,398 кв. км,
населення – 2 тис. 373 осіб) був утворений
генеральний округ «Дніпропетровськ», що
поділявся на 16 частин. Центром округу стало м.

Дніпропетровськ. Окрім німецького окупаційного апарату німці створили органи
місцевого самоуправління – громадські, районні, сільські та міські управи. Восени 1942
р. інша частина Запорізької області відійшла до генерального округу Таврія-Крим із
центром у м. Мелітополь.

Першими заходами окупаційної влади на території двох областей стали
цілеспрямований розшук та розстріли «носіїв політичної влади» – вищого партійно-
радянського керівництва, політпрацівників та чекістів. Зокрема, 6 червня 1941 р. у
спеціальній інструкції про поводження на захоплених територіях проголошувалося, що
основне завдання вермахту полягає у фізичному знищенні усіх військових комісарів.
Восени практично в усіх населених пунктах генерального округу відбулися арешти та
страти.

Колишніх комуністів, для підтвердження визнання нацистського режиму й готовності
жити відповідно до його вимог, змушували зареєструватися і час від часу проходити
перереєстрацію. Така згода суперечила заклику Сталіна не визнавати окупаційну владу
та боротися з нею. Проте Сталін був далеко, а німці – поряд, тому багато комуністів
змушені були йти в гестапо й заявляти про себе. Окрім того, в нових умовах приховати
свою приналежність до компартії було неможливо. На комуністів постійно доносили
сусіди, знайомі, колишні колеги по службі.

Головними інструментами терору на окупованих територіях виступали органи СС,
гестапо, поліція безпеки та СД, охоронна поліція. Остання, підконтрольна міським і
польовим комендатурам, спрямовувала свою діяльність на в’язниці та табори. Окрім
охоронних та допоміжних функцій, охоронна поліція допомагала айнзацкомандам
проводити фільтрацію військовополонених, відбирати «політично небажані елементи»,
виявляти євреїв та інших «расово чужих осіб». Допоміжні війська та поліцейські
формування комплектувалися переважно з місцевого населення. За даними історика
Ярослава Ісаєвича, на території Дніпропетровської області було сформовано 2 козацькі
дивізії чисельністю 15 тис. осіб.

Нацистські насильницькі методи управління окупованими землями нагадували
передвоєнні радянські репресії. Смертні вироки євреям, циганам, партійно-радянським
активістам виносилися не за здійснені злочини, не на підставі слідства та рішень судів, а
за належність до тієї чи іншої категорії ворогів Третього Рейху. Переслідування за
політичними мотивами продовжувалися у 1942–1943 рр. Окупаційна влада жорстоким
терором та каральними заходами реагувала на дії партизан, підпільників, вбивства
солдат німецької армії або службовців окупаційної адміністрації.

Також окупаційна адміністрація, щоб створити поселення німецьких колоністів,
насильно переселяла місцевих жителів. Зокрема, до Дніпропетровська було скеровано 2
тис. німецьких фахівців. У багатьох населених пунктах Генерального округу осіб не-
німецької національності не обслуговували у крамницях, кав’ярнях, перукарнях, їм
забороняли користуватися залізничним транспортом, електрикою, телеграфом, поштою
тощо. Недотримання цих обмежень та заборон суворо каралося. 
Нацисти запровадили колективну відповідальність місцевого населення за будь-яку
«антинімецьку діяльність». За дії окремих осіб карали цілі населенні пункти,
розстрілювали заручників, палили домівки, кидали до в’язниць невинних. У наказі
командуючого 6-ю армією вермахту Рейхенау від 10 жовтня 1941 р. зазначалося, що не
лише проти партизанів, а й проти мирного населення, яке не протидіє диверсіям чи не
повідомляє про них, потрібно вживати радикальних заходів. Безпідставно
заарештовуючи сотні місцевих жителів, окупанти страчували їх за «акти саботажу».
Сподіваючись запобігти проявам опору, нацисти широко застосовували систему
заручництва. Зокрема, 2 грудня 1941 р. у відповідь на «замах проти німецького фюрера»
німці розстріляли 100 заручників, мешканців Дніпропетровська. 24 лютого 1942 р.
нацисти знищили 70 мешканців села Кринички Дніпропетровської області за те, що
хтось поблизу зіпсував телефонний дріт.

