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Доля радянських військовополонених:
Сирецький та Дарницький концтабори у Києві
Особливість війни нацистської Німеччини та Радянського Союзу
полягала в тому, що більшість її жертв загинуло не на полі бою і не зі зброєю в
руках. Серед загиблих у збройному конфлікті переважали цивільні євреї та
радянські військовополонені. За роки Другої світової війни, за різними
обчисленнями, понад 5 млн.1 радянських військовополонених потрапило в
полон, з-поміж них 57% померло від голоду, хвороб та виснаження.2
Червоноармійці в німецькому полоні становили не лише найчисельнішу групу,
вони виявилися ще й першими жертвами нацистської політики «війни на
знищення». Наприклад, убивства в Бабиному Яру почалися з розстрілів там
полонених євреїв та комісарів Червоної армії3.
Історія радянських військовополонених у Києві складається, серед
іншого, з питань про чисельність взятих у полон та вбитих червоноармійців,
організації й функціонування призначених для них таборів, їхніх філій та
робочих команд, використання праці в'язнів на різноманітних підприємствах
міста.
Оборона Києва закінчилася оточенням чотирьох армій ПівденноЗахідного фронту. Загалом, за даними радянської сторони, в оточення
потрапило 452 720 осіб, з них 58 895 – командного складу. За німецькими
підрахунками, під Києвом було взято в полон біля 665 тис. осіб. Із оточення
вдалося вийти в розташування частин Червоної армії близько 21 тис.
червоноармійців, у тому числі 10 генералам. Загальні втрати військ ПівденноЗахідного фронту в Київській оборонній операції з 5 липня до 26 вересня
оцінюються у понад 700 тис. осіб, у тому числі 616 тис. вбитими, зниклими без
вісті та полоненими. 20 вересня в урочищі Шумейкове біля хутора Дрюківщина
Пирятинського району Полтавської області загинули командувач ПЗФ генералполковник М. Кирпонос, начальник штабу В. Тупиков, секретар ЦК КП(б)У і
член військової ради фронту М. Бурмистенко, начальник штабу 5-ї армії
За даними російських істориків у полон потрапило 4,5 млн червоноармійців (Россия и
СССР в войнах XX века. Потери вооруженных сил: Статистическое исследование / Под
общей ред. канд. воен. наук, проф. АВН генерал-полковника Г. Ф. Кривошеева – М. 2001. –
С. 239, 453–460.) За даними німецьких дослідників, за весь час бойових дій з СРСР у полоні
Вермахту опинилося 5,7 млн радянських військовослужбовців (Streit C. Keine Kameraden. Die
Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941–1945/ Christian Streit. – Neuausg. –
Bonn, 1991. – S. 136). Різницю у цифрах можна пояснити відсутністю єдиного підходу в
методиці обчислення та використання архівних документів.
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В. Нахманович, аналізуючи початок масових розстрілів у Бабиному Яру, на основі свідчень
киян, німецьких донесень за вересень 1941 р. встановив, що радянські військовополонені
були першими жертвами (Нахманович В. Расстрелы и захоронения в районе Бабьего Яра во
время немецкой оккупации г.Киева 1941-43. Проблемы хронологии и топографии // Бабий
Яр: человек, власть, история. Кн.1. С. 94-96. ).
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генерал-майор Д. Писаревський. Потрапив у полон командувач 5-ї армії
генерал-майор М. Потапов. Член військової ради ПЗФ Є. Риков був поранений,
загинув під час виходу з оточення. Сотні тисяч бійців і командирів були
«затиснуті» на лівобережних територіях сучасних Київської, Полтавської,
Черкаської і Чернігівської областей. Щоб «очистити» від роз’єднаних
радянських частин цей регіон, зібрати трофеї, а також вивести із зони бойових
дій військовополонених, сюди спрямовувалися спеціальні підрозділи
Вермахту.4
Колони виснажених, обдертих полонених червоноармійців із київського
«котла» з перших днів окупації стали звичним явищем на вулицях Києва, а в
топоніміці міста з’явилося багато місць, пов’язаних з їх примусовим
утриманням та працею.
Сирецький концтабір призначався для ув’язнених за рішеннями
гестапо, підпорядковувався він інспекції концтаборів Третього рейху.
Нацистські загарбники облаштували концтабір в історичній місцевості
Сирець, приблизно у межах кварталів сучасних вулиць Т. Шамрила, Ризької,
Академіка Грекова, Щусєва, на місці території, що використовувалася для
літніх навчальних таборів Київського військового округу.
Територія табору була оточена трьома рядами колючого дроту
приблизно за метр один від одного. До другого ряду було під'єднано
електричний струм високої напруги. Крім цього, табір ретельно охоронявся
вартовими. Чергова зміна охорони складалася з 120-150 поліцейських та
кількох собак.
В таборі постійно утримувалося близько 2 тис. ув’язнених. Серед них
було близько 600 жінок.
Табір складався з двох майже прямокутних у плані ділянок. На одній з
них (у межах сучасних вулиць Ризької та Щусєва) стояли бараки, на другій
(територія сучасного Сирецького парку) було 16 землянок, в яких утримували
ув'язнених. Кожна з землянок мала свій номер і призначення: № 2 – для євреїв,
№ 4 – для осіб, арештованих німцями за кримінальні злочини, № 5 і 6 – для
партизанів і комуністів, решта – для військовополонених, № 16 – так звана
санчастина, до якої потрапляли хворі та в’язні після катувань.
В’язнів виводили на примусові роботи, розвантажування у Бабиному
Яру вантажівок-душогубок з тілами задушених чадним газом людей, частина
працювала у майстерні на території табору. Як правило, двічі на тиждень у
