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АНОТАЦІЯ 

Гандрабура Н. Я. Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941–1944 

рр.): визиск, виснаження та наслідки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук 

(доктора філософії) за спеціальністю 07.00.01 «Історія України» (032 – Історія та 

археологія). – Миколаївський національний університет імені В. О. 

Сухомлинського, Миколаїв, 2017. 

У вступі обґрунтовано доцільність та актуальність теми, сформульовано 

мету і завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, територіальні та 

хронологічні межі, окреслено наукову новизну та практичне значення одержаних 

результатів, вказано на особистий внесок здобувача, подано інформацію про 

апробацію одержаних результатів, структуру та обсяг дисертації. 

Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що: до 

наукового обігу залучено ряд нових матеріалів, на основі опрацювання архівних 

документів; розкрито особливості та показано функції й діяльність окупаційних 

владних структур щодо примусу різних вікових категорій селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ» до праці та механізми дії закону про трудову 

повинності; комплексно висвітлено організаційні заходи та напрямки 

використання праці місцевих селян (розподіл робочої сили для обробітку землі; 

вирахувано відсоток чоловіків та жінок, які притягувалися до «обов’язку праці»; 

підраховано відсоток сільського населення, змушеного працювати на користь 

Німеччини) та окупаційної податково-фінансової системи; показано глибину 

матеріального й людського виснаження села; підраховано загальну чисельність 

сільського населення, вивезеного на роботу до Третього райху. 

Дістали подальшого розвитку: дослідження щодо використання німецькою 

окупаційною владою працездатних селян генеральної округи «Дніпропетровськ», 

їх матеріальне забезпечення; вивчення реалізації фінансово-податкової політики 

окупантів у генеральній окрузі «Дніпропетровськ»; висвітлення шляхів та 

наслідків вивезення місцевих селян на роботу до Німеччини. 



 
 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у розширені пояснення історичного процесу 40-х років ХХ ст. щодо 

людського та фінансово-економічного визиску Наддніпрянського села німецькою 

окупаційною владою, завдяки введенню до наукового обігу низки нових 

фактологічних матеріалів, узагальнень та висновків. Вони можуть бути 

використані під час підготовки лекцій, семінарів, розробки навчальних курсів та 

програм з краєзнавства та узагальнюючих праць з історії України періоду Другої 

світової війни. 

Дисертація є першим комплексним дослідженням, яке присвячене вивченню 

політики та дій нацистської окупаційної влади щодо експлуатації та виснаження 

Наддніпрянського села (в межах генеральної округи «Дніпропетровськ» - 

адміністративно-територіального утворення, створеного нацистською 

окупаційною владою в роки Другої світової війни).  

У трьох розділах дисертаційного дослідження проаналізовано й 

систематизовано історіографію проблеми, джерельну базу, розкрито зміст 

діяльності окупаційних владних структур, що дозволяє простежити окупаційну 

політику нацистів на території генеральної округи «Дніпропетровськ». Доведено, 

що адміністративно-поліційна система створена окупантами за прототипом 

«трудових таборів-поселень» і використовувалась виключно з метою експлуатації 

й тотального визиску місцевих селян. Підтвердженням цього слугують такі 

характерні складові: заборона перетину умовного кордону селянами (села, 

району, гебіту) без відповідного дозвільного документа, підписаного 

гебітскомісаром; поділ сіл на сектори (колгоспи та радгоспи, згодом 

перейменовані в громадські та державні господарства); запровадження для 

місцевого люду кабальної загальної трудової повинності, вікові межі якої розмиті 

(вона охоплювала різні за віком категорії селян – від дітей до людей похилого 

віку); проведення статистичного обліку населення з метою виявлення 

працездатних осіб; обов’язковий і непосильний нормований розподіл землі для 

обробітку: 3–5 гектарів – на одну пару робочих рук; тотальна експлуатація жінок-

селянок (сумарно кількість працюючих жінок в селах генеральної округи 



 
 

«Дніпропетровськ» дорівнювала близько 65% від загального показника 

працездатного сільського населення); тривалість робочого дня селян залежала від 

сезонних сільськогосподарських робіт і, як наслідок, з весни до пізньої осені 

працівник повинен був відпрацювати близько 60–90 годин на тиждень; мізерна 

заробітна плата, якої ледь вистачало на низькокалорійне прохарчування 

працюючого та його родини; повна відсутність двостороннього правового 

трудового договору між роботодавцем і працівником; жорстокі міри покарання за 

невихід селянина на роботу без поважних причин тощо. Підраховано, що в таких 

жорстоких умовах працювало близько одного мільйона селян генеральної округи 

«Дніпропетровськ».  

У дисертації аналізуються численні вказівки, інструкції, розпорядження та 

накази окупантів стосовно ролі, яка відводилась початковим та 

сільськогосподарським школам у реалізації загальноекономічних планів 

нацистської Німеччини. Показано використання окупантами дитячої праці та 

робочих рук учні сільськогосподарських шкіл на різного роду сільгоспроботах. 

З’ясовано, що окупаційна влада, відкриваючи на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» так звані «народні» та сільськогосподарські школи, дбала не 

стільки про надання дітям освіти, скільки йшлося про залучення учнів шкіл до 

праці на полях та фермах. При цьому, школам видавався відповідний план 

сільськогосподарських робіт, який учні повинні стовідсотково виконувати, а 

продукцію здавати в засіки Третього райху. 

Висвітлено зміст та наслідки податкової та фіскальної політики 

запровадженої окупантами в сільській місцевості генеральної округи 

«Дніпропетровськ». Показано умови, в які потрапило місцеве сільське населення 

після введення окупантами низки натуральних податків, грошових (податку з 

товарообігу, з заробітної плати, подушного та податку на домашню худобу, 

будинок тощо) та ряду інших форм пограбування, запроваджених через систему 

разових адміністративних зборів, страхування майна і штрафів. На основі аналізу 

різного роду матеріалів та документів, які розкривають зміст та наслідки 

окупаційної «заготівельної політики» на селі (серпень 1941–лютий 1944 рр.), 



 
 

встановлено наступне: у 1941 р. власники корів здавали окупантам протягом 

одного кварталу 300 л молока, у 1942–1943 рр. – 600 – 700 л на рік з корови; 

«заготовлено» близько 80 тисяч свиней та 143 693 одиниці великої рогатої 

худоби; селяни одного району (а таких районів налічувалося 44) за весь період 

окупації здали близько 40 000 штук птиці та десятки тисяч яєць); кожен власник 

пасіки здавав щороку 7,5–10 кг меду з вулика; власники фруктових дерев здавали 

в «заготівлю» не менш як 2 кг сухофруктів з дерева тощо. 

З’ясовано, що на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» діяла й 

система податкових та фінансових стягнень. На основі архівних документів 

встановлено: місцеві селяни сплачували в окупаційну казну близько десяти видів 

грошових податків та віддавали гроші за «страхування» свого майна та худоби, 

тож майже кожна селянська родина щороку віддавала окупантам приблизно 1 700 

крб. 

Доведено, що окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» 

протягом 1941–1943 рр. та на початку 1944 р. з метою виконання заготівельних 

планів по сільськогосподарській продукції та для того, щоб в кінцевому 

результаті досягти поставленої мети – забезпечити Вермахт та населення 

Німеччини сільськогосподарською продукцією, – вдавалася до погроз, штрафів, 

конфіскації майна та худоби і ряду інших заходів.  

Простежено політику окупаційної влади щодо вивезення більш як ста тисяч 

місцевих селян на примусові роботи до Німеччини. Проаналізовано залучення 

органів місцевої влади й інформаційних засобів та використання різних методів 

впливу на населення сіл під час вербовки робочої сили до Третього райху. 

Показано, що вся система вербовки та відправки «остарбайтерів» до Німеччини 

була суворо регламентована рядом вказівок, інструкцій, розпоряджень, погроз і 

покарань, які направлялися на придушення бодай найменшого спротиву 

«завербованих» селян. На основі архівних документів, листів і спогади 

«остарбайтерів» з генеральної округи «Дніпропетровськ» доведено наступне: 

нацисти, поповнюючи трудовий ресурс Райху за рахунок східних робітників з 



 
 

генеральної округи, використовували їхню працю повною мірою та до повного 

виснаження, ще й з мінімальними витратами на утримання «заробітчан».  

У дисертації обґрунтовується думка, що зміст нацистської окупаційної 

політики в селах генеральної округи «Дніпропетровськ» спрямовувався на 

максимальне пограбування та виснаження матеріально-фінансових та людських 

ресурсів Наддніпрянського села. 

Ключові слова: Третій райх, райхскомісаріат «Україна», генеральна округа 

«Дніпропетровськ», нацистська окупаційна політика, обов’язкова трудова 

повинність, «аграрна реформа», окупаційні освітні заклади, україномовна 

окупаційна преса, натуральні податки, фінансова політика, «остарбайтери». 
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Summaru 

Handrabura N. Ya. Villages of the Dnipropetrovsk general district (1941–1944): 

acquisitiveness, depletion and consequences. – Qualification research paper manuscript 

copyright. 

A thesis for PhD degree (Historical Sciences), speciality 07.00.01 History of 

Ukraine (032 – History and Archeology). – V. O. Sukhomlynsky National University of 

Mykolayiv, Mykolayiv, 2017. 

The Introduction comprises the justification of the research subject viability and 

relevance; aim and task statement; the subject, the object and methods of the research, 

territorial and chronological framework; substantiates novelty and applicability of the 

results obtained; the applicant’s personal contribution; information on evaluation of the 

results, the structure and the volume of the thesis.  

Novelty of the thesis consists in: a series of new materials are included in scientific 

use based on archive documents processing; specific features, functions and activity of 

the occupation authorities regarding the forced labour of the Dnieper Ukraine villagers 

of different age categories and mechanisms of a labour duty law are revealed; 

arrangement procedures and directions of villagers’ labour use (labour force distribution 

for tillage; percentage of men and women subjected to the «labour duty» is figured out; 

percentage of villagers forced to work for Germany is calculated) and the occupation 

tax and financial system; depth of capital and human resources depletion in a village; 

general number of villagers transported to the Third Reich for work. 

There are further developed: investigations of the Dnipropetrovsk general 

district employable villagers exploitation by the German occupation authorities, the 

villagers’ welfare; study of the occupants’ financial and tax policy implementation in 

the Dnipropetrovsk general district; display of ways and consequences of local villagers 

transportation to Germany for work. 

Practical significance of the obtained results of the research consist in wider 

explanation of the historical process in the 1940s as for human and economic 



 
 

acquisitiveness of the Dnieper Ukraine village by the German occupation authorities 

due to introduction of evidence, generalizations and conclusions into scientific use. The 

results can be used for lecture and seminar preparation, academic courses and regional 

studies curriculum development and generalizing works on History of Ukraine of World 

War II period. 

The thesis is the first complex research conducted at the regional level; it is 

devoted to the policy of the Nazi occupation authorities regarding exploitation and 

depletion of the Dnieper Ukraine villages (in the area of the Dnipropetrovsk general 

district – a territorial and administrative division created by the Nazi occupation 

authorities during World War II). 

Three chapters of the thesis analyze and systematize historiography and the 

information base of the issue; disclose the essence of the activities performed by 

occupation authorities enabling tracing the Nazi occupation policy in the Dnieper 

Ukraine rural area. It is proved that occupants created the administration and police 

system by the “labour camps-settlements” prototype and was used exceptionally for 

exploitation and total acquisitiveness of local villagers. The aforesaid is confirmed by 

such specific components: prohibition of border crossing for villagers (village, raion, 

gebiet) without a permission document signed by a gebietskommissar; division of 

villages into sectors (collective farms and state farms, later renamed into community 

and state farms); establishment of a general enslaving labour duty for local people the 

age range of which was vague (it comprised villagers of different age from children to 

elderly people); statistical recording of the population aimed at discovering employable 

people; obligatory and excessive rationed division of land to be farmed: 3–5 hectares 

per person; total exploitation of women (the total number of women employed in 

villagers of the Dnipropetrovsk general district equals up to 65% of the general index of 

employable villagers); working hours of a villager depended on seasonal agricultural 

works and as the result from spring to late autumn a labourer had to work 60–90 hours 

per week; a minute wage hardly enough for low-calorie meals of a labourer and his 

family; total absence of the bilateral legal labour contract between the employer and the 

employee; strict penalty measures for work avoidance without a clear reason, etc. It is 



 
 

calculated that about one million villagers of the Dnipropetrovsk general district worked 

under those severe conditions. 

Series of directions, instructions, regulations and orders of occupants regarding the 

role of primary and agricultural schools in general economic plans implementation of 

Nazi Germany is analyzed.  

The thesis provides the evidence of child labour and labour of pupils of agricultural 

schools used in various agricultural works. It is discovered that so-called «folk» and 

agricultural schools established by the occupation authorities were aimed at engaging 

pupils in field and farm works rather than educating them. Furthermore, the schools 

used to receive a corresponding plan of agricultural works to be fully accomplished by 

the pupils, and the products were to be given to stocks of the Third Reich.  

Essence and consequences of the tax and fiscal policy introduced by the occupants 

in the rural area of the Dnipropetrovsk general district are revealed. The thesis shows 

living conditions of villagers in the Dnieper Ukraine after occupation government 

introduction of numerous natural taxes, monetary (trade tax, income tax, personal and 

livestock taxes, dwelling tax, etc.) and series of other robbery forms introduced via the 

system of one-time administrative levies, property insurance and fines. Based upon the 

analysis of different materials and documents revealing essence and consequences of 

occupation «stockpiling policy» in the rural area (August 1941 – February 1944) it is 

found that: in 1941 cow owners gave 300 l of milk to the occupants in a quarter, in 1942 

– 1943 – 600-700 l a year from one cow; around 80 thousand of pigs and 143 693 of 

cattle units were «stockpiled»; one raion villagers (44 raions in total) during the whole 

occupation period gave around 40000 units of poultry and 10 000 eggs; each beeyard 

owner handed in 7,5 – 10 kg of honey yearly from a beehive; orchards owners handed 

in not less than 2 kg of dried fruit from a tree.  

It is found that the system of tax and financial levies was introduced in the 

Dnipropetrovsk general district. Archive documents state that local villagers paid 

around ten kinds of monetary taxes into occupation coffers and gave money for their 

property and livestock “insurance”, therefore almost every household had to give to the 

occupants about 1 700 karbovanetz yearly. 



 
 

It is proved that the occupation authorities of the Dnipropetrovsk general district 

during 1941–1943 and early 1944 to implement agricultural products stockpiling plans 

and all in all to reach the goal (provide Wehrmacht and population of Germany with 

agricultural products) turned to threats, fines, confiscation of property and livestock and 

other measures. 

The occupation authorities policy on more than one hundred thousand local 

villagers transportation to Germany for forced labour is traced. Involvement of local 

authorities and media as well as other methods of influence on villagers during labour 

force recruiting for the third Reich is analyzed. The entire system of recruitment and 

transportation of «ostarbeiters» to Germany was strictly regulated by a range of 

directions, instructions, regulations, threats and punishments targeted at quelling even 

the smallest resistance of «recruited» villagers. Based upon archive papers, letters and 

memoires of «ostarbeiters» from the Dnipropetrovsk general district it is proved that 

Nazi enlarging labour force of the Reich with eastern labourers of the Dnieper Ukraine 

used their work to the full extent and complete exhaustion at minimal expenditures on 

labourers allowance.  

The thesis substantiates the point that essence of the Nazi occupation policy in the 

rural area of the Dnipropetrovsk general district was aimed at total robbery and 

depletion of capital and human resources of the Dnieper Ukraine villages. 

Key words: Third Reich, Reich Commission «Ukraine», Dnipropetrovsk general 

district, Nazi occupation policy, labour duty, «agrarian reform», occupation educational 

institutions, Ukrainian language occupation press, natural taxes, financial policy, 

“ostarbeiters”.  
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження визначена пізнавальними потребами 

власне самої історичної науки. Пріоритетним напрямом дослідження у сучасній 

вітчизняній історичній науці є, зокрема, осмислення на новому рівні причин, 

методів та наслідків нацистської окупаційної політики в Україні (1941–1944 рр.), 

у тому числі й у сільській місцевості. Широка зацікавленість цією проблематикою 

підкріплена, перш за все, методологічним плюралізмом, який «подарував» вченим 

свободу думки, розширив кругозір їхньої наукової діяльності й відкрив 

можливості використовувати у наукових пошуках нові дослідницькі підходи та 

методи. Ці радикальні зміни, зокрема, допомагають ученим більш повно оцінити 

всю окупаційну – за суттю грабіжницьку й дискримінаційну – політику нацистів 

на українських землях.  

Як відомо, історичне минуле нашого народу невід’ємно пов’язане із нашим 

сьогоденням та майбутнім. Тому в літописанні історичної минувшини важливим 

кроком є відтворення невідомих його сторінок – невід’ємної складової нашої 

історії – трагічних подій підокупаційного українського села. Актуальність 

дослідження зумовлена й нинішньою непростою ситуацією, яка склалася в 

Україні, – анексією Кримського півострова Росією та важким становищем на 

сході України.  

Вибір теми дисертації «Село генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941–

1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки» зумовлений і тим, що на сьогодні все 

ще не достатньо досліджено та виписано становище вітчизняного сільського 

соціуму в добу окупації на регіональному рівні. І це при тому, що селяни 

досліджуваного регіону більше двох років перебували в заручниках у німецької 

окупаційної влади.  

На сучасному етапі застосування регіонального підходу дозволяє більш 

детально, у межах мікрорівневої площини, дослідити механізми, методи та засоби 

залучення місцевих селян до обов’язку, а точніше, до «примусу праці» 

окупаційними владними інститутами. З’ясування ж результатів проведення 

економічної політики німецької адміністрації в сільській місцевості генеральної 
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округи «Дніпропетровськ» дозволяє визначити наслідки діяльності окупаційної 

влади як для селянства загалом, так і для окремого «індивіда». 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах кафедральної (кафедра історії України та правознавства 

Криворізького державного педагогічного університету) науково-дослідної теми 

«Суспільно-політичні процеси в Україні наприкінці ХІХ–ХХ ст.», затвердженої 

Вченою радою КДПУ від 14 грудня 2010 р., протокол №5. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі опрацювання залучених до 

наукової роботи історичних джерел і здобутків історіографії об’єктивно й 

комплексно відтворити політику нацистської окупаційної влади в сільській 

місцевості генеральної округи «Дніпропетровськ» у контексті реалізації 

нацистським режимом курсу, спрямованого на користь Третього райху. 

Досягнення визначеної мети передбачає вирішення наступних наукових 

завдань: 

– виявити ступінь наукової розробки проблеми у вітчизняній та зарубіжній 

історіографії; 

– охарактеризувати, систематизувати та класифікувати джерельну базу 

дисертаційної роботи; 

– встановити й обґрунтувати теоретико-методологічну основу дослідження;  

– розкрити особливості організації та функцій німецької окупаційної 

адміністрації та місцевих органів влади; 

– проаналізувати мету, організаційні заходи, напрямки та наслідки діяльності 

окупаційної влади щодо залучення селян генеральної округи «Дніпропетровськ» 

до «обов’язку праці»; 

– окреслити основні напрямки залучення дітей та підлітків до 

сільськогосподарських робіт на користь окупантів; 

– охарактеризувати зміст та наслідки окупаційної фінансово-податкової 

політики, запровадженої окупантами в аграрному секторі на території генеральної 

округи «Дніпропетровськ»; 
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– дослідити механізми вербування селян та їх примусу до виїзду на роботу в 

Німеччину; 

– уточнити чисельність депортованого окупантами працездатного селянства з 

генеральної округи «Дніпропетровськ». 

Об’єкт дослідження – трудові та матеріальні ресурси села генеральної 

округи «Дніпропетровськ», задіяні німецькою окупаційною владою в системі 

тотальної експлуатації, визиску та виснаження. 

Предмет дослідження – політика окупаційної влади щодо експлуатації, 

визиску та виснаження села генеральної округи «Дніпропетровськ». 

Хронологічні межі дослідження охоплюють період з серпня 1941 р. по 

лютий 1944 р. Нижня межа визначається нацистською окупацією досліджуваної 

частини Наддніпрянщини. Верхня межа датується остаточним звільненням цієї 

території внаслідок завершення Нікопольсько-Криворізької операції (30 січня – 29 

лютого 1944 р). 

Територіальні межі дослідження окреслені довоєнними територіально-

адміністративними кордонами Дніпропетровської області та частково Запорізької 

(зокрема, Красноармійський, Новомиколаївський, Запорізький, 

Великотокмацький, Михайлівський, Василівський, Оріхівський, Гуляйпільський, 

Новозлатопільський, Осипенківський, Ногайський, Андріївський, Пологівський, 

Куйбишевський, Чернігівський, Кам’янсько-Дніпровський, Великобілозерський і 

Великолепетиський райони), які в роки нацистської окупації були включені до 

складу новоутвореної територіальної одиниці – генеральної округи 

«Дніпропетровськ». 

Методологія дослідження. Робота побудована на принципах об’єктивності, 

системності, всебічності та наступності. Під час розробки теми 

використовувалися загальнонаукові методи (індукції та дедукції, соціологічний, 

аналізу та синтезу, логічний та історичний) в комплексі із спеціально-

історичними методами (проблемно-хронологічним, історично-логічним, 

історично-ретроспективним, історично-порівняльним) та методами інших 

наукових галузей.  
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Наукова новизна дисертаційного дослідження полягає у тому, що: 

вперше: 

– на основі критичного переосмислення вітчизняної та зарубіжної 

історіографії встановлено ступінь наукової розробки проблеми та визначено коло 

питань, які потребують подальшого поглибленого вивчення; 

– на базі ґрунтовного аналізу історичних джерел, більшість яких уперше 

введено до наукового обігу, здійснено комплексне дослідження окупаційної 

політики в селах генеральної округи «Дніпропетровськ»; 

– комплексно висвітлено організаційні заходи та напрямки 

працевикористання місцевих селян (розподіл робочої сили для обробітку землі; 

вирахувано відсоток чоловіків та жінок, які притягувалися до «обов’язку праці»; 

підраховано відсоток сільського населення, змушеного працювати на користь 

Німеччини); 

– досліджено зміст і наслідки окупаційної податково-фіскальної системи; 

– показано глибину матеріального й людського виснаження села; 

– підраховано загальну чисельність сільського населення, вивезеного з 

генеральної округи «Дніпропетровськ» на роботу до Третього райху; 

дістало подальшого розвитку:  

– дослідження щодо використання німецькою окупаційною владою 

працездатних селян генеральної округи «Дніпропетровськ», їх матеріальне 

забезпечення; 

– вивчення реалізації фінансово-податкової політики окупантів у генеральній 

окрузі «Дніпропетровськ»; 

– висвітлення методів та наслідків вивезення місцевих селян на роботу до 

Німеччини; 

уточнено: 

– чисельність вивезених окупаційною владою працездатних селян з 

генеральної округи «Дніпропетровськ». 

Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження 

полягає у розширенні пояснення історичного процесу 40-х років ХХ ст. щодо 
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людського та фінансово-економічного визиску досліджуваної частини 

Наддніпрянського села німецькою окупаційною владою завдяки уведенню до 

наукового обігу низки нових фактологічних матеріалів, узагальнень та висновків. 

Вони можуть бути використані під час підготовки лекцій, семінарів, розробки 

навчальних курсів та програм з краєзнавства та узагальнюючих праць з історії 

України періоду Другої світової війні. 

Особистий внесок здобувача полягає у самостійній постановці та вирішенні 

всього комплексу завдань дисертаційної роботи. У процесі дослідження 

проведено роботу із опрацювання архівних матеріалів Центрального державного 

архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного 

архіву громадських об’єднань України, Державних архівів Дніпропетровської та 

Запорізької областей. У результаті цієї роботи до наукового обігу залучено 

документи та матеріали, зосереджені у 177 справах. Оприлюднені у науковому 

дослідженні результати та висновки отримані авторкою особисто. Наукові 

публікації у фахових виданнях є одноосібними. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації та її 

результати автор доповіла на шести міжнародних наукових конференціях: 

«Сталий розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 2013р.), «Сталий 

розвиток промисловості та суспільства» (м. Кривий Ріг, 2014р.), «Боротьба за 

Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство» (м. Київ, 2014 р.), 

«Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні 

реалії та постколоніальний синдром» (м. Львів, 2014 р.), «Розвиток промисловості 

та суспільства» (м. Кривий Ріг, 2016 р.) «Південь України: етноісторичний, 

мовний, культурний та релігійний виміри» (м. Одеса, 28 – 29 квітня 2017 р.); двох 

всеукраїнських наукових конференціях: «Війна в історичній та індивідуальній 

пам’яті» (м. Кривий Ріг, 2012 р.), «Війна в історичній та індивідуальній пам’яті» 

(м. Кривий Ріг, 2016 р.); на регіональній науковій конференції: «Війна в пам’яті 

поколінь» (м. Кривий Ріг, 2013 р.). 

Публікації. За результатами дослідження авторкою опубліковано 11 

наукових публікацій. Із них 5 у вітчизняних фахових виданнях (дві включено до 
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міжнародної наукометричної бази «Index Copernicus»), 6 тез наукових 

конференцій. Загальний обсяг наукових праць становить 4 друкованих авторських 

аркушів.  

Структура та обсяг дисертації зумовлені метою та завданням дослідження. 

Робота складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (555 позицій), додатків, списку публікацій здобувача за 

темою дисертації та відомості про апробацію результатів дисертації. Загальний 

обсяг дисертації становить 251 сторінку, з яких основного тексту роботи – 182 

сторінки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



9 
 

 
 

РОЗДІЛ 1 

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ТА МЕТОДОЛОГІЯ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Попри те, що окупація України нацистськими військами досліджується 

науковцями не одне десятиліття, але й сьогодні в історіописанні цього періоду 

залишаються незаповненими деякі лакуни цієї багатогранної проблематики. 

Зокрема, малодослідженими є багатоаспектні процеси, які відбувалися в житті 

селян Наддніпрянщини, у тому числі й на теренах окупаційного адміністративно-

територіального утворення – генеральної округи «Дніпропетровськ».  

Враховуючи значну кількість підходів до вивчення тематики Другої світової 

війни, які трансформувалися під впливом змін політичної системи України, 

розвиток історіографії проблеми можна поділити за проблемно-хронологічним 

принципом, використовуючи наступну схему: 1) радянська історіографія, яка бере 

свій початок ще з появи перших праць науковців в роки радянсько-німецької 

війни і завершується наприкінці серпня 1991 р.; 2) роботи сучасних українських 

дослідників (з серпня 1991 р. – до сьогодення); 3) праці зарубіжних авторів. 

Перший період дослідження змісту та наслідків нацистського окупаційного 

режиму тривав близько 50-ти років. Уже в грудні 1941 р. створено Комісію з 

історії Вітчизняної війни при Президії Академії наук СРСР, а через рік – 

аналогічну Комісію при Академії наук УРСР. До створення комісії при Академії 

наук УРСР з 1942 р. діяла спеціальна група, яка займалась збором, концентрацією 

та систематизацією документальних матеріалів, дотримуючись ідеологічних і 

загальносоюзних меж трактування подій, пов’язаних, зокрема, з німецьким 

окупаційним режимом [1, с.355].  

Радянські дослідники К. Гуров [2], К. К. Дубина [3], А. Леонтьєв [4], 

С.Ф.Галаджиєв [5], Л. М. Новиченко [6] в роки радянсько-німецької війни 

особливу увагу приділяли викриттю злочинної політики нацистів в Україні, 

обґрунтовували і характеризували експансіоністські плани гітлерівців, в тому 

числі й в аграрному секторі. 
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Загалом роботи дослідників побудовані на характерному підборі фактів, 

описовості злодіянь німецьких окупантів та їх союзників на тимчасово окупованій 

території України і мали виключно ідеологічне маркування. Тоді ж і було 

започатковано радянською номенклатурою сумнозвісний період замовчування 

окремих «незручних» тем та сюжетів і «поховання» в архівосховищах під грифом 

«Таємно!» документів окупаційної доби періоду радянсько-німецької війни, яка в 

радянській історіографії термінологічно подавалася як «Велика Вітчизняна 

війна». 

Наприкінці 40-х – початку 50-х рр. ХХ ст. дослідження історії українського 

селянства окупаційної доби здійснили П. Д. Індиченко [7], І. Д. Литвинов [8] та 

інших.  

Окремо слід виділити працю П. Д. Індиченка. Автор особливу увагу приділив 

вивченню положень «зеленої папки» Герінга, в якій наголошувалося на 

безправному становищі місцевого населення на окупованій території України. До 

того ж, він проаналізував зміст земельної реформи А. Розенберга [9].  

Науковці досить оперативно, спираючись на введені до наукового обігу 

раніше не використовувані джерела, спробували дослідити грабіжницьку політику 

німецької окупаційної влади в аграрному секторі всієї України. Проте ці праці 

переповнені патріотичним пафосом, неточностями, а подекуди й вигадками, та 

висвітлювали виключний патріотизм радянських людей і замовчували «незручні» 

теми, пов’язані зі становищем місцевого люду, кинутого радянською владою (при 

відступі Червоної армії) на поталу окупантам та змушеного виживати в умовах 

тоталітарного «нового порядку», який приніс нацистський окупаційний режим. 

В другій половині 50-х – першій половині 60-х рр. ХХ ст. масштаби наукових 

досліджень значно розширюються. В цей період видано ряд фундаментальних 

праць, в яких дослідники висвітили історію Великої Вітчизняної війни. Події 

окупаційного лихоліття на теренах України розглядалися лише в 

загальносоюзному контексті. Серед праць, в яких досліджувався й окупаційний 

період слід виділити таку багатотомну роботу як «История Великой 

Отечественной войны Советского Союза 1941–1945» в 6-ти томах [10]. Ця 
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фундаментальна праця, як і ряд інших праць того періоду, присвячена викриттю 

фактів, пов’язаних з підготовкою та розв’язанням війни «імперіалістичними 

державами», перебігу бойових дій, в тому числі й корінному перелому та 

вигнанню окупантів за кордони СРСР. 

На цьому етапі питання стосовно окупаційного режиму на Україні, 

становище українського селянства та його боротьбу з нацистами аналізують, 

зокрема, М. І. Супруненко [11], Ю.В.Арутюнян [12]. У цих працях розглядається 

широке коло питань пов’язаних з реалізацією агресивних економічних планів 

німецьких окупантів та, зокрема, по відношенню до всієї України, а не до 

конкретного адміністративного утворення окупаційної доби. Дослідники 

акцентували увагу не на тогочасному тяжкому становищі населення в добу 

нацистської окупації, а, головно, на його відданості комуністичній партії і, як 

наслідок, всенародній боротьбі проти агресора тощо. 

Починаючи з другої половини 60-х – початку 80-х рр. ХХ ст. радянські 

дослідники М. В. Коваль [13], В. С. Коваль [14], Н. І. Сініцина та В. Р. Томін [15], 

С. П. Лаута [16], П. С. Дишлевий [17] продовжили проводити наукові пошуки та 

вивчали події років радянсько-німецької війни.  

Науковці дослідили етапи окупаційної політики в аграрній сфері та її 

наслідки для українського села й охарактеризували німецький окупаційний лад як 

грабіжницький. Дослідники, спираючись на ряд матеріалів центральних, відомчих 

і обласних архівів УРСР, довідників та статистичних збірників, чисельних 

матеріалів радянської та зарубіжної періодики, спробували розкрити плани, зміст 

та наслідки нацистської окупаційної політики для українського села загалом, не 

торкаючись питань, що стосувались, зокрема, становища селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ».  

На цьому етапі науковцями видано й ряд багатотомних узагальнюючих 

праць, в числі яких слід зазначити й 26-титомну «Історію міст і сіл Української 

РСР» [18; 19], до якої входять Дніпропетровська й Запорізька області. У 

характеристиці окупаційного режиму на території Дніпропетровщини науковці 

вказували дату захоплення окупантами кожного населеного пункту області, 
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звірства окупантів, розкривали діяльність партизанських загонів. Наведемо 

типовий приклад, характерний для всієї роботи, як от: «16 серпня 1941 р. вороги 

захопили Широке. Гітлерівці грабували колгоспи і жителів селища. Хліб, худобу, 

птицю відправляли до Німеччини. За роки окупації Широкого і району загинули 

від рук окупантів 1827 жителів, в тому числі 358 дітей та підпільників» [20, с. 

887]. Центральне ж місце в дослідженнях відведено аналізу важливих воєнних 

кампаній, битв, показано значущі бойові операції, які здійснювала Червона Армія 

під керівництвом партії, висвітлено звірства гітлерівців та героїчний вклад 

радянського народу в перемогу над нацизмом. 

У цей час на теренах Української РСР з’являється й 10-ти томна 

фундаментальна праця з історії України. Зміст 8-го тому присвячений подіям 

Великої Вітчизняної війни [21]. Зокрема, в другому розділі висвітлюються плани 

нацистів, які включали пограбування економіки України, розкривається 

окупаційний порядок, запровадження обов’язкової трудової повинності для 

місцевого населення та наслідки нацистської грабіжницької політики на всій 

українській території.  

Серед робіт цього періоду, що безпосередньо стосуються окупаційної 

тематики, слід назвати праці В. М. Нем’ятого [22], М. М. Загорулька та А. Ф. 

Юденкова [23]. В ряді цих наукових публікацій головні сюжети присвячені як 

всенародній боротьбі в тилу ворога та безчинству гітлерівців проти радянського 

народу, так і викриттю грабіжницького єства «нового земельного ладу», 

запровадженого нацистською окупаційною адміністрацією на теренах України. 

Дослідник В. М. Нем’ятий у третьому розділі книги «В борьбе за срыв 

грабительских планов фашистской Германии» висвітлює експлуататорську 

сутність «нового земельного ладу» в Україні. Крім того, науковець, торкається й 

теми, яка фрагментарно розкриває спротив селян «новому порядку» й показує 

силові методи окупаційної влади, які застосовувалися до сільського населення 

Наддніпрянщини під час вилучення хліба, тваринницької продукції та цілого ряду 

інших податків та поборів [24, c. 141–142].  
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Разом з тим, у цей період відсутні праці, які б пролили світло на зміст та 

наслідки використання окупантами трудових ресурсів України, зокрема 

генеральної округи «Дніпропетровськ» на користь Німеччини, не говорячи вже 

про висвітлення долі пересічної людини, яка опинилася у вирі трагічних подій 

доби воєнного лихоліття та її поневірянь в роки окупації Наддніпрянщини. Така 

тенденція в історичній науці зумовлена тим, що вже навіть постановка такого 

питання, як праця на ворога, напряму перечила тогочасній партійній аксіомі про 

загальний патріотизм радянського народу та, як наслідок, всенародний супротив 

окупаційній владі. 

Усередині 80-х років ХХ ст. з’являються праці Т.С. Першиної [25] та 

М.В.Коваля [26]. У монографії Т. С. Першиної висвітлюються, зокрема, негативні 

наслідки нацистської окупаційної політики в українському селі: жорстокість 

методів окупантів під час залучення селян до сільськогосподарських робіт і 

вивезення частини працездатного населення до Німеччини, голод та смертність 

місцевого люду в результаті кабальної заготівельної політики, яку проводили 

окупанти тощо.  

Однак під час вирішення важливих питань, пов’язаних зі становищем 

населення України в окупацію, радянські історики продовжували відстоювати 

попередньо напрацьовані позиції. І тому цей етап історіографії мав консервативне 

направлення. Навіть не дивлячись на добу «перебудови», ідеологічні догмати 

становили перепону неупередженому розвитку історичної науки та дослідженню, 

зокрема, окупаційної доби в Україні. І цьому є своє пояснення: на заваді в 

радянських істориків поставав досить чіткий ідеологічний регламент, табу, яке не 

дозволяло авторам в повній мірі висвітлити дійсні події та явища. До їх числа 

потрапила і тема політики використання нацистами трудових ресурсів 

Наддніпрянського села. Крім того, значний пласт архівних фондів для 

радянського науковця був закритий. Натомість, досить буденним явищем 

тогочасного історіописання війни стало замовчування або, ще гірше, 

перекручування та викривлення фактів, явищ та подій. Так, М. В. Коваль в 90-х 

рр. ХХ ст. переосмислюючи події воєнної історії України, зазначав, що 



14 
 

 
 

«перекручення правди про події війни почалося одразу після початку німецької 

агресії. Вже в промові 3 липня 1941 р. Сталін твердив, що добірні дивізії Гітлера 

майже розгромлено. На жаль, усе було навпаки. Практично відтоді воєнно-

політична кон’юнктурщина, замовчування, напівправда, міфологізація 

драматичних сторінок війни стали фундаментом і змістом квазіісторії одного з 

найтрагічніших і водночас найепічніших періодів минулого» [27].  

Внаслідок замовчування «незручних» тем і з’являються в радянській 

історичній науці «білі плями», в число яких потрапили питання, що стосувалися й 

діяльності німецького окупаційного режиму в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ», методів та засобів експлуатації окупантами сільського 

населення. Сільський соціум цієї округи більш як два роки перебував у стані 

заручників і під тиском різних чинників змушений став працювати на «нових 

господарів», але близько п’ятдесяти років радянська партійна номенклатура 

намагалася приховати цю віху в історії України, стерти її з пам’яті свідків та 

жертв тих лихих часів, бо вона могла похитнути віру наступних поколінь у 

«бездоганність» комуністичної партії та всеохоплюючий патріотизм народів 

СРСР під час радянсько-німецької війни. Це підтверджують і сучасні вітчизняні 

науковці. Так, дослідник В. В. Стецкевич, зокрема, наголошує, що у «прірву» 

«білих плям» потрапила ціла низка фактів, прізвищ та явищ, а то й цілі відтинки 

чи пласти історії України у роки війни. З усіх трьох періодів війни, як підкреслює 

науковець, другий (окупаційний) незважаючи на те, що він за часом найбільш 

триваліший, а за своїми наслідками для населення найстрашніший, було виписано 

найгірше. І це притому, що під владу окупантів потрапила більшість цивільного 

населення України, а тому для них війна асоціювалася, перш за все, з добою 

окупації. Але повсякденне життя Людини, яка опинилася у лещатах окупації, 

висвітлено незадовільно [28]. Радянська історіографія, – на думку сучасного 

науковця О. Є. Лисенка, – була ізольованою, деформованою ідеологічним пресом. 

Контакт з «зовнішнім світом» відбувався не за усталеними в цивілізованому світі 

алгоритмами наукового діалогу, а за антитезою: все що не потрапляло в унісон з 

комуністичною версією Другої світової війни, таврувалося, відкидалося, 
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звинувачувалося в тенденційності, пояснювалося антирадянськими настроями і 

політикою західних держав [29]. 

Все ж, незважаючи на те, що радянська історична наука була обмежена 

низкою приписів радянсько-партійної номенклатури, історики зробили значний 

вклад у дослідження та висвітлення ряду фактів пов’язаних з окупацією України. 

Очевидно й інше: суб’єктивність, однобічність та заідеологізованість підходів 

радянських науковців до вивчення змісту та наслідків Другої світової війни й, 

зокрема, відсутність узагальнюючих праць з історії експлуатації трудових 

ресурсів Наддніпрянського села, спричинили кризу радянської історіографії. 

Отже, перший – радянський період історіографії Другої світової війни 

характеризується збором, систематизацією та узагальненням фактів, явищ, подій 

на теренах України в рамках, окреслених тоталітарною радянською системою. 

Незважаючи на заідеологізованість радянської історичної науки, вона зробила 

певний внесок в історіописання німецько-радянської війни. Але багатьох питань 

цього періоду історики торкались лише поверхнево (дотично), не враховувалась 

ні специфіка нацистського адміністративного управління (та їх союзників) в 

різних регіонах окупованої України, як от, наприклад, в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» не досліджувалися організаційні заходи й службові 

компетентності допоміжних районних та сільських управ, ні методи та засоби 

залучення населення сіл до «обов’язку праці» тощо.  

Наприкінці серпня 1991 р. розпочинається другий період вітчизняної 

історіографії дослідження подій, що напряму стосувалися реалізації намічених 

планів нацистів на теренах України у контексті Другої світової війни, який 

продовжується й до сьогодні. Він характеризується переосмисленням подій 

воєнної історії України та відходом від заідеологізованої радянської історичної 

науки, що дозволило дослідникам вийти на новий рівень у висвітленні різних 

аспектів пов’язаних, зокрема, з окупацією української території. У працях 

фундаментального та узагальнюючого характеру, таких як от, «Безсмертя. Книга 

Пам’яті України», в заключному томі досліджується питання відносно 

нацистського режиму та економічного пограбування України окупантами [30]. 
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Досить вагомим внеском у вітчизняну історію війни став 4-й том «Україна у 

Другій світовій війні» 6-ти томної «Політичної історії України. ХХ століття». Так, 

автори спираючись на архівний матеріал та праці сучасної історіографії, зокрема, 

охарактеризували нацистський режим, релігійне та культурне життя українського 

населення в окупації та політичні наслідки воєнного протистояння двох 

тоталітарних систем [31].  

У новітній українській історіографії проблематику характеру, технологію 

функціонування німецької окупаційної адміністрації та місцевої окупаційної 

влади в Україні в роки Другої світової війни досліджують М. В. Коваль [32], 

П.В.Рекотов [33], Ю. О. Ніколаєць [34], колектив дослідників О. М. Гончаренко, 

О.Є Лисенко та Т. С. Першина [35], в дисертаційних роботах О. М. Гончаренко 

[36] та М. П. Куницький [37]. Значний інтерес викликають дослідження 

М.В.Коваля. Автор у праці «Україна у Другій світовій та Великій Вітчизняній 

війнах (1939–1945 рр.)» приділив увагу, зокрема, й питанню створення німецькою 

окупаційною владою на теренах райхскомісаріату «Україна» допоміжних органів 

місцевої влади, характеризуючи їх, як «недоладну інституцію». За словами 

науковця, окупанти, «не допускаючи найменшої політичної самостійності 

українського населення», намагалися «виявити ті сили, на які вони могли б 

опертися, все ж ризикнули погратися в лібералізм із колабораціоністами» [38, 

с.128–129].  