Цілеспрямоване винищення євреїв на території двох областей, як і по всій Україні,
окупанти здійснювали шляхом масових розстрілів. Вони провели реєстрацію
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єврейського населення, що стало початком знищення цього народу. Прагнучи розпалити
серед місцевого населення почуття антисемітизму, євреїв оголосили носіями
більшовицької ідеології. 

У жовтні 1941 р. у Дніпропетровську євреїв зібрали біля Головунівермагу в центрі міста і
під конвоєм направили до нагірної частини міста. Тут, на території лісорозсадника,
протягом двох днів, 13–14 жовтня 1941 р., розстріляли 11 тис. осіб, яких потім скинули у
глибоку балку. Щоб заглушити крики жертв, нацисти вмикали двигуни вантажних
автомобілів. Другим великим місцем розстрілу євреїв був протитанковий рів, що
знаходився за 4 км від міста. З жовтня 1941 до жовтня 1943 р. майже щоденно німці
машинами привозили євреїв та розстрілювали їх. 

Наступним кроком нацистів для «остаточного вирішення єврейського питання» стало
виселення уцілілих євреїв до ґетто. У грудні 1941 р. на вулицях Дніпропетровська
нацисти розвісили відозви голови міської управи з оголошенням про те, що євреїв
переселятимуть до окремого кварталу – ґетто. Внаслідок політики Голокосту в 1941–
1943 рр. тут загинуло ще бл. 800 євреїв. За статистичними даними, станом на 1 травня
1943 р. у Дніпропетровську не залишилося жодного єврея.

Співробітники Інституту вивчення Голокосту «Ткума» вважають, що жертвами Голокосту
на території Запорізької області стали 14 тис. 118 євреїв. Їх розстрілювали протягом
всього періоду окупації, але в Запоріжжі найбільше їх знищили саме в березні-травні
1942 р. За свідченням місцевих жителів, євреїв у місті почали реєструвати з 14 жовтня
1941 р., примушуючи носити на лівій руці білу пов’язку зі жовтим кантом та шестикутною
зіркою. 24 березня 1942 р. євреям наказали зібратися біля міської управи начебто для
відправки на роботу до Мелітополя, натомість їх розстріляли в м. Запоріжжя на території
колишнього радгоспу ім. Сталіна.

Розстріл євреїв навесні 1942 р. підтверджують дані переписів населення Запоріжжя,
проведених окупаційною владою. Станом на 18 жовтня 1941 р. на території старої
частини міста мешкало 1 841 євреїв, 26 циганів та 10 караїмів. До 1 травня 1942 р. у
національній структурі міста відбулися суттєві зміни, зокрема зменшилася кількість
циганів до 18 осіб та караїмів до 3, а євреї взагалі зникли із переліку національних груп. 

Найбільшими місцями страт у Запоріжжі були територія колишнього радгоспу ім. Сталіна
(тепер Дослідна станція), у м. Бердянськ – Мерлікова балка, у м. Мелітополь –
протитанкові рови поблизу міста. Каральні заходи здійснювали 6-е відділення поліції,
так звана «кавказька рота», та німецький кавалерійський ескадрон. 

Наприклад, у Мелітополі 8 жовтня 1941 р. окупаційна влада оголосила реєстрацію
єврейського населення міста начебто для переселення, а натомість їх розстріляли в
протитанковому рову біля сіл Вознесенівка та Костянтинівка (німці дали цій місцевості
назву «Сира земля»). Очевидці масових розстрілів євреїв згадують, що спочатку
розстрілювали чоловіків, а згодом жінок та дітей. Тих, кого одразу не вбили, а тільки
поранили, ховали живцем. Місцеве населення згадувало, що ще кілька днів лунали
стогони жертв, а земля начебто рухалася, однак охорона нікого не підпускала. Практично
щодня до протитанкового рову під Мелітополем звозили по 2-3 машини євреїв і
розстрілювали. У результаті таких дій протягом двох років у місті було винищено майже
все єврейське населення – бл. 8 тис. осіб.