таборі відбувалися масові страти. В’язнів катували за будь-яку провину,
призначали від 25 до 200-300 паличних ударів, що відповідало смертному
Т. Пастушенко Табори для радянських військовополонених у Києві, 1941 – 1943 рр.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: istorians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/1275tetiana-pastushenko-tabory-dlia-radianskykh-viiskovopolonenykh-u-kyievi-1941-1943-rr
(відвідано 18. 11. 2020).
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вироку. Страчених складали по кілька трупів (іноді до десяти й більше) в ями,
викопані в’язнями на території табору, а також у Бабиному Яру і
протитанковому рові (сучасна вул. Дорогожицька). Періодично розстрілювали і
в’язнів так званої землянки-санчастини. Це у нацистів називалося „лікуванням”
хворих полонених.
На місце замордованих людей у табір постійно поставляли нових
полонених.
В’язнів вбивали за найменшу
провину або просто заради розваги. Так,
охоронці, проводячи перепланування
Яру,
викорчовували
дерева
та
примушували в’язнів вилазити на
верхівки дерев для закріплення троса.
Потім дерево рубали, не дозволяючи
нещасній жертві спуститися донизу.
Приречена людина, падаючи з висоти
розбивалася на смерть або калічилася.
Після цього в’язня кидали до загальної
ями та закопували.
З липня 1943 року в таборі
проводилося масове знищення в’язнів,
частину з них було переміщено до
концтаборів Гросс-Розен, Дахау, БергенПауль Радомський
Бельзен у Німеччині.
Після визволення Києва Надзвичайною державною комісією визначено
кількість загиблих у таборі – 25 тисяч осіб. В 1944 р. проведено виявлення,
ексгумацію і перепоховання останків.
В результаті розслідування, Надзвичайна державна комісія визначила
основних винуватців злочинів німецьких окупантів у Києві, в тому числі у
Сирецькому концтаборі. Серед них – начальник гестапо Ерлінґер, його
заступники Губерт і Евелінґ, співробітники гестапо – начальник Сирецького
табору Радомський (нім. Paul Otto Radomski) та його помічник Рідер, лікар
Шумахер, начальник охоронної поліції й жандармерії Київської та Полтавської
областей Шеєр та інші.
Начальник Сирецького табору Радомський (нім. Paul Otto Radomski),
згідно показів в’язнів, вирізнявся особливою жорстокістю. Особисто катував та
розстрілював жертви. 28 листопада 1943 року Радомський був призначений
комендантом концтабору Гайдарі поблизу Афін, Греція. Під керівництвом
Радомського протягом одного року в таборі було страчено близько 1800
чоловік, а ще 300 загинуло в результаті тортур.5
Після війни сліди Радомського було втрачено. У 2005 році Прокурор
Гамбурга оголосив, що українська влада, розслідуючи злочини нацистів у
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Сирецькому концентраційному таборі, повідомила, що Пауль Радомський
помер 14 березня 1945 року в околицях угорського міста Секешфехервара.6
Свідчення Н. Ткаченко на допиті в 1945 р.:
«В противотанковом рву, на территории концлагеря и в ямах около
концлагеря, которые еще не раскапывались, немцами было расстреляно и
замучено примерно 40-50 тысяч не в чем неповинных советских граждан.
Одно из таких захоронений было вскрыто во время строительных работ
во дворе дома по ул. Грекова 22а. Сейчас на этом месте установлен памятник
погибшим футболистам киевского «Динамо».
Впрочем, далеко не все заключенные Сырецкого лагеря расстреливались
на его территории».7
І ось, що пише в своїй книзі спогадів врятований з Сирецького
концтабору Захар Трубаков:
«… Персонал лагеря в спешке бежал в Германию. В их числе был и
бандит фон Радомский. Кое-какие сведения о нем до меня дошли уже в 1992
году. Оказывается, в 1968 году в Дармштадте проходил, так называемый
бабьеярский процесс, закончившийся 11-ю смертными приговорами. Через год
в Штутгарте снова состоялся суд над нацистскими преступниками. Меня туда
вызывали в качестве свидетеля, но это приглашение где-то затерялось из-за
нашего переезда на новую квартиру. Так вот в ходе судебного процесса
раскрылась палаческая роль эсэсовца Радомского. Об этом мне рассказал Яков
Капер, который как свидетель ездил из Киева в Штутгарт и с нетерпением ждал
встречи с бывшим начальником Сырецкого концлагеря. Но до суда он не
дожил. Радомский где-то скрывался все эти годы и незадолго до начала
судебного разбирательства скончался. Жаль! Я бы его, будь моя воля, положил
прямо на асфальте возле дворца правосудия в Штутгарте лицом вниз, хоть ему
было больше восьмидесяти, и продемонстрировал собравшимся нынешним
мирным немцам, как этот палач хладнокровно расстреливал ни в чем не
повинных людей из своего пистолета. Что же касается таких рьяных
помощников Радомского, как Прокопупе, Топайдо, и других эсэсовских
офицеров, то об их судьбе подробностей, к сожалению, не знаю...».8
Шеєр у травні 1945 року потрапив у полон і за вироком Київського
військового трибуналу був повішений 29 січня 1946 року на тодішній площі
Калініна.
З 1943 по 1949 рр. на території Сирецького концтабору утримували
полонених німців.
В 60-і рр. територія бувшого Сирецького концтабору була
перепланована та забудована житловими та громадськими будівлями.
В 90-і рр. на розі вулиць Дорогожицької та Шамрило був встановлений
пам’ятний знак в’язням Сирецького концтабору.
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Розміщення Сирецького концтабору біля Бабиного Яру, та маршрут руху євреїв на
розстріл. (на фоні сучасної мапи Києва)9