У публікації «Система управління окупованими територіями України» 

О.М.Гончаренко, О. Є. Лисенко та Т. С. Першина характеризують статус місцевих 

органів управління, звертають увагу на пов’язані з цим проблеми в сучасних 

наукових історичних працях та дискутують з приводу термінології питання. 

Наголошуючи, що місцеві органи управління інколи помилково називають 

«органами місцевого самоврядування». Насправді ж, – зазначають автори і з цим 

не можна не погодиться, – вони не були самоврядними одиницями відповідних 

громад, оскільки їх керівництво призначалося німецькою адміністрацією (чи 

військовим командуванням) та було повністю підконтрольне окупантам і 

виконувало їхні вказівки [39, с.343]. 
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Окремі питання, пов’язані, зокрема, з налагодженням діяльності на території 

райхскомісаріату «Україна» німецьких та місцевих органів управління, 

окреслення організаційної структури німецьких окупаційних владних органів та 

нормативно правової бази, на основі яких і проводилось управління окупованими 

територіями досліджує в дисертаційній праці О. М. Гончаренко «Організаційно-

правове забезпечення функціонування окупаційної адміністрації райхскомісаріату 

«Україна» (1941–1944 рр.)». Науковець прийшов до висновку, що місцеві управи 

райхскомісаріату «Україна» не мали типової організаційної структури, вона 

залежала від особистого бачення німецьких управлінців й особливостей розвитку 

та потреб певного регіону [40, с.40]. М. П. Куницький у четвертому розділі 

монографії «Соціально-правовий статус місцевого населення райхскомісаріату 

«Україна» (1941–1944 рр.)» розглядає питання стосовно соціально-професійного 

статусу працівників органів місцевого управління, досліджує зміст заходів, які 

окупанти використовували з метою покарання місцевих управлінців у випадку 

проявів несанкціонованої автономності чи нелояльності щодо німецької влади 

[41, с.218].  

Зусиллями сучасних істориків розкривається проблема ставлення місцевого 

населення до окупантів та чинники, які призвели до співпраці цивільного 

населення з окупаційною владою, тобто, існування таких явищ як добровільний та 

вимушений колабораціонізм. Аналіз праць сучасних українських дослідників 

М.А. Слободянюка [42], В. В. Стецкевича [43], О. В. Потильчака [44] та в ряді 

праць дослідниці Валентини Олексіївни Шайкан [45] показує, що вони, 

працюючи в руслі цієї тематики, спробували з’ясувати настрої селян на різних 

етапах німецької окупації, дослідити причини, зміст та наслідки співпраці 

населення райхскомісаріату «Україна» (до складу якого входила й генеральна 

округа «Дніпропетровськ») з окупантами. 

Науковець М. А. Слободянюк в статті «Селяни України під нацистським 

окупаційним режимом, 1941–1944 рр. (на матеріалах південних областей)» 

досліджує становище, в якому опинилися селяни Південної України в період 

німецької окупації. Автором було проаналізовано неоднозначність сприйняття 
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«нового порядку» в початковий період окупації різними соціальними прошарками 

і групами та трансформацію з часом їх поглядів під тиском ряду чинників, 

зокрема, й повного ігнорування окупантами інтересів селянства та втілення 

політики їх фактичного знищення [46, с.44–57.]. 

У четвертому розділі праці «Історична пам'ять Дніпропетровщини: 

колективна монографія» В. В. Стецкевич досліджує роки воєнного лихоліття на 

Дніпропетровщині. Зокрема, автор докладно характеризує психологічний стан 

усього місцевого населення в початковий період війни, в тому числі й селян, 

аналізує зміст і наслідки евакуації частини населення, так званий «золотий фонд», 

в тилові райони та подальший її вплив на розшарування настроїв населення [47, 

с.143]. 

Вчений О. В. Потильчак у статті «Україна в Другій світовій війні: «проблема 

вибору» на тлі цивілізаційно-світоглядного протистояння (окремі спостереження 

на мікрорівні соціальної історії)» проаналізував пріоритети, зовнішні чинники й 

обставини, котрі, зумовлювали ситуацію вибору для людини як індивідуальну 

стратегію виживання. Автор досить детально характеризує, зокрема, таке явище 

періоду окупації України як господарський колабораціонізм вимушеного 

характеру [48, с.98].  

На сьогоднішній день вітчизняна історіографія поповнилася рядом 

різнопланових наукових досліджень, які дають змогу на більш глибшому 

науковому рівні відтворити події, пов’язані зі становищем українських селян в 

окупаційну добу. Історики О. В. Потильчак [49], І. М. Романюк [50], 

О.Г.Перехрест [51], Ю. О. Ніколаєць [52], В. І. Кучер та П. М. Чернега [53], 

Н.М.Глушенок [54], І. М. Спудка [55], В. І. Кучер та О. В. Потильчак [56] подають 

загальну характеристику виживання селян райхскомісаріату «Україна» за «нового 

порядку», досліджують експлуатацію трудових ресурсів українського села 

окупантами, розкривають зміст та наслідки «аграрної реформи», аналізують 

економічне та соціальне становище місцевого населення, висвітлюють основні 

засади та заходи окупантів з використання сільгосппродукції, фінансів тощо. 
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У вітчизняній історичній науці О. В. Потильчак в дисертаційному 

дослідженні «Експлуатація трудових ресурсів України гітлерівською Німеччиною 

у роки окупації» одним із перших спробував комплексно дослідити визначальні 

проблеми пов’язані з діяльністю німецького окупаційного режиму в Україні. 

Автор проаналізував принципи, форми і методи управління окупаційної влади в 

сфері трудового використання людського потенціалу й кваліфікованих 

спеціалістів в інтересах задоволення військово-економічних потреб нацистської 

Німеччини [57, с.7 – 16]. 

Зокрема, І. М. Спудка в третьому розділі дисертаційного дослідження 

«Німецька окупаційна політика у соціокультурній сфері в райхскомісаріаті 

«Україна» (1941–1944 рр.)» висвітлює соціальну політику окупантів, зокрема, і на 

теренах генеральної округи «Дніпропетровськ», її характер і спрямованість, 

досліджує становище всього трудового люду, його продовольче забезпечення. 

Дослідниця констатує, що «лише робота на «третій рейх» забезпечувала людям 

мінімальний рівень соціального захисту» [58, с.183–184]. 

В монографії «Українське село в 1941–1945 рр.: економічне та соціальне 

становище» О. Г. Перехрест здійснив комплексну постановку, аналіз, критичне 

осмислення та концептуальне узагальнення проблем економічного та соціального 

становища українського сільського населення в роки радянсько-німецької війни. 

Він найбільш системно й комплексно охопив і висвітлив цю тему, зазначивши, що 

цей предметний сегмент (українське село в роки радянсько-німецької війни), 

безперечно, належить до найважливіших проблем вітчизняної історії, що 

потребують подальшого поглибленого опрацювання. Як зазначає науковець, це 

зумовлено тим, що економічному і людському потенціалу українського села 

судилося стати одним із ключових чинників, що визначили перебіг та наслідки 

військового протиборства [59, с.6].  

У четвертому розділі праці О. Г. Перехрест, охоплюючи чотири зони 

окупації території України, досліджує німецький і румунський окупаційний 

режими, аналізує «аграрну політику» окупантів та методи її реалізації. Зокрема, 

він доходить висновку, що при певних особливостях в організації управління та 
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формах експлуатації аграрного сектору, в кожному з окупованих українських 

регіонів, що зумовлено специфічними суспільними та економічними відносинами, 

притаманними цим територіям у довоєнні десятиліття, виразно відслідковується 

спільна економічна мета окупантів – максимальне використання продовольчих та 

сировинних ресурсів для потреб власної армії та країни [60, с.156.]. 

Питання. пов’язані з характерними рисами й особливостями окупаційного 

порядку, використання нацистами трудового потенціалу селян в Україні у роки 

Другої світової війни досліджуються вітчизняними науковцями й на 

регіональному рівні. Проблеми висвітлюються зусиллями таких дослідників як 

О.О. Захарченко [61], М. М. Шитюка та А. А. Погорєлова [62], Т. Ю. Нагайка [63] 

та ін. Відтворюючи становище населення на окупованих територіях України, 

дослідники, зокрема, з’ясовують сутність німецького окупаційного управління в 

південному та центральному регіонах, відстежують фактори виживання 

населення в лещатах окупації, висвітлюють соціальні аспекти аграрної політики 

окупантів в українському селі тощо.  

Деякі питання, дотичні до теми дослідження, розглядає вітчизняний 

науковець В. В. Стецкевич у статті «Людність Наддніпрянщини в добу окупації: 

деякі аспекти буття і виживання». Автор, на основі архівних документів, 

дослідив, зокрема, прояви адаптації та колаборації на теренах Наддніпрянщини. 

Він наголосив, що не менше 80 відсотків населення Наддніпрянщини, у тому 

числі й сільського соціуму, зазнали усіх жахів окупації» [64, с. 135]. 

У колективній монографії «Запорізький рахунок Великій війні. 1939–1945» 

дослідники Ф. Г. Турченко, В. М. Мороко, О. Ф. Штейнле, В. С. Орлянський та ін. 

завдяки тривалому опрацюванню широкої бази недосліджуваних раніше архівних 

матеріалів, мемуарів, споминів, опитувань очевидців, вперше у вітчизняній 

історіографії комплексно подають історію Запорізької області в роки Другої 

світової війни. Відходячи від суто заідеологізованих та героїзованих канонів, 

автори приділяють увагу не тільки військовим діям, а й трагічній долі пересічної 

людини у складних обставинах лихоліття війни. Дослідники всебічно відтворили 

картину повсякденного життя людності в окупації, надали ґрунтовний аналіз 
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нацистського «нового порядку» та відношення до нього різних категорій 

місцевого населення. Так, зокрема, аналізуючи діяльність місцевих органів 

управління (районних та сільських управ), науковці констатують, що створення 

цієї управлінської ланки, із залученням місцевого населення, мала кінцевою 

метою налагодження ефективної, з точки зору окупаційної влади, системи 

експлуатації захоплених територій Запоріжжя [65, с.156]. 

Сучасна вітчизняна історіографія поповнилась також рядом досліджень, що 

висвітлюють ідеологічно-пропагандистські аспекти нацистської окупаційної 

політики в аграрному секторі України, головною метою якої було примусити 

селян продуктивніше працювати та, в кінцевому результаті, отримати в засіки 

рейху як найбільше продовольства. У рамках окресленої теми привертають увагу 

напрацювання М. В. Михайлюк [66], І. М. Грідіної [67], В. О. Шайкан [68] 

Н.В.Шевченко [69].  

Одним з важливих аспектів дисертаційної роботи М. В. Михайлюк 

«Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади 

серед населення України» стало визначення дослідницею ступеня ефективності 

агітаційно-пропагандистських зусиль німецької окупаційної влади та доведено їх 

загальну не результативність в Україні. Так, у другому підрозділі (Розділ. IV) – 

«Дрібна друкована продукція як засіб агітації» дослідниця доводить, що за 

допомогою психологічного впливу листівок і брошур нацисти намагалися 

забезпечити виконання поставлених урядом завдань, серед яких головне місце 

відведено, зокрема, і вчасному проведенню сільськогосподарських робіт зі збору 

врожаю для продовольчого забезпечення Вермахту та населення Німеччини [70]. 

Особливої уваги для заявленого дисертаційного дослідження заслуговує 

монографія науковця Валерія Олександровича Шайкан «Ідеологічна боротьба в 

Україні періоду Другої світової війни 1939–1945 рр.». Автор, досліджуючи 

нацистський ідеологічний вплив на місцеве населення як всієї України загалом, 

так і на селян генеральної округи «Дніпропетровськ», дійшов висновку, що 

головним ідеологічним завданням встановленого гітлерівцями жорстокого 
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окупаційного режиму були, зокрема, економічне пограбування, фізичне 

винищення і поневолення українського народу [71]. 

Отже, наукові дослідження вітчизняних учених допомагають розкрити суть 

нацистського ідеологічного впливу на свідомість місцевих селян, зокрема, й 

генеральної округи «Дніпропетровськ», для досягнення поставлених цілей у 

різних сферах суспільного життя населення. 

На сьогодні існує й ряд досліджень, в яких висвітлюються окремі аспекти 

політики окупаційних органів влади стосовно дітей, підлітків та молоді в 

окупованій Україні у роки Другої світової війни. Зокрема, слід назвати наукові 

статті В. В.Ленської [72], С. В. Бутіщенка [73], О. Г.Перехреста [74], Валерія 

Олександровича Шайкан [75], С. В. Могилюк [76]. Серед таких і низка праць 

Г.М.Голиша [77], О. В.Потильчака [78]. У своїх працях вітчизняні науковці як 

комплексно, так і на регіональному рівні, у тому числі й по генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ», висвітлюють різні точки зору нацистів відносно освіти 

окупованого місцевого населення, досліджують заходи німецької окупаційної 

влади щодо створення (відновлення) та подальшого функціонування початкової 

професійної школи, їх характер і спрямування. 

У монографії «У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 

1941–1945 рр.» науковець Г. М. Голиш системно проаналізував становище 

наймолодшої частини українського населення в умовах нацистської окупації. В 

роботі враховано всі чинники вказаного періоду: воєнно-політичні, соціально-

економічні, побутові, ідеологічні та морально-психологічні. Автор в третьому 

розділі праці досліджує освітню політику окупаційної влади, тісно пов’язану з 

примусовою працею неповнолітніх як на теренах окупованої України, так і в 

Німеччині. Дослідник констатує, що «дитяче працевикористання на окупованих 

територіях України відзначалося досить значними масштабами і це ще раз 

засвідчує жорстокість нацистського «нового порядку»» [79, с. 100].  

Досить детально висвітлює нацистський окупаційний пофейсійно-технічний 

освітній процес О. В. Потильчак у праці «Трудові ресурси цивільного населення 

України і система примусової праці в часи німецької окупації». Зокрема, цьому 
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питанню присвячений другий підрозділ «Професійне навчання і підготовка 

трудових резервів в Україні в період нацистської окупації: теоретичні настанови і 

практика агресора», в якому науковець пояснює, що правом вступу до середніх 

професійних шкіл користувалися молоді люди, які закінчили повний курс 

дворічної підготовчої професійної школи відповідного профілю. Відтак, як 

зазначає автор, юнак чи дівчина, котрі закінчили сільськогосподарську підготовчу 

школу, могли продовжити навчання лише в сільськогосподарському технікумі чи 

відповідній середній професійній школі. Науковець дійшов висновку, що 

обмеження свободи вибору професії було передбачено окупантами з метою 

забезпечення контрольованого поповнення ринку робочої сили залежно від 

потреб військової економіки [80, с.115]. 

Питання професійної фахової освіти на території України знайшло 

висвітлення у праці О. Г. Перехреста «Організація та функціонування фахових 

сільськогосподарських навчальних закладів в період нацистської окупації 

України». Автор, зокрема, зауважив, що одним із сегментів освітньої політики 

нацистів, що безпосередньо стосувався сільського населення окупованої України, 

стала організація та функціонування фахових сільськогосподарських навчальних 

закладів, у яких здобувачами професійної освіти була переважно сільська молодь 

[81, с.111]. 

Загалом дослідники приділяють увагу відновленню й функціонуванню в 

окупаційну добу початкової освіти й середніх навчальних спеціальних освітніх 

закладів як механізму утвердження «нового порядку» в Україні.  

Вагомим надбанням сучасної вітчизняної історіографії є праці, присвячені 

розкриттю особливостей вивезення населення України до Райху, політико-

правовому статусу та використанню робочої сили зі Сходу у сфері економіки 

Німеччини. Значний внесок у розробку питання комплексно й регіональному 

рівнях провели М. В. Коваль [82], О. Є Лисенко [83], Л. Легасова, М. Шевченко 

[84], М. Ковальський, В. Ченцов [85], В. Г. Ткаченко [86], Г. М. Голиш [87], 

Т.В.Пастушенко [88], Г. Г Грінченко [89]. Дослідники на основі архівних 

документів, усно-історичних свідчень та епістолярної спадщини зуміли показати 
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умови життя та праці робітників з різних регіонів України в Німеччині, розкрили 

психофізичний стан «остарбайтерів» тощо. 

Цій проблематиці одну із своїх статей «Проблема «остарбайтерів» як 

предмет соціальної історії» присвятив О. Є. Лисенко. У своїй роботі він 

наголошує на виокремленні «остарбайтерів» в окрему соціальну групу за своїм 

походженням, характером життєдіяльності, ієрархією і субординацією, способами 

виживання, сприйняття тогочасних подій та іншими критеріями. Науковець 

переконливо доводить, що за всіма показниками вони були самостійним 

тимчасовим соціумом [90, с. 9]. 

Дисертаційна робота Г. Г. Грінченко «Українські остарбайтери в системі 

примусової праці Третього рейху: проблеми історичної пам’яті» є прикладом 

комплексного дослідження процесів формування, поширення та сприйняття 

різних версій пам’яті про примусових робітників Третього райху та побудована на 

прикладах повоєнного західнонімецького, радянського та сучасного українського 

суспільств [91]. Вивчаючи феномен історичної пам’яті, науковець виокремила в 

межах кожної з проаналізованих версій колективної історичної пам’яті про 

примусову працю в роки Другої світової війни певні етапи її відтворення. У праці 

охарактеризовано зміни усвідомлення й закріплення місця і статусу примусових 

робітників в офіційному пантеоні учасників війни. У одному з підрозділів 

дисертації дослідниця висвітлює особливості джерел усної історії та місце, яке 

вони посідають в дослідженні історичної пам’яті пов’язаної з примусовою працею 

в Німеччині за часів Другої світової війни.  

Вітчизняні історики М. Ковальський та В. Ченцов у статті «Полиновий 

присмак чужини: документи про долю мешканців Дніпропетровщини, 

депортованих гітлерівцями на примусові роботи в Німеччину» одними з перших в 

середині 90-х рр. ХХ ст., спробували дослідити процеси, пов’язані зі становищем 

місцевого населення Дніпропетровщини на території, окупованій нацистською 

Німеччиною, депортацією людей за кордон тощо. Автори, зокрема, виділили три 

категорії робітників з Наддніпрянщини, які працювали у Райху: батраки у бауерів, 

робітники заводів та обслуга трудових таборів [92]. 
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Сучасні вітчизняні дослідники опановують і осмислюють на новому рівні 

статус українських «остарбайтерів». Широка зацікавленість цією проблематикою 

в українській історичній науці підкріплена, перш за все, методологічним 

плюралізмом, який «подарував» вченим свободу думки, наукової діяльності й 

відкрив можливості використовувати у роботі нові підходи та методи. Ці 

радикальні зміни допомагають вченим оцінити дискримінаційну політику 

нацистів у сферах трудового та соціального законодавств стосовно примусових 

робітників вивезених з України до Німеччини.  

Отже, особливе місце в сучасній вітчизняній науці займають наукові праці, 

які почали з’являтися на початку 90-х рр. ХХ ст. Ці роботи стали першою 

спробою комплексного й панорамного дослідження становища сільського 

населення в роки нацистської окупації території України. Переосмислення та 

подальше дослідження проблем пов’язаних з визначенням місця, ролі та статусу 

місцевих селян в окупованій Україні (1941–1944 рр.) напрацьовується 

вітчизняними істориками вже більш як двадцять п’ять років. За цей час побачили 

світ праці вчених О. Є. Лисенка, В. І. Кучера, О. В.Потильчака, О. Г. Перехреста, 

В. В. Стецкевича, М. М. Шитюка, А. А. Погорєлова, Валерія Олександровича 

Шайкан, Валентини Олексіївни Шайкан, Г. М. Голиша, Н. М. Глушенок, 

М.А.Слободянюка, О. М. Гончаренка та інших дослідників, які представляють 

важливе значення для заявленої в дисертації теми. Ці праці висвітлюють 

функціонування нацистської управлінської системи на окупованій території 

України й організаційно-правове забезпечення німецької окупаційної та місцевої 

адміністрації. досліджують настрої населення на різних етапах окупаційного 

періоду, здійснюють класифікацію різних проявів колабораціонізму, аналізують 

економічне і соціальне становище місцевого населення за «нового порядку», 

принципи, форми і методи залучення різних категорій селян до «обов’язку праці» 

тощо. Проте, на сьогодні в історичній науці у цих працях фрагментарно 

висвітлюється політика німецької окупаційної влади на теренах генеральної 

округи «Дніпропетровськ», яка охоплювала економічну сферу села (механізми та 
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методи з працевикористання місцевого населення, податкова та заготівельна 

політика тощо). 

Серед зарубіжних науковців слід виділити працю О. Далліна «Німецьке 

правління в Росії: 1941–1945. Аналіз окупаційної політики» [93]. Оперуючи рядом 

джерел, він спробував проаналізувати економічну політику нацистських лідерів 

стосовно східних земель та дослідити плани нацистів, зокрема, щодо визиску 

сільськогосподарської продукції.  

Сучасний німецький вчений Ф. Гунтер в дисертаційному дослідженні 

«Співпраця в Україні під час Другої світової війни. Роль місцевої адміністрації 

Харкова під час німецької окупації 1941–1943», зокрема, досліджує ідеї та цілі 

німецького військового керівництва стосовно СРСР, плани Гітлера, щодо 

підкорення та подальшої колонізації Східного простору, висвітлює проект Східної 

політики Альфреда Розенберга, розкриває нацистську політику антисемітизму та 

антикомунізму, плани нацистів, відносно запровадження на окупованих 

територіях військової та цивільної адміністрацій [94]  

Діаспорний дослідник В. Косик [95] у праці «Україна і Німеччина в Другій 

світовій війні», зокрема, докладно розкриває перший етап радянсько-німецької 

війни, висвітлює домінуючі сили національно-визвольного руху, еволюцію 

ставлення місцевого населення України до нової окупаційної влади й ескалацію 

чинення окупантами жорстокості та насилля. 

Загальні засади політики і практики німецького окупаційного режиму в 

Україні, становище сільського населення в добу окупації, розшарування поглядів 

селян спробував дослідити у праці голландський історик К. Беркгоф «Жнива 

розпачу. Життя і смерть в Україні під нацистською владою» [96]. 

Певний внесок в дослідження становища дітей та шкільної освіти в Україні 

здійснила Б. Єржабкова. Авторка у праці «Шкільна справа та шкільна політика в 

райхскомісаріаті «Україна» (1941–1944 рр.) у світлі німецьких документів» на 

основі документальних джерел декількох німецьких архівів дослідила освітню 

шкільну політику, яку проводили райхсміністр А. Розенберг та райхскомісар Е. 

Кох та її вплив на життя місцевого населення [97].  
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У статті С. А. Беллецца спробував проаналізувати становище сфери освіти 

генеральної округи «Дніпропетровськ» та показати втілення основних рис 

нацистської окупаційної політики. Він, зокрема, зазначив, що реформа освітньої 

системи в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» перетворила школи, в тому числі 

й сільськогосподарські, на структури, де формувались кадри, потрібні для 

використання у воєнних цілях, а програми гуманітарних дисциплін 

підпорядковувалися завданням пропаганди, робітнича ж спеціалізація стала 

найважливішим предметом [98, с. 84]. 

Дослідженням використання примусової праці іноземних робітників в 

нацистській Німеччині, порівнянням їхнього становища в різних сферах 

економіки Райху займається німецький вчений М. Шперер [99]. Проблеми, 

пов’язані із вивезенням робітників з України на роботу до Третього райху, 

висвітлюються в рамках комплексного дослідження депортації населення СРСР в 

праці одного з провідних сучасних англійських істориків, спеціаліста з історії 

Німеччини Р. Еванса. Дослідник в заключному третьому томі «Третий рейх. Дни 

войны. 1939–1945» [100] зібрав, опрацював і опублікував чисельні матеріали, на 

основі яких докладно подає відомості про національний та кількісний склад 

іноземної робочої сили в нацистській Німеччині, описує характерні риси 

«масивного потоку» трудових ресурсів з весни 1942 р. Зокрема, він докладно 

характеризує також і масштабну вербовку робочої сили з території Радянського 

Союзу, показує жорстокі методи примусу окупантів по відношенню до цивільного 

населення, особливо молоді, і подає дані про робочу силу зі Сходу в 

загальносоюзному контексті.  

Таким чином, зарубіжна історіографія також протягом декількох 

післявоєнних десятиліть досліджує події радянсько-німецької війни. Зважаючи на 

закритість радянських державних, центральних партійних та відомчих архівів, 

науковці довгий час оперували лише документальною базою Західних 

архівосховищ. Та й історичний процес, який відбувався в цей період на 

українських землях розглядався в рамках складової Радянського Союзу. Слід 

зазначити, що останнім часом з’явилося ряд праць зарубіжних дослідників, в яких 
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висвітлюються події Другої світової війни в контексті української історії. Автори 

не просто аналізують, а комплексно досліджують втілення нацистської 

окупаційної політики у різні сфери життя українського соціуму та його наслідки 

для населення. 

Проте не дивлячись на значну кількість праць, присвячених різним 

проблемам історії радянсько-німецької війни (1941–1945 рр.) та нацистської 

окупації українських земель (1941–1944 рр.), а також появу окремих досліджень з 

проблеми використання місцевих трудових ресурсів на користь нацистської 

Німеччини, все ж ця тематика, як і дослідження ряду аспектів пов’язаних із 

становищем сільського населення і села загалом в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» в добу окупації, залишається маловивченою у вітчизняній та 

зарубіжній історичній науці. 

Джерельну базу дисертаційного дослідження згруповано за суттєвими 

спорідненими ознаками. За принципом походження та функціональним 

призначенням увесь джерельний комплекс, на якому ґрунтується робота, поділено 

на такі групи: 1) архівні джерела Центрального державного архіву вищих органів 

влади та управління України (ЦДАВО України), Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України (ЦДАГО України), Державних архівів 

Дніпропетровської та Запорізької областей; 2) опубліковані документи та 

матеріали; 3) оповідні (наративні); 4) періодична преса. 

Матеріали архівів діляться на групи: а) документи німецьких окупаційних 

структур Рейхсміністерства (райхскомісаріату «Україна» та генерального 

комісаріату «Дніпропетровськ» й гебітскомісаріатів), у тому числі й місцевих 

органів влади (обласного, районного та сільського рівнів); б) радянські (архівні) і 

головно неопубліковані джерела, в яких міститься інформація про наслідки 

окупаційного режиму в сільських районах генеральної округи «Дніпропетровськ» 

та й всього райхскомісаріату «Україна». 

До першої групи архівних джерел відносяться матеріали ЦДАВО України 

Ф.3206 – «Райхскомісаріат «Україна» м. Рівне», в якому знаходяться документи 

вищих органів цивільної адміністрації. Вони містять, зокрема, розпорядження, 
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циркуляри та звіти окупаційної влади стосовно впровадження трудової 

повинності для місцевого населення окупованих областей України. До того ж, із 

цього фонду залучені відомості про аграрні перетворення на селі, звернення 

райхсміністра А.Розенберга та райхскомісара Е. Коха до українських селян, 

декларація окупаційної адміністрації про приватну власність селян, 

пропагандистські матеріали щодо вербовки східних робітників до Німеччини 

тощо. 

У Ф. КМФ-8 – «Колекція мікрофотокопій документів німецько-фашистських 

адміністративних установ, армійських груп та їх тилових охоронних підрозділів, 

які діяли на окупованих східних територіях» використано статистичні відомості 

про кількісний склад населення декількох районів окупованої Дніпропетровщини. 

При цьому дисертантка проаналізувала використання місцевого трудового 

ресурсу на шляхових і весняно-польових сільськогосподарських роботах, 

вербовку робітників до Райху, плани окупантів стосовно конфіскації та вивезення 

з України зерна, тимчасові інструкції та директиви про збір податків і порядок 

здачі українським населенням продуктів. 

Цінні матеріали залучено у Ф. 4620 – «Колекція документів з історії Великої 

Вітчизняної війни» ЦДАВО і, зокрема, ті з них, що дали змогу дослідити методи 

впливу окупаційної влади на місцеве населення задля залучення його до праці, 

встановлення нагляду за місцевою силою та збір податків, про конфіскацію та 

реквізицію у населення продуктів харчування. Саме з цього фонду залучено 

програму головного уповноваженого Ф. Заукеля з використання робочої сили зі 

Сходу та інструкції Герінга. 

Окрему групу складають документи, які зберігаються в Державному архіві 

Дніпропетровської області (далі – ДАДО). У Ф. Р-2281 «Генеральний комісаріат. 

м. Дніпропетровськ», Ф. Р-2282 «Гебитскомисариат г. Кривой Рог», Ф. Р-2347 

«Покровский окружной гебитскомиссариат. с. Покровское Покровской сельской 

управы Покровского района Днепропетровской области» було проаналізовано та 

використано у дисертаційній роботі схему створеного окупаційною 

адміністрацією генерального комісаріату, розпорядження, накази, об’яви 
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гебітскомісара та районної управи стосовно питань окупаційного режиму, звіти 

про роботу відділів управи, документи стосовно землеустрою, перетворення 

громадських господарств в землеробські спілки і різні директиви й інструкції, а 

також учбові плани сільськогосподарських та агрономічних шкіл 

Дніпропетровського округу.  

Іншу групу джерел, які залучено із фондів Дніпропетровського (ДАДО) та 

Запорізького (ДАЗО) архівів, складають матеріали, що містять інформацію 

місцевих органів влади (обласної допоміжної управи, районних та сільських 

управ, районних та обласних заготівельних бюро, машинно-тракторних станцій, 

общинних і державних господарств тощо). Вони допомогли більш детально 

дослідити політику використання окупаційною владою трудового потенціалу села 

генеральної округи «Дніпропетровськ».  

Переписка зі старостами сільських управ про реєстрацію населення від 16-

ти до 55-ти річного віку, списки членів громадських господарств та власників 

корів віднайдено у Ф. Р-2276. «Украинская вспомагательная управа г. 

Днепропетровска» та залучено до наукового обігу. 

В опрацьованих та введених до дисертаційного дослідження документів 

десятки таких, що дозволили вивчити діяльність районних окупаційних органів 

влади, а саме – сільських управ і серед них – ДАДО – Ф. Р-2480 «Управа 

Криворожского сельского района г. Кривой Рог», Ф. Р-2538 «Петропавлівська 

районна управа. с. Петропавлівка Петропавлівського району Дніпропетровської 

області», Ф. Р-2585 «Широковская районная управа. с. Широкое Широковского 

района» та ДАЗО. Ф. Р-1483, Ф. Р-1484 «Новомиколаївська районна управа 

(райуправа), с. Новомиколаївка Новомиколаївського району, Запорізької області», 

Ф. Р-1520 «Оріхівська районна управа (райуправа), м. Оріхів Оріхівського району, 

Запорізької області», Ф. Р-1613 «Ново-Златопольская районная управа Ново-

Златопольского района, Запорожской области». Зміст цих фондів висвітлює ділові 

взаємостосунки районних управ як з німецькою окупаційною владою, так і з 

сільськими управами. У цих фондах містяться накази, розпорядження та 

інструкції німецької влади та райуправ відносно роботи відділів освіти, 
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положення роботи громадських господарств, списки перепису населення 

громадських господарств, платіжні відомості на виплату заробітної плати 

працівникам районного фінансового відділу, списки громадян, які не сплатили 

податки тощо. 

Документи, які характеризують заготівельну політику на селі залучено із 

матеріалів райспоживспілок, районних і обласних заготівельних бюро тощо 

(ДАДО. Ф. Р-2481 «Криворожский райпотребсоюз Криворожского района», Ф. Р-

2543 «Петропавлівське районне бюро заготовок. с. Петропавлівка 

Петропавлівського району, Дніпропетровської області», Ф.Р-2573 

«Днепропетровское обласное Бюро заготовок», Ф. Р-2581 «Пятихатское бюро 

заготовок. Станция Пятихатки Пятихатского района, Днепропетровской области» 

і ДАЗО – Ф. Р-1645 «Пологовский райпотребсоюз Пологовского района, 

Запорожской области», Ф. Р-1660 «Обласной потребительский союз (ОПС) г. 

Запорожье»). У масиві документів цих фондів виявлено та залучено інструкції, 

розпорядження, накази та директиви військового командування, генерального 

комісара, обласної та районних споживчих спілок щодо заготівлі 

сільськогосподарських продуктів, свиней та великої рогатої худоби, відомості про 

кількість заготовленої домашньої птиці та яєць по районах, прейскуранти цін на 

заготівлю та продаж сільськогосподарської продукції, інструкції про порядок 

продажу промислових товарів за «пунктовою» системою та інші 

сільськогосподарські питання. 

Чимало фактів і матеріалів залучено із документів сільських управ (ДАДО. 

Ф. Р-2311 «Сельские управы Днепропетровской области периода немецко-

фашистской оккупации (об’єднаний фонд)» та ДАЗО. Ф. Р-1522 «Жеребецкая 

сельская управа, с. Жеребец Ореховского района Запорожской области», Ф. Р-

1538 «Конкриновская сельская управа Ново-Николаевского района Запорожской 

области», Ф. Р-1616 «Кобылянская сельская управа Ново-Златопольского района 

Запорожской области», Ф. Р-1636 «Лукашевская сельская управа Хортицкого 

района Запорожской области», Ф. Р-1640 «Степнянская сельская управа с. 

Степное Запорожского района Запорожской области», Ф. Р-1699 
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«Преображенское сельское управление Ореховского района Запорожской 

области», Ф. Р-1703 «Токмачанская сельская управа Черниговского района 

Запорожской области», Ф. Р-1714 «Ново-Селовская сельская управа Пологовского 

района Запорожской области», Ф. Р-3055 «Шевченковская сельская управа 

Андреевского района Запорожской области»). Майже всі документи цих фондів 

вперше введено до наукового обігу. Ця документальна база є досить важливою 

тому що висвітлює повноваження, якими наділялися сільські управи та їх 

діяльності в якості управлінської структури на селі. Більш повно зрозуміти 

становище сільського населення генеральної округи «Дніпропетровськ» в 

окупаційний період стало можливим завдяки зосередженню у вказаних фондах 

різноманітних виписок, інструкцій, наказів, директив і розпоряджень про 

організацію відділів і підвідділів районної управи відносно господарських 

питаннь, про відправку людей до Німеччини. Вони ж допомогли з’ясувати 

кількість населення сіл, списки мобілізованих для виконання трудової повинності, 

дослідити роботи пов’язані із підготовкою, посівом і збиранням врожаю, і плани 

поставки сільгосппродуктів та проаналізувати заходи пов’язані зі збором податків 

від населення, покараннями за невиконання поставки молока та кількість  

оштрафованих тощо. 

Документація, що зберігається у ДАДО: Ф. Р-3235 «Общинные хозяйства 

Днепропетровськой области (об’єднаний фонд)», Ф. Р-3300 «Державні 

господарства Дніпропетровської області (об’єднаний фонд) і у ДАЗО: Ф. Р-1438 

«Украинское бюро при сельскохозяйственном штабе, Запорожье», Ф. Р-1488 

«Ново-Николаевский госхоз», Ф. Р-1456 «Районні агроконтори та громадські 

господарства Запорізької області (Колекція)», конкретизує різні аспекти 

працевикористання місцевого населення в громадських та державних 

господарствах. У цих фондах представлено матеріали, які розкривають порядок 

роботи ряду господарств генеральної округи «Дніпропетровськ», дають змогу 

ознайомитися із списками членів громадських господарств, нормами виробітку, 

порядком нарахування робітникам та службовцям грошової та натуроплати, 

містять також інформацію про відправку населення сіл на примусові роботи, 
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відомості про виконання сільгоспробіт, директиви та розпорядження щодо різних 

адміністративних та господарських питань.  

Окрему групу джерел складають матеріали Центрального державного архіву 

громадських об’єднань України. У Ф. 1 «Центральний комітет КП(б)У» 

зберігаються листи й доповідні записки представників Українського штабу 

партизанського руху, партизанських загонів та радянських підпільних організацій 

про порядок призначення місцевого населення на керівні посади, до поліції, про 

примусове залучення населення до «обов’язку праці» та порядок стягнення з 

нього податкових коштів. Слід зазначити, що цей фонд містить інформацію 

стосовно пропагандистських заходів вербовки робітників до Німеччини та 

розпорядження райхскомісаріата «Україна» про матеріальне забезпечення родин 

завербованих осіб до Райху. 

Суть політики господарювання німецької цивільної адміністрації 

райхскомісаріату «Україна», економічне та політичне положення на окупованих 

українських землях, розпорядження Е. Коха про закриття середніх та вищих 

учбових закладів розкривають документи Ф.57 «Колекція документів з історії 

комуністичної партії України». Ф.62 «Український штаб партизанського руху» 

містить матеріали про насильницьку мобілізацію українців до рейху, про норми 

видачі хліба населенню що працювало, про конфіскацію худоби. 

У фонді «Комісії з історії Великої Вітчизняної війни при Академії наук 

УРСР» віднайдені й залучені директиви нацистських лідерів щодо перших 

організаційних робіт з питання створення райхскомісаріату «Україна», відносно 

аграрних перетворень, висвітлюються збитки, завдані українському народу 

окупантами. 

Отже, використані в дисертаційній роботі архівні документи допомагають 

розкрити організаційні заходи, механізми, зміст та наслідки нацистського 

окупаційного режиму в генеральній окрузі «Дніпропетровськ». Вони дають 

можливість змістовніше дослідити діяльність німецької окупаційної адміністрації 

та більш детально розкривають злочинну сутність нацистського «нового порядку» 

на території генеральної округи. 
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Основу джерельної бази складають опубліковані документи (радянського та 

сучасного періодів). Збірники документів і матеріалів, що видані в радянську добу 

містять інформацію про загарбницькі плани і дії німецької цивільної влади на 

окупованих територіях України в роки Другої світової війни, про збитки, 

заподіяні нацистами, та наслідки окупації, як от: «Докумены обвиняют: Сборник 

документов о чудовищных преступлениях немецко-фашистских захватчиков на 

советской территории» [101], «Сборник сообщений Чрезвычайной 

государственной Комиссии о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков» 

[102], «Документы и материалы: канун Второй мировой войны» [103], 

«Нюрбергский процес. Сборник материалов: В 2 т.» [104], «Нюрбергский процес 

над главными немецкими военными преступниками» [105], «Німецько-

фашистський окупаційний режим на Україні: Збірник документів і матеріалів» 

[106], ««Совершенно секретно. Только для командования!»: Стратегия 

фашистской Германии в войне против СССР: документы и материалы» [107], 

«Анатомия войны. Новые документы о роли германского монополистического 

капитала в подготовке и ведении Второй мировой войны» [108], «Анатомия 

агрессии: новые документы о военных целях фашистского империализма во 

Второй мировой войне» [109], «Советская Украина в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945: документы и материалы в 3-х т.» [110], 

«Преступные цели – преступные средства: Документы об оккупационной 

политике фашистской Германии на територии СССР (1941–1944 гг.)» [111], 

«Історія застерігає: Трофейні документи про злочини німецько-фашистських 

загарбників та їх посібників на тимчасово окупованій території України в роки 

Великої Вітчизняної війни» [112], «Преступные цели гитлеровской Германии в 

войне против Советского Союза: Документы и материалы» [113], «Канун и 

начало войны: Документы и материалы» [114]. Окремо виділимо збірники 

«Днепропетровская область в годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза (1941–1945)» [115] та «Запорожская область в годы Великой 

Отечественной войны Советского Союза (1941–1945 гг.)» [116], які у світлі 
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документів розкривають сутність жорстокої окупаційної політики нацистів на 

теренах Дніпропетровщини та Запоріжжя. 

Проте необхідно відмітити, що документальна база радянського періоду 

практично позбавлена матеріалів, які б повною мірою розкривали зміст та 

наслідки нацистської окупаційної політики в українському селі, зокрема, на 

теренах Наддніпрянщини. 

Перебіг окупаційного режиму на теренах України висвітлюється і на 

сучасному етапі, тобто, в роки незалежності України. Завдяки сучасним 

діаспорним та українським дослідникам до наукового обігу уведено ряд 

документальних збірок. Серед цих видань значний інтерес представляють, 

зокрема, тритомний збірник «Україна в Другій світові війні у документах. Збірник 

німецьких архівних матеріалів» [117], «Украина в огне Великой Отечественной 

войны. Сборник документов, материалов, статей. К 60-летию Победы» [118], 

«Свідчення з минувшини: мовою документів» [119]. 

Важливим джерелом у процесі дослідження проблеми стало видання «Архіви 

окупації. 1941–1944» [120]. У ньому представлено інформацію про «окупаційні 

фонди» державних архівів України, яка надає можливість більш детальніше 

дослідити нацистську окупаційну політику у різних сферах життя селян 

генеральної округи «Дніпропетровськ». У збірнику «Окупаційний режим на 

Дніпропетровщині в хронологічних довідках місцевих органів влади: збірник 

документів» [121] вперше опубліковано хронологічні довідки, що складені 

представниками радянських місцевих органів влади упродовж 1944–1946 рр. і 

слугували доказом збитків, нанесених нацистською окупаційною владою (серпень 

1941 – березень 1944 рр.), зокрема, сільському господарству й селянам 

Дніпропетровщини.  