У перші дні окупації Бердянська (у той час місто називалося Осипенко) також
розпочався розшук і страти євреїв. За даними Інституту «Ткума», єврейське населення
міста зібрали на Базарній площі, вивезли в Мерликову балку, де за 6 км від міста 900
жінок, старих людей та дітей загнали до стайні, а потім розстріляли. 

На території колгоспу «Заповіт Ілліча» у с. Гуляйполе в протитанковому рову гітлерівці
розстріляли 1 тис. 700 осіб єврейської та циганської національностей. У листопаді 1941
р. до с. Новозлатопіль привезли 800 євреїв зі всього Гуляйпільського району та стратили
у дворі гестапо. Німці повністю знищили євреїв у селах Новодарівка, Приютне, Розкішне
Жовтневої сільради та в селі Жовтневе Запорізької області.

Ліквідовували також ромів, психічно хворих та інших «неповноцінних», з погляду
нацистської влади. Зокрема, у листопаді 1941 р. айнзацкоманда ЕК-6 стратила 800
психічно хворих із 1 тис. 160 осіб, які перебували в психіатричній лікарні
Дніпропетровська. 

Окрім цього, в рамках політики «колективної відповідальності» за «зв'язок з
партизанами» 23 лютого 1943 р. нацисти спалили три села в Межівському районі
Дніпропетровській області – Новогригорівка (загинуло 130 мешканців), Петрівка (30
дворів) та хутір Водолазьке (79 дворів).
Ще одним засобом винищення місцевого населення була організація штучного голоду.
Внаслідок насильницького вилучення продуктів для потреб Третього Рейху, восени 1941
р. у кількох великих містах України, зокрема й у Дніпропетровську, розпочався голод.
Смертність населення також зросла через поширення захворювань (висипного та
черевного тифу, дифтерії, туберкульозу). З осені 1942 р. нацисти почали застосовувати
спеціально обладнані машини – автофургони-«душогуби». У таку «машину смерті»
заштовхували по 60-80 осіб, після чого двері герметично зачиняли, і в кузов автомобіля
по дорозі подавалися відпрацьовані гази. 

Складовою частиною злочинної діяльності окупаційного режиму була жорстока політика
примусової праці. Людський потенціал використовували шляхом насильницького
залучення до робіт безпосередньо в окупаційних зонах та вивезення населення на
примусові роботи до Третього Рейху. Були створені біржі праці. Без їхнього відома не
можна було ні найнятися на роботу, ні звільнятися, ні змінити місце роботи. Перед ними
стояло завдання обліку робочої сили за професійними навичками, досвідом,
здібностями, віком тощо. Умови перевезення остарбайтерів до Німеччини були жахливі:
антисанітарія, людей практично не годували, не надавали медичної допомоги. Таким
чином, 10-20 % робітників помирали ще в дорозі, а тих, хто чинив опір, розстрілювали. За
роки війни з території Дніпропетровської області на примусові роботи до Німеччини було



відправлено 176 тис. 303 осіб, із Запорізької області – 174 тис. осіб. Багато невільників
загинули від важкої праці та знущань.

Вивезення населення на примусові роботи до Німеччини, 1942 р.
Джерело: Фонди Криворізького історико-краєзнавчого музею

Німецькі табори для військополонених на території двох областей від 1941 р.
підпорядковувалися командуючому військами оперативного тилового району групи
армій «Південь». Найбільшими з них були шталаги у Дніпропетровську (348) та Кривому
Розі (338), дулаг у Запоріжжі (182). Вона мали свої філіали в навколишніх містах. У цих
місцях примусового утримання радянські військовополонені фактично були приречені
на довгу, мученицьку смерть від голоду, хвороб і фізичного виснаження. Обідрані,
голодні, хворі полонені справляли гнітюче враження на місцеве населення. Їхній стан не
міг не викликати людського співчуття. До того ж на початку війни в багатьох із
мешканців рідні були мобілізовані, тому люди вбачали в муках та болі ув’язнених
страждання своїх близьких. Мешканці області, як і в інших місцевостях окупованої
України, намагалися допомагати бранцям у різній спосіб. 