Загальний вигляд Сирецького концтабору. 1943 р.10
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ffk.kiev.ua)
ЦДКФФАУ, од. зб. 0-4196.
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Вікно землянки Сирецького концтабору

Колючий дріт навколо Сирецького концтабору 1943 р.11
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Сирецький концтабір. Блок № 2. 1943 г.12

Сирецький концтабір. Трупи, відкопані з ям. 1943 р.13
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Трупи, викопані на території Сирецького концтабору14

Сирецький концтабір. Трупи, відкопані із сміттевої ями. 1943 г.15

14

(ЦДКФФАУ, од. зб. 0-4219)

15

ЦДКФФАУ, од. зб. 0-4213.
9

На розі вулиць Дорогожицької і Шамрило в 1991 році встановлено пам’ятний
знак в’язням Сирецького концтабору. На пам’ятному знаку напис: «На цьому місці під
час німецько-фашистської окупації за гратами Сирецького табору замордовано десятки
тисяч радянських патріотів».

Дарницький концтабір було створено німецькою окупаційною владою
в Дарницькому лісі поблизу Києва 21 вересня 1941 року. Цей табір спочатку
планувався німцями як фільтраційний. Через нього за часи окупації пройшло до
300 тисяч людей – в основному військовополонених солдатів і офіцерів
Червоної Армії, а також цивільних осіб.
Табір займав площу близько 1,5 км. Територія була обнесена огорожею з
колючого дроту у 4—5 рядів, заввишки 3 та подекуди – 4 м, поділена такою
самою огорожею на окремі сектори та відділи. По кутах стояли вартові вежі з
кулеметами. Охорону здійснювали спеціально відібрані та підготовленні
вартові з собаками.
Умови, в яких перебували полонені, були нестерпними. Годували в’язнів
баландою з буряків. Вони спали просто неба і по 10-15 днів нічого не їли. За
найменшу провину чи вияв невдоволення в’язнів розстрілювали на місці.
Взимку 1941-1942 років із Дарницького концтабору відправили на
розстріл у Бабин Яр моряків Пінської військової флотилії.
10