Не менш цінними для вивчення вказаної теми дисертаційного дослідження є 

й наративні джерела: опубліковані спомини та розповіді очевидців про німецький 

окупаційний період в Україні (1941–1944 рр.), про час перебування 

«остарбайтерів» в Третьому райху та листи східних робітників.  
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Першу підгрупу складають опубліковані збірки спогадів про життя в Україні 

у добу окупації (1941–1944 рр.), як от: С. Глід «Фрагменти з життя і мук: спогади 

з часів окупації України» [122], М. Дорошенка «Українська трагедія: Спогади з 

Другої світової війни [123], Ф. П. Пігідо-Правобережного [124], «Кіровоградці й 

Кіровоградщина в роки Другої світової війни. Спогади, документи й матеріали» 

[125] та ін. 

З-поміж цієї підгрупи джерел окремо слід виділити спомини, що 

висвітлюють становище людності в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» [126], 

[127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [134], [135]. Всі ці зафіксовані 

спомини є вагомим джерелом, яке зберегли безпосередні свідки окупаційної доби 

у своїй пам’яті.  

Окрему підгрупу джерел становлять спогади колишніх «остарбайтерів» та 

бранців концтаборів, які вміщені науковцями у збірках [136], [137], [138], [139]. 

До цієї підгрупи відносяться й спомини колишніх «остарбайтерів» - жителів 

генеральної округи «Дніпропетровськ» [140], [141], [142], [143], [144]. 

У цих збірниках містяться цінні фактологічні матеріали, які висвітлюють 

життя місцевих селян в окупацію, «вербовку» людності з генеральної округи 

«Дніпропетровськ» до Райху, розкривають реальні умови життя і праці 

«остарбайтерів» на території нацистської Німеччини. 

Цінну підгрупу джерел, як доповнення до змісту заявленої теми дисертації, 

складають і листівки, написані «остарбайтерами». Вони, в переважній більшості, 

зберігаються в Державних архівах Дніпропетровської та Запорізької областей. Ця 

епістолярна спадщина дозволяє дослідити й поглиблено зрозуміти психологічний 

стан окремої людини (її думки, переживання, мрії, сподівання тощо), відірваної 

від родини, друзів та усталеного способу життя.  

Висвітленню окупаційної політики на території Дніпропетровської та 

Запорізької областей сприяють окупаційні періодичні та неперіодичні видання. 

До першої групи цих джерел належать газети, що видавалися за сприяння та під 

контролем німецької цивільної адміністрації. Так, на всій території окупованої 

України, зокрема, й на території генеральної округи «Дніпропетровськ» 
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розповсюджувалася німецька газета «Deutsche Ukrainische Zeitung» («Газета 

«Німецька Україна»), «Вісті для українських селян» (м. Рівне), «Дніпропетровська 

газета» та «Вільна Україна» (м. Дніпропетровськ), «Нове Запоріжжя» (м. 

Запоріжжя), «Дзвін» (м. Кривий Ріг), «Промінь» (м. Нікополь), «Новий час» (с. 

Петриківка), «Кам’янські вісті» (м. Кам’янське), «П’ятихатська газета» (м. 

П’ятихатки), «Верхньодніпровська газета» (м. Верхньодніпровськ), 

«Павлоградська газета» (м. Павлоград) та інші Зокрема, місцеві окупаційні газети, 

які видавалися в гебітах мали статус «окружного офіційного органу 

гебітскомісара». Тож можна припустити, що на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» виходило друком не менше шістнадцяти періодичних видань 

такого рівня. Ця так звана окупаційна преса, як постає із аналізу її матеріалів, 

проводила агітаційну роботу, публікувала офіційні рішення, закони, 

розпорядження окупаційної адміністрації тощо.  

Отже, для досягнення в дисертаційній роботі максимального ступеня 

об’єктивності одержаних результативних напрацювань проведене комплексне 

дослідження джерельної бази нацистського окупаційного режиму в досліджуваній 

частині Наддніпрянщині (1941–1944 рр.). Такий підхід – найбільш вдала 

альтернатива для дослідження локальної історії, що охоплює певні соціальні 

групи. 

Опрацювання німецької адміністративної документальної бази, документів 

місцевих органів влади та матеріалів радянського походження дало можливість 

прослідкувати розвиток правової бази, що регулювала використання примусової 

праці сільського населення й розкриває суть окупаційної політики в сільській 

місцевості генеральної округи «Дніпропетровськ» щодо тотальної експлуатації 

місцевих селян на різних роботах; дослідити зміст та наслідки пограбування й 

вивезення до Райху «остарбайтерів» і значної кількості сільськогосподарської 

продукції, фінансів тощо. 

Методологічною базою дисертаційного дослідження є діалектичний підхід і 

такі основні принципи: об’єктивності, історизму, всебічності, системності та 
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наступності. До методологічного інструментарію також увійшли загальнонаукові 

методи, спеціально-історичні та інших наукових галузей. 

За допомогою діалектичного підходу відношення окупаційної влади до 

місцевого населення розглядається як таке, що постійно змінювалося під впливом 

різних чинників. І тому комплексне застосування принципів об’єктивності, 

історизму, всебічності, системності та наступності разом з хронологічним, 

історично-логічним, історично-ретроспективним, історично-порівняльним, 

соціологічним та іншими методами дослідження дало змогу на належному 

науковому рівні проаналізувати, дослідити та узагальнити зміст, методи та 

наслідки німецької окупаційної політики експлуатації селянства Наддніпрянської 

України на прикладі Дніпропетровської та Запорізької областей (крім 

Мелітопольського, Приазовського, Нововасилівського, Якимівського, 

Нижньосірогозького, Іванівського, Веселівського, Генічеського, Сиваського і 

Новотроїцького районів Запорізької області, які входили до генеральної округи 

«Таврія» (Крим)). 

Та основними історичними принципами пізнання були обрані принципи 

об’єктивності та історизму. Перший дозволив довести, що зміст окупаційної 

політики в українському селі трансформувався зі зміною становища Вермахту на 

фронтах, продуктивністю праці селян та сприйняття селянами «нового порядку». 

Принцип історизму допоміг розглянути історичні факти і події періоду 

німецької окупації, експлуатації трудових ресурсів українського села в контексті 

часу окупації і у відповідності до конкретно-історичних обставин, їх 

взаємозв’язку і взаємообумовленості. Дисертант виходила з того непорушного 

теоретичного принципу що, будь-яке історичне явище треба вивчити в розвитку: 

як воно виникло, які етапи в своєму розвитку пройшло і чим в кінцевому рахунку 

стало. Іншими словами, усі події в дисертації розглядалися лише у вимірах часу 

доби окупації і в їх діалектичному розвитку. 

На основі хронологічного методу виявлено події й факти, що формували 

життя селян в період німецької окупації («новий порядок», інструкції, постанови, 

розпорядження, накази тощо) і були покликані упокорювати місцеве населення 
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генеральної округи «Дніпропетровськ» з метою реалізації окупантами намічених 

планів. 

Використання історично-логічного методу дозволило дослідити процес 

становлення і формування окупаційної політики щодо українського селянства з 

метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей і 

суперечностей. 

Історично-ретроспективний метод в комплексі із загальнонауковими 

методами аналізу та синтезу, індукції та дедукції залучено для здійснення 

конкретного аналізу історичних процесів, явищ та тенденцій. Таке поєднання 

методів дозволило відобразити причинно-наслідкові зв’язки та закономірності 

минулих подій та явищ історії: причини використання німецькою окупаційною 

владою трудового потенціалу українського села генеральної округи 

«Дніпропетровськ», ідеологічний вплив на населення тощо. 

За допомогою історично-порівняльного методу (у межах одного часового 

інтервалу) шляхом співвідношення однотипних прикладів різних районів (гебітів) 

генеральної округи «Дніпропетровськ» виявлено загальне й особливе в реалізації 

запровадженої окупантами для різних категорій селян (дорослого населення, 

підлітків та дітей) обов’язкової трудової повинності, встановлення тривалості 

робочого дня й системи оплати праці, заготівельні плани та систему фінансово-

податкових стягнень тощо. 

Разом з тим, використання соціологічного методу дало можливість виявити 

певні кількісні показники самого життя в окупованому селі та простежити 

взаємозв’язки і впливи нацистської окупаційної політики на буття сільського 

населення. 

Методи аналізу та синтезу допомогли виявити більш об’єктивну картину 

життя та праці селян генеральної округи «Дніпропетровськ», через поділ її на 

окремі проблеми. 

Завдяки міждисциплінарному підходу залучено декілька методів пізнання: 

екстраполяції та математичний. Так, математичний метод разом з методом 

екстраполяції і соціологічним застосовано у дисертаційному дослідженні для 
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статистичного аналізу. Він дозволив проаналізувати кількісне співвідношення 

чоловіків та жінок (у %), загальну кількість працюючого на теренах генеральної 

округи «Дніпропетровськ» населення, приблизну кількість вилученої у селян 

сільськогосподарської продукції та грошей, відсоток сільського працездатного 

населення (від загальної кількості працездатних селян в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ»), вивезеного на роботу до Німеччини.  

У свою чергу, системний підхід дозволив проаналізувати і залучити до 

дисертаційної роботи різні категорії джерел, що дозволило більш повно висвітити 

ряд аспектів виживання українських селян в нацистській системі примусової 

праці в сільській місцевості генеральної округи «Дніпропетровськ». 

У дисертаційній роботі використано й методи локальної історії, які, в свою 

чергу, базуються на історично-культурних підходах, переносять акценти з 

дослідження процесів на аналіз структур, з лінійного історичного простору на 

локальні соціокультурні площини. Вивчення ж локальних спільнот, однією з яких 

стало селянство генеральної округи «Дніпропетровськ» дає можливість визначити 

ступінь виживання сільського соціуму досліджуваної частини Наддніпрянщини в 

роки окупації. 

На окреме дослідження заслуговує будь-який територіальний соціум, 

оскільки він об’єднує разом мікроісторію та локальну історію, які дають 

можливість більш детально дослідити окремі сюжети, що складають цілісну 

картину буття українського народу в добу окупації, і відповісти на питання, які на 

сьогодні виникають в історичній науці.  

Для означення важливих об’єктів та явищ, що вивчалися в дисертації, 

використано відповідну термінологію, а саме: «генеральна округа 

«Дніпропетровськ» - територіальна одиниця з центром у м. Дніпропетровськ, яку 

очолював генеральний комісар Клаус Зельцнер. До її складу входили двадцять 

шість районів Дніпропетровської та вісімнадцять районів Запорізької областей. 

Натомість, генеральну округу «Дніпропетровськ» включено до складу 

найбільшого територіального утворення – райхскомісаріату «Україна» («Волинь-

Поділля», «Житомир», «Київ», «Миколаїв», «Дніпропетровськ», «Крим»), 
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створеного нацистською окупаційною владою на території України в роки Другої 

світової війни; «гебітскомісаріат» - адміністративно-територіальна одиниця 

генеральної округи, очолювана гебітскомісаром. До його складу в період окупації 

входило декілька довоєнних радянських районів (зазвичай – три, а іноді й чотири 

райони). У складі генеральної округи «Дніпропетровськ» існувало шістнадцять 

«гебітскомісаріатів»; «районні управи» - органи місцевого управління генеральної 

округи, які перебували під всебічним контролем нацистської окупаційної влади та 

виконували, переважно, господарсько-економічні функції на місцях. Таких в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» було сорок чотири. Відтак усі ці 

територіально-адміністративні одиниці та сільська людність, яка в них проживала, 

й стали об’єктом дослідження дисертаційної роботи «Село генеральної округи 

«Дніпропетровськ» (1941–1944 рр.): визиск, виснаження та наслідки». 

Як відомо, історія – це діяльність конкретної людини, соціуму та націй 

загалом. Проте в одних випадках вона носить елементарний (побутовий) 

характер, а в інших – глобальний. Зрозуміти ж всю суть будь-якої історичної події 

чи то історичного процесу можливо завдяки синтезу історіософської теорії та 

методології й низки дослідницьких методів, які й було використано в 

дисертаційному дослідженні з метою визначення причин, змісту та наслідків 

німецької окупаційної політики в селах генеральної округи «Дніпропетровськ». 
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РОЗДІЛ 2 

ОКУПАЦІЙНА СИСТЕМА ТА МЕХАНІЗМИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СЕЛЯН 

ГЕНЕРАЛЬНОЇ ОКРУГИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬК» 

 

2.1. Органи управління сільськогосподарським сектором 

 

Ще під час підготовки до Східної військової кампанії нацисти розробили 

спеціальну програму використання захоплених ресурсів СРСР. Вона включала не 

тільки плани експлуатації природних (сировинних) ресурсів, але також і 

всеосяжну експлуатацію трудових ресурсів, онімечення окупованих східних 

територій, деіндустріалізацію та деурбанізацію. Та ж чи не найбільшу увагу 

нацистські верховоди приділяли аграрному сектору України. Саме завдяки 

експлуатації та визиску села Берлін планував вирішити більшість завдань, 

спрямованих на забезпечення продовольчої безпеки Райху. Звідси й уся політика 

та конкретні дії окупантів в українському селі і щодо використання 

сільськогосподарських угідь, і селянських робочих рук тощо.  

Як до початку війни, так і в ході її, нацисти і конкретизували свої плани, й 

водночас намагалися втілили їх у життя. Соратники А. Гітлера були переконані в 

тому, що захоплення Східних територій, - і, зокрема, України, – справа 

завоювання «життєвого простору» для німецького народу та його майбутнього 

процвітання за рахунок місцевих «білих рабів», а Е. Кох прямо казав, що «Україна 

– одна з найбільших резервуарів енергії, вона – житниця та країна сировини» 

(ЦДАВОУ. Ф. 4620. Оп.5. Спр.11. Арк.7) [145]. У липні ж 1942 р. А. Гофман 

(помічник Мартіна Бормана) звітуючи про ситуацію в Україні та долю місцевої 

людності надав наступні (цілком таємні) рекомендації: «Він (український народ) 

повинен так само тяжко працювати на нас як ще недавно він працював для 

совєтів, а з його праці в поті чола ми повинні мати користь. Ми маємо в усьому 

наслідувати совєтський уряд з тією лиш різницею, що всі здобутки праці повинні 

йти не до Москви, а до Берліну» [146, с. 207]. 
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На початковому етапі окупації українських земель нацистською Німеччиною 

та її союзниками влада зосереджується в руках військової, а згодом – цивільної 

адміністрації, які повинні були упокорювати місцеве населення та нещадно його 

експлуатувати. Слід зазначити, що окупаційні цивільні органи влади 

підпорядковувалися створеному 17 липня 1941 р. Імперському міністерству у 

справах окупованих східних областей, а зона військового управління – Головному 

командуванню сухопутних військ вермахту (ОКВ). До останнього увійшли землі 

Чернігівської, Харківської, Сумської, Сталінської (нині – Донецької) і 

Ворошиловградської (нині – Луганської) областей. 

Решта ж території України потрапила під вплив окупаційного цивільного 

управління та була розділена на декілька частин. До складу райхскомісаріату 

«Україна» - політико-адміністративного утворення, яке очолив гауляйтер та 

оберпрезидент Східної Пруссії Е. Кох, - ввійшла значна частина українських 

земель. Ця адміністративна структура перебувала під управлінням німецької 

цивільної та поліційної адміністрацій А. Розенберга та Г.Гімлера. Так, вже 20 

серпня 1941 р. були позначені і кордони рейхскомісаріату «Україна», який 

фактично почав діяти з серпня 1941 р. Його площа станом на 1 січня 1943 р. 

становила 339 275 кв. км. 

Отже, найбільше української території та, відповідно, населення увійшло до 

складу райхскомісаріату «Україна», який було розчленовано на 6 генеральних 

округів (Generalbezirk (нім.) – генеральний округ), очолюваних генеральними 

комісарами. Один з таких охоплював територію Дніпропетровської та частково 

Запорізької областей (18 районів). Це був генеральний округ «Дніпропетровськ» 

(площа – 52 397, 63 кв. км, населення – 2 743 041 осіб), його очолив генеральний 

комісар Клаус Зельцнер. Натомість, вся територія генеральної округи 

«Дніпропетровськ», на основі запровадженого окупаційною владою 

територіально – адміністративного поділу, включала 4 штадткомісаріати 

(Дніпропетровський, Кам’янський, Криворізький і Запорізький) і 16 гебітів, 

створених на території 26 довоєнних адміністративних районів Дніпропетровської 

області та 18 – Запорізької. Так, на Дніпропетровщині окупанти створили 10 
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гебітів: Дніпропетровський гебіт (Дніпропетровський та Солонянський райони); 

Криворізький гебіт (Криворізький, Апостолівський та Широківський райони); 

Нікопольський гебіт (Марганецький, Томаківський та Чкалівський райони); Ново-

Московський гебіт (Новомосковський та Перещепинський райони); 

Павлоградський гебіт (Павлоградський, Юр’ївський та Петропавлівський 

райони); Петриківський гебіт (Петриківський, Котовський, Магдалинівський і 

Царичанський райони); П’ятихатський гебіт (П’ятихатський, Фрізендорфський 

(тепер – с.Жовтневе Софіївський район) та Софіївський райони); Покровський 

гебіт (Покровський та Межівський райони); Синельниківський гебіт 

(Силеньниківський та Василівський райони); Верхньодніпровський гебіт 

(Верхньодніпровський, Криничанський та Щорський райони). Та 6 гебітів було 

утворено на Запоріжжі: Запорізький гебіт (Красноармійський, Новомиколаївський 

та Запорізький райони); Гальбштадтський гебіт (нині Молочанськ на Запоріжжі. – 

авт.) (Великотокмацький, Михайлівський та Василівський райони)); Оріхівський 

гебіт (Оріхівський, Гуляйпільський та Новозлатопільський райони); 

Осипенківський гебіт ((тепер – м. Бердянськ) Осипенківський, Ногайський 

(Ногайськ – тепер місто Приморськ) і Андріївський райони); Пологівський гебіт 

(Пологівський, Куйбишевський і Чернігівський район); Кам’янський гебіт 

(Кам’янсько-Дніпровський, Великобілозерський і Великолепетиський райони 

(ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.3. Арк.37) [147].  

Із захопленням українських земель нацисти прагнули встановити тотальний 

контроль за всіма сферами життєдіяльності суспільства. Спочатку окупанти не 

планували і не бажали допускати місцеве населення до сфери адміністративного 

управління. Райхскомісар «України» Е. Кох у спеціальному документі повідомляв 

про це прямо і навіть розподілив обов’язки «окупованих та окупантів», 

зазначивши наступне: «Виникають два різко відмінні один від одного прошарки: 

прошарок правителів – це ми; управляємі – українці. Прошарок правителів 

планує, організовує, управляє та наказує, управляємі підкоряються та 

працюють…» (ЦДАВОУ. Ф. 4620. Оп.5. Спр.11. Арк.7] [148].  



45 
 

 
 

Проте окупаційна цивільна влада досить швидко зіткнулась з проблемою 

нестачі, власне, німецьких спеціалістів в Україні. І тому окупанти стали шукати 

шляхи подолання дефіциту кадрів, розуміючи, що такий стан речей міг, зокрема, 

призвести до зриву планів експлуатації та пограбування українського аграрного 

сектора. Наприклад, Г. Герінг в так званій «Зеленій теці» рекомендував 

окупаційним органам влади на місцях залучати до співробітництва «в можливо 

ширшому масштабі» керівників сільськогосподарських підприємств, які лояльно 

ставилися до «нових господарів» (ЦДАВОУ. Ф. 4620. Оп.5. Спр.16. Арк.6) [149]. 

Тільки нацистська окупаційна адміністрація повинна була дотримуватися, 

зокрема, припису другого пункту «Інструкції про поводження з українським 

населенням» в якому зазначалося наступне: «Співпраця з українцями в управлінні 

справами на рівні общин і районів може і в подальшому припускатися в рамках 

довірчих рад». А на вищому рівні вони могли виконувати роль радників і не 

більше [150, с.124]. На службу до окупантів вступали різні категорії місцевого 

населення: інтелігенція, особи, які негативно ставилися до радянської влади та 

представники довоєнної сталінської номенклатури, тобто, пристосуванці до будь-

якої влади. Це підтверджують і сучасні українські дослідники О. М. Гончаренко 

[151, с.153] і М. П. Куницький [152, с.207], вони констатують, що до місцевих 

окупаційних органів влади райхскомісаріату «Україна» залучались навіть 

колишні комуністи, які погоджувалися на співпрацю з окупантами. 

Отже, незважаючи на негативне ставлення до українців, під тиском обставин 

нацистська верхівка вимушена була залучати до співпраці місцеве населення 

серед якого були й колишні місцеві управлінці, які донедавна служили радянській 

владі. Усе це стосувалося і села. 

Плануючи скористатися українським сільськогосподарським потенціалом, 

нацисти створили розгалужену структуру для всеосяжного пограбування села. 

Слід зазначити, що на території райхскомісаріату «Україна» центральним 

органом, який фактично керував усіма процесами в аграрній сфері був «Централь 

Ост» у Києві. Йому, як зазначає О. Г. Перехрест, підпорядкувалися окружні 

сільськогосподарські управління господарського командування, які здійснювали 
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керівництво аграрною галуззю у генеральних округах. Ці управління 

контролювали окружні сільськогосподарські комендатури. Окружне управління, у 

свою чергу, поділялося на чотири управи (реферати): організаційну, пропаганди, 

статистики і земле влаштування, тваринництва і рослинництва. На чолі кожної 

управи стояв німецький офіцер, який мав помічників – фахівців з кожної галузі 

господарства. При управа були спеціальні референти з МТС (машинно-тракторні 

станції), рибальства, сільськогосподарських шкіл та ін. В округах (гебітах) 

сільським господарством відали гебітсландвірти (окружні сільгоспуправителі), а в 

районах – крайсландвірти, або районні сільгоспуправителі, з групою німецьких 

господарських комендантів (офіцерів) [153, с.153–154]. 

При генеральному комісаріаті округи «Дніпропетровськ» діяв такий 

окружний сільськогосподарський відділ. Йому підпорядковувалися створені ще 

восени 1941 р. при гебітскомісаріатах окружні сільськогосподарські відділи 

(очолювані гебітсландвіртами). Вони керували роботою підзвітних їм районних 

сільськогосподарських відділів, їх очолювали крайсландвірти (див. додаток А. 

2.1). На чолі окружних сільськогосподарських відділів стояли лише німецькі 

посадовці, а то й офіцери, яким допомагали головні агрономи з місцевих. Останні 

формували штат працівників окружного сільгоспвідділу та проводили роботу 

виключно з дозволу та на основі вказівок німецького керівника окружної 

комендатури та сільськогосподарського відділу при генеральному комісаріаті 

округи «Дніпропетровськ». Для ефективної експлуатації аграрних ресурсів 

сільгоспвідділи було організовано й на базі районних управ, але вони не 

підпорядковувалися керівникам райуправ, а навпаки – надавали останнім 

рекомендації, вказівки, розпорядження та накази стосовно проведення 

сільськогосподарських робіт у районах. До сільгоспвідділів входили підвідділи та 

спеціальні групи: агрономічний відділ, ветеринарний відділ, зоотехнічний відділ, 

землевпорядна група, група лікарських рослин, контрольно-насіннєва 

лабораторія, коконосушарка тощо. Слід зазначити, що обслуговування 

громадських господарств та громадян ветеринарним, землевпорядним та 

контрольно-насіннєвим персоналом було платним. Оплата за надані послуги 
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стягувалася згідно прейскуранту, наданого обласним сільгоспвідділом при 

генеральному комісаріаті «Дніпропетровська». До прямих обов’язків районного 

сільськогосподарського відділу входило виконання ряду робіт: організація 

території громадських господарств; налагодження обліку та контроль його в 

громадах; планування всіх засобів виробництва громад, аби останні були 

найбільш раціонально використані; зоотехнічне обслуговування 

сільськогосподарських тварин громад та громадян; ветеринарне обслуговування 

сільськогосподарських тварин громад та громадян; агрономічне письмове та 

безпосереднє керівництво». Зокрема, група з лікарської сировини здійснювала 

«агрообслуговування» і «займалася ще й заготовкою, схороною (зберіганням – 

авт.) та відвантаженням сировини лікарських рослин» (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. 

Спр.5. Арк.30) [154].  

Документи свідчать, що до складу землевпорядних груп, зазвичай, входило 

3–5 спеціалістів (ДАЗО. Ф. Р-1438. Оп.1. Спр.19. Арк.5) [155]. За штатним 

розписом це були інженер, техніки, креслярі і практиканти. Їх особові справи, з 

усіма даними, пересилалися до сільгоспвідділів вищого рівня, як це свідчать, 

скажімо, матеріали Запорізького земельного відділу (ДАДО. Ф. Р-2567. Оп.1. 

Спр.8. Арк.15) [156]. 

Аналіз документів показує, що окружне сільськогосподарське управління 

господарського командування було головною установою всього аграрного 

сектора генеральної округи «Дніпропетровськ». Воно, разом з окружними, 

районними сільськогосподарськими підвідділами та спеціальними групами, було 

організовано окупантами на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» з 

єдиною метою – тотального пограбування аграрного сектора Наддніпрянщини. 

Німецькі сільськогосподарські управлінці з допомогою ряду підрозділів, 

очолюваних місцевими спеціалістами, не тільки наглядали за всіма 

сільськогосподарськими справами, а й планомірно грабували українське село. 

Районні та сільські управи були найнижчими базовими ланками місцевого 

управлінського апарату в генеральній окрузі «Дніпропетровськ». Якщо 

генеральних комісарів призначав А. Гітлер, а гебітскомісарів – райхскомісар Е. 
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Кох [157, с. 92] то, за свідченнями архівних документів, місцева влада, тобто, 

керівники районних та сільських управ призначалися виключно за погодженням 

гебітскомісарів. До повноважень керівника районної управи входила територія 

району (в довоєнних його межах). Виконуючи настанови окупаційної влади, в 

тому числі й сільськогосподарського відділу, він повинен був доносити вказівки, 

розпорядження та накази до старост сільських управ (фактично – територія 

довоєнної сільської ради) району [ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.22. Спр.33. Арк.8] [158]. 

Отже, керівнику районної управи відводилась роль слухняного виконавця 

приписів німецьких владних структур.  

Слід зазначити, що районні управи генеральної округи «Дніпропетровськ» 

керували районами за допомогою спеціальних відділів, кожен з яких мав 

відповідні повноваження та обов’язки. Зазвичай, на базі районної управи 

функціонували, зокрема, такі відділи: загальний адміністративний, фінансово-

податковий, поліції, освітніх і культурних закладів, охорони здоров’я, 

будуправління, промисловий, праці та соціального забезпечення, пропаганди 

(ДАДО. Ф. Р-2581. Оп.1. Спр.5. Арк.8, арк.99) [159], [ДАДО 2480, О.1, С.573, 

арк.3, арк.8, арк. 30] [160]. 

До обов’язків районної управи входив і облік місцевого населення 

(народження, одруження та смерть), вона повинна була протягом всього періоду 

окупації контролювати працездатне населення району, слідкувати за діяльністю 

громадських і державних господарств, за виконанням селянами плану заготівлі 

сільгосппродукції, за своєчасним збором податків тощо.  

Окупанти в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» спеціальною постановою 

організували роботу реєстраційних бюро. Вони повинні були працювати при 

районних управах і фіксувати народження, одруження та смертність місцевого 

населення. Так, починаючи з 20 січня 1942 р. на території генеральної округи 

вступила в дію постанова «Про запровадження метрикації». В ній, зокрема, 

зазначалося, що «Метрикаційне бюро» організовувалося з метою встановлення 

«…сталого та одноманітного порядку метрикації […] забезпечення державно-

громадських інтересів та охорони особистих та майнових прав громадян…». 
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«Бюро метрикацій», змінивши довоєнний радянський «Відділ запису актів 

громадського стану», повинне було вести облік «народжень, одружень та смертей, 

що відбулися на території області …», починаючи з моменту встановлення на 

теренах області окупаційної влади (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.172) [161]. 

Та насправді їхні функції виходили далеко за ці межі, вони, по суті, повинні були 

вести широку реєстраційну роботу, контролювати місцеву людність та, головне, 

населення працездатного віку.  

При районній управі діяло і бюро праці та соціального забезпечення, 

працівники якого проводили реєстрацію безробітних, займалися збором 

відомостей про кількість спеціалістів на території сільських управ району і 

видавали наряди громадським господарствам на виконання різних робіт. Також 

працівники бюро організовували вербовку і відправку місцевого населення на 

роботу в Німеччину, організовували виплату грошової допомоги сім’ям 

остарбайтерів, нараховували пенсії по інвалідності та за віком і направляли 

інвалідів на обстеження до спеціально створеної лікарської комісії. Так, одне з 

таких – «Бюро праці та соціального забезпечення» - функціонувало в 

Покровському районі, до його штату входили завідуючий, бухгалтер і статист 

(ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.37) [162]. За таким же штатним розкладом 

були створені такі ж бюро і у всіх районах генеральної округи 

«Дніпропетровськ». 

Для допомоги та безпосереднього нагляду за місцевими селянами на 

території округи керівники районних управ мали у своєму розпорядженні цілий 

інститут старост сільських управ. Цей місцевий управлінський апарат повинен 

був виконувати ряд функцій та різного роду поточні ( і як правило – термінові!) 

розпорядження, накази та постанови, що надходили від керівників районних 

управ. Під їх пильним наглядом проходив облік і перепис населення, вони 

штрафували селян за різні – у тому числі й незначні – правопорушення, за 

допомогою допоміжної поліції підтримували в селах порядок, виявляли 

«пришлих» та «підозрілі елементи», слідкували за роботою громадських 

господарств і надходженням податків, залучали мешканців сіл до різного роду 
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робіт тощо. Окупаційна влада, призначаючи старосту села, перевагу надавала 

селянам, які напередодні війни займали керівні посади і були компетентними 

керівниками. На Запоріжжі, наприклад, в січні 1943 р. Хортицька районна управа 

інформувала сільських керівників про те, що в тих селах, де розташовані сільські 

управи, посаду старости повинен був обіймати «посадник сільської управи». У 

решті ж сіл посадові обов’язки старости покладалися на керівника колишнього 

колгоспу. А, якщо в селах колгоспи були розпущені, тоді старостою окупанти 

дозволяли обрати «бувшого керівника колгоспу» (ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.2. 

Арк.9) [163]. Новопризначений староста отримував від окупаційної влади 

спеціальне особове посвідчення, термін дії якого складав 1 – 2 місяці, після чого 

термін дії документу подовжувався, якщо староста виправдовував надії окупантів 

(ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.22. Спр.33. Арк.6–7] [164]. При доборі посадовців на селі, 

окупанти дотримувалися певних правил і висували до них такі вимоги: 

претендент на посаду старости сіл мав бути із числа місцевих, добре знати 

місцевих селян, бути обізнаним з методами господарювання на селі тощо.  

Вже з перших днів окупації нацистська військова влада запровадила для 

місцевого українського населення особові посвідчення (Ausweis). У селі видача 

таких документів покладалася на старосту управи. Його повноваження в цій сфері 

підтверджувалися особливим розпорядженням № 24 від 10.11.1941р. начальника 

оперативного тилу груп армій «Південь». Документ, що посвідчував особу, 

повинен був оновлюватися кожні два тижні. Крім того, староста сільської управи 

особисто відповідав за правильність його видачі. Щоправда, окупанти не дуже 

довіряли місцевій допоміжній владі і тому його роботу контролювали посадовці з 

охоронних дивізій чи польової комендатури (ЦДАВОУ. КМФ-8. Оп.2. Спр.153. 

Арк. 111] [165]. З часом термін дії посвідчення особи було збільшено до трьох 

місяців. Всі дані в документі заповнювалися українською або російською й, 

обов’язково, німецькою мовами. До посвідчення вклеювалась фотографія 

власника, одночасно вона засвідчувалася німецькою печаткою. У цьому 

документі детально описувалася зовнішність власника: статура, зріст, колір 

волосся та очей, особові прикмети. Такі заходи, на думку нацистів, мали 
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захистити посвідчення від випадків підробки [ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.22. Спр.33. 

Арк.9] [166]. На власника «Особистого посвідчення» покладалась персональна 

відповідальність за «обережне схоронення» документа (ДАЗО. Ф. Р-1714. Оп.1. 

Спр.1. Арк.5] [167].  

З метою запобігання спротиву місцевого населення та налагодження 

контактів між ними та партизанами, окупанти забороняли усім мешканцям 

генеральної округи «Дніпропетровськ» самовільно переміщуватися із одного 

населеного пункту в інший. Усе це стосувалося і селян. Слідкувати за 

«пришлими» і виявляти підозрілих осіб без документів повинні були поліцаї та 

старости сільських управ. Чужинці ж, потрапляючи в поле їх зору, зразу ж 

заарештовувалися та відправлялися до районної жандармерії. До речі, місцева 

преса регулярно попереджала населення генеральної округи «Дніпропетровськ» 

про заборону окупаційної влади стосовно «ходіння та їзду як по містах, так і по 

селах районів» без посвідок, в яких би вказувалися дозвіл та мета перебування. 

Так, зокрема, в газеті «Кам’янські вісті» від 12 березня 1942 р. було надруковано 

оповіщення Кам’янської районної управи про те, що «особи, які не доведуть 

спеціальним документом свого права на перебування (у населеному пункті. – 

авт.), будуть заарештовані поліцією, а їх коні, підводи та речі, що є в них – будуть 

відібрані» [168]. У свою чергу, і Запорізька районна управа розпорядженням за 

№1021 від 23 вересня 1942 р. зобов’язала посадників «полювати» за 

контингентом без дозвільних документів, а у разі їх виявлення «вжити самі рішучі 

заходи». Новоприбулі мали право залишатися в селі тільки з дозволу районної 

влади. (ДАЗО. Ф. Р-1640. Оп.1. Спр.1. Арк.118] [169].  

Такі порядки діяли протягом усіх місяців окупації. Та ще більш жорстокими 

вони стали влітку 1943 р., коли до Лівобережних районів гебіту наблизилася лінія 

фронту і Червона армія вела бої на Донбасі. Про це промовисто свідчить, скажімо, 

типове розпорядження начальника Магдалинівської районної управи п.Щербини. 

Цим документом наприкінці червня 1943 р. було зобов’язано всіх старост 

сільських управ району проінформувати селян про заборону без письмової згоди 

гебітскомісара пересуватися в межах Петриківського району та, тим більше, 
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перетинати кордон гебіту. Затримана ж окупаційною владою особа без 

відповідного дозволу вважалася «підозрілим, як агент або партизан» і, як 

наслідок, той, хто не мав документу, який дозволяв переміщення, міг «рахувати, 

що попаде в лагері» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.39) [170]. 

До того ж, окупаційна влада видала спеціальний циркуляр, яким 

зобов’язувала буквально кожного селянина доносити (повідомляти) про кожну 

підозрілу особу в селі чи селищі. Саме в річищі такої вказівки Хортицька районна 

управа у першій половині 1943 р. наказала керівникам колгоспів, радгоспів, 

бригадирам і «взагалі кожному громадянину» про всіх підозрілих осіб 

«обов’язково доносити посаднику». У свою чергу, посадник повинен був 

терміново передавати ці повідомлення «Районному шефу». В разі порушення 

наказу окупаційна влада погрожувала винуватців строго карати «аж до розстрілу» 

(ДАЗО. Ф.Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк. 83] [171]. Такі ж розпорядження були видані і 

по інших районних управах генеральної округи «Дніпропетровськ», про що 

свідчать архівні джерела, виявлені в фондах Дніпропетровської та Запорізької 

областей. 

Німецька окупаційна влада надавала сільським старостам і право самостійно 

судити селян за незначні проступки. Так, сільський староста міг накласти на 

порушника до 1000 крб. штрафу, заарештувати на строк до 14 діб та притягувати 

до 14-ти денних примусових робіт (ЦДАГОУ. Ф.1. Оп.22. Спр.33. Арк.6–7) [172]. 

Допомогу старостам сільських управ у забезпеченні громадського порядку та 

упокоренні місцевого населення надавали сформовані нацистами підрозділи 

місцевої поліції. Створювались вони й на території генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і вважалися громадськими організаціями, але насправді це 

були парамілітарні, карального типу формування, які мали чітку структуру й 

підпорядкування окупаційним органам влади. Відомий в Україні дослідник 

Другої світової війни М. В. Коваль стверджує, що окупантам за лічені дні вдалося 

створити, так звану, допоміжну українську поліцію, яка своєю чисельністю та 

розгалуженістю перевершила навіть радянські сумнозвісні «органи». Так, 

наприклад, на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» в селах Балки і 
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Скельки Василівського району до війни був лише один штатний міліціонер, в 

роки ж окупації – 45 поліцаїв, а загальна їх кількість в Україні сягала 250 тисяч 

осіб [173, с.127].  

Місцева поліція хоча і допомагала сільським старостам проте не була їм 

підпорядкована, а тим більше – підконтрольна. На цьому ґрунті між ними почасти 

виникали певні непорозуміння і своєрідна «боротьба за владу». Про це свідчать 

чисельні документи. Один з таких – походженням з Хортицької районної управи 

свідчить про те, що керівництво управи змушене було роз’яснювати посаднику 

Лукашівської сільської управи таке: допоміжна поліція була підвідомча 

безпосередньо райхскомісару «України», а місцева влада – належала посаднику та 

«нарівно з ним начальнику місцевої допоміжної поліції». Головними завданнями 

допоміжної поліції було стежити за порядком в селі, «особливо переслідувати 

комуністичні та злочинні елементи, слідкувати за виконанням наказів і 

розпоряджень посадників, районного шефа і окружного комісара». Одночасно 

вона повинна була контролювати базарні ціни на сільськогосподарську продукцію 

та перевіряти її якість, слідкувати за чистотою та порядком на сільських вулицях і 

на території приватних садиб. До прямих обов’язків поліцаїв входило 

облаштування та охорона цивільних тюрм і приміщень з військовополоненими. 

Слід зазначити, що надавати вказівки місцевій поліції мали право як окружний 

комісар, начальник поліції так і керівник районної управи та посадник. До того ж, 

поліцаї повинні були всі накази згори «беззаперечно виконувати, хоч би ці накази 

були направлені проти їхніх близьких родичів». 

За своєю структурою допоміжна поліція поділялася на групи: якщо в групі 

налічувалося 5 осіб, то в такому випадку один з поліцаїв призначався груповодом, 

а в групі з 12-ти поліцаїв призначалося два груповода. Цікаво, якщо спочатку 

нацисти не планували озброювати місцеве українське населення, то досить 

швидко, під тиском ряду обставин, вони змінили свої плани і озброїли поліцаїв: 

рядовому поліцаю було дозволено носити зброю і 5 патронів та посвідчення на 

право мати зброю (ДАЗО. Ф. Р.-1636. Оп.1. Спр.1. Арк.39) [174].  
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Сільські поліцаї генеральної округи «Дніпропетровськ» з місцевого бюджету 

отримувала зарплатню, продуктові пайки та користувалися пільгами при 

виконанні обов’язкового сільськогосподарського плану. Як свідчать документи, 

строго визначеного розміру зарплати поліцаїв по всій генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» не було. Практично в кожному районі були свої посадові 

оклади. Так, скажімо в листопаді 1941 р. на території Криворізького сільського 

району начальник поліції отримував 1 200 крб., старший інспектор взводу – 780 

крб., інспектор груп поліції – 630 крб., рядовий поліцай – 380 крб. (ДАДО. Ф.Р-

2480. Оп. 1. Спр.5. Арк. 23] [175]. На території П’ятихатського гебіту, наприклад, 

з 1 лютого 1942 р. окупаційна влада встановила таку щомісячну ставку 

працівникам української допоміжної поліції: рядовий поліцай (неодружений) 

отримував 150 крб., одружений – 300 крб., неодружений старшина – 240 крб., а 

одружений старшина – 390 крб. (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.116] [176]. 

У 1942 р в селах Хортицького району рядовий поліцай щомісяця отримував 150 

крб., груповод – 250 крб., а начальник поліції – 400 крб. До того ж, кожен 

одружений поліцай отримував ще й доплату: сімейний, але без дітний – 100 крб., з 

дітьми – 150 крб.. До речі, усі поліцаї Хортицького району крім заробітної плати 

забезпечувалися ще й безкоштовним харчуванням «по встановлених нормах» 

(ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.1. Арк.39) [177]. Окрім сталої зарплати ці «стражі 

нового порядку» користувалися ще й різноманітними пільгами, причому в 

кожному районі вони були різні. Так, наприклад, в першій половині 1942 р. 

Апостолівська райспоживспілка кожному поліцаю щомісяця відпускала 

продовольчі пайки (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.68] [178]. Окупаційна 

влада Петропавлівського району в березні 1943 р. на 50 % зменшила для місцевої 

поліції план обов’язкових «сільськогосподарських поставок» з приватних 

господарств (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. Арк.8) [179]. 

Отже, місцеві органи управління в особі старост сільських управ 

(посадників) та поліційних формувань були повністю підконтрольні німецькій 

окупаційній владі. Вони несли повну відповідальність за невиконання селянами 



55 
 

 
 

вказівок, розпоряджень та наказів, які йшли згори і робили, в основному, все 

можливе та всіма доступними методами, щоб примусити селян працювати. 

Найнижчою ланкою в нацистській системі господарювання були колективні 

господарства. Вони фактично дублювали модель радянської колгоспно-

радгоспної системи, започаткованої сталінським тоталітарним режимом. 

Нацистами довоєнна модель колективної форми господарювання 

використовувались як ефективне джерело дешевої робочої сили, так і 

привласнення виробленої місцевим населенням сільськогосподарської продукції. 

Тому, коли під час засідання у головному штабі А.Гітлера 29 вересня 1941 р. 

райхсміністр А. Розенберг порушив питання про розпуск колгоспів і перехід до 

приватної власності, то фюрер з цим не погодився. Він вважав, що все треба 

робити поступово і селективно [180, с.181]. 