За підрахунками Надзвичайної державної комісії зі встановлення та розслідування
злочинів німецько-фашистських загарбників, на території Дніпропетровської області в
роки війни нацисти знищили 78 тис. 118 цивільного населення та 37 тис. радянських
військовополонених; у Дніпропетровську було вбито бл. 60 тис. цивільних. У Запорізькій
області жертвами терору стали 66 тис. 795 цивільних. На думку сучасних дослідників, ці
дані завищені принаймні в два рази. Зокрема, за даними поіменного обрахунку,
проведеного колективом обласного пошуково-видавничого агентства «Книга Пам’яті
України», у Запорізькій області вдалося встановити лише 13 тис. 939 жертв, у т. ч. 5 621
чоловіка, 2 094 жінки, 2 211 дітей, не встановлено прізвищ 4 013 осіб. До них додаються
ще 14 тис. 118 жертв Голокосту та 10 тис. 916 військовополонених (дані Українського
інституту вивчення Голокосту «Ткума»). Є також інформація про жертв серед
циганського населення області – бл. 600 осіб, а також партизанів і підпільників – понад
200 осіб. Серед причин викривлення підрахунків є те, що місцеві комісії часто до жертв
зараховували тих, хто ще не повернувся з евакуації та відсутніх за місцем довоєнного
проживання за іншими причинами. 

Дніпропетровська яма – меморіал на місці
колишнього шталагу № 348 у Дніпропетровську

Дніпропетровська яма – меморіал на місці
колишнього шталагу № 348 у Дніпропетровську

Табори для цивільного населення, ґетто, тюрми, табори для військовополонених

Дніпропетровська область

м. Дніпропетровськ

Шталаг №  348. 01.1942–02.1943 рр. Тут утримували 27-28 тис. радянських
військовополонених у центральному таборі Дніпропетровська, разом із філіалами – до
80 тис. осіб. Динаміка полонених: 01.02.1942 тут перебувало 14,3 тис. осіб, 01.06.1942 –
14,4 тис., 01.09.1942 – 36,6 тис., 01.12.1942 – 26,2 тис., 01.02.1943 – 29,6 тис. Філіали
шталагу №   348 були розміщені в Запоріжжі, Павлограді, Софіївці та Старій Софіївці.
Табір був розбитий на блоки: у блоці «а» перебували військовополонені козаки, які
виявили бажання служити в козачих добровольчих формуваннях при вермахті; у блоці
«б» – військові спеціалісти, які не пройшли фільтрацію комендатури; у блоці «ц» –
рядові військовополонені; у блоці «д» – командний склад військовополонених ЧА; у
блоці «є» – військовополонені-інваліди, які підлягали звільненню; у блоці «баня»
утримували військовополонених-спеціалістів, які пройшли фільтрацію комендатури.
Режим утримання був суворий. У кожній камері перебувало 30-50 осіб. Медичної
допомоги їм не надавали. Годували падаллю, трупами коней та іншої худоби, часто
зовсім залишали без води. Полонених утримували від відкритим небом. Їх
використовували для розбору завалів у місті та на території заводів. Окрім цього, їх
залучали до розчищення мінних полів, будівництва мостів, залізниць тощо. У зв’язку з
поганими умовами утримання, від ран та хвороб за добу помирало 50-80 ув’язнених.
Непрацездатних полонених розстрілювали. Загалом у роки війни в шталазі №   348
загинуло бл. 30 тис. радянських військовополонених.
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Пересильний табір. 1941–1943 рр. У дерев’яних бараках заводу ім. Дзержинського
утримували комуністів, представників радянського партійного активу, українських
націоналістів, євреїв (14), загалом від 700 до 1 тис. осіб. Табір був обгороджений
колючим дротом та охоронявся німецькими військовими. Ув’язнені були розбиті на
бригади кількістю 15-200 осіб, керували якими особи з числа заарештованих. Робочий
день тривав 14 год. Ув’язнені працювали на відновленні Амурського залізничного
вузла, переважно виконували земляні роботи. Режим утримання був суворий. Раз на
три дні видавали 170 грамів просяного хліба. Тут були розстріляні та закатовані сотні
ув’язнених.