Навесні 1942 року гітлерівці спалили кілька бараків, в яких згоріло три
тисячі полонених.
Людей, які виявляти непокору, били прикладами і батогами, цькували
собаками. Тих, хто зумів вижити, змушували тяжко працювати. Окупантам
потрібна була дармова робоча сила, і нею стали найстійкіші полонені
Дарницького концтабору.
У пошматованому одязі, з табірними номерами на спині, в розірваному
взутті у спеку, в мороз чи під зливою полонені працювали на дорогах, у лісі, а
потім, коли поверталися, знесилені падали на нари поруч із хворими,
пораненими, нерідко навіть уже мертвими. Більше щастило тим в’язням, кого
відправляли на завод. Адже працівники заводу ділилися з ними їжею. Якщо
хтось із робітників хворів і не виходив на роботу – талон на їжу віддавали
полоненим.
Табірна адміністрація складалася винятково з військовослужбовців
Вермахту. Наприклад, комендантом шталагу 339 призначили майора Шаллєра,
з листопада 1942 р. – полковника Шмітта, комендантом шталагу 384 –
полковника Мьоллера. Охороняли табір дві роти (2-а і 3-а)
ландшутцбатальйону 778, до складу якого входив підрозділ гіва (нім.:
Hilfswachmannschaft, Hiwa) — допоміжні охоронні підрозділи Вермахту в зоні
тилу групи армій «Південь» і в РКУ), набраний із військовополонених та
місцевого цивільного населення. Серед охорони військовополонених у
донесеннях про їхні втечі називаються також поліцейські та міліціонери. До
складу табірної адміністрації також належали підрозділи служби безпеки та
військової розвідки.16
Важливі функції в організації життя полонених виконувала внутрішня
табірна адміністрація з військовополонених, до складу якої входили робітники
комендатури (писарі, перекладачі) і табірна поліція – гіш (від нім: Hischu,
Hilfsschutzmannschaft). Згідно з положенням про табірну поліцію від 8 вересня
1941 р., затвердженим начальником загального управління Вермахту Г.
Райнеке17, в таборах і великих робочих командах необхідно створювати поліцію
з благонадійних радянських військовополонених, яка має використовуватися
комендантом для наведення порядку і підтримання дисципліни. Поліцейські з
гіш хоча й залишалися формально військовополоненими, але насправді
перебували в трохи ліпших умовах: краще харчувалися, забезпечувалися
Т. Пастушенко Табори для радянських військовополонених у Києві, 1941 – 1943 рр.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: istorians.in.ua/index.php/en/zabuti-zertvy-viyny/1275tetiana-pastushenko-tabory-dlia-radianskykh-viiskovopolonenykh-u-kyievi-1941-1943-rr
(відвідано 18. 11. 2020).
16

Берковський В. Нацистські табори для військовополонених у м. Славуті (1941–1944 роки)
// Історія великих страждань. Нацистські табори для радянських військовополонених у м.
Славуті на Хмельниччині: дослідження, документи, свідчення / Інститут історії України
НАН України, Меморіальний комплекс «Національний музей історії Великої Вітчизняної
війни 1941-1945 років». − К., 2011. – С. 34.
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одягом, жили в окремих приміщеннях. Окрім охоронних і дисциплінарних
обов'язків, поліцейські з гіш часто були безпосередніми виконавцями
різноманітних покарань для полонених, у тому числі й смертної кари.
Обслуговуючий персонал (слюсарі, електрики, водії, кухарі тощо) для шталагу
набирався з місцевого цивільного населення. Наприклад, існують
задокументовані свідчення Григорія Пересада, який у Дарницькому таборі
працював кочегаром18.
У
Дарницькому
таборі
продовжували
проводити
селекцію
військовополонених, під час яких виявляли євреїв і представників політскладу
Червоної армії, та розстрілювали їх у лісі за огорожею. Це була перманентна
робота підрозділів служби безпеки і абверу, яка тривала впродовж усього часу
існування табору в 1941–1943 рр. Г. Пересада свідчив, що навесні 1942 р. з
полонених, які щойно прибули з Воронезького фронту, впродовж двох днів
розстріляли в лісі 283 і 160 євреїв. Розстріл проводили «20 гестапівців з Києва»,
а виводили військовополонених із табору німецькі солдати19. Загалом, за
даними Надзвичайної державної комісії, в Дарницькому таборі загинуло понад
68 тис. радянських військовополонених20.
У 1943 р. в шталазі 339 розташовувався збірний пункт для формування
підрозділів Російської визвольної армії А. Власова21.
Дарницький табір проіснував 737 днів, до 28 вересня 1943-го.

Шталаг 339 Київ-Дарниця22
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19
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Пантелеевича: ГАРФ. – Ф. 7021. – Оп. 65. – Д. 521. – Л. 22–23; Фотокопія в Bundesarchiv
Berlin (ВА) B 162/21885, b. 360–361.
20
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