З відновленням довоєнної моделі колективного господарювання окупанти 

запровадили й посаду керівників громадських та державних господарств, які 

разом із сільськогосподарськими спеціалістами (агрономами, бригадирами, 

бухгалтерами тощо), під наглядом адміністративного відділу районної управи і 

старости сільської управи, керували довіреним йому господарством, в межах 

даних їм повноважень, які суттєво обмежувалися розпорядженнями та наказами 

згори. Наприклад, в першій половині 1942 р. старшина Апостолівської районної 

управа своїм розпорядженням попереджав всіх місцевих керівників громадських 

господарств про те, що приймаючи на роботу сільськогосподарських спеціалістів 

вони обов’язково повинні були погоджувати кандидатуру майбутнього 

працівника з адмінвідділом районної управи (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. 

Арк.106] [181]. До того ж, очільники громадських господарств повинні були не 

тільки виконувати всі приписи, які надходили від старост сільських управ, а й 

надавати звіти до адміністрації сільської управи (і вище) про результати їх 

виконання. Як ілюстрацію до цієї тези, наведемо такий типовий приклад: староста 

Жовтянської сільської управи П’ятихатського гебіту наказом №11 від 28 лютого 

1942 р. зобов’язав підлеглих йому керівників громадських господарств вчасно 

виконувати «всі, без винятку, офіційні розпорядження з штампом і підписом 
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старости і секретаря сільської управи», а після видачі нарядів бригадирам 

письмово інформувати сільську управу, «кому дано виконати наказ або 

розпорядження» та звітувати про результати виконаних робіт (ДАДО. Ф. Р-3235. 

Оп.2. Спр.139. Арк.87] [182]. 

Обов’язки керівників громадських та державних господарств генеральної 

округи «Дніпропетровськ», перш за все, передбачали організацію 

сільськогосподарських робіт та контроль за виходом селянами на роботу. 

Наприклад, Новомосковський гебітскомісар спеціальним розпорядженням від 

14.04.1943 р. наказав сільським старостам Новомосковського та Перещепинського 

районів кожного дня притягувати до роботи в громадських господарствах та 

державних господарствах не менш як 80 % працездатного населення. Для 

контролю за виконанням цього розпорядження бригадир повинен був щодня 

передавати цифровий звіт (кількість працюючих селян та виконання плану робіт) 

агротехніку. Останній віддавав ці дані керівнику господарства, а той особисто 

відповідав за «прогульників» і протягом години повинен був про це попередити 

старосту сільської управи та дільничного коменданта. Ті ж, у свою чергу, 

протягом 6 годин зобов’язані були про невихід селян на роботу проінформувати 

районну управу [ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.18. Арк.115а] [183]. 

Керівники підокупаційних колгоспів чи радгоспів не тільки контролювати 

вихід селян на роботу, розподіляли завдання між працівниками та звітували про 

виконання робіт, а й несли особисту відповідальність за якість та строки 

виконаної роботи. Наприклад, «комендант особистих завдань» 

Дніпропетровського гебітскомісаріату штабс-капітан Бахман наказом від 22 січня 

1942 р., зокрема, зобов’язав керівника господарства №35 (с. Сурсько-Литовське) 

залучити місцеве населення в неділю та свята до робіт пов’язаних з відправкою 

зерна на заготівельний пункт. У випадку ж неналежного виконання наказу він 

погрожував керівникам колгоспів та радгоспів покаранням (ДАДО. Ф. Р-3235. 

Оп.2. Спр.136. Арк.292] [184]. Такі вказівки і погрози не були рідкістю. Так, 

скажімо, окружний комендант селища Петриківки видав циркуляр №5 від 

05.05.1942 р. у якому констатував той факт, що під час весняних польових робіт в 
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деяких громадських господарствах дуже погано оброблялися поля. І тому, для 

отримання потрібної допомоги, «уповноважені громадських господарств, які не 

справляються з своєю роботою», повинні були повідомити «українську поліцію, 

агронома, або сільськогосподарського коменданта». В іншому ж випадку йому 

загрожував штраф «за погане господарювання» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. 

Арк.220] [185]. Сума штрафу сягала 20-ти німецьких марок або 200 крб., а то й 

навіть притягненню керівників громадських та державних господарств до 

двотижневих примусових робіт у трудових таборах (ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. 

Спр.1. Арк.11) [186], (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.87) [187]. Усе сказане 

вище є переконливим доказом того, що керівники громадських та державних 

господарств генеральної округи «Дніпропетровськ» в окупаційній владній 

структурі покликані були служити, головно, для контролю в селі та задля 

організації праці та примусу, який окупанти застосовували задля експлуатації 

місцевих селян на користь Німеччини.  

В свою чергу, спеціалісти громадських господарств організовували 

виробництво сільськогосподарської продукції, вирішували питання, пов’язані з 

польовими роботами та вели бухгалтерський облік. У цій системі одна з головних 

ролей відводилася агроному громадського господарства. Відтак і не дивно, що 

вони почасти в сфері своєї компетентності мали право вирішального голосу і 

навіть більше прав аніж голова громадського господарства, особливо коли йшлося 

про агротехнічні процеси. Не випадково сільськогосподарський відділ 

Кам’янського району розпорядженням від 8 грудня 1941р. доводив до відома 

голів колгоспів, що «дільничні агрономи являються агротехнічними 

керівниками». Тож, керівники господарств, у свою чергу, повинні були 

виконувати їхні розпорядження (ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. Спр.1. Арк.11) [188]. 

До речі, в громадських господарствах також працювали бухгалтери, які 

складали помісячну звітність грошових надходжень, витрат, виробленої та зданої 

сільськогосподарської продукції. Такі звіти (касовий грошовий, по товарній 

продукції) вони здавали на початку кожного місяця до районної бухгалтерії 

(ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.1. Спр.4. Арк.35] [189].  
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Провал плану «блискавичної війни» змусив окупаційну адміністрацію 

вдатися до більш інтенсивного залучення місцевих спеціалістів до 

сільськогосподарських робіт, а відтак – і до певної співпраці з ними. І це попри те, 

що ще на початку війни окупанти не планували залучати місцевих фахівців (не 

трударів-чорноробів селян, а саме фахівців) до організації сільськогосподарського 

виробництва. Щоправда, такі «поступки» не розповсюджувалися далі керівництва 

районними сільськогосподарськими відділами та підвідділами, районними і 

сільськими управами, громадськими та державними господарствами. Тобто, 

місцеві спеціалісти аж ніяк не могли розраховувати на кар’єрний ріст вище цих 

посад. 

Отже, окупаційні органи влади (керівники сільськогосподарських відділів та 

підвідділів, районних і сільських управ, громадських і державних господарств 

разом з відповідним штатом працівників), створені нацистами на теренах 

генеральної округи «Дніпропетровськ», контролювали всі сфери життєдіяльності 

на селі задля експлуатації та тотального визиску аграрного сектора. 

 

2.2. Експлуатація німецькою окупаційною владою трудових ресурсів 

села 

 

Приступивши до відновлення роботи радгоспів, колгоспів та МТС (машинно-

тракторних станцій) окупаційна влада райхскомісаріату «Україна» та, зокрема, 

генеральної округи «Дніпропетровськ» взялася розглядати та реалізовувати такі 

завдання: а) здійснення статистичного обліку населення; б) залучення селян до 

виконання різного роду робіт; в) визначення тривалості робочого дня працівників; 

г) оплата праці; д) запровадження покарань за неякісне виконання обов’язкових 

робіт, чи то взагалі за ухиляння від роботи тощо. 

З окупацією Наддніпрянщини вступали в силу чисельні вказівки, інструкції, 

розпорядження та накази «нових господарів», які покликані були допомогти 

нацистам отримати як найбільший визиск завдяки ефективній експлуатації 

місцевої робочої сили. Долучився до реалізації заздалегідь розроблених планів і 
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райхсміністр східних окупованих територій А. Розенберг. Своїм розпорядженням 

від 5 серпня 1941 р. він зобов’язав до праці місцеве українське населення віком 

від 15 до 45 років. Проте, як зазначає О. Г. Перехрест, досить скоро верхня вікова 

межа дійшла до 65 років, а нижня опустилася до 14 років. Однак на практиці 

широко використовувалася праця підлітків та людей віком і понад 65 років [190, 

с. 496].  

Аналіз документів, що вийшли, за своїм походженням, із канцелярії 

генеральної округи «Дніпропетровськ» показує, що на її теренах вікові межі 

працюючих були практично необмежені: до праці залучали, у тому числі і під 

примусом, буквально усіх працездатних і, особливо, в гарячу пору. Тим паче, що 

вже 21.11.1941 р. Е. Кох видав спеціальне розпорядження про запровадження 

обов’язкової трудової повинності для місцевого українського населення та 

зобов’язав цим виконувати трудову повинність на користь Райху «кожного 

здібного» й «не зовсім здібних» осіб. У разі ж ухиляння будь-якої працездатної 

особи від «обов’язку праці» окупаційній владі на місцях надавалося право 

«застосовувати грошові штрафи» або відправляти порушників до «примусового 

робочого табору» (ЦДАВО України. Ф. Р-3206. Оп.2. Спр.193. Арк.8) [191]. По 

суті, це було типове закріпачення селян, бо на основі цього документу праця 

населення на окупантів офіційно вважалася обов’язком, а не добровільним 

вибором. 

Проте це був далеко не єдиний документ такого змісту. Так, на секретній 

нараді в Берліні, що теж відбулася в листопаді 1941р., райхсмаршал Г.Герінг 

надав своїм чиновникам докладні вказівки про використання населення східних 

окупованих областей на примусових роботах. Зокрема, в розділі IV пункт (А-7), 

секретного циркуляру № 42006/41, прийнятого на цій нараді, пояснювалося: «При 

застосуванні мір підтримання порядку вирішальним міркуванням є швидкість та 

строгість. Повинні прийматися лишень наступні міри покарання, без проміжних 

ступенів: позбавлення харчування та смертна кара за рішенням військово-

польових судів» (ЦДАВО України. Ф. Р-4620. Оп.3. Спр.242. Арк.3) [192]. До того 

ж, Г. Герінг наголошував, що «слов’яни повинні працювати на нас, якщо вони нам 
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не потрібні, вони можуть померти» (ЦДАВО України. Ф. Р-4620. Оп.3. Спр.240. 

Арк.21) [193].  

Нацисти, організовуючи масове залучення місцевого населення до роботи, 

навіть не приховували свого ставлення до українського народу як до раси рабів. 

Зокрема, таке відношення досить добре відображено в директивних настановах 

райхскомісара «України». Так, наприкінці серпня 1942 р. Е. Кох у своїй директиві 

наголошував: «Якщо цей народ (українці) працює 10 годин в день, то з них 8 

годин він повинен працювати на нас». Райхскомісар категорично забороняв 

окупаційній владі на місцях прояв будь-яких сентиментальних поглядів, до 

місцевого люду. Натомість, він дозволяв використовувати залізну владу для того, 

щоб український народ своєю працею покращив життя німецького народу. «Ми 

не звільнили його, щоб ощасливити Україну, а щоб забезпечити необхідний 

життєвий простір для Німеччини та її основу для харчування», - наголошував 

Е.Кох [194, c. 251]. Отже, нацисти вважали, що ступінь виживання в умовах 

окупації місцевого населення «не арійської раси» повинна була залежати головно 

від єдиного фактору – працездатності. 

Райхскомісар «України» на цьому не зупинився, а й надалі продовжував з 

ентузіазмом «упорядкувати» запроваджену нацистами загальну (за своєю суттю – 

жорстоку і виснажливу) трудову повинність. У грудні 1942 р. він видає третє 

виконавче розпорядження «до закону Райхсміністра». Місцева влада оперативно, 

через окупаційну пресу генеральної округи «Дніпропетровськ» інформувала 

населення про «нововведення» Е. Коха. Показовими тут були дії газети 

«Кам’янські вісті», яка на своїх шпальтах 31 грудня 1942 р. повідомляла 

населення про новорічний подарунок від Е. Коха: «… Хто не виконує свого 

обов’язку праці, буде покараний арештом, або тюрмою. Так само буде покараний 

той, хто намагається стримати інших від виконання обов’язку праці. В легких 

випадках може гебітскомісар направити до табору примусової праці терміном до 

6 тижнів» [195].  

Слід зазначити, що саме задля тотального контролю за трудовими ресурсами 

окупаційна влада запровадила в райхскомісаріаті «Україна» реєстрацію місцевого 
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населення. Обов’язковий облік селян на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» проводився протягом всього окупаційного періоду. Рахували 

окупанти кількість місцевих жителів по селах, районах та гебітах. Зазвичай 

«нових господарів» цікавив вік, стать та, відповідно, працездатність сільського 

населення. Тому окупанти постійно вели облік і контроль робочої сили на селі. 

Такі обліки і переписи робилися декілька разів на рік, причому в одному випадку 

цілеспрямовано обліковували лише чоловіків, а в іншому – під перепис 

потрапляла вся без виключення робоча сила – і чоловіки, і жінки, і підлітки. Так, 

скажімо, на початку квітня 1942 р. Михайлівська районна управа гебіту 

«Гальбштадт» наказала місцевим керівникам громадських господарств «скласти 

списки чоловіків віком від 18 до 45 років та передати їх старостам сільських управ 

«для представлення в комендатуру» (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.450. Арк.7) 

[196]. А в травні 1942 р. старости сіл генеральної округи «Дніпропетровськ» 

отримали вказівки здійснити перепис населення як за «десятихатками», так і тих 

працездатних осіб, які не працювали в громадських господарствах, та до кінця 

місяця надіслати ці списки керівнику районної управи (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. 

Спр.2. Арк.79) [197].  

Під час реалізації колонізаторських планів окупанти, «освоюючи» родючі 

сільськогосподарські райони генеральної округи «Дніпропетровськ», запровадили 

жорстке нормування обробітку землі. Якщо напередодні війни (у 1940 р.) сільське 

господарство на 44,9 % було забезпечене механізованою технікою, а решта, 55,1% 

покривалося за рахунок живої тяглової сили (в розрахунку на 100 га орної землі) 

[198, с.93], то окупанти, за браком механізованої та живої тяглової сили, 

переклали практично весь обробіток землі на робочі руки селян. Так, згідно з 

циркуляром №5 від 05.05.1942 р., підписаним Дніпропетровським окружним 

комісаром уповноважені з розподілу робочої сили отримали від окружного 

комісара докладну інструкцію щодо розподілу трудових ресурсів: «Треба так 

розподілити робочу силу, щоб на 100 га рільної землі припадало від 26-ти до 34-х 

працюючих». За підрахунками Петриківського сільськогосподарського відділу в 

цьому районі на 100 га рільної землі припадало 33 працездатних, в 
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Царичанському – 40. А у звіті Покровського обласного сільськогосподарського 

відділу зазначалося, що в Покровському районі на 20 жовтня 1942 р. проживало 

15 998 осіб «людської робочої сили»: 5 877 чоловіків (37%) та 10 121 жінок (63%) 

(див. додаток Б. 2.1). На кожного з них припадало 5,5 га землі. Тож, як випливає з 

документів, район відповідно до вимог і нормативних документів окупантів 

повністю був забезпечений відповідною кількістю працівників (ДАДО.Ф. Р-3235. 

Оп.2. Спр.10, Арк.220 зворот) [199], (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.29] 

[200]. Як постає із контексту цих та й низки інших документів, в генеральній 

окрузі «Дніпропетровськ» на тих же земельних площах, які до війни оброблялися 

більшою мірою за допомогою механізованої техніки та тваринної тяглової сили, в 

окупацію кожен працездатний селянин чи селянка протягом робочого року 

мусили самотужки (вручну, чи подекуди за допомогою корів – в якості тягла) 

обробити від 3-х до 5-ти га землі.  

Окупаційні органи влади, проводячи перепис населення, уточнювали не 

тільки кількість працездатного населення, а й їхній вік та стать. Аналіз документів 

дає доволі таки повний опис демографічної картини села в досліджуваному 

регіоні, а надто – про статеві диспропорції, які склалися тут в добу окупації. 

Нижче наведено типові приклади, які ілюструють цю тезу. Навесні 1942 р. на 

теренах Катеринівської сільської управи Синельниківського району мешкало 1 

513 селян: до 18 років населення чоловічої статі – 338, жіночої – 354, від 18 і до 50 

років чоловіків було 199, а жінок – 408 (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.98. Арк.59) 

[201]. Іншими словами, в сільуправі налічувалося близько 40 % працездатного 

населення (від загальної кількості селян). Із 100 % працюючих жінки сумарно 

складали 67 %, а чоловіки – 33%. На основі статистичного звіту, зібраного на 

початку липня 1942 р., по Підпільнянській сільській управі Новомосковського 

гебіту налічувалося 816 селян, з них працездатних – 385 чоловік: 125 чоловіків та 

260 жінок (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.61. Арк.65) [202]. Тобто, на території 

Підпільнянської сільської управи 47 % населення було працездатним, і з них 68 % 

становили жінки. У громадському господарстві №1 Олександрівської сільської 

управи Широківського району Криворізького гебіту на 1 вересня 1942 р. 
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проживало 632 особи: 208 дітей – до 12 років, 49 підлітків віком 12-14 років, 305 

працездатних осіб – 48 % від загальної кількості (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. 

Спр.2457. Арк.114) [203]. Восени поточного року в громадському господарстві № 

28 с. Сурсько-Литовське Дніпропетровського гебіту налічувалося 614 селян, з 

яких 348 працездатних, тобто – 57 %: чоловіків – 151 (43 %. – авт.), а жінок – 197 

осіб (57 %. – авт.) (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.134. Арк.33) [204]. Таким чином, 

беручи до уваги архівні матеріали, можна припустити, що на окупантів змушені 

були працювати близько 50% селян від усієї кількості сільського населення, що 

мешкало на території генеральної округи «Дніпропетровськ». 

У листопаді 1942 р. на території села Ново-Павлівки і хуторів Дача та 

Оріхово Ново-Павлівської сільської управи Межівського району Покровського 

гебіту працездатних чоловіків налічувалося 810 осіб, а жінок – 1745 (ДАДО. Ф. Р-

2567. Оп.1. Спр.12. Арк.46) [205]. Отже, за нашими підрахунками на теренах 

Ново-Павлівської сільської управи 68% робочої сили (віком 14–65 років) 

становили жінки. У колгоспі «Долина Праці» Новомиколаївської сільської управи 

Запорізького гебіту, наприклад, станом на 24 грудня цього ж року працювало 86 

жінок (віком від 18 до 45 років) і 45 чоловіків (від 18 до 50 років) (ДАЗО. Ф. Р-

1456. Оп.1. Спр.638. Арк.82) [206]. Тобто, на території колгоспу «Долина Праці» 

окупанти використовували працю близько 66% жінок та 34 % чоловіків.  

Скажімо, в першій половині 1943 р. штат працівників Ново-Златопільської 

МТС Оріхівського гебіту складався з 37 жінок та 7 чоловіків (ДАЗО. Ф. Р-1613. 

Оп.1. Спр.1. Арк.42) [207]. 

Загалом, як показує аналіз джерел, жінки-селянки були найчисленнішим 

загоном «армії трударів», яких окупанти безжально експлуатували в 

сільськогосподарському секторі. Це пояснюється, перш за все, демографічними 

«зсувами», які склалися в окупованих селах у ході війни: жінки, діти й особи 

похилого віку склали тут найбільш чисельну групу населення. Адже значна 

частина чоловіків була призвана до лав діючої армії. Ось чому саме на плечах 

жінок і лежав найбільший тягар трудових повинностей в окупованому селі. Це 

підтверджує, зокрема, й оперативне донесення (травень 1942 р.) виконуючого 
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обов’язки генерального комісара округи «Дніпропетровськ» Коехлера, який 

зазначав, що заявки на робітників сільськогосподарського сектору 

Дніпропетровського, Криворізького та Нікопольського гебітів «були задоволені в 

основному за рахунок жінок» (ЦДАВО України. КМФ-8. Оп.1. Спр.6. Арк.162) 

[208]. Залучення жінок, в переважній більшості, на роботи, які зазвичай 

виконують чоловіки, в добу окупації було звичним явищем. Селянка-чорнороб в 

полі і на фермі – це типова картина на селі в ті лихі часи. 

До речі, аналіз ряду архівних матеріалів дає підстави стверджувати, що у 

1942 р. окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» рахувала селян 

навесні, влітку та восени. На основі цих та інших підрахунків вже на початку 1943 

р. в «Zentralblatt» («Центральний бюлетень») райхскомісара «України» були 

оприлюднені статистичні дані про загальну кількість населення (міст та сіл) по 

округах і районах всього райскомісаріату. Так, на 1 січня 1943 р. тільки на 

теренах сільськогосподарських районів генеральної округи «Дніпропетровськ» 

проживало 2 143 041 осіб: Апостолівський район – 44 800, Широківський – 37 

900, Криворізький сільський район – 44 900, Дніпропетровський сільський район 

– 85 633, Солонянський – 56 548, Нікопольський – 96 400, Томаківський – 42 600, 

Новомосковський – 77 382, Перещепенський – 33 845 Юр’ївський – 25 600, 

Павлоградський – 74 200, Петропавлівський – 42 000, Котовський – 32 276, 

Магдалинівський – 36 450, Петриківський – 45 170, Царичанський – 43 900, 

Фрізендорфський – 31 099, П’ятихатський – 70 028, Софіївський – 39 309, 

Межівський – 54 807, Покровський – 37 948, Синельниківський – 77 086, 

Васильківський – 65 403, Верхньодніпровський – 60 462, Божедарівський 

(Щорський) – 37 000, Криничанський – 55 300 чоловік (26 довоєнних районів 

Дніпропетровської області – авт.) та Андріївський – 28 700, Бердянський 

(Осипенко) – 66 200, Ногайський – 29 700, Хортицький, Красноармійський і Ново-

Миколаївський – 120 000, Велико-Білозерський – 29 679, Велико-Лепетиський 

район – 42 388, Кам’янсько-Дніпровський – 57 202, Гуляйпільський – 46 046, 

Новозлатопільський – 15 755, Оріхівський – 64 416, Велико-Токмацький – 57 596, 

Михайлівський – 49 866, Василівський – 50 444, Пологівський – 62 969, 
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Куйбишевський – 34 686 та Чернігівський – 39 338 (18 довоєнних районів 

Запорізької області – авт.) (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.33. Арк.44–49 зворот) 

[209].  

Загалом же, аналіз комплексу документів дає підстави сказати, що протягом 

1941–1943р.р. в аграрному секторі генеральної округи «Дніпропетровськ» на 

«нових господарів» змушені були працювати більше одного мільйона осіб (50 % 

працездатних селян від загальної кількості населення генеральної округи), віком 

від 14 до 60 років. До того ж, у цій системі визиску трудових ресурсів жінки 

становили більш як 65 % від загальної кількості працюючого населення. 

Ретельно окупаційні органи влади генеральної округи «Дніпропетровськ» 

контролювали й кількість місцевого населення за його професійним складом. До 

цього їх підштовхнула нестача кваліфікованих спеціалістів і, тому, для подолання 

дефіциту кваліфікованих робітників окупанти ввели облік фахівців, перш за все, 

затребуваних професій: механізаторів, водіїв, електриків, теслярів тощо. Так, на 

початку грудня 1941 р. Кам’янський районний сільськогосподарський відділ 

видав розпорядження, на основі якого всі, без виключення, усі колгоспи повинні 

були до 15 грудня поточного року надіслати такі відомості: «реєстрація 

кваліфікованих сільських кадрів по механізації», вказавши прізвище, ім’я та по 

батькові, рік народження, національність, кваліфікацію (комбайнер, тракторист, 

шофер…), «на яких машинах працював» та відповідний стаж роботи; відповідна 

займана посада до війни (рядовий, бригадир, механік), зазначивши адресу 

проживання кожного з них (ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. Спр.1. Арк.11) [210]. 

Окупаційна цивільна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» з метою 

тотального контролю за трудовим потенціалом сіл та подальшого використання 

праці кваліфікованих робітників видавала численні постанови та розпорядження і 

в наступному 1942 р. Так, в січні 1942 р. Дніпропетровська обласна управа 

оприлюднила постанову «Про облік робітників автотранспорту». В ній, зокрема, 

надавалися вказівки про те, що «всім робітникам автотранспорту (водіям 

автомашин, заводських тягачів, завідуючим автогаражами та автомеханікам) 

незалежно від того, працюють вони, чи ні, необхідно взятись на облік у міських 
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або міжрайонових автоінспектурах за місцем праці або мешкання до 01.02.1942 

р». Крім того, в обліковій карточці потрібно було вказати такі відомості про 

працівника автотранспорту: прізвище, ім’я, по батькові; категорію; місце роботи; 

постійне місце проживання. Доречи, брак спеціалістів відповідного спрямування 

змусив окупантів створити «при обласній автоінспекції кваліфікаційну комісію» 

для підтвердження кваліфікації тих робітників автотранспорту, які не мали 

відповідних документів, чи бажали «набути прав водіїв машин, або іншого фаху». 

Контора ж обласної автоінспекції розташовувалася в Дніпропетровську, на вулиці 

Широкій в будинку № 20 (кімнаті № 26). Тож робітники автотранспорту, які 

працювали, але не мали відповідних документів, що підтверджували б їх 

кваліфікацію, повинні були до 16.03.1942 р. з’явитися на перевірку до 

кваліфікаційної комісії, створеної обласною автоінспекцією. А за неявку водіїв 

автомашин, заводських тягачів, завідуючих автогаражами та автомеханіків, які 

працювали без відповідних документів, окупанти погрожували карати штрафом у 

500 крб. Водночас, автоінспекція разом з органами «Української допоміжної 

управи» зобов’язана була суворо контролювати увесь цей процес (ДАДО. Ф.Р-

2311. Оп.1. Спр.2. Арк.173) [211]. 

Відомості про кожного механізатора генеральної округи «Дніпропетровськ» 

цікавили й районні адміністрації машинно-тракторних станцій (МТС). Про це 

свідчать численні документи і, в тому числі, наприклад, така типова вказівка 

керівника Хортицької машинно-тракторної станції, який наприкінці грудня 1942 

р. вимагав від всіх керівників громадських господарств району подати до його 

відомства дані про комбайнерів та трактористів в строк до 1 січня 1943 р. за 

такою формою: прізвище, вік, сімейний стан, місце проживання, рід занять, місце 

роботи (якщо не в МТС), наявність садиби; термін роботи в МТС (ДАЗО. Ф. Р-

1636. Оп.1. Спр.2. Арк.28, арк.40) [212]. 

Отже, починаючи з 1941 р., обліком механізаторів та водіїв автотранспорту 

займалися районні керівники машинно-тракторних станцій, сільськогосподарські 

відділи, Дніпропетровська обласна автоінспекція тощо, а збирати та подавати до 
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цих установ та організацій відомості про наявність відповідних спеціалістів 

повинні були сільські старости та керівники громадських господарств. 

Для окупаційної влади генеральної округи «Дніпропетровськ» важливими – 

стратегічного значення – вважалися і заходи, спрямовані на якнайшвидшу 

відбудову мостів, які під час наступу військ Вермахту були пошкоджені або 

повністю зруйновані. І тому важливим було знайти відповідні кваліфіковані кадри 

з числа місцевих. Тож, навесні 1942 р. керівники районних управ генеральної 

округи «Дніпропетровськ» зобов’язували сільських старост терміново звітувати 

про кількість «спеціалістів мостовиків», які проживали на території їхніх громад 

(ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.1. Арк. 66) [213]. Для відновлення мостів 

окупаційній владі були потрібні ковалі, слюсарі, столяри, муляри та різноробочі. 

Як приклад, згідно з розпорядженням Ново-Миколаївської районної управи 

Запорізького гебіту голови громадських господарств району повинні були 

«провести вербовку» цих спеціалістів та 8 червня 1942 р. відправити їх на роботу 

до м. Запоріжжя «на будування мостів». «Вербовці» ж підлягали чоловіки і жінки 

віком від 16 до 45 років (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.638. Арк.16) [214]. 

Виявлення по селах місцевих спеціалістів з відбудови мостів надавало окупантам 

можливість швидкими темпами відновлювати пошкоджені інженерно-технічні 

спорудження стратегічного значення. 

Шукали нацисти фахівців не лише на відбудову стратегічно-важливих 

об’єктів, як то, скажімо, мостів чи шляхів сполучення. Життєві потреби 

змушували їх розшукувати і, по суті, примусово «мобілізовувати» спеціалістів для 

відбудови й електромереж. Так, в середині квітня 1942 р. на підставі 

розпорядження німецького командування генерального комісаріату 

«Дніпропетровськ» по районних управах було зроблено письмовий запит щодо 

наявності на підзвітних їм територіях спеціалістів по електромережі. Старости ж 

сільських управ повинні були до 20 квітня 1942 р. надіслати керівникам районів 

списки спеціалістів, які до війни «працювали на електроенергії (електротехніки, 

електромонтери)». Для отримання вичерпної інформації окупаційна влада 

вимагала від старост вказувати прізвище, ім’я та по батькові електрика, рік та 
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місце його народження, спеціальність і адресу проживання (село і вулиця) 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк. 117] [215].  

Отже, аналіз джерел показує, що окупаційна влада за допомогою тотального 

обліку всього більш-менш працездатного сільського населення за віком, статтю та 

професійним напрямом ретельно контролювала місцеву людність села 

генеральної округи «Дніпропетровськ» і використовувала селян не лише на 

сільськогосподарських роботах, але й поза межами сіл: на відбудові шляхів, 

мостів, електромережі тощо.  

Захопивши територію України, нацисти планували, зокрема, отримати 

якнайбільший зиск від праці місцевого селянства та вивезти до Німеччини значну 

кількість сільськогосподарської продукції. І в цьому їм мала допомогти 

пропаганда. З її допомогою окупаційна адміністрація прагнула привернути на свій 

бік місцеве населення.  

Проте, як показує історія, в умовах війни пропагандистська зброя – доволі 

непередбачуваний інструмент в руках сторін, що воюють. Наслідком пропаганди 

може стати, як успіх, так і запуск механізму зворотної дії – абсолютної поразки. 

Окупаційна цивільна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» для 

залучення селян до обов’язку праці зазвичай в більшості випадків 

використовувала місцеві україномовні газети («Дніпропетровська газета», 

«Дзвін», «Меч», «Нове Запоріжжя», «Кам’янські вісті» та ін.), на шпальтах яких 

розміщувала агітаційно-пропагандистські матеріали. До речі: усі вони були 

україномовні. Крім того, пропагандистська машина мала в своєму арсеналі ще й 

листівки, плакати, відозви, оголошення та іншу друкарську продукцію, яка 

видавалася як українською, так і російською мовами. Уся вона змістовно 

поділялася на таку: антисемітська та антирадянська пропаганда, «визвольна місія 

німецької армії», заклики до праці та виконання плану здачі 

сільськогосподарської продукції, «вербування» населення на роботу до 

Німеччини тощо. Як показав аналіз документів, такі агітаційно-пропагандистські 

матеріали потрапляли до найвіддаленіших куточків генеральної округи 

«Дніпропетровськ». 
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Нацистські пропагандисти протягом усього періоду окупації «зомбували» 

населення генеральної округи «Дніпропетровськ», вселяючи у його свідомість 

думку про те, що німецька армія – не ворог, а визволитель поневоленого євреями 

та більшовиками українського народу, який, в свою чергу, повинен був віддячити 

працею за визволення від більшовицького режиму. Тож окупаційна преса, і в їх 

числі, скажімо, криворізька газета «Дзвін» від 8 жовтня 1941 р. в річищі саме 

таких настанов і закликала місцеве населення: «Жвавіше відбудуймо наш край… 

Непереможна Німецька Армія навіки проганяє з України московсько-

большевицьких загарбників … Ці святі слова повинен пам’ятати кожен українець, 

кожен наш селянин і робітник …» [216].  

Не припиняла агітувати окупаційна преса і в подальшому: в наступні два 

роки зі шпальт періодичних видань вони теж постійно заохочували селян 

працювати для зміцнення Німеччини. Як приклад можна розглянути ряд 

публікацій. Так, газета «Дзвін» від 14 серпня 1942 р. аж рясніла, скажімо, такими 

сентенціями: «…В цю відповідальну добу, коли вирішується доля всього людства, 

а також на довгі часи вирішується і доля нашого народу, урожай з наших ланів 

повинен забезпечувати потреби визвольних військ, що б’ються за наше майбутнє 

…» [217]. Підтримувала таку пропагандистську політику окупантів і 

«Дніпропетровська газета», яка 29 жовтня 1942 р., опублікувала таке: «Багато 

синів німецького народу вирушили на поле бою проти більшовиків, а українці у 

подяку за своє визволення повинні замінити вояків біля верстатів і біля плуга» 

[218]. Нікопольська газета «Промінь» від 27 січня 1943 р. підкреслювала «… Ми 

тепер маємо можливість працювати не тільки для перемоги, але також для 

кращого нашого майбутнього…» [219], [220, с. 108–109]. «Жертва українського 

селянина для досягнення перемоги – це збільшена праця і поставка продуктів», - 

волала газета «Кам’янські вісті» від 1 квітня 1943 р. [221]. На початку липня 1943 

р. «П’ятихатська газета» закликала селян «працювати в своєму господарстві так, 

як працює німецький солдат на фронті», пояснюючи селянам, що «завдання в них 

одні: скоріше закінчити з жидо-більшовизмом» [222]. Отже, якщо в газетних 

статтях спочатку акцент ставився на праці селян як подяку за визволення, то з 
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часом в багатьох пропагандистських матеріалах він трансформується в заклик – 

наближати перемогу та зміцнювати Третій райх і цим покращувати своє 

майбутнє. 

Разом з цим усі ці видання вели і цілеспрямовану політику викриття, як це 

стверджували нацисти, «злочинної» політики радянської влади та Сталіна, з 

іншого боку змальовували «месією» А. Гітлера, показували його «спасителем» 

народів, визволених з під більшовицького ярма завдяки розпочатій ним 

«превентивній» війні. Наприклад, окупаційна влада П’ятихатського 

гебітскомісаріату розповсюдила серед місцевого населення листівки з 

гучномовною назвою «Тяжка зима вже під дверима!» в яких від імені селян 

ставилися злободенні питання: «Як ми прохарчуємося? Як забезпечимо себе від 

холоду? У що ми будемо одягатися?». Зрозуміло, що у всіх їх бідах нацисти 

звинувачували «проклятого Сталіна та євреїв», які виношували плани нападу на 

Німеччину, а з початком війни залишили місцеве населення без продовольства та 

знищили інфраструктуру. «Але великий Фюрер АДОЛЬФ ГІТЛЄР (подається 

згідно з оригіналом. – авт.) був розумніший, хуткіший і сильніший. Він випередив 

напад і в богатирських боях знищив сталінську потугу», - вихваляли «доблесть» 

нацистів в агітаційній листівці пропагандисти. Відтак окупанти поставали 

визволителями народу від більшовицької тиранії, а газети надавали наступні 

настанови селянам: «Виконуйте швидко і добре усі розпорядження німців, що 

бажають вам добра. Відразу ставайте до роботи, бо пильною працею ви найкраще 

собі допоможете…» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк. 98 – 98 зворот) [223]. 

Листівка ««Українці! Хто панував над вами?» адресувалася на початку лютого 

1942 р. також селянам генеральної округи «Дніпропетровськ». З її допомогою 

окупанти намагалися донести до свідомості селян, що у всіх їхніх бідах винні 

були тільки «жиди та їхні большевицькі прихвосні!», яких Гітлер нарешті 

прогнав. І тому місцеве населення в подяку за визволення повинне було 

допомогти окупантам «перебороти наслідки цієї нещасної війни» (ДАДО. Ф. Р-

3235. Оп.2. Спр. 139. Арк.99–99 зворот] [224]. Схожі за змістом ходили селами 

генеральної округи «Дніпропетровськ» і листівки під заголовком «Щось воно не 
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так!», які також доносила до селян інформацію про наслідки сталінського режиму 

і воєнні успіхи вермахту, наголошуючи: «…Всі ми знаємо, що тільки борьбою та 

працею може нарід покращити своє положення, а одиниця – своє існування…» 

(ДАО. Ф. Р- 2347. Оп.1. Спр.5. Арк.17) [225].  

Типовим знаряддям німецької пропаганди були й різноманітні та чисельні 

плакати, які окупаційна влада поширювала в селах генеральної округи 

«Дніпропетровськ». Їх зміст був наповнений такою ж інформацією, що й газети та 

листівки. Наприклад, щоб показати визвольну місію військ Вермахту на Сході та 

закликаючи місцеве населення до праці окупаційна влада розповсюджувала в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 500 000 тиражем плакати із зображенням 

німецького солдата на фоні заводу і хлібної ниви. «Наш солдат – тверда перемога 

над ворогом! Це – шлях до щасливого життя всіх нас», - «зомбували» населення 

нацистські пропагандисти. Крім того, окупанти, закликаючи до «надшвидкої 

праці», наголошували на тому, що «не лише одиниці повинні більше працювати, 

але і всі – і тому дбайте та старайтесь, щоб ледарів, яких так багато находиться 

між нами, притягувати до праці!» (ДАЗО. Ф. Р-1522. Оп.1. Спр.2. Арк.21 зв., 22 

зв., 23 зв.) [226].  

Отже, нацистська пропаганда намагалася систематично і цілеспрямовано 

впливати на свідомість сільського населення генеральної округи 

«Дніпропетровськ». Взявши на себе функцію розповсюджувача антирадянської та 

антисемітської ідеології вона переконувала місцеве населення в тому, що німці 

стали носіями «європейської визвольної боротьби» з більшовиками. Такі заходи, 

на думку окупаційних органів влади і її преси, як рупору влади, сприяли 

поглибленню антирадянських і антисемітських настроїв в суспільстві. Але не 

лише цю мету несла така продукція. Насправді, вона була покликана мобілізувати 

селян на працю задля зміцнення Райху і перемоги над Червоною армією. 

Прорахувати коефіцієнт корисної дії (ККД) такої продукції нині дуже важко, втім 

архівні джерела переконливо свідчать, що вона видавалася масово і досягала 

кожного села. 
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Слід зазначити, що цивільна окупаційна влада свої пропагандистські гасла 

скеровувала не лише на всіх, загалом, місцевих жителів, а й практикувала 

безпосередні адресні звернення до окремих категорій населення. Так, в добу 

окупації українські жінки становили переважну більшість робочої сили і тому 

навесні 1942 р. окупаційна адміністрація генеральної округи «Дніпропетровськ» 

надрукувала 50-ти тисячним тиражом відозву з гучною назвою «Українські 

жінки! Матері й дівчата!» за підписом окружного генерального комісара. У 

зверненні, зокрема, зазначалося наступне: «…На зміну більшовицькій зневазі до 

жінки, яка увійшла у приказку, прийшло німецьке лицарське ставлення… Ніхто 

краще жінки не сприймає і не поважає кожне правдиве почуття і, навпаки, ніхто 

краще жінки не може розпізнати і відчути фальшиве несправжнє почуття… Ваші 

діти мусять мати краще майбутнє. Тому працюйте з нами і таким шляхом 

розв’язуйте свої майбутні завдання!» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.252] 

[227]. Отже, окупанти, апелюючи до материнських почуттів, намагалися, таким 

чином, примусити жінок-селянок генеральної округи «Дніпропетровськ» більш 

продуктивно працювати.  

Якщо ж заклики до послуху та добровільної співпраці не допомагали, тоді 

окупаційна адміністрація генеральної округи «Дніпропетровськ» вдавалася до 

погроз, які теж масово доносила до читачів періодична преса, листівки, плакати 

тощо. Наприклад, виконуючи настанови окупантів, місцева преса, як от «Нове 

Запоріжжя», регулярно поширювала офіційні оголошення, попередження та 

накази окупаційної цивільної адміністрації. Одне з таких оголошень знаходимо на 

сторінках цього видання, у ньому йшлося про таке: «Якщо хто-небудь залишає 

місце роботи без причин і дозволу, він цим порушує трудовий договір та підлягає 

відправці в концентраційний табір і, крім того, строгому покаранню… Поліція та 

Управління праці будуть постійно контролювати місто і сільську місцевість і 

виявлять тих, хто ухиляється від роботи» [228]. А місцева окупаційна газета 

«Кам’янські вісті» від 18 лютого 1943 р. наголошувала: «… Ще раз повторюємо: у 

цьому могутньому фронті праці мусять стояти всі українці, бо хто не з нами, той 

проти нас …» [229]. В свою чергу, «П’ятихатська газета» від 7 липня 1943 р. у 
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«Відозві до населення П’ятихатської округи», зокрема, наголошувала, що 

громадяни, не виконуючи розпорядження німецьких установ «піддають себе і 

своїх родичів небезпеці бути покараними…» [230]. В іншому випадку, але вже за 

допомогою листівок, адресованих населенню генеральної округи 

«Дніпропетровськ» німецьке командування категорично наголошувало: «Хто не 

працює той не живе і не їсть… Вперед до праці. Хто хоче жити і їсти повинен 

працювати. Горе ледарям і базікам. Бийте їх – вони ставленики Сталіна. Боротьба 

йде за життя або смерть…» (ДАЗО. Ф. Р-1435. Оп.1. Спр.41. Арк.8] [231]. 

Погрози схожого змісту нацистські агітатори розміщували й на плакатах, ось 

зміст одного з них: «… Хто в цій великій боротьбі проти більшовиків за волю всіх 

європейських народів стоїть встороні, виголошує сам свій присуд: з цими ми 

розправимось!» (ДАЗО. Ф. Р-1522. Оп.1. Спр.2. Арк.21 зворот, арк.22 зворот, 

арк.23 зворот) [232]. Отже, окупанти вдавалися і до прямих погроз, і до 

залякувань селян. Вся ця окупаційна пропагандистська продукція скеровувалася 

задля тотальної експлуатації робочих рук місцевого населення, щоб в результаті 

отримати як найбільше сільськогосподарської продукції для потреб Вермахту і 

забезпечити в достатній кількості продуктами харчування населення Німеччини.  