Німецька мапа шталагу № 338 у Дніпропетровську, 1943 р.

м. Павлоград

Філіал шталагу №  348. 12.1941–02.1943 рр. Перебували 25 тис. радянських
військовополонених, яких використовували для будівництва та ремонту шосейних
доріг напрямку Сталіно-Дніпропетровськ. У таборі було знищено до 2 тис. осіб. 

Трудовий табір для євреїв. Перебували польські євреї (переселенці з Польщі).
Ув’язнених використовували для ремонту доріг, а також на інших примусових роботах.
У районі табору було знищено бл. 2 тис. євреїв.

м. Кривий Ріг

Шталаг №  338. 08.1941–02.1944 рр. Табір був регіональним адміністративним,
транзитним (пересильним) та розподільчим місцем. Розміщувався на території
військового містечка 147-ї стрілецької дивізії РСЧА.

У ньому перебували радянські військовополонені рядового та молодшого командного
складу, чисельність яких постійно змінювалась: у лютому 1942 – 6,3 тис. осіб, у квітні
1942 – 6,5 тис., у червні 1942 – 6,8 тис., у жовтні 1942 – 22,1 тис., у грудні 1942 – 14,7
тис., у лютому 1943 – 11,9 тис. Загалом через табір пройшло понад 140 тис. полонених.
У перші дні німецько-радянської війни шталаг № 338 поповнювали червоноармійці та
працездатне цивільне населення, з осені 1942 р. –військовослужбовці Чорноморського
флоту СРСР, захоплені в полон під час окупації вермахтом Криму. Окрім цього, тут
перебувало 80 французів, яких використовували як спеціалістів інженерної справи
гірничо-видобувної галузі, та понад 100 італійців, які за різних обставин відмовились
виконувати накази німецького командування або були звинуваченні в дезертирстві.
Весною 1942 р. з інспекцією табір відвідав начальник СС Генріх Гіммлер.

Ув’язнених утримували у загороджених колючим дротом бараках, які охороняли
калмики під керівництвом зондеркоманди СС. Медичної допомоги люди не
отримували, харчування – у мінімальних розмірах, щоб в’язні могли померти своєю
смертю протягом 1-1,5 місяця. Щоденно від таких умов помирало від 120 до 150 осіб.
Трупи вивозили на рудні шахти та скидали в 40-метровий шахтовий ствол, деяких
хоронили на територію табору в рові. Полонених переважно використовували для
будівництва доріг і прокладення кабелю зв’язку Берлін-Сталінград.

Про табірні умови у шталазі № 338 пригадує радянський льотчик Г. Дольников: «Режим
тут був строгий. Приміщення, де ми розташовувалися, мабуть, до війни служило складом:
широкі масивні двері, цементна підлога, маленькі під самим дахом вікна. Невелика
територія табору була огороджена колючим дротом в три ряди. Розповідали, що до нас
тут було кілька спроб втечі вночі під дротом, але виявилося, що через неї пропущений
електричний струм, і всі спроби втекти закінчилися загибеллю полонених. Розпорядок
дня був одноманітним. Три рази на день під посиленою охороною есесівців виводили
невеликими групами в туалет. Вранці і ввечері давали по черпаку чаю, вдень ще й суп.
При такій їжі поступово втрачалися фізичні сили. Просили виводити на роботу, як інших
військовополонених, розраховуючи, що тоді буде простіше організувати втечу. Але
відповідь отримували одну і ту ж: “Льотчик є інтелігент і працювати не повинен”».

У жовтні 1941 р. німці розстріляли поранених та хворих (бл. 10 тис. осіб), а восени 1942
р. військовополонені моряки ЧФ збунтувалися та вбили декількох офіцерів СС, за що
потім їх розстріляли (бл. 1,5 тис. осіб). З жовтня 1943 р. під час операції радянських
військ зі звільнення м. Кривий Ріг німці провели масові страти полонених. Було вбито
до 50 тис. осіб. Часто військовополонені не могли самотужки дійти до місця розстрілу
(2 км), будучи обезсиленими від голоду та ран. Один із найбільш масових розстрілів
відбувся на півшляху, де зараз встановлений пам’ятник жертвам нацизму – в’язням
табору № 338. Захоронення здійснювалось переважно в покинутих штольнях-шахтах №
5 «Валявка». Після страт полонених залучали до закопування трупів. Розстріли
здійснювала айнзацкоманда 5 із групи призначення «С», зоною діяльності якої була
прифронтова лінія (тил), та група армій «Південь».

Частину полонених після фільтрації відправляли в табори на території Третього Рейху:
шталаг № 318 Ламсдорф, 344, VIIIA Герлітц, VIIB, VIIIB та IIID. Є інформація про знищення
у шталазі №   338 єврейських жінок. За даними Українського інституту вивчення
Голокосту «Ткума», перед стратою нацисти роздягали їх догола і проганяли через стрій
військовополонених, знущаючись над своїми жертвами. Відомі також імена людей, які
рятували в’язнів табору. Зокрема, Марія Чумаченко та її чоловік Артем допомогли
врятуватися понад 200 в’язням, у т. ч. і єврейським жінкам. Перед звільненням
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Кривого Рогу Червоною армією, частину в’язнів табору перевели в шталаг №   367 на
території сучасної Польщі.

Тюрма гестапо. На п’ятьох діючих шахтах у м. Кривий Ріг (Валявка, Зоря, Карла
Лібнехта, Кіровка, Рози Люксембург) функціонували нацистські тюрми, де утримували
від 1,5 до 3 тис. осіб у кожній. Їхня подальша доля невідома.

Пересильний табір. Табір був призначений для тимчасового утримання цивільного
населення з метою подальшої відправки на примусові роботи до Німеччини.

Залишки кісток, виявлені в 2013 році на місці масового захоронення
радянських військовополонених у Кривому Розі на місці шталагу № 338
Джерело: krivbass.in.ua

м. Марганець

Табір військовополонених. Перебувало понад 10 тис. радянських військовополонених.
Загинуло 2 тис. осіб.

Виправно-трудовий табір. Перша згадка датована 7 січня 1943 р. Дата ліквідації та
кількість жертв невідома.

м. Верхньодніпровськ

Змішаний табір. Перебували військовополонені та цивільне населення.

с. Чкалове

Табір військовополонених. Перебувало 500 осіб. Табір був розміщений у конюшні.
Половина в’язнів загинула від голоду, 12 осіб були замучені.

Тюрма. Знаходилася на території колишнього дитячого будинку. У тюрмі перебувало
цивільне населення, військовополонені та євреї. У серпні 1941 р. було розстріляно
понад 1 тис. євреїв та комуністів.

м. Нікополь

Табір військовополонених. Перебували радянські військовополонені. Працю в’язнів
використовували на примусових роботах на території заводу.

м. Дніпродзержинськ

Пересильний табір. Тут утримували понад 1 тис. осіб, 75 з яких закатували та
розстріляли.

м. Верхньодніпровськ

Табір примусової праці для євреїв. Перебували євреї та військовополонені (після липня
1942).

м. П’ятихатка

Тюрма. Утримували комуністів, комсомольців, радянських активістів, євреїв. В’язнів
відправляли до Дніпропетровської в’язниці.

м. Синельникове

Табір цивільного населення. Розміщувався у приміщенні лікарні залізничників.
Інформація про кількість в’язнів та їхню долю відсутня.  

с. Любимівка

Ґетто. 1941–1943 рр. Перебували євреї із навколишніх населених пунктів загальною
кількістю від 500 до 1 тис. осіб. Протягом грудня 1942 – січня 1943 рр. усіх євреїв
розстріляли. 

c. Новоселівка, Новомосковський р-н

Табір цивільного населення. Перебувало 750 осіб із числа цивільного населення. 

Павлоградські хутори, Павлоградський р-н

Ґетто. Утримували 1 тис. євреїв із навколишніх населених пунктів. Розміщувався на
території артилерійського полігону та заводу №  359. Німці розстріляли тут 1 тис.
ув’язнених.