«Нові господарі» почали експлуатувати селян радгоспів та колгоспів вже з 

перших місяців окупації. Зокрема, під пильним наглядом німецької окупаційної 

влади вони вже влітку – восени 1941 р. повинні були закінчити збір врожаю, що 

все ще залишався на полях. Населення змушене було працювати не тільки за 

встановленим окупантами розпорядком робочого дня, а й протягом шести-семи 

робочих днів на тиждень та ще й використовувати навіть власну худобу, як 

робочу (тяглову) силу та власний реманент. Про це свідчать масові джерела і 

зокрема одне з таких, що розкриває ситуацію в державному господарстві 

«Батрак» Петриківського району. Тут місцева окупаційна влада на основі наказу 

№11 від 01.11.1941 р. примусово залучала працездатних селян до робіт зі збору 

врожаю. Контроль за виходом селян на роботу покладався на старшого агронома. 

Слід зазначити, що окупанти примушували в цей період працювати і «нетрудових 

старух». Вони повинні були доглядати маленьких дітей, матері яких працювали в 
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полі. До того ж, окупаційна влада в разі невиходу селян на роботу без поважних 

на те причин погрожувала вилучати все майно, збіжжя та худобу (ДАДО. Ф. Р-

3300. Оп.1. Спр.7. Арк.5-5 зворот) [233]. Отже, для того, щоб зібрати врожай з 

полів окупаційна влада мобілізувала до праці буквально все більш-менш 

працездатне населення. І така практика була поширена по всіх селах генеральної 

округи «Дніпропетровськ». Навіть, ні наявність малолітніх дітей, ні поважний вік 

не звільняли селян від виконання трудової повинності.  

Втім такі жорстокі методи залучення селян до збору врожаю не завжди 

давали бажаний результат. Тож і не дивно, що наприкінці 1941 р., як констатували 

самі окупанти, обмолот хліба по колгоспах та державних господарствах проходив 

вкрай незадовільно, що могло б призвести до великої втрати зернових. Тому 

Дніпропетровський обласний сільськогосподарський відділ розіслав по районах 

генеральної округи «Дніпропетровськ» розпорядження від 19.12.1941 р., яким 

зобов’язував керівників господарств забезпечити «повну явку на роботу по 

молотьбі потрібну кількість людей, домагаючись при цьому найбільшого 

ущільнення робочого дня». В документі зазначалося, що при потребі «заборонити 

в колгоспах святкування неділь і інших свят до закінчення роботи по обмолоту 

хліба». Надавалися й вказівки щодо притягнення до суворої відповідальності тих 

колгоспників, які ухилялися від роботи по молотьбі зернових (ДАДО. Ф. Р-2538. 

Оп.1. Спр.4. Арк.157) [234].  

До речі, робочий день працівників сільського господарства генеральної 

округи «Дніпропетровськ» нерідко сягав 10-ти, 11-ти, а то й 13-ти годин на добу і 

так було не лише в ході збору врожаю в 1941 р.. Навіть взимку нерідко робочий 

день селян тривав довше, аніж 8 годин. Наприклад, взимку 1942 р. на Запоріжжі 

директор Ново-Миколаївського державного господарства зобов’язав завідуючого 

ІІ-ї дільниці «зерно-держгоспу» встановити з 8-го січня поточного року 8-ми 

годинний робочий день для «всіх робітників». Крім того, він розпорядився 

спеціальним дзвінком попереджати працівників про початок та закінчення 

робочого дня. Та вже через декілька місяців відбулися зміни і наказом № 7 від 10 

березня 1942 р. в цьому ж державному господарстві робочий день для всіх 
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категорій робітників збільшили до 10-ти годин на добу (ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. 

Спр.30. Арк. 13, арк. 48) [235]. А керівник Криворізького державного сільського 

господарства розпорядженням № 34 від 10.04.1942 р. наказав робітникам 

працювати ще більше – по 11 годин на добу. Виняток становили трактористи, для 

них встановлювався 10-ти годинний робочий день, проте ще одна година 

додавалася на здачу та прийняття трактора (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.1. Арк.3) 

[236].  

У свою чергу, окружний комендант Петриківського гебіту Карл Зімерс, 

вирішуючи нагальну проблему, яка виникла у зв’язку з проведенням посівної 

кампанії, оприлюднив 05.05.1942 р. циркуляр №5. Згідно з ним «під час весняної 

сівби всі селяни з підводами та тяглом повинні бути на полі в 6 годин ранку і 

працювати до 7 годин вечора кожного буденного дня та неділі», тобто по 13 

годин, або повний «світловий день» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.247) 

[237]. 

В період літніх жнив трактористи і комбайнери державного господарства 

«Зоря» (хутір Манвелівка) Васильківського району, що на Дніпропетровщині 

повинні були працювати в дві зміни. Працівники першої зміни виходили на 

роботу о 2-й годині ночі та починали роботу о 3-й годині, їх робочий день 

закінчувався о 13.00. Друга ж зміна починалася з 12.00 і тривала до 23.00. Тобто, 

для механізаторів цього господарства встановлювався 11-тигодинний робочий 

день (1 година на підготовку трактора до роботи) (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.5. 

Арк.9) [238]. Проте вже в жовтні поточного року згідно наказу № 104 в тому ж 

таки державному господарстві робочий день працівника, під час посівної 

кампанії, тривав близько 12-ти годин: з 5 години ранку до 17 години 15 хвилин 

(обідня перерва – з 12.30 хв. і до 13.00) (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.5. Арк. 17-

18] [239]. Така політика окупаційної влади мала на меті отримати якнайбільший 

визиск від праці місцевих селян. Окупантів аж ніяк не хвилював той факт, що 

встановлений графік робочого дня призводив до фізичного та психологічного 

виснаження працівників. 
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Не покращився трудовий режим місцевих селян генеральної округи 

«Дніпропетровськ і в 1943 р. Навпаки! Почасти їх робочий день ставав ще 

довшим і більш виснажливішим. Так, наприклад, на Запоріжжі місцева 

окупаційна влада Хорицького району примушувала селян у період весняних 

польових робіт 1943 р. працювати з 5-ї ранку та до «темноти» (ДАЗО. Ф. Р-1636. 

Оп.1. Спр.2. Арк. 86) [240]. А під час літніх польових робіт окупанти 

примушували місцеве населення працювати і в нічний час. Наприклад, головний 

агроном Магдалинівського району п. Воротило влітку 1943 р. своїм 

розпорядженням доносив до відома старост сільських управ, що по більшості 

господарств вночі продуктивність праці була дуже низька. До того ж, багато часу 

відводилося на ремонтування хлібозбиральної техніки. У зв’язку з цим він 

розпорядився «заборонити вночі молотьбу хліба, але організувати круглосуточне 

скиртування» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Од.з.43. Арк. 36] [241]. Отже, місцева 

окупаційна влада планувала та запроваджувала розпорядок роботи селян і у 

вихідні дні так, щоб в період сезонних польових робіт отримати якнайбільший 

визиск від їхньої праці.  

В аграрному секторі генеральної округи «Дніпропетровськ», як і у всьому 

райхскомісаріаті «Україна», гостро відчувалася нестача сільськогосподарської 

техніки, тяглової сили та реманенту. І цю проблему окупанти зазвичай покривали 

за рахунок ручної праці місцевих селян, що посилювало експлуатаційну складову 

сільської праці. Вже 7 листопада 1941 р. Г. Герінг, даючи вказівки місцевій 

окупаційній владі, зокрема, рекомендував: «Якщо немає машин, треба з 

допомогою людських рук виконувати ті вимоги, які імперія пред’являє сільському 

господарству» [242, с.639]. 

Окупаційна цивільна влада на місцях дуже старанно виконувала настанови 

райхскомісара. Про це, зокрема, йшлося в доповідній записці УШПР до ЦК 

КП(б)У, в якій зазначалося, що на Запоріжжі, в окупованих нацистами селах 

Куштумівка, Балабино та Царицин Кут під час оранки полів в плуг впрягали по 8 

осіб (ЦДАГО України. Ф.1. Оп.22. Спр.33. Арк.24] [243]. 
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Використання окупантами ручної праці сільського населення, їхнього 

реманенту, корів та коней в якості тягла, стали звичним для того часу явищем. 

Так, Петриківський окружний комендант циркуляром №2 від 23.03.1942 р. 

зобов’язав керівників сільських господарств під час обробітку поля та догляду за 

сільськогосподарськими культурами (соняшником, кукурудзою, картоплею та ін.) 

використовувати ручну працю селян (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.281–

281 зворот) [244]. 

Щоб в максимально стислі строки провести збір врожаю, окупаційна влада 

влітку та восени 1942 р. також використовувала ручну працю селян. Наприклад, 

на Дніпропетровщині в сільськогосподарському секторі Васильківського району 

один працівник вручну повинен був обмолотити 120 кг зерна (ДАДО. Ф. Р-3300. 

Оп.1. Спр.5. Арк.9) [245]. Згодом, генеральний комісар округи «Дніпропетровськ» 

оприлюднив циркуляр №21 від 03.09.1942 р., на основі якого гебітс і 

крейсландвірти (районні та окружні керівники) зобов’язані були 

проконтролювати процес обмолоту хліба та закінчити роботи до 15 вересня 

поточного року. В документі надавалися такі вказівки: «До обмолоту 

притягуються не лише молотарки, а всі наявні в районі катки (гармани), а також 

повинна бути застосована ручна молотьба ціпами». Крім того, під час молотьби 

зернових робота повинна була «провадитись по неділях і святах» (ДАДО. Ф. Р-

2543. Оп.1. Спр.4. Арк.1) [246].  

У сільському господарстві Павлоградської округи також не вистачало 

достатньої кількості тяглової сили і тому сівбу соняшника та кукурудзи селяни 

повинні були проводити «виключно руками». Окупанти «подбали» й про те, щоб 

землю під посів було розподіллено порівно між працездатними жінками до 55 

років. І «кожна з цих жінок зобов’язана була прийняти свою ділянку чисто засіяти 

її і виполоти». Стимулом для роботи стала обіцянка окупаційної влади 

нагородити кращу працівницю «преміювальним свідоцтвом», яке давало право на 

купівлю продуктів харчування або поросяти (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. 

Арк.31) [247]. Отже, місцеві селянки, щоб купити за зароблені гроші продукти 

харчування чи порося, повинні були для отримання спеціального купівельного 
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(«преміювального») свідоцтва не просто працювати, а виконувати свою роботу 

краще за інших. 

Таким чином, джерела свідчать, що ручна праця на селі в період окупації 

домінувала, натомість механізація – була мінімальною. Тим не менш, окупанти 

примушували селян вчасно готувати землю до посіву, проводити посівну 

кампанію та збирати з поля вирощений врожай. І це все – за рахунок посилення 

експлуатації селян. 

Все ж окупаційна цивільна влада райхскомісаріату «Україна», щоб 

переконати селян у «позитивних» змінах, які буцімто відбулися з їхнім приходом, 

на початку 1942 р. вдається до, так званих, «аграрних перетворень». Так, А. 

Розенберг (райхсміністр Східних окупованих територій) оприлюднив закон «Про 

новий аграрний порядок» (від 25 лютого 1942 р.). Оголошуючи власністю 

німецької влади колгоспи, радгоспи та МТС, окупанти запевняли селян в тому, що 

це була перехідна форма сільськогосподарського виробництва «від 

більшовицького колективного господарства до нових форм господарювання» 

(ДАВО. Ф. Р-4620. Оп.5. Спр.11. Арк.10) [248], (ДАДО, 3235, Оп.2, Спр.10. 

Арк.56) [249]. До того ж, щоб залучити селянство до більш продуктивної праці на 

«нових господарів», окупаційна влада взялася досить активно експлуатувати 

споконвічне прагнення селянина до приватної власності і, особливо, до власного 

наділу землі. Аграрна реформа, яку проголосили окупанти за розпорядженням 

райхсміністра окупованих східних територій, якраз і відштовхувалася від таких 

прагнень і настроїв селян. Дослідник Д. М. Титаренко слушно зауважує, що 

аграрна реформа стала подією особливого значення, яка безпосередньо вплинула 

на настрої місцевого населення [250, с.171]. Правда, наміри окупантів і їх плани 

далеко не збігалися з планами і очікуваннями українських селян. Для окупантів це 

був швидше агітаційний крок, аніж реальна політика передачі землі у приватні 

руки селян. Вони не бажали створення тут заможного селянства, ні, тим більше, 

цілого пласту, чи соціального прошарку нових власників та ще й з числа місцевих 

– слов’янських по крові – трударів. Тож і не дивно, що німці пригальмовували цей 
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процес, та й перед пропагандистами поставили завдання не викликати надмірні 

надії на отримання селянами земельних наділів у приватну власність. 

Слід зазначити, що окупаційна преса на своїх сторінках зазвичай 

висвітлювала тільки позитивні наслідки запровадження «аграрної реформи». 

Стосовно цього «аграрного закону» А. Розенберга періодична преса генеральної 

округи «Дніпропетровськ» видрукувала цілу низку публікацій 

пропагандистського типу. Зокрема, газета «Дзвін» від 9 вересня 1942 р. 

акцентувала увагу читачів на тому, що аграрні перетворення в райхскомісаріаті 

«Україна» проходили досить вдало і тому, вже восени 1942 р., окупаційна 

адміністрація планувала 10% громадських господарств перетворити в 

хліборобські спілки [251]. А щоб у населення не виникало сумніву, що окупаційна 

адміністрація начебто спеціально затягує реформування в 

сільськогосподарському секторі, вже інша газета «Промінь» (м. Нікополь) в 

одному з номерів пояснювала причини цієї затримки так: « … Зараз не можна 

спромогтися придбати потрібну кількість тяглової сили та відповідний інвентар 

для одноосібного користування землею, щоб можна вже цього року всі громадські 

господарства реорганізувати на хліборобські спілки…». Крім того, не було 

можливості «ці величезні простори землі так швидко поділити, як бажає собі це 

селянин» [252]. До того ж, і газета «Вісті для українських селян» від 27 вересня 

1942 року на своїх шпальтах в статті під заголовком «Пів року нового земельного 

ладу в Україні» намагалася вселити «надію» в селян про отримання в недалекому 

майбутньому довгоочікуваного земельного наділу. «По піврічній діяльності 

скликав в цих днях краєвий провідник селян Кернер, керівник Головного відділу 

прохарчування і сільського господарства при Райхскомісарові для України, 

відповідних референтів і особих уповноважених з генеральних округ на нараду до 

Рівного». – звітував автор статті. У ній же, зокрема, йшлося і про заохочення 

селян до роботи в громадських господарствах шляхом надання їм присадибних 

ділянок у приватну власність. До речі, ця ж таки газета повідомляла, що «вже за 

цього першого півроку після перетворення колхозів в громадські господарства і 
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проголошення присадибних земель приватною власністю збільшено для більш, як 

10% всіх селян присадибні землі» [253].  

Окупаційна цивільна адміністрація райхскомісаріату «Україна», як і 

очільники генеральної округи «Дніпропетровськ» намагалися переконати 

українських селян не тільки з допомогою преси, а й листівок, що «новий лад» 

запроваджувався для покращення їхнього добробуту. Так, в одній з листівок 

читаємо таке: «Селянине, ти маєш тепер 1 га присадибної землі для свого 

власного користування, ця земля повинна служити для поліпшення харчування 

твоєї родини та худоби». До того ж, окупанти намагалися переконати населення, 

що при вмілому користуванні землею вони отримають великий зиск та 

перетворять свою країну на «квітучий сад» (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. 

арк.12) [254]. 

Вся ця «аграрна реформа» була побудована на бажанні нацистів не тільки 

привернути на свій бік місцевих селян та примусити їх продуктивно працювати й 

задля навернення селян до лояльної співпраці, а ще й для подолання усілякого 

спротиву, саботажу, а тим паче – руху опору, який діяв в тилу окупантів. 

Принаймні, саме такі очікування були і в багатьох керманичів райхскомісаріату 

«Україна». Так, 18 грудня 1942 р. в Берліні пройшла організована А. Розенбергом 

конференція з обговорення питань поводження з місцевим населенням на Сході та 

подальшого курсу «східної політики». На конференції були присутні начальники 

тилових районів Східного фронту та воєнні чиновники, які відповідали за 

проведення політично-економічних заходів на окупованих землях. Військові чини 

наголосили на необхідності використання Східних територій для боротьби з 

партизанами. Вони рекомендували прийняти ряд заходів як економічного, так і 

політичного характеру. Тож, воєнні та цивільні чиновники, зокрема, вважали, що 

потрібно б відновити для селян право власності на землю та покращити 

продовольче забезпечення населення. До того ж, вони підкреслювали, що такі 

зміни – тимчасова міра, які в разі перемоги можна буде відмінити [255, с.22–23]. 

Таким чином, аналіз різноманітних джерел дає підстави сказати, що 

окупаційна адміністрація, обіцяючи наділити селян землею, не гребувала вводити 
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їх в оману. Насправді ж окупанти вважали «аграрну реформу» тимчасовим 

пропагандистським кроком (заходом), який був спричинений складними 

обставинами затяжної війни на Східному фронті. 

Загалом, як свідчать документи, суть системи колективної праці в окупаційну 

добу в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» була запозичена з довоєнної 

(радянської) системи. Вона була вигідною для окупантів, досить продуктивною 

(особливо у плані пограбування аграрного сектору) та й, як вважали «нові 

господарі» – звичною для селян.  

Втілюючи в життя перший етап «аграрної реформи» окупаційна влада, у 

тому числі, й генеральної округи «Дніпропетровськ», спираючись на тимчасову 

постанову про працю від 25.02.1942 р., передавала у власність громадським 

господарствам не лише «права й обов’язки колишніх колгоспів», а й борги 

останніх. І хоча документ (від 25.02.1942 р.) не пояснював, які саме борги 

передавалися громадським господарствам, але вже сам цей факт – «передача 

боргів» - яскраво свідчить про «німецьку педантичність» та політику 

«непрощення» будь-яких «недопоставок» чи «недоїмок» в казну Райху. 

У цьому документі також зазначалося, що колишні хлібороби, які до 

прийняття постанови працювали в колгоспі, автоматично ставали членами 

громадських господарств. Прибулі ж після 26 лютого 1942 р. вважалися «за 

місцевих» на підставі розпорядження німецького районного 

сільськогосподарського керівника (крайсландвірта). На основі цієї ж постанови 

«хліборобські одноосібні господарства» не зараховувалися до громадських 

господарств. Колгоспники та їх діти віком від 16 років також автоматично ставали 

членами громадських господарств. Крім того, керівникам господарств 

дозволялося приймати на роботу одноосібників «за їх заявами», якщо вони «до 

26.02.1942 р. проживали в сільській громаді». Проте рішення про зарахування та 

виключення з членства приймав «німецький районний керівник сільського 

господарства після вислуховування думок керівників господарств». Окупаційна 

влада зобов’язувала до праці в господарствах все працездатне місцеве населення. 
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Виключення становили вагітні жінки, їм надавалася до пологова відпустка 

терміном на 2 місяці та звільнення від робіт у післяпологовий період на 2 місяці.  

Згідно з цією ж тимчасовою постановою селяни повинні були в 

обов’язковому порядку відпрацювати в громадських господарствах відповідну 

кількість календарних днів за рік: для чоловіків – 150 днів, жінок – 100, а «молодь 

і старці понад 60 років – 30 днів». До речі, день роботи в господарстві офіційно 

прирівнювався до одного колгоспного трудодня (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. 

Арк.56-58] [256]. Ця деталь тогочасного життя села свідчить, що окупаційна влада 

зберегла навіть радянську форму обліку праці – «трудодень», а не лише саму 

колгоспну систему організації праці селян. По суті, радянська система 

господарювання та нарахування працівникам «трудоднів» за роботу була 

адаптована до нових умов і панувала в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

протягом всього періоду окупації. 

Проте окупаційні органи влади генеральної округи «Дніпропетровськ», 

примушуючи селян працювати в громадських господарствах, не дуже вже й 

дотримувалися приписів вищезгаданої тимчасової постанови про працю (від 

25.02.1942р.). Наприклад, на теренах Дніпропетровського гебіту 

(Дніпропетровський та Солонянський райони) окупаційна адміністрація в 1943 р. 

збільшила термін відробітку в громадських господарствах, тим самим 

примусивши  всіх працездатних селян (незважаючи на стать та вік) відбувати 

двохсот денну трудову повинність в громадських господарствах (ДАДО. Ф. Р-

3235. Оп.2. Спр. 134, арк. 40) [257; 258, с. 45–48]. 

Але навесні 1943 р. обов’язковий відробіток для селян (200 робочих днів) у 

громадських господарствах генеральної округи «Дніпропетровськ» подекуди було 

збільшено більш як на третину. Так, сільськогосподарський комендант 

Павлоградської округи, якому підпорядковувалося населення Павлоградського, 

Юр’ївського та Петропавлівського районів, постановою «Про порядок робіт для 

громадських господарств» від 19.04.1943 р. зобов’язав всіх чоловіків віком від 14 

до 65 років та дівчат – від 14 років та до одруження працювати весною, влітку і 

восени по 6 «повних робочих днів» протягом тижня, що сумарно означало:  
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селяни повинні були працювати (навесні, влітку та восени) близько 260-ти днів і 

це без урахування роботи в зимовий період. Одружені ж жінки, які мали власне 

господарство зобов’язані були відбувати трудову повинність 5 днів на тиждень, а 

жінки віком від 55 до 65 років – «4 повних робочих дня». Від роботи в 

громадському господарстві звільнялись лише вагітні і то тільки на сьомому місяці 

та після пологів – на три місяці. Після цього породіллі зобов’язані були вийти на 

роботу, а для немовлят та «других маленьких дітей за якими вдома нікому 

доглядати», громадські господарства повинні були створити необхідну кількість 

ясел та дитячих садків. В іншому випадку, кожні 5 сімей об’єднували своїх дітей 

«під доглядом однієї жінки». Вона за свою роботу одержувала таку ж платню, як і 

жінки чиїх дітей вона доглядала. Для контролю за робочою силою та виконанням 

ними встановлених окупаційною владою різновидів роботи в громадських 

господарствах складався спеціальний список. В ньому відмічалися наступні дані: 

якщо селянин відпрацював повний робочий день, тоді напроти його прізвища 

ставилась відмітка – «Х», за половину дня – ´, в ті дні коли працівник не виходив 

на роботу, ставилась спеціальна відмітка – кружечок з крапкою посередині. Якщо 

ж роботи в господарстві відмінялися у зв’язку з погодними умовами, тоді 

староста повинен був зазначити позначкою «V», а при захворюванні працівника – 

«К». Слідом за графою «субота» проводилася подвійна лінія, а в графу «неділя» 

заносилася кількість відпрацьованих днів протягом тижня. У розпорядженні 

також наголошувалося, що «необмірковані і без довідки прогули (довідка про 

захворювання) будуть зазначатися штрафною крапкою «(.)», а у випадку 

отримання працівником п’яти «штрафних» крапок, він автоматично втрачав 5 вже 

відпрацьованих трудоднів. Однак, якщо прогули повторювалися, тоді староста 

повинен був попередити коменданта опорного пункту, а той, в свою чергу, 

зобов’язаний був донести інформацію про прогульника районному 

сільськогосподарському коменданту. Слід зазначити, що за прогули в перший раз 

прогульника відправляли на 4 тижні до «робітничого табору», а при повторенні 

«таких випадків в кожний раз 4-ма неділями більше». Крім того, якщо селянина 



84 
 

 
 

карали за прогули більше 2-х разів, то при розподілі землі його позбавляли права 

на отримання земельного наділу. 

Такого типу списки окупаційна влада укладала і на жінок з «власним 

господарством», в яких відмічалися дозволені селянкам вихідні дні. Зокрема, 

якщо її вік становив до 55 років, ставили відмітку «–», коли від 55 до 65 років – 

«=».  

Були й такі дні, коли селяни не виходили на роботу у зв’язку з погодними 

умовами, але роботи «поновлювалися дозволеними вільними днями на протязі 

тижня» (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. Арк.31) [259].  

Отже, праця селянина генеральної округи «Дніпропетровськ» суворо 

регламентувалася не тільки «реформою» згори, а й безпосередніми наказами 

місцевих комендатур та гебітскомісарів. 

Якщо на початку Східної воєнної кампанії фюрер А. Гітлер не планував 

ніяких перетворень, то з крахом стратегічного плану «блискавичної війни», яка 

набула ознак виснажливо-затяжної кампанії, під тиском обставин він змушений 

був погодитись на запропоновану А. Розенбергом, так звану «аграрну реформу» 

на селі. Змінивши лише колгоспно-радгоспну «вивіску», нацисти спробували 

привернути на свій бік значну частину селян України і намагалися різними 

методами й заходами не лише залучити їх «до обов’язку праці», але й вичавити 

якомога більше зиску від їхньої праці на землі. Задля цього вони, по суті, й 

зберегли радянську форму організації праці на селі; тож і не дивно, що й під 

окупантами селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» і надалі продовжували 

працювати на базі великих господарств, започаткованих в українському селі ще 

сталінським тоталітарним режимом. 

І тому населення під час першого етапу «аграрної реформи» не відчуло 

позитивних змін, новостворені громадські господарства практично дублювали 

радянську колгоспну систему господарювання: поділ на бригади та ланки, 

обов’язкове виконання плану, відбування трудової повинності та нарахування 

трудоднів за виконану роботу. До того ж, окупанти продовжували вилучати з 

громадських господарств майже все збіжжя та залишати тільки насіннєвий фонд і 
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невелику кількість зерна, яке йшло на виплату працівникам. Окупаційна влада, 

розуміючи, що без підтримки та продуктивної праці місцевого населення не 

можна отримати достатню кількість сільськогосподарської продукції,  тому із 1-го 

травня 1942 р. проголосила наступний етап «аграрної реформи», який дістав назву 

«Про перетворення громадських господарств в землеробські товариства». Він 

включав організацію на базі громадських господарств «хліборобських спілок» 

(товариств). Було розроблено спеціальний устав, за яким товариство приймало у 

власність рухоме та нерухоме майно від громадського господарства в такому 

стані, в якому воно до цього часу знаходилося. Земля ж поділялася на 

«десятидвірки» (тобто, десять селянських приватних дворів), а в середині групи 

на двори, кожен з яких отримував по 4–6 га поля для самостійного обробітку. 

Після виконання встановленого окупантами плану здачі збіжжя та поповнення 

насіннєвого фонду, решта зерна повинна була розподілятися між членами 

хліборобської спілки (ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп.3. Спр.240. Арк.51–52) [260]. 

Тобто, тепер окупанти пояснювали селянам, що громадські господарства стали 

лише перехідним етапом земельної реформи і їм на зміну повинні були прийти 

зовсім інші форми господарювання, як от «хліборобські спілки». 

Такі «аграрні зрушення» відбувалися і на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ». Про це промовисто свідчить місцева преса. І хоча вона дещо 

прикрасила ситуацію, втім, суть «зрушень» була зрозуміла. Ось скажімо, 

«Дніпропетровська газета» від 5 листопада 1942 р. писала про хід «реформи» так: 

«Нещодавно в районах Генеральної Округи «Дніпропетровськ», що відноситься 

до Ново-Московського Гебітскомісаріату, 9 земельних громад були перетворені в 

хліборобські спілки». Тож Новомосковський гебітскомісар, виступаючи з 

промовою перед селянами, «закликав членів хліборобських громад прикласти у 

майбутньому найбільше зусиль у виконанні свого обов’язку в знак подяки за 

звільнення 20-річної кабали» [261]. А в одному з наступних номерів (від 7 

листопада 1942 р.) ця ж газета повідомляла про результати «аграрних зрушень», 

які відбулися у Дніпропетровському районі: «В першому розподілі землі 1 172 

селянських дворів сьоми громадських господарств одержали для своїх 
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хліборобських спілок 6,463 га орної землі. 2 392 селянських родин наділено по 

одному гектару присадибної землі» [262], [263, с.340]. Отже, селяни повинні були 

повірити у можливість отримання землі в обмін на продуктивну працю в 

інтересах окупантів. 

На Запоріжжі, наприклад, начальник районної сільськогосподарської 

інспекції «ім. Куйбишева» у листопаді поточного року зобов’язав старшого 

землевпорядника підготуватися до проведення робіт «по громадських 

господарствах, кращих по району у всіх сферах сільського господарства: «Ново-

Українка», «Весело-Іванівське», «Вершина №1», ім. Шевченко-Куйбишевської 

сільської управи» з метою перетворення таких господарств в землеробські 

товариства (ДАЗО. Ф. Р-1438. Оп.1. Спр.19. Арк.7) [264]. Загалом, тільки за 

«Планом землевпорядних робіт по Куйбишевському району Запорізької області 

на 1943р.». окупанти збиралися перетворити 15 громадських господарств у 28 

землеробських товариств (ДАЗО. Ф. Р-1438. Оп.1. Спр.19. Арк.14) [265]. 

Розглядаючи відомості про кількість общин, сільськогосподарських 

товариств і державних господарств, дослідниця І. М. Спудка зазначає, що в 

Запорізькій області станом на 1 грудня 1942 р. існувало 26 общин, 5 

сільськогосподарських товариств та 5 державних господарств [266, с.193].  

Проте другий етап «аграрної реформи» проходив досить повільно і на 

початку 1943 р. окупанти не отримали бажаних результатів. Тож, райхскомісар 

«України» Е.Кох циркуляром від 27.02.1943 р. зобов’язав окупаційну владу, в 

тому числі й генеральний округ «Дніпропетровськ», посилити заходи відносно 

подальшого реформування громадських господарств. А організація хліборобських 

спілок подавалося окупантами, як «особлива нагорода для селян», що сумлінно 

виконують сільськогосподарські роботи. У документі було нагадування про те, 

що «десятидвірки» (10 селянських дворів – одна ланка – авт.) не були новими 

господарськими одиницями. Після спільного проведення оранки та сівби в 

подальшому обробіток і збір врожаю повинен був проводитися кожним 

селянським господарством окремо (ДАДО. Ф. Р-2282. Оп.1. Спр.2. Арк.12) [267].  
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Місцева окупаційна влада слухняно виконувала настанови згори. Наприклад, 

22 березня 1943 р. Покровський гебітскомісар оприлюднив результати «нового 

аграрного ладу». У спеціальному оголошенні він повідомляв місцевому 

населенню про створення «земельних спілок», як нагороду за виконання 

громадськими господарствами плану сільськогосподарських поставок. Загалом до 

списку «перетворень» потрапило сім господарства Покровського району: 

«Кронберг», «Сидаківське», «Молодецьке», «Гайчурське», «Янчурське», 

«Орловське», «Романковське» та сім Межівського району – «Котов», «Кох», 

«Мелдоре», «Граф Вестфален», «Шолц», «Шпріпгер» і «Шісен» (ДАДО. Ф. Р-

2347. Оп.1. Спр.5. Арк.7) [268]. 

Практика ж проведення «аграрної реформи» засвідчила, що то насправді була 

всього-на-всього пропагандистська акція. Верховоди Третього райху в 

подальшому не планували віддавати землю місцевому селянину у приватну 

власність. Так, в директивних вказівках райхсміністра Східних окупованих 

областей А. Розенберга, так званій «Коричневій теці» (частина «А»), розроблених 

ще в квітні 1942 р., наголошувалося наступне: «Необхідно залишити всякі 

обіцянки, навіть в усній формі, того, що за передачею в користування (землі. – 

автор) пізніше послідує передача у власність» (ЦДАВО України. Ф. Р-4620. Оп.5. 

Спр.17. Арк.11) [269]. 

Тому німецький сільськогосподарський керівник Запорізького гебіту на 

початку березня 1943 р. роз’яснював сільським посадникам Хортицького району 

про те, що по 1 га землі на сім’ю надавалося тільки тоді, коли члени родини 

працювали в громадському господарстві, і то «тільки для користування», але аж 

ніяк не у приватну власність. До речі, окупанти планували також надавати 

учителям та службовцям в оренду «в крайньому випадку не більше 0,5 га» землі 

(ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк.10) [270]. 

Зміст же останнього, так званого, третього етапу «аграрної реформи», який 

так і не було втілено в життя, був побудований на створенні індивідуальних 

селянських господарств, так званих «відрубів» і «хуторів». Як випливає з 

документів, їх могли отримати, «як нагороду, особливо заслужені селяни», які, за 
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словами самих окупантів, мали хист самостійно вести таке господарство. Перш за 

все такі наділи окупаційна влада планувала надавати селянам, «які особо 

відзначилися в боротьбі з бандитизмом під час воєнних дій, або на службі в 

німецьких установах» (ДАДО. Ф Р-2282. Оп.1. Спр.2. Арк.15) [271]. Іншими 

словами окупанти в такий спосіб відверто заохочували колаборацію та участь в 

мілітарних структурах (як-то поліція) чи інші воєнізовані формування. Тому, по 

суті, «аграрна реформа» була одним із методів німецької окупаційної влади і 

втілювалася в життя з єдиною метою – залучити селян до «обов’язку праці» на 

користь Третього райху. 

Час показав, що на практиці навіть другий етап аграрної реформи до кінця не 

був доведений, не говорячи вже про третій. Як зазначає науковець О.Г.Перехрест, 

незважаючи на великі пропагандистські зусилля навколо «Закону про 

запровадження приватної власності на землю», практично для його реалізації не 

було вжито яких-небудь ефективних заходів. За даними окупантів, на 1 грудня 

1942 р. у райхскомісаріаті «Україна» із 16 536 «громадських господарств» були 

перетворені в «хліборобські спілки» лише 10,4%, а до травня 1943 р. – 12,1% [272, 

с.165].  

Загалом і на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ», як і по всьому 

райхскомісаріату «Україна», влітку 1943 р. в категорію «хліборобських спілок» 

перейшло лише 19 % (від запланованого) громадських господарств (ЦДАВО 

України. Ф.4620. Оп.3. Спр.240. Арк.52) [273]. Тож, німецька окупаційна влада, 

вселяючи в свідомість селян думку про отримання землі у власність, не дуже вже 

й поспішала з «аграрними перетвореннями» в селах Наддніпрянщини. Та й аналіз 

джерел показує, що «аграрна реформа» А. Розенберга була тимчасовим явищем, 

покликаним підняти продуктивність праці на селі. У випадку перемоги землю в 

місцевих селян, в тому числі і генеральної округи «Дніпропетровськ», «нові 

господарі» досить швидко б відібрати «знайшовши відповідну узаконену 

формулу» [274, с.48–49]. 

Слід зазначити, що нацисти протягом всього періоду окупації території 

України та, зокрема, і в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» примусово 
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залучали селян не лише до сільськогосподарських робіт, але і до інших 

обов’язкових повинностей. Так, на початку 1942 року окупаційна влада 

використовувала працю селян під час очищення шляхів від снігу, ремонту доріг, 

заготівлі льоду та масово залучала їх до боротьби з весняною повінню тощо. 

Зазвичай це була виразна експлуатація селян. Так, скажімо можна 

охарактеризувати неоплачувані, але обов’язкові дорожні роботи. На ці роботи 

селян залучали на підставі спеціальної постанови Дніпропетровської обласної 

управи від 29 січня 1942 р. «Про притягнення населення Дніпропетровської 

області до виконання невідкладних термінових шляхових робіт». Ці роботи 

повинні були здійснюватися «з метою найскорішої ліквідації більшовицько–

жидівської безгосподарності в шляхових справах». На основі документу селяни 

зобов’язані були ремонтувати пошкоджені внаслідок військових дій дороги, брати 

участь в будівництві нових шляхів «для забезпечення культурних засобів 

зв’язку», а також усувати наслідки природних стихій (заметілей, паводків та ін.). 

Встановили окупанти і віковий ценз для працюючих на таких (дорожніх) роботах 

селян: чоловікам – від 18 до 50 років, а жінкам – від 18 до 45 років. Кожна особа 

зазначеного віку протягом року повинна була відпрацювати вісім днів. Від 

дорожніх робіт окупанти звільняли лише інвалідів та вагітних жінок (і то тільки 

«на час 10 тижнів до пологів»), жінок, які мали дітей до 8 років, робітників 

державних установ та підприємств. Відповідальність за виконання постанови 

покладалась на районні і сільські управи та поліцію. А у випадку відмови від 

таких робіт, на порушників накладався штраф у розмірі 100 крб. за один 

невідпрацьований день. До речі, після сплати штрафу селянин все одно 

відпрацьовував встановлений окупантами відповідний термін на шляхових 

роботах (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.151. Арк.7) [275]. 

Також окупанти залучали селян і до робіт з відновлення комунікаційних 

сполучень. Так, П’ятихатський гебітскомісар в офіційному повідомленні від 

28.01.1942 р. доводив до селян П’ятихатського, Софіївського та Сталіндорфського 

районів наступне: «Мешканці всіх сіл повинні виконувати шляхові роботи. 

Знаряддя та підводи з кіньми в людей повинні бути безкоштовно використані з 
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цією метою». Відповідальність за ефективне виконання наказу покладалася на 

старост сільських управ. Задіяні в таких роботах селяни повинні були «при 

морозах без снігопадів поверхню не шосейних доріг спланувати та вирівняти», 

«усякі горби усунути», а ями позасипати немерзлою землею; для попередження 

заметів приступити до «поставки щитів, або запобіжних снігових валів на самих 

небезпечних відрізках шляхів», відстань між якими не повинна була 

перевищувати 40-50 метрів; в період ожеледиці «самі небезпечні ділянки шляху 

посипати піском або шлаком» (ДАДО, Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.116) [276]. 

Староста ж Миколаївської сільської управи Новомосковського району наприкінці 

січня 1942 р. наказав керівнику громадського господарства №15 вислати в 

Мар’янівку 100 селян з лопатами для очистки від снігу відрізку дороги 

«Мар’янівка-Губиниха». Вчасне виконання снігоочисних робіт для окупаційної 

влади представляло значний стратегічний інтерес і тому староста попереджав 

керівника господарства, що за «невиселку людей» той відповідатиме «по Закону 

воєнного часу» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.653. Арк.20) [277]. 

До речі, за наказом Криворізького гебітскомісара місцеве населення в 

лютому 1942 р. також примушували «усіма засобами взятися до очистки доріг та 

вулиць від снігу». У зв’язку з цим старости сіл і управи громадських господарств, 

для виконання наказу зобов’язані були «мобілізувати всю громадськість своєї 

території». Керівники громадських господарств призначаючи відповідальних за 

цю роботу осіб, разом із старостами залучали до очистки доріг від снігу не лише 

колгоспників, а й усіх жителів села. Поліція ж повинна була «притягати до 

відповідальності осіб, які будуть саботувати». Окупанти погрожували накладати 

«штраф у розмірі до 200 крб.» на власників будинків та їхніх пожильців, якщо ті 

не прибирали сніг біля своїх будинків (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк. 202) 

[278].  

У свою чергу, посадник Преображенської сільської управи Оріхівського 

гебіту 7 лютого 1942 р. направив 30 працівників колгоспу «Зелений гай» на 

очистку снігу «… по дороге Преображенка – Жеребец» (ДАЗО. Ф. Р-1456. О.1. 

Спр.724. Арк.11) [279]. У березні 1942 р. на роботі по очистці дороги від снігу 
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Катеринівська сільська управа Синельниківського крайсгебіту задіяла 291 

місцевого селянина (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.98. Арк.20) [280]. Селяни 

Запорізького гебіту, які працювали в колгоспі «Долина Праці», на основі вказівок 

старости Ново-Миколаївської сільської управи, взимку 1942–1943 рр. повинні 

були розчищати від снігу 6 км дороги «… починаючи від противотанкового окопу 

і до повороту шляху на с. Самойловку…» (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.638. 

Арк.103) [281].  

Дорожні роботи на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» не 

припинялися ні навесні, ні влітку. Наведемо ряд типових прикладів. Староста 

громадського господарства № 7 Преображенської сільської управи тільки 1 квітня 

поточного року на ремонт дороги вислав 50 працівників (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. 

Спр.724. Арк.26) [282]. У свою чергу, загально-адміністративний відділ 

Новомосковської районної управи наказав Підпільнянській сільській управі 

вислати 1 червня 1942 р. 40 чоловік селян «з лопатами та харчами» (на тиждень) 

до с. Пісчанки в розпорядження дорожнього відділу (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. 

Спр.61. Арк.210) [283]. У березні ж 1943 р. Петропавлівська районна управа 

зобов’язала Александропольську сільську управу виділити 160 осіб віком від 15 

до 50 років на будівництво шляху. Селяни повинні були взяти з собою «грабарки 

або лопати» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.77. Арк.171) [284]. 

Таким чином, місцеві селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» 

протягом календарного року були задіяні й для виконання обов’язкових дорожніх 

робіт, в іншому ж випадку окупанти погрожували їм суворим покаранням. 

В контексті розмов про відновлення шляхів сполучення окремо наголосимо, 

що особливого значення окупанти надавали стратегічно важливим магістральним 

дорогам. Одна з таких – Кривий Ріг-Дніпропетровськ – пролягла південними 

землями генеральної округи «Дніпропетровськ». Ось саме для здійснення 

ремонтно-відновлюваних робіт на магістральному шляху №4 протяжністю 1400 

км (зокрема, до його складу якраз і входив відрізок дороги Кривий Ріг-

Дніпропетровськ. – авт.) окупаційна влада у 1942 р. планувала задіяти все 

населення сіл, яке проживало в радіусі 50-ти км (ЦДАВО України. КМФ-8. Оп.1. 
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Спр.38. Арк.180) [285]. Тобто, йшлося про масове залучення селян до таких робіт. 

Про масштаби мобілізації населення свідчить такий факт: тільки на 30-

тикілометровому відтинку цього шляху загалом окупанти задіяли близько 10 000 

селян. Таке масове залучення місцевого населення до виконання шляхових робіт 

спричинило відтік робочої сили з громадських господарств. І тому, як 

констатували самі окупанти, такі заходи вимагали «великих жертв від сільського 

господарства» (ЦДАВО України. КМФ-8. Оп.1. Спр.6. Арк.45) [286]. Окупанти 

регулярно відправляли місцеве населення генеральної округи «Дніпропетровськ» 

на будівництво цієї траси. Так, П’ятихатський сільськогосподарський відділ, 

виконуючи розпорядження німецького військового командування, навесні 1942 р. 

доручив старості громадського господарства «Нова спілка» с. Жовте, виділити 11 

робітників та 2-х візників з бричками в селище Софіївку «на роботу по 

забудуванню траси». Перевага надавалася неодруженим чоловікам, які повинні 

були прибути до збірного пункту с. Чумаки 29 квітня на 3-тю годину ранку, 

взявши з собою робочий інвентар та продукти харчування на 4 тижні (ДАДО. Ф. 

Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.9) [287]. А керівник Апостолівської районної управи 

«пропонував» сільським старостам надіслати 20 травня 1942 р. в його 

розпорядження громадян, які повинні були взяти із собою харчі та протягом п’яти 

днів працювати на будівництві траси (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.76) 

[288]. Тобто, окупаційна влада формувала дорожні бригади для ремонту та 

будівництва магістральних шляхів із місцевих селян.  

До речі, селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» постійно повинні 

були доглядати і за вулицями сіл. Як приклад, керівник Хортицької районної 

управи п.Епп 14 березня 1942 р. вимагав від посадників сіл мобілізувати всю 

робочу силу для риття канав та звільнення вулиць від весняної води (ДАЗО. Ф. Р-

1636. Оп.1. Спр.1. Арк.29) [289]. 

Залучали окупанти сільське населення генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і до робіт на пунктах переробки молока, заготівлі льоду, на 

залізничних станціях та базах заготівлі зерна, на відновленні водопостачання і 

МТС, на відбудовчих, будівельних і шляхових роботах і, навіть, під час риття 
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окопів тощо. Відтак, усе це свідчить, що окупанти використовували селян не 

лише на сільськогосподарських роботах, але й на різноманітних, так би мовити, 

«допоміжних роботах». Регламент і перелік таких робіт ніде не констатувався, 

тому селян як безправних і юридично незахищених трудовими договорами, чи 

правом, залучали на такі роботи в обов’язковому порядку!  

В числі таких були й роботи, пов’язані зі збором, транспортуванням та 

переробкою сільськогосподарської продукції, скажімо, на сепараторних пунктах 

чи маслозаводах із сировини, що надходило з колгоспних ферм та вилучалася під 

приводом заготівельної кампанії з приватного сектору генеральної округи. Так, в 

грудні 1941 р. окупаційна влада Покровського гебіту вводить в експлуатацію 

маслозавод, розташований в селищі Покровське. І тому, керівник районної управи 

зобов’язав старосту колгоспу ім. Леніна «…терміново виділити людину для 

приймання молока на сепараторний пункт» їхнього господарства (ДАДО. Ф. Р-

2358. Оп.1. Спр.1. Арк.33) [290]. До речі, Хортицький районний 

сільськогосподарський керівник на початку 1942 р. наказав керівникам колгоспів, 

держгоспів та посадникам з метою покращення збору та переробки молока та 

молочної продукції «в колгоспах, робітничих селищах та населених пунктах» 

створити необхідну кількість «молоко-збірних пунктів з радіусом до 2 км з тим, 

щоб забезпечити повний збір і переробку його з мінімальною затратою часу 

молокоздатчикам». Перевіяні ж вершки та виготовлений сир повинні були 

відправлятися з господарства на молокозавод. Кожне господарство, на теренах 

якого було введено в експлуатацію такий молокопереробний завод, формувало як 

штат працівників, так і платило їм заробітну плату, яка нараховувалася «в 

трудоднях» (ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.1. Арк.81) [291].  

Переймаючись проблемою зберігання влітку сільськогосподарської продукції 

та медичних препаратів окупанти залучали селян взимку до роботи щодо заготівлі 

та зберіганні льоду в спеціальних льодосховищах. Наприклад, всі громадські 

господарства та місцеве населення, що підпорядковувалися Криворізькій 

сільській управі повинні були, починаючи з січня до 15 лютого 1942 р., провести 

заготовку льоду. Окупанти наголошували на тому, що лід їм був потрібний «для 
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господарчих та медичних потреб» в літню пору (ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.5. 

Арк.26) [292].  

Використовувала місцеві трудові ресурси окупаційна влада і для вилучення 

та вивезення з України зібраного з ланів врожаю насіння та зерна. Наприклад, для 

вивезення сільськогосподарського збіжжя з господарств до Апостолівського 

зерносховища районна управа в березні 1942 р. вимагала від старости с. Кам’янки 

«… вислати на 24-26 березня на 4 годину ранку в розпорядження заготзерна 

селища Апостолове 5 коробів для вивезення насіння». До того ж, на кожній 

підводі повинно бути 2 працездатних чоловіка, а коні забезпечені фуражем на три 

дні. (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.115) [293]. На Запоріжжі посадник 

Преображенської сільської управи п. Скляренко також наказав старості 

громадського господарства №7 16 квітня поточного року на 7-му годину ранку 

вислати в розпорядження коменданта Оріховської станції 4-х «чорноробочих». 

Крім того, вже 18 квітня громадське господарство № 7 повинне було направити на 

елеватор ще 3-х працівників «для погрузки хліба» (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. 

Спр.724. Арк.32, арк.35) [294]. А за розпорядженням П’ятихатського керівника 

«бюро праці» староста громадського господарства «Нова Спілка» повинен був з 4 

червня до 1 липня 1942 р. (тобто, вже майже на місяць!) на «Зеленський пункт 

«Заготзерно»» виділити 5 робітників (3-х жінок і 2-х чоловіків). Окрім того, в 

документі старосту в категоричній формі попереджали, що таке відрядження – 

«висилка (працівників. – авт.) обов’язкова і безоговорочна» (ДАДО. Ф. Р-3235. 

Оп.2. Спр.139. Арк.274) [295]. 

Окупанти з метою посилення військової потуги Вермахту значну увагу 

приділяли і будівництву на окупованій території Наддніпрянщини різних споруд 

військового призначення. Так, восени 1942 р. місцева влада Запорізького гебіту 

вимагала від керівника Степнянської сільської управи відправити 15 

працездатних селян «на аеродром військбуду». Кожен з них повинен був при собі 

мати «ліжкове приладдя, кружку, миску та ложку». Зауважимо, що на посадника 

покладалась персональна відповідальність за обов’язкову відправку селян 15 

жовтня вказаного року на військовий аеродром (ДАЗО. Ф. Р-1438. Оп.1. Спр.7. 
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Арк.123) [296]. А підчас будівництва аеродрому окупаційна влада наприкінці 

травня 1943 р. на будівництві задіяла 166 місцевих жителів с. Сурсько-Литовське, 

що на Дніпропетровщині (ДАДО. Ф. Р-3225. Оп.2. Спр.134. Арк.2, арк.6, арк.10-

11, арк.3-14 зворот) [297]. У липні-серпні 1943 р. за розпорядженням військового 

командування Вермахту було оголошено мобілізацію робочої сили на теренах 

Наддніпрянщини для будівництва військових укріплень. Так, на Запоріжжі з 6 по 

15 липня «на окопах» працювало 49 селян громадського господарства «Ударник» 

Михайлівської сільської управи. Крім того, в серпні окупанти залучали до риття 

окопів 20 селян, нарахувавши їм за 7 днів роботи по 4 крб. 93 коп. (ДАЗО. Ф. Р-

1456. Оп.1. Спр.480. Арк.37, арк.113) [298]. У серпні 1943 р. Магдалинівська 

районна управа Петриківського гебіту вимагала від керівника громадського 

господарства «Зоря Комунізму» відправити 10 фізично здорових і працездатних 

осіб на земляні роботи в селище Котовку. Встановлювала окупаційна влада й 

відповідні критерії відбору: чоловіки від 18 до 45 років, які до пункту 

призначення повинні були добиратися пішки. Відповідальним на збірному пункті 

в Котовці окупаційна влада призначила старосту Топчанської сільської управи 

Лебедя Филимона. Решта ж старост сільських управ повинні були передати йому 

відібраних селян разом зі складеними на них списками, а відряджені працівники 

повинні були взяти з собою ложку, миску, лопату чи граблі. Як зазначалось в 

документі: «…наполовину – копалок (лопати. – авт.), на половину – грабарок. 

Кожному там буде дано завдання». Тривалість робіт визначалася військовим 

командуванням. Тож, як постає з документа, термін робіт встановлювався з 20 

серпня до кінця вересня 1943 р. Тому окупаційна влада попереджала голів 

сільських управ про довготривалість робіт: «Обмін висланих людей робитись не 

буде. Визначити треба так, щоб було дома кому прибрати присадибну ділянку» 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.43. Арк.33) [299]. 

Інтенсивна експлуатація трудових ресурсів на території райхскомісаріату 

«Україна» продовжувалася протягом і всього 1943 р. Так, райхскомісар «України» 

надав своїм підлеглим директивні вказівки, які стосувалися використання 

місцевого населення на різного роду роботах, а в разі відмови притягнення їх до 
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відповідальності. При цьому йшлося про робітників найширшого вікового 

діапазону: від підлітків до людей похилого віку. Це випливає із тих же 

директивних вказівок, в яких є, зокрема, і така констатація: «…при виборі робочої 

сили, яка використовується на будівельних та відбудовчих та роботах по 

радіомовленню, виявилось що двадцятилітні більше всього підходять для цих 

робіт, хоча робоча сила молодше 15-ти років теж себе виправдала» (ЦДАВО 

України. Ф. Р-4620. Оп.3. Спр.262. Арк.13–15) [300]. Таким чином, можна 

сказати, що окупаційна цивільна та військова влада експлуатувала селян не лише 

на сільськогосподарських роботах в громадських чи державних господарствах, 

але і за межами господарств, до яких вони були офіційно прикріплені. 

Система оплати праці українських селян, як на ланах, так і на відбудові 

мостів, доріг, аеродромів тощо, також запозичувалася окупантами із радянської 

колгоспно-радгоспної практики. Перейнявши від попередників довоєнну модель 

нарахування заробітної плати, окупаційна влада генеральної округи 

«Дніпропетровськ» розраховувалась з селянами за виконану роботу як 

натуральною оплатою (сільськогосподарською продукцією), так і грішми. Так, 

Дніпропетровський сільськогосподарський відділ, що діяв при генеральному 

комісаріаті, наприкінці листопада 1941 р. оприлюднив розпорядження про норми 

видачі зерна на «трудодні». На його основі «крайня норма видачі зерна 

колгоспникам на трудодень» встановлювалася у розмірі 22 кг на місяць. Цю 

норму було взято «з розрахунку повної її потреби, як на хліб, так і на харчі» 

(ДАДО. Ф. Р-2543. Оп.1. Спр.4. Арк.36) [301]. Але окупанти розраховувалися з 

селянами не завжди тільки пшеницею та житом, а й менш цінним збіжжям. Так, 

працівники колгоспу Олександрівки, Покровського гебіту наприкінці 1941 р. на 

зароблений трудодень отримували 1 кг 250 грамів кукурудзи в качанах (!) та 

приблизно 100 грамів пшениці (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.27. Арк.57-58, 

арк.86) [302]. 

Проте вже наприкінці травня 1942 р. Дніпропетровська німецька обласна 

сільськогосподарська інспекція зобов’язала всі громадські господарства 

генеральної округи «Дніпропетровськ» провести «перерозрахунок натури». За 
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цим «перерозрахунком», тобто, починаючи з 1941 р. і включно до 01.05.1942 р. 

селянину нараховувалося по 22 кг збіжжя на місяць. Тож, наприклад, за день 

роботи в громадському господарстві П’ятихатського гебіту дорослий працівник 

отримував 850 грамів зерна, а підліток – 212 грамів. Решту ж збіжжя, що селяни 

отримали відповідно до цього «перерозрахунку», окупанти вимагали негайно 

повернути в комору колгоспу. У документі також уточнювалося, що «до 

розрахунку беруться всі зернові культури». Старости ж громадських господарств 

повинні були особисто до 18 травня поточного року проінформувати начальника 

сільськогосподарського відділу «про проведену роботу і кількість повернутого 

зерна» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.277) [303].  

Працюючи в громадських господарствах селяни не завжди могли за день 

роботи в полі заробити трудодень. Наприклад, на початку травня 1942 р. селянки 

Гупалівської сільської управи Котовського району Петриківського гебіту, 

боронуючи коровами поле, змогли заробити від 0,20 до 0,55 трудодня. Тому що 

непосильна норма виробітку за 1 день роботи становила 1 га, а вони, відповідно, 

змогли заборонувати лишень 0,20–0,55 га землі (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.64. 

Арк.2–4] [304]. Отже, виходить, що селянки, працюючи на окупантів могли вдень 

заробити тільки 170–450 грамів збіжжя, якого навряд чи вистачало для 

харчування однієї особи, не говорячи вже про те, що зазвичай їх вдома чекали 

голодні малолітні діти. 

Встановлювала окупаційна влада натуральну оплату праці і для працівників 

державних господарств генеральної округи «Дніпропетровськ». Наприклад, на 

основі розпорядження Запорізького управління державними господарствами, 

починаючи з 2 квітня 1942 р., запроваджувалися норми нарахування збіжжя на 

зароблені трудодні постійним робітникам та службовцям державних господарств 

Запоріжжя. Так, якщо працівник виробив встановлену окупантами денну норму 

він міг отримати 700 грамів зерна і 180 грамів крупи на день, а за місяць роботи – 

19 кг зерна та 5 кг круп. Водночас дітям до 14 років та непрацездатним дружинам 

(по хворобі чи за віком) «постійних робітників та службовців» окупаційна влада 

планувала виділяти місячну продуктову норму, до якої мало увійти 9 кг зерна та 2 
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кг крупи. Відпускали окупанти працівникам державних господарств і мізерну 

норму жирів: 10 грамів на день, тобто, 270 грамів на місяць. Крім того, місячна 

норма жирів для дітей віком до 14 років становила 70% від кількості жирів, яку 

отримували робітники та службовці (ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.75–75 

зворот] [305]. Отже, окупаційна влада унормувала натуральну заробітну плату 

працівникам громадських та державних господарств. Отримуючи таку мізерну 

платню, селяни повинні були не тільки виживати, а ще й «добре», як того 

вимагали окупанти, працювати на них.  

У другій половині 1942 р. після збору ж врожаю з ланів, окупаційна влада 

планувала залишити на території райхскомісаріату «Україна», для розрахунку з 

селянами лише 250 тисяч т зерна. Навіть за підрахунками самих окупантів за 

тиждень важкої роботи селянин мав отримати всього-на-всього близько 1, 5 – 2 кг 

зерна. Тобто, за день роботи працівник міг розраховувати на 250–330 грамів 

збіжжя, а це менше аніж в два рази, порівняно з першою половиною 1942 р. Крім 

того, окупанти самі констатували той факт, що «цього зерна ледь-ледь вистачило 

б для скудного забезпечення 3–4 млн людей» (ДАВО. КМФ-8. Оп.1. Спр.38. 

Арк.24) [306]. 

Як постає з донесення Українського штабу партизанського руху, в серпні 

1942р. селяни генеральної округи «Дніпропетровськ», яких нацисти примушували 

працювати в сільському господарстві, за день роботи отримували 300 грамів 

хлібного пайка з ячменю та проса. Зрозуміло, що якість такого продукту була 

досить низькою. Як зазначалося в донесенні, вирощені селянами жито, пшеницю, 

соняшник та інші сільгоспкультури окупанти вивозили до Німеччини (ЦДАГО 

України. Ф.62. Оп.1. Спр.186. Арк.88) [307].  

Зауважимо, що і в 1943 р. селяни, які працювали в громадських 

господарствах генеральної округи «Дніпропетровськ» також не відчули 

покращення. Навесні 1943 р. працівники Сурсько-Литовського громадського 

господарства Дніпропетровського гебіту за місяць отримували по 6 кг збіжжя: 

«50% ячменю та 50% проса», а пшеницю видавати було категорично заборонено 

(ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.136. Арк.20) [308]. Що ж до жирів, то їх селяни у 
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свій раціон практично не вводили, а якщо і отримували, то зовсім мало. Так, 

селяни громадського господарства «Петриківка» Водянської сільської управи 

Покровського гебіту в 1943 р., за день роботи отримували близько 550 грамів 

кукурудзяної муки та 70 грамів соняшникової олії (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. 

Спр.91. Арк.33, арк.30) [309]. Тож, щоб заробити близько 2 літрів таких 

рослинних жирів, селянина примушували відпрацювати в громадському 

господарстві 28 днів. 

Отже, окупаційна влада видавала на зароблений «трудодень» приблизно 200-

800 грамів збіжжя та близько 70 грамів рослинних жирів. Проте не можна 

забувати про те, що в селян вибір був невеликий: працювати на окупантів, що б 

хоч якось прогодувати свою родину або бути приреченим на голод та загинути від 

репресій нацистської окупаційної влади. 

Крім натуральної, встановлювали «нові господарі» генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і грошову оплату праці селянству. Так, Запорізький обласний 

сільськогосподарський відділ запровадив по державних господарствах області 

тимчасові норми виробітку і відповідну платню грішми для селян, працю яких 

вони використовували під час робіт в садах та на полях державних господарств. 

Наприклад, навесні 1942 р. окупанти примушували місцеве населення очищати 

дерева від очеретяної обв’язки, обрізати малину, висаджувати молоді фруктові 

саджанців, перекопувати землю та підбілювати садові дерева. Слід зазначити, що 

норми відробітку, які селяни виконували, були високі, на відміну від 

встановленого окупантами заробітку. Тож, працівник, очистивши 1 га садових 

дерев від очеретяної обв’язки чи побіливши 200-ті дерев, отримував 8 крб. 

Селянина примушували протягом робочого дня, під посадку фруктових 

саджанців, викопати 30 ям розміром 50×50×70 (см), щоб отримати мізерні гроші – 

10 крб.. Таку ж суму грошей він отримував за обрізку малини площею 0,5 га, або 

висадивши в ґрунт 50 саджанців фруктових дерев чи перекопавши лопатою 150 м³ 

землі (ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.100) [310].  

Очищаючи вручну 0,35 га поля від стебел та коріння соняшника, працівник 

заробляв 8 крб., а за 1 га – 22 крб. 85 коп. Якщо ж зібрані у валки з 5 га стебла 
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спалювалися ним на місці, то оплата складала 8 крб. Перенісши вручну на 15-

тиметрову відстань 10 тонн посівного зерна, він міг заробити лише 10 крб. 

Водовоз, який розвозив працюючим селянам в поле воду, в місяць заробляв 180 

крб. (ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.87) [311].  

Під час посівної кампанії із застосуванням «ручної праці» окупанти 

нараховували селянам за посів «одного метра погонного» зернових 4 копійки, 

перекопування 1 м² – 6 коп. (а протягом робочого дня треба було перекопати 150 

м³). Якщо селянин працював на ритті канави чи котловану тоді він отримував 

1крб. 60 коп. за 1 м³, денна ж норма для нього становила 7 м³ (див. додаток 2.3). 

Нами було підраховано, що риючи канаву або котлован на протязі місяця, 

працівник міг отримати всього-на-всього близько 234 крб. зарплатні і то тільки за 

умови 100% виконання встановленого окупаційною владою плану. Проте, 

використовуючи під час таких робіт тяглову силу (коней, корів, волів. – авт.), його 

заробітна плата зменшувалася на 25%.  

У випадку ж використання селянами на польових роботах власної худоби в 

якості тягла, окупанти нараховували працівнику 8 крб. за один день оранки 1, 25 

га поля 2-хкорпусним плугом, а однокорпусним 0,75 га – 24 крб., боронування «3-

хланковою бороною» 6 га нараховували – 1 крб. 33 коп., культивацію «лапчатим» 

культиватором 2, 5 га – 4 крб., роботи 4-х лемішним букером 2 га – 5 крб., посів 

12-ти та 13-тирядною сівалкою 5 га – 3 крб. 60 коп., відповідно – 19-тирядною 7 

га – 2крб. 57 коп. 

До того ж, під час удобрення полів за «вивіз 5 тонн перегною на 2-х конях» 

та ще й на відстань 1 км селянин отримував 1 крб. 60 коп. Проте зі збільшенням 

відстані, норма вивезеного перегною зменшувалася, а зарплатня працівника, 

відповідно, збільшувалася. Зокрема, якщо відрізок шляху становив 10 км, то 

норма зменшувалася до 1,5 т, в такому разі селянин міг заробити 5 крб. 33 коп. 

(ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.90-91) [312]. 

Слід зазначити, що оплата праці механізаторів оплачувалася за окремою 

тарифікацією і залежала від виконання робочої норми протягом зміни, яка була 

пов’язана з типом (маркою) трактора. До того ж, на кожну марку трактора 
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окупанти встановили річну норму оранки полів: оранка «м’якої землі на 

колісному тракторі – 230 га, «СХТЗ – Наті» – 450 га, гусеничному «СХТЗ» та 

«Дизелі» – 700 га, а колісному універсалі – 150 га».  

Якщо ж механізатор на колісному тракторі під час обробітку поля виконував 

встановлену окупаційною владою денну норму в 2,5 га, то він отримував 4 крб. 89 

коп. за один гектар. Щоб зацікавити працівників, «нові господарі» за кожний 

наступний гектар перевиконаного плану нараховували йому 2 крб. так званої 

«премії», а за виконання такого ж виду робіт, однак, вже на гусеничному тракторі 

або «Дизелі», добова норма збільшувалася до 7 га, проте, оплата праці 

механізатора становила тільки 2 крб. за один гектар. Перевиконання ж плану на 

такій техніці «преміювалося» лишень 1 крб. за гектар оранки поля. Трактористу, 

що працював на тракторі «СХТЗ – Наті» нараховувалося зарплатня «за перші 

виконані за зміну 4,5 га м’якої оранки по 3 крб. за гектар» та за кожен гектар 

зверх норми – премія 1 крб. 50 коп.. Зауважимо, що окрім оранки поля, 

трактористи повинні були виконувати й інші роботи: дискування, культивацію, 

боронування, посів та збір зернових, лущення стерні (див. додаток В. 2.2) (ДАЗО. 

Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк. 97–97зворот, арк.98) [313].  

Під час літної кампанії зі збору зернових по державних господарствах 

генеральної округи «Дніпропетровськ» діяли такі тарифи: косар, скосивши 

ручною косою 0,40 га поля отримував за роботу 25 крб., а під час «копнування» 

1,5 га поля міг заробити лишень 5 крб. 52 коп. (див. додаток В. 2.3) (ДАЗО. Ф. Р-

1488. Оп.1. Спр.30. Арк.112) [314]. 

Зарплатня працівників державних господарств залежала не тільки від 

виробітку, але і від професійної кваліфікації. Наприклад, в державному 

господарстві «Зоря» Василівського району Синельниківського гебіту, починаючи 

з січня 1943 р. завідуючий майстернею та бригадир за місяць роботи отримували 

по 400 крб., ковалі від 280 до 350 крб., молотобоєць – 180 крб., слюсарі від 225 до 

300 крб., шофери – 200–300 крб., трактористи за годину ремонту колісного 

трактора – 1 крб. 25 коп., а гусеничного – 1 крб. 50 коп.. Місячна зарплата столяра 

коливалась від 200 до 300 крб. (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.5. Арк.37) [315]. 
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Схожі «розцінки» за виконану механізаторами чи різноробочими роботу 

діяли й у громадських господарства генеральної округи «Дніпропетровськ». Про 

це свідчать, скажімо, розцінки оплати праці грішми, які існували, наприклад, у 

громадському господарства №4 Перещепинської сільської управи 

Новомосковського гебіту: механізаторам тут за один трудодень нараховували 

лише 75 копійок (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.854. Арк.364) [316]. Механізатор З. 

громадського господарства «Ударник» Михайлівської сільської управи гебіту 

«Гальбштадт» в квітні 1943 р. за прополку трактором 2 га поля кукурудзи отримав 

2 крб. 40 коп. А селянка К., прополовши вручну сапою 0,35 га землі, заробила 2 

крб. 20 коп. (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.480. Арк.20) [317]. Тож окупанти 

нещадно експлуатували трудовий люд. Суми ж, які вони виплачували селянам за 

важку фізичну працю, насправді, були копійчані і селяни ледь зводили «кінці з 

кінцями».  

Деякі архівні документи свідчать про те, що подекуди окупанти «дбали» й 

про харчування сільських працівників. Звичайно, йшлося не про безкоштовні чи 

«благодійні обіди». Їх селяни оплачували із власної кишені, тож не кожен міг 

дозволити собі таке харчування. Тому що, за нашими підрахунками, скудний обід 

селянину коштував близько 30% - 50%, а подекуди й більше зароблених за день 

тяжкої праці грошей. Наприклад, навесні 1942 р. селяни громадського 

господарства № 50 Володимирівської сільської управи Томаківського району за 

один обід сплачували по 94 копійки. Для селянина це були великі гроші і тому 

протягом місяця з 33-х працівників троє їли лишень один раз, шестеро – 2 рази, 

дев’ятеро – 3, дев’ятеро – 4–5 разів, один замовив обід 7 разів, один – 10 обідів і 

один – 13 (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.2365. Арк.33) [318]. У серпні 1943 р. за 

обід в їдальні громадського господарства Михайлівської сільської управи гебіту 

«Гальбштадт» робітник повинен був сплатити 63 коп. Тож і не дивно, що в таких 

їдальнях харчувалися далеко не всі селяни. На підтвердження цієї думки наведемо 

такий типовий приклад: протягом серпня з 170 осіб бригади №1 громадського 

господарства «Ударник» тільки 12 осіб близько 25 днів харчувалися в громадській 
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їдальні, решта ж селян за весь місяць обідали тільки по декілька разів (ДАЗО. Ф. 

Р-1456. Оп.1. Спр.480. Арк.115) [319].  

Тож окупаційні органи влади в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» хоч і 

«подбали» про заробітну плату працівників села, а подекуди, навіть, 

організовували обіди в громадських їдальнях, проте прожити на такі гроші 

селянам було досить важко. Не говорячи вже про обід, за який працівник повинен 

був віддати значну частину зароблених за день грошей. 

Отже, значний масив архівних документів та матеріалів розкриває суть 

злочинної політики нацистів на теренах сільських районів генеральної округи 

«Дніпропетровськ» та її масштаби. У цій системі експлуатації села його робочі 

руки визнавалися окупантами як дармовий трофей, як власність, яку можна було 

нещадно експлуатувати. І тому в період окупації тут фактично не існувало 

трудового права, яке б регулювало трудові суспільні відносини, що виникають з 

приводу застосування найманої праці. Тож повністю були відсутні повноправні, 

законодавчо визначені, трудові відносини. Це, зокрема, стосувалося й укладення 

трудового договору між працівником і роботодавцем. Залучення селян до праці в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» будувалося та регламентувалося виключно 

в односторонньому порядку: на основі розпоряджень райхсміністра східних 

окупованих територій А. Розенберга (від 5 серпня 1941 р.), райхсмаршала 

Г.Герінга (розділ IV пункт А-7 секретного циркуляру № 42006/41), райхскомісара 

Е. Коха (розпорядження від 21 листопада 1941 р.) та іншими такого ж типу 

документами. Керуючись такими, окупаційна влада генеральної округи 

«Дніпропетровськ» якраз і притягувала до відбування трудової повинності все 

більш-менш працездатне сільське населення. Із загальної кількості сільського 

населення, яке проживало в генеральній окрузі «Дніпропетровськ», окупанти 

примусили працювати майже задарма на користь Третього райху близько 50% 

селян. Від «обов’язку праці» звільнялись лише діти дошкільного віку та немічні 

селяни.  

Для попередження випадків саботування населенням «обов’язку праці» 

окупанти розробили ряд заохочувальних та карально-репресивних заходів. Одні 
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передбачали методи заохочення («аграрну реформу», натуральну та грошову 

оплату праці, видачу купонів («пунктів») на купівлю дефіцитних промислових 

товарів тощо), інші – силові методи (штрафи, конфіскація всього майна та худоби 

яка була рівноцінною смертному вироку, відправку до трудових таборів та 

смертну кару). Як показують архівні документи, зазвичай переважали останні – 

репресивно-примусові. 

 

2.3. Початкова та середня освіта як засіб експлуатації дітей та підлітків 

 

Нацистські окупаційні органи влади, запроваджуючи трудову мобілізацію 

українського населення, мали на меті максимально охопити та використати всі без 

винятку людські ресурси всіх вікових категорій. Зокрема, використовуючи 

систему освіти, вони планували залучати до виконання різних робіт дітей і 

підлітків. Німецькі документи засвідчують, що освітня політика в 

райхскомісаріаті «Україна» та, зокрема, на території генеральної округи 

«Дніпропетровськ», в добу окупації будувалась на основі розпоряджень і 

постанов з Берліну та райхскомісаріату (м. Ровно). Так, в директиві №58 від 

20.11.1941 р. під назвою «Україна має стати житницею Європи» за підписом 

райхміністра Східних окупованих територій А.Розенберга, між іншим, 

наголошувалося: «Дозволяється найнижче (початкове) шкільництво. Подальші 

заходи будуть прийняті відповідно до розвитку ситуації» [320, с. 361]. Тобто, 

райхсміністр дозволяв на теренах райхскомісаріату «Україна» відкривати так 

звані «народні чотирикласні школи». Не менш важливим доказом змісту 

окупаційної політики нацистів, зокрема, щодо освіти в Україні, є таємний звіт А. 

Гофмана, помічника Мартіна Бормана. Цей документ датований 7 липня 1942 р. 

Він носить рекомендаційний характер щодо організації навчальних закладів та 

системи освіти і потреби давати фахову освіту: «…Ми мусимо місцеве населення 

держати в темноті, так як це було за царських часів. Тільки тих, хто буде 

прислуговуватись тільки нам, можна піднести буде на більш високий рівень, щоб 

нам легше було упокорювати цю країну» [321, с. 207]. 
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Тож окупанти не поспішали давати місцевим дітям повноцінну освіту. Вони 

дивилися на школи як на резерв робочої сили і засіб експлуатації учнів. За 

визначенням дослідника Г. М. Голиша, народні школи виконували функції 

«своєрідної біржі дитячої праці». Більш того він аргументовано довів, що 

примусове працевикористання вихованців шкіл поглинало левову частку 

навчального часу [322, с. 94]. 

Проте український соціум повинен був повірити у те, що окупанти не тільки 

«визволяли» їх із сталінських лещат, а й «дбали» про отримання їхніми дітьми 

повноцінної освіти. І тому німецькій окупаційній владі, зокрема, і генеральної 

округи «Дніпропетровськ» на допомогу прийшла пропаганда, яка здійснювала 

ідеологічну обробку не тільки дорослого населення, але і впливала на свідомість 

дітей та підлітків, і перш за все, через систему освіти. Так, в одному з номерів 

газети «Нове Запоріжжя» від 19 січня 1942 р. було надруковано посадові 

обов’язки директорів шкіл, які зобов’язані були вилучити з вжитку всі 

комуністичні підручники [323]. У газеті «Кам’янські вісті» (№ 101 від 27 серпня 

1942 р.) одна з інформаційних колонок також надавала вчителям початкових шкіл 

докладні інструкції відносно навчально-виховного та, головне, трудового 

процесу. Зокрема, вчителі повинні були «…привчити їх (учнів. – авт.) до 

сумлінної праці…» та прищепити «…пошану до релігійних почуттів, любов до 

рідного краю і дружні почуття до великого Німецького Народу, що визволив 

Україну з під більшовицької неволі…» [324]. Отже, вбачаючи потенційну загрозу 

в радянських шкільних підручниках окупаційні органи влади, використовуючи 

пресу, зобов’язали освітян адаптувати підручники відповідно до вимог 

окупаційної влади: відредагувати їх так, щоб там не був присутній навіть натяк на 

соціалістичне життя. Ось в такий спосіб вони плекали надію, що зможуть 

виховати покірних рабів Третього райху. 

Слід зазначити, що окупанти, надаючи дозвіл на функціонування освітніх 

закладів, в такий спосіб намагалися вселити селянам бодай слабкі надії на краще 

майбутнє їхніх дітей. До того ж, такі заходи мали сприяти заспокоєнню місцевого 



106 
 

 
 

населення, збуреного війною, посіяти довіру до німецької адміністрації та її дій і 

на окупованій землі.  

У генеральній окрузі «Дніпропетровськ» окупаційна цивільна влада 

контролювала та корегувала роботу усіх освітніх закладів, доносячи вчителям та 

учням через допоміжні відділи освіти, сільських старост, директорів шкіл, 

розпорядження та накази стосовно змісту навчального і, головне, трудового 

процесів. Слід наголосити, що окупанти постійно залучали учнів шкіл до 

виконання найрізноманітніших робіт, а саме: до боротьби з 

сільськогосподарськими шкідниками, до виконання різноманітних сезонних 

польових робіт, до збирання цінної лікарської сировини тощо. Про це свідчить, 

наприклад, припис інспектора Оріхівського відділу освіти, яким у 1942 р. він 

вимагав від директорів шкіл подати йому не лише відомості про стан шкіл: 

кількість учнів в класах і відвідування ними уроків; дані про класних керівників; 

кількість комбінованих класів тощо. Але його цікавило, головно, те, «що і скільки 

зроблено учнями в полі (знищено ховрахів, зібрано рицини, виполено зернових 

культур в гектарах)» (ДАЗО. Ф. Р-1520. Оп.1. Спр.1. Арк.5) [325]. Як бачимо, 

окупаційну цивільну владу цікавили не стільки дані про успішність учнів школи, 

скільки відомості про кількість дітей (а точніше – робочих рук) та масштаб 

виконаних ними сільськогосподарських робіт протягом учбового року. 

Документи розповідають, що в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

окупаційна влада активно і регулярно притягувала школярів до знищення 

шкідників сільськогосподарських культур і на боротьбу з бур’янами. Більш того, 

як постає із цих же документів, у школярів геть не було вибору, тому що ці 

роботи були обов’язковими для всіх учнів, і окупаційна влада на місцях строго 

контролювала їхню роботу. За якість виконаних робіт відповідали не тільки 

вчителі, а й місцеві сільські керівники, яких особисто попереджали вищі інстанції, 

що «за невиконання цього наказу старости і уповноважені громадських 

господарств відповідатимуть по закону воєнного часу». (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. 

Спр.1. Арк.187) [326]. Тому вони (старости) прискіпливо ставилися до залучення 

дітей до польових робіт [327, с. 313–318]. 
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Влітку (під час канікулярного часу) на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» було теж уведено практику долучати учнів початкових шкіл 

до сільськогосподарських робіт. Розробляючи шкільний навчальний план, 

окупанти скрупульозно подбали, щоб учні під керівництвом вчителів обов’язково 

працювали і у період літніх канікул. Так, за наказом генерального комісара, 

починаючи вже з 30 червня – до кінця серпня 1942 р., учителі та учні повинні 

були працювати, а не відпочивати, бо канікул для дітей і відпусток для вчителів в 

літні місяці, по суті, не було. У гарячу літню пору вони змушені було працювати з 

учнями не тільки в стінах школи, а й на пришкільних ділянках, в полі тощо. Про 

це свідчить і навчальний план, відповідно до якого з 30 червня до 31 серпня 

тижневе навантаження на одного педагогічного працівника складало 32 години: 6 

годин методичної роботи, 10 годин занять з учнями (4 години – співи, 2 – 

гімнастика, ігри та малювання і 4 години «ручної праці») та 16 годин на тиждень 

вчителі разом з учнями повинні були працювати на шкільних городах, збирати, 

сушити та здавати до заготконтори лікарські рослини (ДАДО. Ф. Р-2276. Оп.1. 

Спр.148. Арк.3) [328]. Тобто, 8-10-тирічні діти кожного дня влітку повинні були 

відбувати трудову повинність, яка складала близько 3-х годин на день.  

Масове використання дитячої праці в сільському господарстві генеральної 

округи «Дніпропетровськ» протягом учбового року та, особливо, під час канікул 

стало поширеним явищем як у 1942 р., так і в наступному – 1943 р. Наведемо 

типовий приклад, в серпні 1942 р., голова Васильківської районної управи 

Синельниківського гебіту та завідуючий районним відділом освіти надали всім 

старостам сільських управ і завідуючим початкових шкіл такі вказівки: 

«Організувати учнів по збору лікарської сировини і здати до споживчої 

кооперації» корінь аїру та фіалки (півники), листя калини, полуниці, кропиви, 

белени та дурману, буркун, бузиновий цвіт та ягоди, перець стручковий (гіркий), 

ягоди чорної смородини та шипшини, кабакове насіння, кісточки абрикос, віск» 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.10. Арк.5) [329]. А місцевий гебітскомісар та 

шкільний відділ Хортицького району в березні 1943 р. доносили до керівників 

сільських управ розпорядження райхскомісара Е. Коха про притягнення учнів 
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шкіл до «майбутніх польових робіт… Якщо необхідно навіть за рахунок шкільних 

занять. До того ж, для окупантів була «дуже важливою участь школи» в зборі 

чайних та лікарських трав, дикорослих ягід і грибів та збір колосків. Крім того, 

кожен учень школи Хортицького району влітку повинен був знищити не менше 2-

х ховрашків та зібрати з плодових дерев всю гусеницю, а посадники сільських 

управ повинні були до 1 вересня 1943 р. надати до районного «Шкільного 

відділу» звіт про результат роботи учнів (ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк.14–

14 зв.) [330]. Характерним також у цьому плані є й розпорядження інспектора 

шкіл Оріхівської округи. Він також, посилаючись на розпорядження Е. Коха, 

наприкінці травня 1943 р. направив вказівки завідуючим шкіл Оріхівського, 

Гуляйпільського та Новозлатопільського районів, наказавши їм «посиленим 

порядком» притягувати українську молодь до сільськогосподарських робіт та 

збору лікарських рослин. До того ж, керівництво школи повинне було «подбати й 

про те, щоб українське вчительство усвідомило необхідність та важливе значення 

цих робіт і забезпечило повну успішність збирання корисних рослин, хоч би для 

цього й довелося пропустити учбові заняття». Районна окупаційна влада 

«рекомендувала» адміністрації школи до 20 червня 1943 р. працювати в степу 

«по-можливості після занять», розпочинаючи уроки на 1 годину раніше і після 2-х 

– 3-х уроків виходити з учнями збирати корисні рослини. Але вже після 20 червня 

вони радили «визначати любий час і день» та щотижня звітувати інспектору 

районного відділу народної освіти про результативність зазначених вище робіт 

(ДАЗО. Ф. Р-1520. Оп.1. Спр.1. Арк.24) [331]. А про використання окупантами 

дитячої праці в Павлоградському гебіті у 1943 р. свідчить постанова окружного 

сільськогосподарського коменданта від 19.04.1943 р. На її підставі діти 

Павлоградського, Юр’ївського та Петропавлівського районів були зобов’язані з 

червня по жовтень працювати на теренах громадського господарства 5 днів на 

тиждень. В свою чергу, вчителі повинні були слідкувати за дітьми під час 

виконання наступних робіт: «водити корів в упряжці», зривати руками бур’яни, 

полоти поля проса та восени збирати картоплю. Крім того, не менш як 15 днів на 

рік «у вільний час», учні разом із вчителями повинні були збирати лікарські трави 
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«для лікарень та лазаретів». Слід зауважити, що на 10 – 14-ти річних працівників 

старости громадських господарств складали відповідні списки та відмічали 

відпрацьовані дітьми дні (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. Арк.31) [332]. Отже, в 

Павлоградському гебіті діти 10–14-ти років, тільки з червня по жовтень 1943 р., 

повинні були відпрацювати в сільському господарстві по 103 обов’язкових 

робочих дні.  

Керівник Магдалинівської районної управи Петриківського гебіту, 

розпорядженням від 14.07.1943 р., вимагав від завідуючих сільських шкіл району 

наступне: «В зв’язку з недостачею людського контингенту, що особливо 

відчувається зараз з наступом убиральної кампанії (обмолоту зернових – авт.), 

школи влітку повинні відігравати значну допоміжну роль… З цією метою слід 

зараз же домовитися з старостами громадських господарств про чітке визначення 

об’єктів роботи відповідно до віку дітей (збір лікарських рослин, фруктів, 

городини, робота на степу і т.д.)» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.17) [333]. 

Цей факт підтверджують і безпосередні свідки – діти війни, які пережили всі жахи 

окупації. Зокрема, І. Т. Журавель (1930 р. народження) житель с. Слов’янка 

Апостолівського району Дніпропетровської області) згадував: «Ми на всяких 

роботах робили: пахали поле, снопи в’язали, молотили машинами снопи на току, 

коньми тягали комбайна…» [334, с. 98].  

Таким чином, нестача робочих рук, що почала гостріше відчуватися в 1942 – 

1943 рр. стала однією з причин інтенсивного примусового залучення окупаційною 

цивільною владою учнів сільських шкіл до різних сільськогосподарських робіт. 

Тож діти не мали права ухилятися від виконання трудової повинності, а 

примусове використання праці дітей та підлітків було, по суті, складовою 

економічної політики нацистів на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ».  