с. Ново-Вітебськ

Табір примусової праці для євреїв. Перебувало 277 євреїв. В’язнів використовували для
будівництва шляху Дніпропетровськ-Кривий Ріг. У травні 1942 р. усіх (277 євреїв) було
розстріляно.

с. Широке, Широківський р-н

Ґ
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Ґетто. У приміщенні колишньої колгоспної конюшні перебувало 340 євреїв, яких згодом
знищили.

Табір цивільного населення. В’язнів використовували на сільськогосподарських
роботах.

с. Лозуватка, Криворізький р-н

Табір цивільного населення. В’язнів використовували на сільськогосподарських
роботах.

Запорізька область

м. Запоріжжя

Дулаг №  182. 1941 – жовтень 1943 рр. Тут утримували 25 тис. радянських
військовополонених. Табір розташовувався у приміщенні баракового типу. У таборі
функціонували комендатура, лазарет, аптека, дезкамера, продовольчий склад, їдальня,
конюшня, контора для обліку військовополонених. На охороні табору перебувало 100
німців, бл. 120 власівців та 50 внутрішньотабірної поліції із числа радянських
військополонених. В’язнів використовували на тяжких роботах по ремонту греблі через
Дніпро, знищеної радянською владою під час евакуації у 1941 р., на будівництві
шосейних доріг, на лісозаводі, на земельних роботах на Мокрянському аеродромі.

Військовополонених утримували в нестерпних умовах, напівроздягнутими, босими.
Інколи охорона відбирала в них одяг та взуття. В’язнів піддавали жорстоким тортурам
навіть за незначні порушення табірного режиму. Харчування складалося зі 100 гр. хліба
на день, а також варива з картопляного лушпиння та неочищеного проса. Спали
військовополонені на підлозі в неопалюваних бараках. Медичної допомоги їм майже
не надавали. Внаслідок захворювань на дизентерію та тиф, виснаження та голоду до
весни 1942 р. у таборі залишилось 8 тис. в’язнів. Взимку щоденно помирало 60-70 осіб.

У таборі німці проводили вербування військовополонених до різних військових
формувань: на роботу в поліцію, для розвідки та контррозвідки. Майже щоденно після
медичного огляду в таборі відбирали велику кількість військовополонених, яких
ешелонами вивозили до Німеччини.

Органом управління табору була комендатура на чолі з комендантом підполковником
Асмус Леопольдом Фріцом (засуджений 1948 р. як військовий злочинець) і складалася
з двох основних відділів: 1) Абверабтайлунг – 1-Ц (відділ служби захисту), до функцій
якого входили виявлення агентурним способом серед військовополонених офіцерів
комуністів та євреїв; допити арештованих військовополонених; проведення
пропагандистської роботи серед військовополонених шляхом розповсюдження
літератури та газет; вербування та відбір полонених у військові формування при
німецькій армії (цю роботу виконувала табірна поліція і перекладачі); 2) Арбейтайнзац
(відділ розподілу робочої сили); 3) інтендатський відділ, що займався забезпечення
таборів.

Восени 1942 р. дулаг № 182 майже в повному складі переїхав до м. Сталіно. Замість
нього з Дніпропетровська був перенесений шталаг №   346. Весною 1943 р. шталаг №
346 вибув у напрямку до польського кордону, а замість нього з м. Ясинувата прибув
шталаг № 310, що виїхав на правий берег Дніпра, водночас повернувся дулаг № 182,
який і залишився до відступу німецьких військ.

Табір військовополонених. Перебувало 300 осіб. Табір розташовувався у приміщенні
тифозної лікарні м. Запоріжжя. Весною 1942 р. будинок був спалений. Під час пожежі
частині в’язнів вдалося втекти, а 50-60 осіб німці розстріляли.

м. Пологи

Табір військовополонених. Були розстріляні та замучені 7 тис. радянських
військовополонених.

с. Якимівка, Якимівський р-н

Пересильний табір. Утримували населення, призначене до відправки на примусові
роботи до Третього Рейху. Ув’язнених залучали до трудової повинності. 

Олександр Пагіря, науковий співробітник Музею 
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