Реалізовуючи хижацькі плани, нацисти зіткнулися з гострою нестачею 

спеціалістів, зокрема, в галузі сільського господарства. Тож не випадково місцева 

влада генеральної округи «Дніпропетровськ» змушена була відновити роботу 

деяких спеціальних навчальних закладів, у тому числі й професійно-технічних 

шкіл, задля підготовки спеціалістів молодшої ланки для села. У даному випадку 
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йшлося не лише про підвищення кваліфікації, чи підготовку фахівців, але й задля 

забезпечення аграрного сектора додатковою робочою силою. І тому задля 

ефективного використання робочої сили райхміністром окупованих територій 

було видано розпорядження від 14.07.1942 р. щодо професійної шкільної 

підготовки, згідно з яким відновлювалось ремісниче, сільськогосподарське та 

фахове шкільництво [335, с. 120]. 

Восени 1942 р. окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» 

планувала розпочати навчання у сільськогосподарських школах. Відтак, до 

Головного відділу продовольства та сільського господарства Дніпропетровського 

генерального комісаріату було надіслано навчальні плани для 

сільськогосподарських шкіл райхскомісаріату «Україна» на 1942–1943 н. р.. 

Тривалість навчання в них установлювалася згідно плану: дві зими по 20 тижнів 

(всього 40 тижнів), щотижня – 30 годин навчання та 20 годин вправ та 

практичного навчання. 

У той же час, навчальний план було затверджено і для заключного курсу 

спеціальних сільськогосподарських шкіл (колишніх технікумів). Навчання в них 

повинне було тривати 18 тижнів: щотижня – 30 годин навчання (до обіду) та 20 

годин практичних робіт (праця на дослідних ділянках – авт.), обстеження й т. і. 

(по обіді) (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.13. Арк.16) [336]. 

Отже, запровадженні нацистами навчальні плани говорять про те, що 

отримані учнями знання мали суто вузькопрофільний характер. Їх зміст був 

обмежений регламентацією окупаційних органів влади. Окупанти стежили за 

чітким дотриманням розпоряджень, які вони надавали сільськогосподарським 

школам. Крім того, за сорока тижневий навчальний період учні зобов’язані були 

відпрацювати на дослідних ділянках 800 годин, а студенти заключного курсу, що 

був розрахований на вісімнадцяти тижневе навчання – 360 годин. 

Відкривали окупанти сільськогосподарські професійні школи в основному на 

базі довоєнних, які мали відповідну матеріальну базу та викладачів. На території 

генеральної округи «Дніпропетровськ» окупаційною владою було відкрито 

Ерастівську, Нікопольську, Бабайківську, Зеленівську (Ямчицьку), Аполонівську, 
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Синельниківську сільськогосподарські школи та Веселотернівську садово-

огородню школу. Так, у вересні 1942 року П’ятихатський гебітскомісар направив 

вищому керівництву документальний звіт «Landwirtschaftliches Schul – und 

Ausbildungswesen» («Сільськогосподарська школа – і система навчання» – авт.). 

Загалом, він позитивно оцінював Ерастівську агрошколу: надавав характеристику 

стану будівель, навчальної бази (яка включала 349 га землі), обґрунтовував 

можливості прийому на навчання близько 500 студентів, писав про існування 

необхідних господарських будівель та гуртожитку на 200 місць, а також лікарні і 

навіть кіно. На останок, у звіті п’ятихатський гебітскомісар зазначив наступне: 

«Особисто я дуже зацікавлений в найбільш актуальному завданні в галузі освіти 

по підготовці агрономів» (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.17. Арк.96) [337].  

Тож у 1942–1943 навчальному році на базі Ерастівської 

сільськогосподарської школи діяло 4 курси та навчалося 176 осіб (72% юнаків і 

28% дівчат) (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.17. Арк.111–116) [338]. Така гендерна 

нерівність була спричинена виконанням місцевою окупаційною владою 

«Тимчасових директив для створення системи шкільної освіти у райхскомісаріаті 

«Україна»» від 15 серпня 1942 р. Цими директивними настановами Е. Кох 

зобов’язав місцеву окупаційну владу дотримуватися наступного правила: 

кількість юнаків відносно кількості дівчат повинна була становити приблизно 3:1 

[339, с. 241]. 

На основі архівних документів встановлено, що в окупацію діяла 

Нікопольська сільськогосподарська школа, в функціонуванні якої німецька 

окупаційна влада була серйозно зацікавлена. Про що свідчить, зокрема, звіт 

Нікопольського гебітскомісара, в якому він наголошував на необхідності на 

підвідомчій йому території агрошколи, для економіки Німеччини. Він особисто 

пильнував за її роботою, а ще зобов’язав місцеві окупаційні органи влади 

ретельно наглядати «за цією справою». І усе це – для зміцнення військ Вермахту, 

тим більше, що школа мала в своєму розпорядження значні земельні ресурси і 

включала 1145 га землі (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.17. Арк.14) [340]. До речі, на 

початку вересня 1942 року в Нікопольській сільськогосподарській школі 
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навчалося 220 учнів, а навчальний процес проходив « … відповідно до пір року 

теоретично і практично» (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.17. Арк.16) [341]. 

Декілька сільськогосподарських шкіл діяло й на Криворіжжі: садово-

огородня професійна школа, яку було організовано в селищі Веселі Терни (ДАДО. 

Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.573] [342] і сільськогосподарський середній спеціальний 

навчальний заклад в селищі Зелене. Останній термін навчання тривав два роки. 

Так, у другій половині 1942 р. на першому курсі Зеленівської 

сільськогосподарської школи навчалося 55 учнів (32 юнака та 23 дівчини) віком 

від 14 до 17 років. Другий курс складався з 58 осіб 1922–1927 року народження: 

38 юнаків та 20 дівчат (ДАДО. Ф. Р-2545. Оп.1. Спр.1. Арк.79, арк.16-17) [343]. 

Досить значний відрізок часу учні сільськогосподарських шкіл генеральної 

округи «Дніпропетровськ» працювали на полях. У весняно-осінній період вони 

займалися безпосередньо посівом, обробкою та збором врожаю ярих, бобових та 

овочів на дослідницьких полях чи займалися садівництвом і виноградарством на 

селекційних ділянках. Зокрема, навесні 1943 р. Ерастівська агрономічна школа 

обробила та засіяла близько 139 га землі, на якій було посіяно 80 га ярових 

зернових, 2 га гороху, 9,8 га кукурудзи, 24,5 га соняшника та 0,6 га конопель і 

посаджено 14,8 га картоплі, 1,4 га капусти, 1,6 га помідорів, 1 га огірків, 0,40 га 

цибулі, 0,5 га кормового буряка та 2 га гарбузів (ДАДО. Ф. Р-3407. Оп.1. Спр.2. 

Арк.5) [344]. Працювали учні і в пришкільному саду, де вони зорали 10 га землі, 

обкопали дерева на площі 15 га та обробили хімікатами від шкідників 7 га саду 

[ДАДО. Ф. Р-3407. Оп.1. Спр.2. Арк.4] [345]. Отже, зважаючи на те, що в 

Ерастівській агрошколі навчалося 176 учнів, то, відповідно, на одного учня 

припадало близько 0,8 га землі для обробітку. Тож, на основі затвердженого 

окупаційною владою навчального плану для агрономічних шкіл генеральної 

округи «Дніпропетровськ» на 1942–1943 н. р., нами підраховано, що кожен учень 

Ерастівської агрономічної школи протягом учбового року повинен був 

відпрацювати 780 годин: на сільськогосподарських роботах, ведення бухгалтерії 

та обстеження господарств [346, с. 93–95]. 
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Одночасно, аналіз навчального плану двокласної Зеленівської (Ямчицької) 

агрошколи за листопад 1942 р. і, зокрема його практичної частини, дає нам право 

стверджувати, що кожен учень протягом тижня повинен був відпрацювати в 

сільському господарстві 16 годин: учні 1-го класу по 8 годин, щосереди та 

п’ятниці, а 2-го – у вівторок та четвер. Отже, кожен учень агрошколи тільки в 

період навчального процесу повинен був відпрацювати в сільському господарстві 

576 годин.  

Улітку 1943 р. директор цієї ж сільськогосподарської середньої школи 

І.К.Шаблій подав на розгляд та затвердження начальнику Криворізького 

сільського району Ю. Г. Єфременку план робіт на період літньої практики, 

зокрема, наголошуючи в документі, що «тільки праця – енергійна та чесна праця, 

може дати можливість навчатися нашим дітям та існуванню школи». Тож весь 

педагогічний штат разом з учнями повинні були пройти виробничу практику в 

державному господарстві № 20, до якого була прикріплена школа. На роботу до 

держгоспу кожного дня відряджали один курс, в той час, як інший відробляв 

виробничо-практичну роботу на території господарства агрошколи. Влітку ж, за 

наказом начальника Криворізького сільського району запроваджувався 10-

тигодинний робочий день для викладачів, тобто, 60 робочих годин на тиждень, з 

яких 42 години викладач разом з учнями повинен був відпрацювати в державному 

господарстві (ДАДО.Ф. Р-2545. Оп.1. Спр.1. Арк.79, арк.16–17, арк.41, арк.104) 

[347]. 

А у Царичанському районі чотирирічну Бабайківську сільськогосподарську 

школу окупанти відкрили 15 грудня 1942 р. на базі довоєнного зоотехнікуму. У 

школі навчалося та працювало 64 учні. До господарчої частини Бабайківської 

сільськогосподарської школи входило 194,69 га орної землі та близько 200 га 

сінокосу. Тож учні школи, під час навчальної практики, а це 320 годин на рік, 

повинні були працювати на цій землі (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.14. Арк.32, 

арк.28, арк.33) [348]. 

У Солонянському районі теж була своя Аполонівська сільськогосподарська 

школа. У 1942–1943 рр. у ній навчалося 90 юнаків віком від 16 до 19 років 



114 
 

 
 

(ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.22. Арк.4-9) [349]. На вересень 1942 р. в 

Синельниківській дворічній сільськогосподарській школі налічувалося 160 учнів. 

Кожен з них за два навчальні роки на виробничій практиці повинен був 

відпрацювати 1 152 годин (ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.14. Арк.16, арк.52) [350]. 

Працюючи на «дослідних ділянках» 1942–1943 р.р., учні 

сільськогосподарських шкіл генеральної округи «Дніпропетровськ» зобов’язані 

були забезпечувати як потреби школи, так і здавати в обов’язковому порядку 

вирощену власноруч сільськогосподарську продукцію до переробних та 

заготівельних організацій. Наприклад, зокрема, Саксаганський млин отримав у 

1942 р. із врожаю вирощеного Ерастівською сільськогосподарською школою 66.6 

т насіння соняшника, Лозоватський опорний пункт – 3,5 ц вівса, а до 

П’ятихатської райспоживспілки надійшло 5,6 ц ячменю, 2,4 ц вівса і 1,5 т зерна 

кукурудзи. Загалом же, навесні 1942 р. Ерастівська агрошкола здала в різні 

організації 1,96 т ячменю, 1,93 т вівса, 1,6 т зерна кукурудзи, 0,5 ц проса та 66,68 т 

соняшника (ДАДО. Ф. Р-3407. Оп.1. Спр.2. Арк.3 зв.) [351], [352, с. 95]. 

Навесні 1943 р. силами учнів Бабайківської сільськогосподарської школи 

було засіяно 16 га жита, 32 га ячменю, 12 га вівса, 19 га кукурудзи, 15 га проса, 

2,3 га гречки, 10 га соняшника, 4 га кормового буряка та 5 га гарбузів і посаджено 

0,5 га помідорів, 0,8 га капусти, 5,6 га картоплі, 0,15 га цибулі та 10 га кавунів 

(ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.14. Арк. 32, арк.28, арк.33) [353]. 

Таким чином, протягом 1942–1943 рр. німецька окупаційна влада генеральної 

округи «Дніпропетровськ» примушувала учнів сільськогосподарських шкіл з 

весни до осені працювати в полі. Десятки ж центнерів та тон вирощеної ними 

сільськогосподарської продукції відправлялася до заготівельних пунктів. 

Слід наголосити, що сьогодні не існує даних про функціонування 

сільськогосподарських шкіл на Запоріжжі, територія якого входила до складу 

генеральної округи «Дніпропетровськ». В той же час, як констатує дослідниця 

І.М. Спудка, на початку 1942 р. там діяли лише середньо-технічна, реміснича, 

комерційна, фельдшерсько-акушерська, школа глухонімих, допоміжна і музична 

школи [354, с.180].  
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Всі сільськогосподарські школи, що діяли в окупацію на теренах генеральної 

округи «Дніпропетровськ» створювалися з таким розрахунком, щоб в період 

навчального процесу значний відрізок часу відводився на практичні заняття (див. 

додаток В. 2.4). По суті, це були роботи з вирощування врожаю, більша частина 

якого йшла в план поставок Третього райху. Відтак, як свідчать архівні 

документи, усі ці сільськогосподарські навчальні заклади виконували не стільки 

навчальну функцію, скільки – виробничу, головним завданням якої було 

скеровування роботи учнів на вирощення хліба, овочів, злаків тощо. Про те, що ці 

школи здавали окупантам практично все зібране на полях, а лише мінімум 

залишали собі, свідчить меню їдальні агрошколи селища Зелене. Так, трьох разове 

шестиденне меню харчування на січень 1943 р. складалося з таких страв:  

Дні тижня Сніданок Обід Вечеря 

Понеділок Суп з пшона Борщ Вінегрет 

Вівторок Суп з пшона Борщ, вареники з капустою Галушки 

Середа Галушки Борщ, котлети з моркви Суп з пшона і картоплі 

Четвер Суп з пшона Борщ, каша з пшона Солянка 

П’ятниця  Галушки Борщ, вареники з капустою Суп з пшона і картоплі 

Субота Суп з пшона Борщ ------------------------- 

До речі, учні, які бажали харчуватися в їдальні Зеленівської агрошколи, 

повинні були обов’язково зареєструватися в бухгалтерії та щомісяця сплачувати в 

касу близько 45 крб. (ДАДО. Ф. Р-2545. Оп.1. Спр.1. Арк.55, арк. 32) [355]. Як 

зрозуміло із цих документів, учнів годували тут впроголодь, бо майже все 

вирощене попадало в руки окупантів та ще й за десять місяців такого убогого 

харчування потрібно було сплатити не менше 450 крб. 

Отже, окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» не тільки 

планувала отримати кваліфікованих спеціалістів та ще й з мінімальними 

затратами, а й максимально використовували робочі руки учнів 

сільськогосподарських шкіл у процесі навчання, щоб у підсумку отримати 

сільгосппродукцію як для постачання Вермахту, так і для забезпечення 

продовольством цивільного населення Німеччини.  

Таким чином, реалізація генерального завдання щодо тотального 

пограбування українського села зумовила нещадну експлуатацію як природних 
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ресурсів (і, перш за все, земельних угідь!), так і трудових. З цією метою 

окупаційна влада створили цілу вертикаль владних німецьких адміністративних 

органів (райхскомісаріат «Україна» – генеральна округа – гебітскомісаріат, 

райуправи, сільуправи, допоміжна поліція, тощо). Прикметно, що до нижчих 

ланок окупанти вимушено залучили й місцеву громаду. Усі такі управлінці та 

воєнізовані структури були на утриманні в окупаційної влади: отримували 

заробітну плату, забезпечувалися продуктами харчування та мали деякі привілеї в 

порівнянні з основною масою українського селянства. Однак, цей прошарок 

колабораціоністів ніс як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за 

якість та строки виконання різних приписів згори. Внаслідок такої політики 

нацистів, що включала заохочення та залякування, місцеві органи допоміжної 

влади генеральної округи «Дніпропетровськ» й виконували покладену на них 

функції контролю та примусу по відношенню до трудових ресурсів села.  

Зі встановленням нацистського «нового порядку» на території генеральної 

округи «Дніпропетровськ» практично все сільське працездатне населення 

буквально з перших днів було залучене окупантами до «обов’язку праці». 

Нацистська верхівка вирішила залишити на території окупованої України 

організаційну структуру радянської довоєнної моделі господарювання на селі, яка 

з точки зору окупантів, виявилась прийнятною та доволі ефективною, тому-то 

вони й «підлаштували» її під себе, а окремі її елементи використали цілком і 

повністю. Це стосується й керівних кадрів – від бригадира до голови колгоспу 

(був голова колгоспу – став керівник громадського господарства). До речі, 

окупанти вважали, що ця запозичена радянська модель господарювання для 

місцевої людності була «своєю», звичною; вони звикли, чи радше б сказати, 

адаптувалися до неї. Тож і за окупантів селяни повинні були сприймати її як 

належне. Іншими словами, колгоспно-радгоспна форма й організація 

господарювання на селі в генеральній окрузі «Дніпропетровськ», як і в усьому 

райхскомісаріаті «Україна». була визнана і використана окупантами для 

організації виробництва сільськогосподарської продукції, експлуатації, 

тотального визиску села і селян. Наявні багаті земельні ресурси та готова 
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(радянська) форма організації праці на землі, дешева (а по суті – дармова) робоча 

сила – ось три складові організації праці на землі і визиску села, задіяні 

окупантами протягом двох повноцінних сільськогосподарських років, - років, які 

дали в «засіки» окупантів величезну кількість різноманітної продукції з 

придніпровських ланів. 

Робота в громадських, державних господарствах та виконання іншого роду 

повинностей були для місцевих селян обов’язком, який окупаційна влада 

закріплювала різними директивами, наказами та розпорядженнями. Окупанти 

бачили в місцевому селянинові лише безлику машину й дармову робочу силу, 

який зобов’язаний був працювати виключно в інтересах та на благо Німеччини. У 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» «нові господарі» розподіляли землю так, 

щоб на 26–34 пари робочих рук до обробітку припадало не менше 100 га землі, 

яку селяни, зважаючи на нестачу механізованої техніки та тяглової сили, 

практично вручну обробляли, засівали, збирали врожай та ще й вчасно і в 

повному обсязі повинні були виконувати сільськогосподарський план, нав’язаний 

«новими господарями». Як наслідок – робочий день селян тривав близько 13-ти 

годин на добу і нерідко сягав шести-семи днів на тиждень.  

До виробничої сфери на селі окупанти залучали і заклади освіти. 

Відкриваючи так звані «народні» та сільськогосподарські школи вони дбали не 

стільки про надання дітям освіти, скільки про залучення учнів шкіл до праці на 

полях та фермах. При цьому, школам видавався відповідний план 

сільськогосподарських робіт, який учні повинні були стовідсотково виконувати, а 

продукцію здавати в засіки Третього райху. 

Окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» всі організаційні 

заходи та кадрові процеси спрямовували задля експлуатації села. Та не тільки це, 

а й вся інфраструктура і матеріально-технічна база – від землі до техніки, будівель 

і комор – була використана від радянських колгоспів та радгоспів (по суті це була 

колгоспно-радгоспна матеріально-технічна база). 

Тож всі організаційні заходи й створені окупантами структури для 

управління селом були підпорядковані виконанню генерального завдання Райху з 
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колонізації й визиску села та залучення сільськогосподарського трудового 

потенціалу генеральної округи «Дніпропетровськ» (а це більше 1 млн робочих 

рук) для постачання сільгосппродукцією Вермахт та населення Німеччини.  
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РОЗДІЛ 3 

ВИЗИСК І ВИСНАЖЕННЯ ОКУПАНТАМИ МАТЕРІАЛЬНО-

ФІНАНСОВИХ ТА ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ СЕЛА 

 

3.1. Нацистська заготівельна політика в селі генеральної округи 

«Дніпропетровськ» 

 

У планах верхівки Третього райху Україна поставала, як продовольча та 

ресурсна база Німеччини. Завдання ж нацистської окупаційної влади були, 

зокрема, детально розписані в так званій «Зеленій теці» райхсмаршала Г. Герінга. 

У ній прямо йшлося про те, що в окупованій Україні всі потрібні для Німеччини 

сировинні товари, напівфабрикати і готову продукцію потрібно вилучати з 

торгівлі шляхом наказів, реквізиції та конфіскацій (ЦДАВО України. Ф. 4620. 

Оп.3. Спр.284. Арк.9) [356]. Тобто, захоплені території та місцеве населення мали 

стати сировинним придатком, житницею з метою покращення становища однієї 

нації за рахунок інших народів. 

Спираючись на «рекомендації» згори, окупаційні органи влади за допомогою 

конфіскації та заготівлі й проводили політику вилучення більшої частини зерна, 

молока, м’яса, яєць та іншої сільськогосподарської продукції з господарств 

українських селян. Подібна лінія цілком вписувалась в так звану расову доктрину, 

в якій місцевому населенню сіл відводилась роль постачальника до Райху 

сільськогосподарської продукції та дармової робочої сили. 

Одним з найважливіших інструментів, покликаного проводити грабіжницьку 

політику окупантів щодо заготівлі та реалізації сільськогосподарської продукції, 

було створене в липні 1941 р. за розпорядженням Г. Герінга Центральне 

торгівельне товариство «Схід» з обмеженою відповідальністю. Ця так звана 

державна монополія була заснована імперськими управліннями по зерну, худобі, 

молокопродуктах, маслах та жирах, складах посівного зерна та імперською 

групою торгівлі [356, с.157].  
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З метою як найшвидше та найпродуктивніше реалізувати намічені плани 

пограбування українського села, нацисти на окупованій території, зокрема, і на 

теренах генеральної округи «Дніпропетровськ», перш за все, створювали 

спеціальні заготівельні організації. Як зазначає О. Г. Перехрест, на території 

райхскомісаріату «Україна» й господарської інспекції «Південь» монопольне 

право на заготівлю сільськогосподарської продукції мала його головна контора – 

«Україна», якій підпорядковувалися окружні та районні контори. Усього ж 

Центральне торгівельне товариство «Ост» на території України, зокрема і в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ», створило 11 харчових дочірніх товариств 

зі 130 філіями [358, с. 63]. 

Заготівельним процесом в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» керував 

начальник ІІІ/В відділу центрального бюро сільськогосподарської заготівлі 

(створеного при генеральному комісаріаті) (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. 

Арк.52) [359]. У кожному адміністративному районі при «керівникові 

Господарчого командування» діяло «Українське районне бюро заготівлі 

сільськогосподарської продукції». Ці новостворені заготівельні бюро доводили до 

відома керівників районів плани поставок всіх видів сільськогосподарської 

продукції та сировини (як із громадських та державних господарств, так і з 

приватного селянського сектору), перевіряли виконання в належний строк 

господарствами районів «доведених до них планів» і контролювали інформацію 

по планових зведеннях та передавали «їх своєму комендантові». Громадські 

господарства ж прикріплювалися до «певних приймальних та переробних пунктів 

по виконанню поставок». До того ж, заготівельні бюро контролювали і заявки 

«районних та міських управ на одержання централізованих нарядів на харчові 

продукти та фураж» (ДАДО. Ф. Р-2543. Оп.1. Спр.4. Арк.25–25 зворот) [360]. 

Керівники районних управ дбали про стовідсоткове виконання громадськими 

і державними господарствами та місцевим населенням планів, наданих 

сільськогосподарськими заготівельними відділами. До того ж, вони не мали 

повноважень на свій розсуд встановлювати чи змінювати заготівельний план по 

сільгосппродукції. Типовим тут є розпорядження П’ятихатського гебітскомісара 



121 
 

 
 

від 28 січня 1942 р., адресоване керівникам районних управ, яким він категорично 

наголошував: «… усі розпорядження заготконтор сільськогосподарського відділу 

треба так же точно виконувати, як і розпорядження німецької влади. Районні 

управи не мають права самостійно припиняти заготівлю сільськогосподарських 

продуктів» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.116 зв.) [361]. 

Фактично, окупаційна влада надавала новоствореним «Українським 

районним бюро заготівлі сільськогосподарської продукції» офіційний дозвіл на 

пограбування аграрного сектора генеральної округи «Дніпропетровськ», а з 

метою «оптимізації» визиску села досить скоро вони були виділені в самостійну 

одиницю. Про це свідчить, зокрема, циркуляр №17 від 21.04.1942 р., виданий 

відділом постачання (сектор заготівлі) при Дніпропетровському генеральному 

комісаріаті, який адресувався до «панів обласних комісарів та окружних 

сільськогосподарських начальників». Згідно з ним, починаючи вже з 1 квітня 1942 

р., вся система споживчої кооперації (до складу якої входили районні заготівельні 

бюро) офіційно вважалася «самостійною організацією з закінченим балансом». 

Керівником цієї сільськогосподарської організації в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» призначався фольксдойче Г. К. Вільгельм-Вальтер. Проте 

районні бюро заготівель зі своїми ССТ (сільськими споживчими товариствами. – 

авт.) та заготівельним штатом і, надалі, «залишалися підконтрольні» начальнику 

сільськогосподарського відділу при генеральному комісаріаті (ДАДО. Ф. Р-2573. 

Оп.1, Спр.1. Арк.31, арк.33) [362]. Тож, як бачимо, заготівля сільгосппродукції 

була настільки важливою для німецької окупаційної влади, що вона вже з квітня 

1942 р. було встановлено подвійний контроль за роботою районних заготівельних 

організацій. 

Та й кадровий підбір працівників бюро заготівлі генеральної округи 

«Дніпропетровськ» окупаційна влада проводила досить скрупульозно: для 

претендентів на відповідну посаду було розроблено спеціальну анкету, зі змістом 

анкети (заповненої кандидатом на посаду) ознайомлювався місцевий комендант, а 

вже потім він відправляв її для подальшого ознайомлення «Державному 

комісару» (ДАДО. Ф. Р-2543. Оп.1. Спр.4. Арк.25–25 зв.) [363]. Як приклад, 
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заповняючи таку анкету в березні 1942 р. у конторі П’ятихатського заготівельного 

бюро, претендент повинен був вказати своє прізвище та ім’я, посаду, що обіймав 

до війни і час вступу на службу, національність, сімейний стан і кількість дітей, 

місце прописки та фактичне місце проживання. Обов’язково зазначалася професія 

кандидата та чим він протягом останнього часу займався, вказувалися дані про 

освіту, останнє місце роботи та «в якості кого» і яке утримання чи зарплату 

отримував останнім часом. Крім того, майбутній працівник повинен був надати 

окупаційній владі й посвідчення особи з фотокарткою, та вказати, ким і коли воно 

було видано. З ідеологічних міркувань окупанти вимагали вказувати в анкеті 

інформацію про членство в комуністичній партії, в політичній організації, 

«наприклад, в українській», а «якщо так, то в якій, чи служив в радянській армії та 

«в якості кого» і навіть –  «жид ви чи ні» (ДАДО. Ф. Р-2276. Оп.1. Спр.943. 

Арк.187) [364]. Безумовно, що з допомогою такого анкетування нацисти 

планували «відсіяти» ненадійні, на їх погляд, елементи. 

Отже, щоб вилучити в місцевих селян якнайбільше сільськогосподарської 

продукції, при Дніпропетровському генеральному комісаріаті було створено 

окружний Сільськогосподарський відділ та Відділ споживчої кооперації. Вони 

контролювали роботу всіх сільськогосподарських відділів та заготівельних 

організацій округи і намагалися укомплектовувати їх лояльними по відношенню 

до нової влади працівниками з місцевих. 

Створивши розгалужену заготівельну систему, «нові господарі» вже з 

перших місяців окупації ретельно намагалися налагодити контроль за вилученням 

сільськогосподарської продукції як з колективних господарств, так і з селянських 

приватних садиб генеральної округи «Дніпропетровськ». При цьому вони 

прагнули контролювати практично все: кількість вирощеної та зібраної селянами 

сільськогосподарської продукції, в тому числі і витрати зерна під час осінньої 

сівби і видачу за рахунок трудоднів збіжжя працівникам. Одночасно були введені 

в дію як заготівельні норми обов’язкових поставок селянами 

сільськогосподарської продукції (заготівля за гроші), так і запроваджено 

покарання для селян (конфіскація зерна, худоби, майна селян тощо) за 
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невиконання заготівельних планів. Наприклад, спеціальним розпорядженням від 

26 листопада 1941 р. радник військового господарського командування 

Дніпропетровська Кюне надавав докладні роз’яснення стосовно норм 

обов’язкових поставок вирощеної місцевим населенням сільгосппродукції. Так, з 

1 га засіяної площі селяни повинні були здати 15 т капусти, 9 т моркви, 14 т 

буряка, 6 т цибулі та 1т картоплі. Крім того, окупанти нараховували в план 

заготівлі ще й 6 ц пшениці, 5 ц жита, вівса - 3 ц, ячменю – 5 ц, проса – 2 центнери; 

кукурудзи – 14 ц; 2 ц бобових, 13 ц соняшникового насіння, 150 кг льону та 150 кг 

конопель. 

У документі підкреслювалося, що керівництво колгоспів повинне було до 1 

грудня 1941 р. « …представити Районній сільськогосподарській Управі відомості 

про кількість змолоченого зерна в розрізі культур і про кількість витраченого 

зерна, зданого на пункт Заготзерна…» (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.22) 

[365]. Це робилося для того, щоб звести усі ці витрати до мінімуму й вилучити і 

вивезти якомога більше сільгосппродукції для потреб Вермахту та населення 

Райху. 

Навесні 1942 р. окупаційна влада в Україні продовжувала контролювати та 

вилучати збіжжя з селянських садиб. Так, за їхніми підрахунками, в селян 

райхскомісаріату «Україна» та, зокрема, й в аграрному секторі генеральної округи 

«Дніпропетровськ», навесні 1942 р. залишилося ще близько 1 300 000 т зерна. З 

огляду на наявність такої кількості дармового зерна окупанти і планували 

поповнити насіннєвий фонд та зерно для продовольчих потреб, щоб вдало 

провести в поточному році весняну посівну кампанію в райхскомісаріаті і, таким 

чином, подолати продовольчу кризу в самій Німеччині. У зв’язку з цим, 

Управління військової економіки в Берліні розпорядженням від 21 квітня 1942 р. 

«Відносно положення з сільським господарством на Україні» надавало докладні 

інструкції начальнику штабу головного командування Вермахту. Зокрема, в 

розпорядженні зазначалося: «…для забезпечення заготовок сільськогосподарської 

продукції у населення, необхідно надати сільськогосподарським органом 

управління посилені охоронні підрозділи та охоронні частини» (ЦДАВО України. 
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КМФ-8. Оп.1. Спр.38. Арк.12–13) [366]. Тож, під час вилучення збіжжя у селян 

окупанти не могли обійтися без військової силової допомоги, адже йшлося про 

тотальну конфіскацію збіжжя, яке селяни аж ніяк не хотіли їм віддавати 

добровільно. 

Саме про це свідчить і розпорядження райхскомісара «України» Е. Коха (від 

20 травня 1942 р.), про тотальну конфіскацію збіжжя з урожаю 1941 р. (а це було 

по суті – пограбування), в якому він повчав селян: «Ті хто не виконали цього 

обов’язку (здачі в заготівлю збіжжя зі збору врожаю 1941 р. – авт.), скривдили 

тих, хто його вчасно виконав, а також мешканців міст». На основі цього 

розпорядження й відбувалася конфіскація «збіжжя, масляничного та стручкового 

зерна в змолоченому й не молоченому вигляді, в якому воно знаходилося на 

території сільськогосподарських підприємств, чи в інших осіб». Вилучене ж зерно 

відправлялося до заготівельних пунктів. А кожен працюючий селянин отримував 

лише 10 кг зерна, яке він з родиною повинен був економно споживати, щоб якось 

дотягти до нового врожаю. Селяни, які виявляли спротив розпорядженню, 

приховуючи збіжжя, підлягали конфіскації майна, зерна, худоби, відправленню до 

в’язниці, «а в тяжчих випадках – навіть смертній карі» (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. 

Спр.5. Арк.12–12 зворот) [367]. 

Такого роду «заготовки» «нові господарі» генеральної округи 

«Дніпропетровськ» проводили протягом 1941–1943 рр., а на Правобережжі 

Наддніпрянщини й на початку 1944 р. Як приклад, у першій половині 1942 р. 

господарською командою «Запоріжжя» за допомогою обшуків з приватних 

господарств селян було насильно вилучено близько 25–30 т зерна (ЦДАВО 

України. КМФ-8. Оп.1. Спр.38. Арк.20, арк.21) [368].  

Місцеві селяни все ж робили спроби приховати своє зерно, хоч їм це не 

завжди вдавалося, почасти й тому, що деякі категорії населення переймаючись 

бажанням вислужитись перед новими «господарями», доносили окупантам на 

таких «порушників». Так, наприклад, директор державного господарства 

«Батрак» п. Лещенко в першій половині 1942 р. направив німецькому коменданту 

Петриківського гебіту листа зі списком прізвищ підзвітних йому робітників, які 
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«під час наступу Німецької армії одержали безкоштовно від старого керівника 

зерно, з розрахунку по 200 кг на одного їдця». При цьому він висловлював своє 

обурення тим, що неодноразово на цей факт звертав увагу голів сільських управ, 

«з метою повернення зерна в господарство», але ті ніяких мір не приймали». Тому 

при вирішенні цього питання він просив допомоги у німецького районного 

керівника (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.7. Арк.4) [369]. Таким чином, не тільки 

німецькі господарські команди, а й місцеві посібники-колабораціоністи сприяли 

визиску селян та вилученню у них так званих «лишків».  

У 1943 р. німецька окупаційна влада, спираючись, зокрема, на організаційні 

та силові засоби, тільки з сімнадцяти районів генеральної округи 

«Дніпропетровськ» відправила до рейху 200 620 т зерна – більш як 11 000 т з 

одного району (ЦДАГО України. Ф.1. О.23. Спр.1063. Арк. 99) [370]. Таких 

районів в окрузі налічувалося 44, то виходить, що окупанти впродовж 1943 р. 

вивезли з Дніпропетровської генеральної округи більше 480 000 т збіжжя, а за 

весь окупаційний період більше мільйона тонн зернових. Тож економічна 

політика, яку здійснювали «нові господарі» впродовж 1941–1943 рр. та до березня 

1944 р. була, зокрема, націлена на пограбування окупованих сіл округи для 

забезпечення Райху зерном. Усе це спричинило напівголодне повсякдення 

місцевих селян. Адже окрім зерна (пшениці, жита, ячменю, вівса, кукурудзи 

тощо) окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» планово 

заготовляла (а по суті – грабувала селян), а також вигрібала іншу 

сільськогосподарську продукцію з селянських приватних садиб.  

Ще одним з видів вилучення сільськогосподарської продукції з аграрного 

сектора генеральної округи «Дніпропетровськ» була, так звана, планова заготівля 

різноманітних харчів і, перш за все, молока, м’яса, яєць. Зокрема, протягом усього 

періоду окупації місцеві селяни повинні були в обов’язковому порядку 

виконувати заготівельний план по молоку (щомісячний, щоквартальний та 

річний). Так, вже восени 1941 р. Дніпропетровський сільськогосподарський відділ 

військового командування встановив обов’язкові норми здачі молока з селянських 

господарств: щомісяця 100 л молока з корови (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. 
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Арк.22) [371]. Тобто, власники корів повинні були кожного дня протягом місяця 

віддавати окупантам більш як три літри молока на день, а за квартал – 300 л. 

У першому ж кварталі 1942 р. Дніпропетровський окружний земкерівник 

п.Дітце наказав допоміжним органам влади щомісяця збирати «від кожної дійної 

корови» не менше 90 л молока (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.198) [372]. 

Наприклад, такі норми здачі молока (90 л) повинні були виконувати і жителі сіл 

Магдалинівського району. Згодом комендант Петриківського гебіту оприлюднив 

циркуляр № 4 від 14.04.1942 р., згідно з яким власники корів Петриківського, 

Котовського, Магдалинівського та Царичанського районів генеральної округи 

«Дніпропетровськ» за рік з однієї корови повинні були здати 720 л молока 

(ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.405) [373], (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. 

Арк.247–248) [374].  

Аналіз документів показує, що норми здачі молока не були сталими по всій 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ». Загалом вони дещо різнилися. Так, за 

розпорядженням Запорізької сільськогосподарської інспекції власнику однієї 

корови у І-му кварталі 1942 р. належало здати 100 л молока, а в ІІ-му – 150 л. 

Однак, якщо в селянському приватному господарстві налічувалося дві дійні 

корови, тоді селяни в заготівлю повинні були за два квартали здати не 250, а 400 

літрів молока в розрахунку на дві голови (ДАЗО. Ф. Р-1640. Оп.1. Спр.1. Арк.41) 

[375]. Загалом же річний план по молоку в 1942 р. для селян Хортицького (ДАЗО. 

Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.1.Арк.7) [376] та Пологівського гебітів становив 600 л 

молока на рік від корови (ДАЗО. Ф .Р-1714. Оп.1. Спр.1. Арк.1) [377].  

В 1943 р. по Петриківському, Новомосковському та Гальбштадському 

гебітах план здачі молока складав 650 л від однієї фуражної корови (ДАДО. Ф. Р-

2311. Оп.2. Спр.43. Арк.17) [378], (ДАДО. Ф. Р-2567. Оп.1. Спр.1. Арк.25) [379], 

(ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.109. Арк.15–15 зв.) [380]. При цьому окупаційна 

влада встановлювала не тільки норму здачі, а й базову жирність молока – 3,8% 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.198) [381].  

Отже, селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» у другій половині 1941 

р. повинні були здати в заготівлю від однієї корови близько 300 л молока за 
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квартал, у 1942 р. вже 600 – 720 л молока, а в 1943 р. річний план по молоку на 

одну корову складав близько 650 л. За весь період окупації «нові господарі» в 

таки спосіб планували «заготовити», переробили та вивезли з генеральної округи 

«Дніпропетровськ» значну кількість молочної продукції.  

До речі, «потурбувалися» окупанти у 1942 р. й про місцеве населення, яке не 

мало змоги, з різних на те причин, здавати молоко на відведені пункти прийому. 

Наприклад, згідно з розпорядженням Дніпропетровського обласного бюро 

заготовок, якщо власники корів мешкали більш як за 10 км від найближчого 

приймального молоко-пункту, або його було зруйновано, то замість кожних 20 

літрів молока, що підлягали обов’язковій здачі, дозволялося здавати «1 кг 

селянського або 0,850 грамів топленого масла» (ДАДО. Ф. Р-2573. Оп.1. Спр.1. 

Арк.120) [382]. 

Із документів зрозуміло, що основна маса молока, зібраного в населення 

«молочними районними конторами», відправлялася на молокозаводи генеральної 

округи «Дніпропетровськ», де з нього виготовлялася молочна продукція: 

вершкове масло та сири. Наприклад, на основі звіту керівника Запорізького 

об’єднання молочно-масляної промисловості тільки в першій половині 1943 р. з 

молока зібраного по Запорізькій (райони – Запорізький, Ново-Миколаївський, 

Оріховський, Василівський, Гуляйпільський, Ново-Златопільський, 

Михайлівський) та Бердянській (Осипенківський, Ногайський та Андріївський 

райони) молочній конторі було виготовлено вершкового масла – 134 843 кг, сиру 

– 56 279 кг, в тому числі топленого сиру – 5 447 кг (ДАЗО. Ф. Р-1435. Оп.1. 

Спр.74. Арк.16) [383]. З молока, зібраного за півроку в десяти районах 

генеральної округи «Дніпропетровськ», було виготовлено близько 196 569 кг 

молочної продукції. Тож середній показник по одному району складає приблизно 

19 657 кг, а з 44 районів – більше 864 908 кг молочної продукції. Відтак можна 

припустити, що за рік окупації «нові господарі» отримали близько 1 729 816 кг 

вершкового масла та різних сирів, а з 1941 і до початку 1944 рр. – більш як 3 400 

000 кг! Зауважимо, що вся ця молочна продукція йшла як військам Вермахту, так 
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і населенню Німеччини. У вільному продажі в торгівельній мережі на теренах 

генеральної округи «Дніпропетровськ» такої молочної продукції не було. 

Документи свідчать, що, попри усю суворість окупаційної влади щодо 

виконання завдань із заготівлі молока, десятків приписів і брутальність поведінки 

заготівельників, селяни генеральної округи «Дніпропетровськ», цю так звану, 

«заготівельну» молочну кампанію почасти намагалися саботувати: вони 

намагалися зривати планові поставки по молоку, якими окупанти обкладали їхніх 

корів, затягували його здачу, здавали в заготівлю молоко низької якості тощо. 

Звідси й поява низки розпоряджень, які місцеві старости отримували згори для 

виправлення ситуації. Так, на початку 1942 р. Запорізька сільськогосподарська 

інспекція зобов’язала місцеву владу скласти списки власників корів для того, щоб 

згодом штрафувати селян, або конфісковувати їхню худобу за невиконання плану 

по молоку (ДАЗО. Ф. Р-1640. Оп.1. Спр.1. Арк.41) [384]. Окупаційна влада Ново-

Миколаївського району в тому ж році також погрожувала покарати місцевих 

селян, зазначаючи наступне: «… особи які не здають молоко будуть рахуватися як 

зривники Молокопоставки, і будуть покарані згідно Військового часу, цебто за 

військовим законом» (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.611. Арк. 11) [385]. У першій 

половині 1942 р. сільські старости Криворізького гебіту, керуючись вказівками 

окупаційної влади, повинні були «всилити» здачу молока на заготівельні пункти 

(ДАДО. Ф.Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.198) [386]. А за невиконання селянами плану 

по молоку німецький сільськогосподарський комендант Перещепинського району 

наказав місцевій окупаційній владі Герасимівської сільської управи відібрати в 

«порушників» одинадцять корів та відправити їх на громадську ферму (ДАДО. Ф. 

Р-3235. Оп.2. Спр.18. Арк. 47) [387]. 

Населення чинило певний спротив не тільки щодо плану здачі молока, але й 

відносно його якості. Про це промовисто свідчить, скажімо, наказ № 76 

коменданта Васильківської сільськогосподарської районної управи 

Синельниківського гебіту, що з’явився 7 липня 1942 р. У ньому зазначалося 

наступне: «Замість того, щоб чесно і сумлінно виконувати свої обов’язки перед 

державою, допомагаючи Німецькій Армії відбудовувати народне господарство, 
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своєчасно виконувати план молокоздачі, деякі громадяни займаються 

обдурюванням і шахрайством. Доставляють на молочні пункти замість цілого 

молока, молоко дуже низької якості, віяне або з знятим вершком». Після 

проведеного аналізу молока на молочному пунктів було встановлено, що воно 

«має жирність від 0,0 до 1,4». Тому старостам та старшинам громадських 

господарств наказувалось посилити контроль по перевірці молока. «У громадян 

громгосподарства «Жовтий Колос» Васильківської сільської управи Сергійчика 

Андрія, Носач Лукії, Тараненка Тимофія, Морозова Левка, які вносили молоко із 

жирністю нижче 1,5 % та громадянки Х. Кобзар, старостам сільських управ корів 

вилучити і передати на громадське господарство «Жовтий Колос»», - 

констатувалось в документі. Покарання, винесене комендантом, було вкрай 

суворим і, загалом, прирікало такі родини на голод. Однак, окупаційні органи на 

цьому не зупинилися. В §3 цього документа зазначалося, що селяни які здали 

молоко «з жирністю менше 2,5%» повинні бути оштрафовані на 500 карбованців 

кожного; мало того, в §5 йшлося про те, що й надалі будуть вживатися більш 

суворі міри покарання (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.10. Арк.23) [388].  

Такого ж штибу і змісту розпорядження видавалися й у 1943 р. по інших 

районах генеральної округи «Дніпропетровськ», що свідчить про неефективність 

заходів окупантів щодо поліпшення якості молока, яке здавали селяни, та певний 

спротив заготівельній політиці зі сторони селян. Так, у 1943 р. відділ постачання 

сільського господарства (сектор заготовок) при генеральному комісаріаті округи 

«Дніпропетровськ» видав обіжник № 20, який був адресований і розісланий 

районним та окружним бюро заготовок, окружним комісарам, обласним і 

окружним сільськогосподарським керівникам та управлінню державними 

господарствами. Зокрема, в цьому циркулярі окупаційні органи не залишили поза 

увагою й питання, щодо якості молока, яке власники корів здавали в заготівлю. З 

цього приводу приймались жорсткі заходи, вони передбачали встановлення 

строгого контролю за додержанням жирності молока, а у випадку виявлення 

порушників окупанти наказували «…у винних в фальсифікації молока відбирати 

корів…» (Ф. Р-2543. Оп.1. Спр.4. Арк.2) [389]. 
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Таким чином, усі ці документи свідчать не лише про визиск з сільського 

населення та тиск на нього, але і про жорстокий контроль, який запроваджували 

нацисти на селі і, зокрема, в ході збирання молока. Проте «новим господарям» не 

завжди вдавалося отримати заплановану його кількість і якість, що пояснюється 

обтяжливим планом по молоку, небажання селян коритися, віддавати за безцінь 

свою продукцію тощо. Незважаючи на погрози, штрафи та конфіскації корів були 

випадки, коли селяни зривали плани молокопоставки чи здавали в заготівлю 

молоко з низьким вмістом жиру. Тож, можна з впевненістю констатувати той 

факт, що економічний спротив у селах генеральної округи «Дніпропетровськ», 

нехай і незначний, але мав місце. І це попри те, що окупанти почасти оплачували 

грішми селянам за здане молоко. Як постає із низки документів, скажімо, по 

Оріхівському маслозаводу ціна на молоко, яке вони закупляли в селян складала 

0,7 крб. за один літр (ДАЗО. Ф. Р-1714. Оп.1. Спр.1. Арк.1) [390]. Проте вартість 

такої продукції була значно занижена і не відповідала тодішній реальній ціновій 

політиці, з цим фактом, зокрема, і пов’язане небажання селян віддавати фактично 

задарма власну молокопродукцію. 

Встановили «нові господарі» генеральної округи «Дніпропетровськ» і 

обов’язковий план поставок м’яса тварин з селянських приватних господарств. 

Зокрема, місцеві селяни повинні були продавати заготівельним організаціям не 

менш як «50% живої ваги свиней» (за заниженою ціною), а частину м’яса забитої 

тварини залишити собі. І це була норма, закріплена відповідним розпорядженням 

окупаційної влади. Одне з таких (типове за змістом для всієї округи) вийшло з 

канцелярії Апостолівської районної управи 21 листопада 1941 р. і містило в собі 

вказівки про обов’язковий податок м'ясом – «здачу державі 50% живої ваги 

свиней». Одночасно в цьому ж документі окупаційна влада, ще й попереджала 

селян про заборону забою тварин без відома органів влади. Завдяки таким 

заходам вони прагнули не допустити випадків самостійного забою тварини 

власником та приховування таких «несанкціонованих» забоїв. Тому у зв’язку з 

ухвалою від 20 листопада 1941 р. районна управа наказувала: «Самостійний забій 



131 
 

 
 

тварин (тобто, без дозволу окупаційної влади – авт.) заборонити» (ДАДО. Ф. Р-

2311. Оп.1. Спр.2. Арк.285) [391].  

У результаті злочинної податкової політики окупантів шляхом пограбування 

місцевого населення через систему районних заготівельних контор тільки з 

жовтня 1941 р. по 15 вересня 1942 р. шістнадцять Запорізьких скотобаз 

генеральної округи «Дніпропетровськ» «закупили» в населення 4 376 голів 

свиней, загальна вага яких становила 4 020,5 центнерів (ДАЗО. Ф. Р-1435. Оп.1. 

Спр. 74. Арк.31) [392] (див. додаток В. 3.5.). А П’ятихатська заготівельна контора, 

з осені 1941 р. до 20 листопада 1942 р., «заготовила» в такий спосіб 4 338 голів 

свиней (ДАДО. Ф. Р-3467. Оп.1. Спр.3. Арк. 230) [393]. Восени 1942 р. селяни 

Олександрівської сільської управи Широківського району Криворізького гебіту, 

лише за два дні (02.10 та 31. 11) змушені були «продати» заготівельникам 32 свині 

загальною вагою 2701 кг (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.2457. Арк.26, арк.27) [394]. 

За період окупації (1941–1943 рр.) з трьох районів (Васильківського, 

Томаківського та Юріївського) «заготівельники» вивезли 5004 голів свиней 

(ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.113. Арк. 1) [395], (ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.184. 

Арк. 10-15, арк. 19-24, арк.26-29, арк.30-49, арк.50-70, арк.71-79, арк.127) [396], 

(ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп.3. Спр.238. Арк.155) [397]. Тож, на основі цих 

типових прикладів нами виведено формулу ((5004/3)×44). Якщо 5 004 голів 

свиней поділити на 3 (райони) і результат помножити на 44 

сільськогосподарських районів, які входили до генеральної округи 

«Дніпропетровськ», то отримаємо результат – більше 70 тис. голів свиней, яких 

окупанти вивезли з цього регіону в 1941–1943 рр. А якщо додати, що ще й у січні-

лютому 1944 р. в правобережних районах окупанти грабіжницьки «зачищали» 

села і все награбоване тотально вивозили, то можна припустити, що за всі місяці 

окупації вони вивезли майже 80 тис. голів свиней, середньою вагою 100 кг кожна. 

В підсумку можна дійти висновку: з території генеральної округи 

«Дніпропетровськ» окупаційна влада вивезла близько 8 тис. т свинини.  

Одночасно окупанти встановлювали й ретельний контроль за селянськими 

господарствами, власники яких вирощували поросят. У генеральній окрузі 
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«Дніпропетровськ» було розроблено та запроваджено спеціальну схему, за якою 

селяни мали право продати чи купити порося. Як приклад, на території 

Павлоградської сільськогосподарської округи навесні 1943 року за приростом 

поросят та їх продажем слідкували коменданти районного сільськогосподарського 

та опорних пунктів, розташованих на території сіл. Вони зобов’язували власників 

племінних тварин, занесених до списків, відповідати за те, щоб всі народжені 

поросята протягом 8-ми днів були зареєстровані у зоотехніка місцевого опорного 

пункту. Коли тварини досягали 4-х тижневого віку, зоотехнік реєстрував їх в 

районному казначействі першого числа щомісяця. Ті, в свою чергу, передавали ці 

відомості одним списком та відправляти його до 5-го числа кожного місяця в 

окружну сільськогосподарську комендатуру. Покупці поросят могли придбати 

тільки тоді, коли мали на руках покупне свідоцтво з підписом та печаткою 

окружного сільськогосподарського коменданта, видане опорним пунктом. У 

ньому зазначалося прізвище господаря тварини, кількість поросят, що 

продавались, номер цього свідоцтва та прізвище покупця. До речі, власнику 

племінної свині окупаційна влада дозволяла залишити лише одне порося. 

Покупне ж свідоцтво, після придбання поросяти покупцем, потрібно було віддати 

зоотехніку опорного пункту (ДАДО. Ф. Р-2538. Оп.2. Спр.5. Арк.4) [398]. Такий 

контроль зводив до мінімуму приховування тварин селянами від окупантів і, 

практично, унеможливлював в майбутньому без дозволу влади продаж чи забій 

дорослих тварин. 

Окупаційна цивільна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» 

примушували селян здавати на м'ясо і велику рогату худобу відповідних 

стандартів. Тож у 1942 р. на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» 

окупантами були встановлені вагові параметри заготівлі тварин: велика рогата 

худоба на м'ясо приймалася вагою не менш як 300 кг (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. 

Спр.136. Арк.196) [399]. Щоправда, ці норми в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» не зовсім виконувалися. Про що свідчить вказівка 

Михайлівської заготівельної скотобази гебіту «Гальбштадт», на основі якої 

керівник колгоспу «ім. П. Кірова» вже 7–8 квітня 1942 р. повинен був зібрати в 
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місцевих селян і здати в заготівлю «3 голови рогатого скота», вага ж кожної 

тварини, яка приймалася до здачі, встановлювалася в межах 150–180 кг (ДАЗО. Ф. 

Р-1456. Оп.1. Спр.450. Арк. 6) [400]. А в грудні 1942 р. до «приймального пункту» 

громадського господарства «Зелений клин» Балківської сільської управи 

Василівського району місцеві селяни змушені були здати в заготівлю 5 голів 

худоби, загальною живою вагою 1 805 кг. Була серед них, у тому числі, і велика 

рогата худоба, вагою менш як 300 кг (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.108. Арк.2) 

[401]. Така ж податкова схема діяла і в громадському господарстві «Перемога» 

Герасимівської сільської управи Перещепинського району Новомосковського 

гебіту. Тут в березні 1943 р. «заготівельники» планували «заготовити» 10 корів, 

встановлювалася й середня вага тварини – 280 кг (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. 

Спр.180. Арк.114) [402], а Магдалинівська заготівельна скотобаза Петриківського 

гебіту «закупляла» в населення велику рогату худобу вагою від 200 кг (за голову) 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.43. Арк.11) [403]. Отже, встановлені окупаційною 

цивільною владою генеральної округи «Дніпропетровськ» закупівельні вагові 

норми (від 300 кг) великої рогатої худоби на практиці не виконувалися: вага 

худоби, яку окупаційні заготівельники примусово «закупляли» в селян, була 

майже в двічі меншою від офіційно встановленого вагового цензу. 

Восени 1943 р. план м’ясоподатку для населення зазнає змін. Про що й 

свідчать чисельні документи й, зокрема, повідомлення інспектора 5-ї 

сільськогосподарської дільниці, розташованої в селищі Новоселівці 

Криничанського району, яке він адресував старостам сільських управ. Один з 

таких нових планів на початку вересня 1943 р. отримав і староста Степанівської 

сільської управи. У документі зазначалося, що в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» «з 1.09.1943 р. по 31.08.1944 р. вводиться нова система 

м’ясопоставки» з індивідуальних господарств колгоспників та одноосібників. 

Зокрема, селяни, що виконували трудову повинність в громадських 

господарствах, повинні були здати не менш як 160 кг м’яса тварин живою вагою. 

Приватні двори, що мали землі від 1 га і вище, окупаційна влада зобов’язувала 

здавати в м’ясопоставку також не менше 160 кг живої ваги худоби. Селянське 
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одноосібне господарство, що мало землі від 0,5 до 1 га – 80 кг м’яса, а ті, в яких у 

приватному користуванні було від 0,5 га до 0,3 га, повинні були здати 50 кг. Якщо 

ж родина обробляла 0,3 га або землі у них взагалі не було, проте свиней вони 

мали, то для забою тварини треба було отримати дозвіл від окупаційної влади. 

Крім того, вага свині, що призначалася до здачі, установлювалася не менш як в 

100 кг, а «рогата худоба живою вагою не менш як 200 кг» (ДАДО. Ф. Р-2276. 

Оп.1. Спр.922. Арк.29) [404]. На перший погляд здається, що окупаційна цивільна 

влада генеральної округи «Дніпропетровськ» цим розпорядженням зменшувала 

план обов’язкової здачі («продажу») м’яса заготівельним конторам. Проте, якщо 

ретельно підрахувати, то селянин повинен був щороку здавати близько (а той 

більше!) 300 кг м’яса тварин в живій вазі (не менш як 100 кг свиню та велику 

рогату худобу вагою від 200 кг). Таким чином, кожен селянський двір і кожне 

село генеральної округи «Дніпропетровськ» у 1943 р. повинне було виконати 

річний план по м’ясу здавши до заготівельних контор сотні центнерів м’яса 

свиней та великої рогатої худоби. 

До того ж, у генеральній окрузі «Дніпропетровськ» закупівельна ціна на 

велику рогату худобу напряму залежала від її ваги: оплата за одну голову до 300 

кг здійснювалася з розрахунку 70 копійок за 1 кг, а вагою від 300 кг – 90 копійок 

(ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.108. Арк. 2) [405]. Тож продавши тварину вагою 150 

кг селянин отримував 105 крб., а за 300 кг – 270 крб.. Заниження ж вагового цензу 

на закупку великої рогатої худоби призводило до того, що власник, не 

дочекавшись приросту тварини у вазі, змушений був її продати і виконати 

обов’язковий план здачі в заготівлю м’яса. Таким чином, по-перше, селянин 

втрачав на кожному кілограмові 20 коп., а здавши 150-ти кілограмову тварину, 

замість того, щоб вигодувати її до відповідної кондиції (300 кг), він 

недораховувався вже 165 крб. По-друге, встановлена закупівельна ціна на тварин 

не відповідала тодішній реальній ринковій ціні на м'ясо і тому, так звана 

«закупівля» худоби в населення насправді була прикриттям відвертого цинічного 

пограбування селян генеральної округи «Дніпропетровськ». 
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З метою підняття показників «заготовки» м'яса великої рогатої худоби 

окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» вдалася до методів 

«вибраковки» та конфіскації корів. Зазвичай цей відвертий грабунок селян 

відбувався за єдиним, добре спланованим «сценарієм»: корів цілеспрямовано 

вибраковували і відправляли на м'ясозаготівельні пункти. При цьому, серед таких 

часто-густо потрапляли цілком здорові тварини, але задля виконання плану м'ясо-

здачі їх вибраковували. Наприклад, восени 1942 р. такі «ветеринарні огляди» 

проходили в громадських господарствах «Перше травня» Бабайківської сільської 

управи Царичанського району (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр.2425. Арк.25) [406] та 

ім.Петровського Новопетровської сільської управи Петриківського гебіту (ДАДО. 

Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.51) [407]. Як у першому, так і у другому випадках 

окупаційна влада діяла за однаковою схемою: селяни повинні були на 12-ту 

годину дня звести всіх корів на заготівельний двір для огляду комісії по 

вибраковці.  

Конфіскації також підлягали корови, власники яких вчасно не виконали 

молокопоставку чи відмовлялися використовувати своїх корів на сезонних 

сільськогосподарських роботах. Так, навесні 1943 р. окупанти конфіскували в 

селян громадського господарства «Поляна» Пологівського гебіту 7 голів великої 

рогатої худоби (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.956. Арк. 101) [408]. 

Слід зазначити, що шляхом вибраковки та конфіскацій тільки 

Петропавлівське районне заготівельне бюро генеральної округи 

«Дніпропетровськ» з 1 січня по 1 липня 1943 р. «заготовило» в м'ясопоставку 549 

корів (ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. Спр.1. Арк.67) [409]. Тобто, за шість місяців 1943 

р. тільки у Петропавлівському районі окупанти отримали більш як 1000 ц м’яса в 

живій вазі (1 корова × 200 кг). До того ж, як свідчать архівні джерела за час 

окупації (1941–1943 рр.) «заготівельники» в такий же спосіб зібрали в населення 

Ново-Миколаївського району Запорізького гебіту 800 голів худоби (ЦДАВО 

України. Ф. 4620. Оп.3. Спр.238. Арк.51) [410], Томаківського району 

Нікопольського гебіту – 3 066 голів (ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.184. Арк. 10-15, 

арк. 19-24, арк.26-29, арк.30-49, арк.50-70, арк.71-79, арк.127) [411], 3398 – у селах 
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Васильківського району Синельниківського гебіту (ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. 

Спр.113. Арк.1) [412] і 5 799 – в селян Юр’ївського району Павлоградського 

гебіту (ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп.3. Спр.238. Арк.155) [413], а загалом по 

чотирьох районах – 13 063. Таких районів у генеральній окрузі було 44, тож 

можна припустити ((13 063 / 4)×44), що «нові господарі» генеральної округи 

«Дніпропетровськ» протягом 1941–1943 рр. на початку 1944 р., в такий спосіб, 

«заготовили» близько 143 693 голів худоби. 

Стосовно телят, що знаходились у власності місцевих селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ», то і їх окупанти також не залишили поза увагою. 

Зазвичай молодняк великої рогатої худоби перебував під суворим контролем 

місцевої окупаційної влади, тому населенню категорично заборонялось продавати 

цих тварин приватним особам. Наприклад, в циркулярі №2 від 24.03.1942 р. 

Петриківської окружної комендатури виключення робилося тільки для продажу 

телят в громадське господарство за ціною 66 крб. 50 коп. за голову. І то лишень, 

якщо на момент продажу теляті виповнилось 3 місяці, а його вага становила не 

менше як 60 кг (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.281 зворот) [414]. Отже, в 

окупацію селянські родини, які не мали великої рогатої худоби, позбавлялись 

права на придбання молодняка в майбутньому. Така політика «нових господарів» 

вкотре доводить, що німецька окупаційна влада всіма силами намагалася 

«вичавити» з аграрного сектора якнайбільше сільгосппродукції та взагалі не 

планувала покращувати матеріальне становище місцевих селян. 

Крім плану поставок худоби із селянських приватних господарств 

генеральної округи «Дніпропетровськ», окупанти вже восени 1941 р. зобов’язали 

селян здавати до заготівельних контор і домашню птицю. Так, окупаційна влада, 

яку представляло Дніпропетровське господарське командування, наказала 

місцевому населенню, починаючи з кінця листопада та включно до кінця грудня 

1941 р., здати з двору «1/2 куриці, себто, на кожні два двори – одну курицю» 

(ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.22) [415].  

У наступні два роки окупації схема заготівлі курей по районах була схожою: 

селяни повинні були здавати домашню птицю в заготівлю поквартально. 
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Наприклад, в останньому кварталі 1942 р. місцеве населення Царичанського 

району Петриківського гебіту здавало в заготівлю по 3 курки з двору (ДАДО. Ф. 

Р-3235. Оп.1, Спр.2425. Арк.82) [416]. У першому кварталі 1943 р. кожен 

селянський двір Перещепинського району Новомосковського повинен був здати в 

заготівлю 2 куриці (ДАДО. Ф. Р-3235. Опр.2. Спр.180. Арк.166) [417]. А річний 

план на 1943 р. по Павлоградській окрузі становив 7 курок (з одного селянського 

двору). На початку 1943 р. Петропавлівське районне заготівельне бюро отримало 

від Павлоградського окружного заготівельного бюро річний план заготівлі курей 

у населення району: 23 946 штук (ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. Спр.1. Арк.86) [418]. 

Тож, протягом 1941–1943 рр. кожне селянське приватне господарство (тобто, 

кожен селянський двір) генеральної округи «Дніпропетровськ» повинне було за 

рік «продати» заготівельним конторам більш як півтора десятка курей, а один 

район – більше декількох десятків тисяч курей.  

Про масштаби ж заготівлі курей по всій генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» свідчать такі факти. Так, тільки до Токмацької 

райспоживспілки в IV кварталі 1941 р. надійшло 1 028 штук птиці. У першому ж 

кварталі 1942 р. Оріхівська райспоживспілка заготовила 8 743 курей, Пологівська 

– 5 835, Токмацька – 3 520 та Софіївська – 7 365 штук курей (ДАЗО. Ф. Р-1660. 

Оп.1. Спр.6. Арк. 3, арк.4, арк. 5, арк.10 ) [419]. В 1942 р. кампанія по заготівлі 

курей продовжувалася. Так, тільки в першому кварталі 1942 р. чотири 

райспоживспілки вилучили в селян генеральної округи «Дніпропетровськ» під 

приводом заготівлі 25 463 штук курей, а таких заготівельних контор на теренах 

генеральної округи налічувалося 44. За нашими розрахунками в першому кварталі 

1942 р. окупанти вірогідно могли «закупити» в селян генеральної округи більш як 

280 тис. штук домашньої птиці, а за весь рік заготівельні контори мали 

можливість отримати (і напевне таки отримали) більше 1млн курей. Враховуючи 

той факт, що «закупівля» здійснювалася протягом щонайменше трьох років, то 

окупанти, таким чином, вилучили у селян округи більше 3 мільйонів штук 

домашньої птиці. 
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До речі, з осені 1941 року селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» 

змушені були здавати в заготівлю ще й яйця курей. Наприклад, вже на початку 

жовтня 1941 р. окупаційна влада примусила селян Васильківського району 

Синельниківського гебіту щотижня здавати «до кладової свого колгоспу» по 5 

штук курячих яєць з двору (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.148. Арк.29) [420]. За 

нашими підрахунками, в жовтні селяни за місяць повинні були віддати, крім 

усього іншого, близько 20 куриних яєць із свого підсобного господарства. Проте 

вже наприкінці листопада 1941 р. Дніпропетровське господарське командування 

розповсюдило по окрузі наказ, на основі якого вже з грудня цього ж року (з 

огляду на зимовий період) кожне селянське (приватне) господарство повинне 

було здати по 15 штук яєць з двору (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.22) [421]. 

Яйцеподатком окупанти обкладали практично всі селянські двори 

Дніпропетровської округи і у наступному 1942 р. На основі архівних документів 

встановлено, що на теренах П’ятихатського району окружне бюро заготівлі 

вимагало від населення здавати яйця, як у першому так і в другому кварталі 1942 

р., по 90 штук від кожного селянського двору (тобто, 30 штук яєць – щомісяця 

(ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.31) [422]. У першому кварталі 1943 р. 

селяни Петриківського гебіту також зобов’язані були щомісяця поставити до 

заготівельних контор по 30 штук яєць з двору (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.43. 

Арк.8) [423]. Схожий план заготівлі яєць доносила окупаційна влада Хортицького 

гебіту, яка розпорядженням № 123 від 23.03.1943 р. надала всім керівникам 

общин план заготівлі яєць на десять місяців (січень-жовтень 1943 р.): по 300 штук 

яєць з кожного двору, тобто, щомісяця – 30 штук яєць (ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. 

Спр.2. Арк.52, арк.16) [424]. Отже, місячні норми здачі в заготівлю курячих яєць 

селянами генеральної округи «Дніпропетровськ» восени 1941 р. коливалися в 

межах від 15 до 20 штук з двору, а у 1942–1943 рр. – 30 яєць. 

Утім, ці плани селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» не завжди 

виконували вчасно, а тим більше на 100%. Наприклад, в громадському 

господарстві «Долина Праці» Ново-Миколаївського району Запорізького гебіту 

населення заборгувало за ІІІ-й квартал 1942 р. 1 540 штук яєць. У зв’язку з цим 17 
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серпня поточного року бургомістр в категоричній формі зобов’язав керівника 

господарства негайно виявити осіб, що не виконали план (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. 

Спр.638. Арк.28) [425]. Така тенденція недовиконання плану була властива 

багатьом господарствам округи. У Чернігівському районі Пологівського гебіту, 

скажімо, встановлений окупаційною владою на ІІІ-й квартал 1942 р. план було 

виконано тільки на 77%, Оріхівська районна споживча кооперація у 1942 р. не 

добрала 8%, а Ново-Златопільська райспоживспілка за 9 місяців 1942 р. 

недоотримали 26,5 % продукції (ДАЗО. Ф. Р-1660. Оп.1. Спр.6. Арк.27, арк.29, 

арк. 30) [426]. До того ж, згідно Хортицької сільськогосподарської інспекції на 

кінець травня 1943 р. план заготовки яєць по району було виконано тільки на 40% 

(ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк. 137) [427]. Тож, аналіз документів дає 

підстави сказати, що у 1942–1943 рр. непосильний яйцеподаток в генеральній 

окрузі «Дніпропетровськ» виконувався селянами приблизно на 60–80 %, але 

навіть за таких умов окупанти отримали з сіл генеральної округи 

«Дніпропетровськ» мільйони штук яєць і направляли їх на «прокорм» свого 

війська та цивільного населення Райху.  

Все ж окупаційні заготівельні контори генеральної округи 

«Дніпропетровськ» під прикриттям заготівельної кампанії зуміли забрати із 

селянських дворів і «заготовити» величезну кількість курячих яєць. Досить 

сказати, що тільки до Токмацької райспоживспілки в першому кварталі 1942 р. 

надійшло яєць у кількості 157 955 штук, до Оріхівського – 240 250, 

Михайлівського – 278 216. Тож райспоживспілки тільки за перший квартал 1942 

р. вилучили у селян Токмацького, Оріхівського, Михайлівського та Софіївського 

районів 898 371 яйце. У третьому ж кварталі 1942 р. по Чернігівському району 

Пологівського гебіту було заготовлено 162 845 штук яєць, Оріхівському – 552 

795, Велико-Токмацькому – 38 966, а загалом по трьох районах – 754 606 яєць. 

Селяни Ново-Златопільського району тільки за три квартали 1942 р. віддали в 

заготівлю 507435 яєць (ДАЗО. Ф. Р.1660. Оп.1. Спр.6. Арк.5, арк.4, арк.6, арк.27, 

арк.29, арк.48, арк.30) [428]. Але ж заготівлею яєць окупаційна влада займалася 

протягом чотирьох кварталів 1942 р., тож сумарно це не на сотні тисяч, а 
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мільйони яєць, які було зібрано (а по-суті пограбовано!) в селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ» за один окупаційний рік, і це при тому, що план не 

завжди виконувався стовідсотково. Масове вилучення яєць в селах генеральної 

округи «Дніпропетровськ» призвело до того, що всі роки окупації яйця на ринках 

у вільному продажу були у постійному дефіциті і коштували дуже дорого. Це 

помітно збіднило й без того вбогий асортимент продуктів харчування для усіх, 

хто жив під окупантами. А надто, міського населення. 

Запроваджувався німецькою окупаційною владою генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і накладався на селян обов’язковий план заготівлі шкір, хутра 

та різної утильсировини. При цьому така заготівля жорстоко регламентувалася. 

Ілюстрацією до цієї тези є, скажімо, розпорядження по Ново-Миколаївській 

районній управі від 02.01.1942 р., якою вимагалося від населення, щоб забій 

худоби та здача шкір в обов’язковому порядку супроводжувався за 

встановленими окупаційними органами влади правилами, а саме: а) забій всієї 

рогатої худоби, як великої рогатої, так дрібної рогатої і свиней відбувається лише 

на скотобійні; б) забій худоби дозволяється лише після ветеринарного огляду; в) 

зняту шкіру, як з великої рогатої худоби, так і дрібної рогатої худоби і свиней, 

здають державі через заготовачів, або через скотобійні; г) за прийняту шкіру 

виплачується та ціна, яка була встановлена «в заготживсировині». Крім того, 

колгоспи, державні господарства, а також приватні особи зобов’язані були 

протягом семи днів здати в найближчі заготівельні пункти всі наявні шкіри. 

Окупаційна влада суворо забороняла селянам самостійно обробляти шкіру та 

виготовляти з неї шкіряні вироби. У свою чергу, старости сільських управ та 

допоміжна поліція повинні були слідкувати за виконанням розпорядження 

(ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.7) [429]. 

Споживчі кооперативи генеральної округи «Дніпропетровськ», які 

безпосередньо долучалися до заготівельної кампанії, в середині червня 1942 р. 

отримали від Дніпропетровського Центрального бюро плани по заготівлі шкіри. 

Так, один з таких планів, який налічував 30 одиниць продукції (див. додаток В. 
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3.6), до кінця 1942 р. повинна була виконати і Петропавлівська районна споживча 

кооперація (ДАДО. Ф. Р-2543. Оп.1. Спр.1. Арк.117) [430]. 

Загалом, окупаційна влада «вигрібала» в населення чимало хутра та шкір. До 

речі, вони заготовляли хутро не тільки свійських тварин, а й дичини. Про це 

свідчить, скажімо, звіт начальника П’ятихатського районного бюро заготівель п. 

Білашова складений по формі №2 та адресований до Дніпропетровського 

центрального заготівельного бюро. Так, тільки в другому кварталі 1943 р. у 

П’ятихатському району було зібрано 33 082 одиниць хутра та шкір: «Дрібні звірі - 

15661 штук, в тому числі: кроти - 36, хом’яки – 44, криси – 76, кролі – 19, тхори – 

19, зайці – 1, козлики – 2, ховрахи – 15461; великі звірі – 29 штук – виключно 

жеребки; смушки – 566 штук, в тому числі: трясок (шкіра ягняти у віці від одного 

до чотирьох місяців. – авт.) – 136, лямок (шкіра ягнят тонкорунних, 

напівтонкорунних порід овець. – авт.) – 74, мерлушка (різновид каракулю. – авт.) 

– 7, смушки – 349; шкіри свиней – 602 штуки» (ДАДО. Ф. Р-2581. Оп.1. Спр.5. 

Арк.34) [431]. Така ж «заготівля» проходила щороку, протягом чотирьох 

кварталів. Якщо ж врахувати, що в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

існувало 44 таких районів як П’ятихатський, то виходить, що тільки за один 

окупаційний рік заготівельні організації генеральної округи «Дніпропетровськ» 

зуміли заготовити мільйони штук хутра та шкір різних тварин. 

Якщо ж населення не здавало шкіру добровільно, то окупаційна влада 

вдавалася до обшуків, конфіскацій та штрафів. Так, за розпорядженням інспекції 

П’ятихатського сільськогосподарського управління в лютому 1942 р. сільським 

старостам «пропонувалося» скласти комісію, яка «при участі поліції повинна до 

22 лютого поточного року перевірити всі двори і забрати всі свинячі шкіри від 

забитих свиней». Крім того, «всі шкіри колгоспа – скотські, свинячі, смушки та ін. 

також повинні бути здані теж до 25 лютого». Реквізовані шкіри зважувались і 

доставлялися до П’ятихатської заготівельної бази. Задля попередження випадків 

саботування місцевим населенням даного розпорядження, окупанти надавали 

сільським старостам відповідні інструкції: «Осіб, які забили свині після здачі 
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половини державі, але не зняли і не здали шкіри, ви повинні оштрафувати і гроші 

внести в Райфінвідділ» (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.102) [432]. 

Зауважимо, що цим перелік планів заготівлі не обмежився: окупанти окремо 

збирали ще й овечу вовну. Як постає із документів, зокрема, і Магдалинівського 

районного бюро заготівлі Петриківського гебіту, власники овець у 1942 р. повинні 

були здати в заготівлю по 1 кг 200 г вовни з тварини (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. 

Спр.43. Арк.14) [433], селяни Оріхівського гебіту – по 1 кг вовни з вівці (ДАЗО. 

Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.724. Арк.70) [434], а Пологівське сільське споживче 

товариство планувало отримати по 2 кг вовни з тварини (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. 

Спр.956. Арк.53) [435]. Отже, тільки у 1942 р. власник однієї вівці повинен був 

здати до заготівельної контори від 1 до 2-х кг вовни. 

До того ж, окупанти попереджали власників овець, що «за не здачу або 

утайку вовни винні будуть покарані за законами військового часу (ДАЗО. Ф. Р-

1456. Оп.1. Спр.724. Арк.70) [436]. У такий спосіб «заготівельники» практично 

унеможливлювали випадки ухиляння селян генеральної округи 

«Дніпропетровськ» від виконання плану по вовні. 

Не забувала окупаційна влада і про заготівлю меду та воску – досить цінної 

продукції та ще й під час війни. Наприклад, в розпорядженні Дніпропетровського 

центрального бюро заготівель (від 24 червня 1942 р.) йшлося про план та норми 

поставок меду. У документі, зокрема, мовою оригіналу наголошувалося, що 

«…кожен пасічник зобов’язаний здати через споживчу кооперацію на селі, не 

пізніше 21. 07. 1942 р., 7,5 кгр (кілограмів – авт.) чистого бджолиного меду від 

кожної бджолосім’ї. І отже, ви повинні срочно без всякої задержки з одержанням 

цього начислити кожному зокрема громадянину, що мав у власному користуванні 

бджоли за нижче поданою формою і надіслати в Районне бюро заготівель. Про 

нарахування плану меду повідомте кожного, зокрема, під розписку…» (ДАДО. Ф. 

Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.9) [437]. А от на Запоріжжі Пологівська райспоживспілка 

у 1942 р. вимагала від пасічників здати не менш, як 10 кг меду з бджолосім’ї 

(ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.956. Арк.53) [438]. Тож, як бачимо, районах 
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генеральної округи «Дніпропетровськ» норми здачі меду різнилися від 7,5 до 10 

кг на одну бджолосім’ю. 

Власники бджолосімей повинні були здавати ще й податок воском. Відтак, 

генеральний комісар Дніпропетровської округи наказ про збір воску адресував до 

всіх районних структур, а ті, в свою чергу, як це зробив Покровський окружний 

німецький комендант п. Шевіор, доводили господарствам вже цілком конкретні 

завдання. Як випливає з його наказу від 08.08.1943 р. «Про збір та здачу 

бджолиного воску» пасічникам Покровського та Межівського районів треба було 

залишити на пасіці воску, з розрахунку: «на стару бджолосім’ю – 400 гр.; на роя – 

1 кг; на природного роя – 100 гр», решта ж підлягала здачі. Крім того, окупаційна 

влада забороняла бджолярам вільний продаж воску. У випадку порушення наказу, 

продавець і покупець притягувались до карної відповідальності, а віск і штучна 

вощина вилучалися. Для введення строгого контролю за кількістю пасічників по 

району, як громадських господарств так і приватних бджолярів, уповноваженні 

громадських господарств зобов’язані були протягом 3-х днів надіслати про них 

відомості до районної управи (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.131. Арк.1) [439]. 

Отже, у 1941–1943 р. всі пасічники генеральної округи «Дніпропетровськ» 

перебували під суворим контролем у місцевої окупаційної влади. 

Одним з важливих елементів в економічній політиці німецької окупаційної 

влади генеральної округи «Дніпропетровськ» була й заготівля сухофруктів та 

городнього насіння. Як і в інших випадках заготівельної політики, окупанти 

розпочинали цю заготівельну кампанію з ретельного обліку селянських садків та 

городів і, таким чином, визначали план заготівлі садової та городньої продукції. 

Наведемо такий типовий приклад: у 1942 р. Апостолівське районне заготівельне 

бюро розіслало по сільських управах форму обліку фруктових дерев та кущів, які 

росли на території колгоспних та приватних садів району. Таким чином, кожен 

староста села повинен був до 01. 06. 1942 р. подати до районної управи звіт з 

наступними відомостями: назва дерев та кущів, площа яку вони займають (в 

гектарах) та вказати кому належить сад (колгоспний, державного чи 

індивідуального господарства) (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.121) [440]. А 
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вже у серпні 1942 року начальник Дніпропетровського окружного бюро 

заготівель п. Літау видав по області розпорядження, в якому не тільки зобов’язав 

місцеву владу взяття на облік всі плодоносні дерева, а й надав план здачі сушених 

фруктів в заготівлю. Як приклад, уповноважений громадського господарства ім. 

Будьонного Дніпропетровського гебіту повинен був до кінця року «забезпечити 

здачу сухих фруктів по 2 кг з кожного дерева» до заготівельної контори (ДАДО. 

Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.136. Арк.193) [441]. Такий же план (на 1942 р.) було 

встановлено і для власників фруктових дерев Ново-Миколаївського району: 

селяни повинні були здати до «споживчої кооперації» з кожного плодоносного 

дерева по 2 кг сушених фруктів (яблука, сливи, абрикоси, вишні-черешні та ін.). 

До того ж, «нові господарі» категорично забороняли селянам продаж лишків 

сухофруктів приватним особам (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.638. Арк.17) [442]. 

Тобто, селяни повинні були всю фруктову сушку здавати виключно до 

«споживчих контор». 

План по заготівлі сухофруктів місцеве населення отримувало і у 1943 р. За 

свідченням архівних документів у середині липня 1943 р. 148 селянських дворів 

Ново-Петрівської сільської управи Петриківського гебіту повинні були здати до 

заготівельного відділу 296 кг «кісточкових або семечкових в сушеному виді» 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.148.) [443]. Іншими словами – кожен 

селянський двір мав здати по 2 кг сухофруктів. 

Таким чином, окупаційна влада в селах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» брала на облік всі без винятку фруктові дерева, обкладала 

селян обов’язковим планом здачі фруктової сушки і нав’язувала населенню своє 

монопольне право на закупівлю сухофруктів. 

Під приводом узаконеної заготівлі окупанти проводили на теренах 

Наддніпрянщини також і політику тотального вилучення городніх овочів з 

селянських присадибних земельних наділів та полів. Про це свідчить один з 

десятків документів, скажімо, по Пологівській райспоживспілці: влітку 1942 р. 

посадник громадського господарства «Поляна» Ново-Миколаївського району 

отримав від цієї установи обов’язковий план здачі овочів «членами 
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громгосподарства (колгоспниками)». Згідно цього документу – «наказу шеф-

групи від 21/VI.1942 р. № 7-42» – на кожен селянський двір припадало до здачі 

200 кг картоплі, 50 кг столового буряка, моркви – 20 кг, 60 кг пізньої капусти, 

цибулі – 15 кг. Крім того, нацисти зобов’язали керівників громадських та 

державних господарств Пологівського гебіту здати до сільського споживчого 

товариства і всю вирощену на полях їхніх господарств картоплю (ДАЗО. Ф. Р-

1456. Оп.1. Спр.956. Арк.66) [444]. Слід зазначити, що загальний річний план (в 

центнерах) здачі овочів до Пологівської райспоживспілки, вирощеної селянами 

громадського господарства «Поляна» на присадибній землі, становив: буряка – 

140 ц, моркви – 35 ц, помідорів – 140 ц, огірків – 35 ц, цибулі – 28 ц. За своєчасну 

здачу продукції окупаційна влада обіцяла видавати населенню «окремі свідоцтва» 

за якими вони могли б «придбати різний крам, як то горілку, зажигалки та інші 

речі широкого вжитку» (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.956. Арк.53) [445]. Разом з 

цим Дніпропетровська окружна сільськогосподарська комендатура восени 1942 р. 

надіслала старостам сільських управ план здачі гарбузів з селянського приватного 

господарства: три гарбузи з городу, кожен – вагою 10 кг (ДАДО. Ф. Р-2567. Оп.1. 

Спр.1. Арк.39) [446]. Отже, кожен селянський двір генеральної округи 

«Дніпропетровськ» повинен здати до заготівельних контор десятки та сотні 

кілограмів власної городини і стовідсотково виконати встановлений німецькою 

окупаційною владою заготівельний план [447, с. 119–126]. 

До речі, у 1942–1943 рр. заготівельні контори приймали в селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ» продукцію за заздалегідь встановленими цінами. Так, 

Дніпропетровська окружна споживча спілка з лютого 1942 р. розповсюдила по 

сільських управах «Цінник заготівельних цін сільськогосподарської продукції». 

Зокрема, «заготівельники» за 1 ц картоплі повинні були заплатити селянам 12 

крб., капусти – від 4 крб. 40 коп.  до 7 крб., за десяток яєць – від 2 крб. 20 коп. до 

2 крб. 80 коп., а за 1 л молока від 0 крб. 15 коп. до 0 крб. 70 коп. До того ж, 

надавався й прейскурант заготівельних цін в розрахунку за 1 ц живої ваги тварин: 

велика рогата худоба - 1-й ґатунок – 410 крб., 2-й – 390 крб., 3-й – 360 крб., 4-й – 

320 крб., 5-й – 303 крб.; свині – 1-й ґатунок – 500 крб., 2-й – 480 крб., 3-й – 435 
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крб., 4-й – 395 крб.; вівці – 1-й ґатунок – 370 крб., 2-й – 355 крб., 3-й – 320 крб., 4-

й – 286 крб., 5-й – 265 крб. Здача тварин селянами повинна була відбуватися у 

спеціально відведених для цього місцях, тобто: «а) на пункти, на які худоба до 

цього часу доставлялася; б) найближчим місцевим кооперативам; в) в місця 

визначені німецькою військовою владою». До того ж, селянам категорично 

заборонялося продавати та, тим більше, проводити операцію обміну власної 

сільгосппродукції з іншими державними чи приватними організаціями (ДАДО. Ф. 

Р-2480. Оп.1. Спр.594. Арк.1–3) [448]. А вже в квітні 1942 р. голова 

облспоживспілки п. Наконечний надіслав до Криворізького районного 

споживчого товариства нову постанову заготівельних цін на овочі. Так, за одну 

тону зданої в заготівлю картоплі селянин мав отримати 170 крб. ( за 1 ц – 17 крб.), 

капусти – 110 крб. (за 1 ц – 11 крб.), буряка – 220 крб. (за 1 ц – 22 крб.), моркви – 

220 крб. (за 1 ц – 22 крб.) та цибулі – 715 крб. (за 1 ц – 71. 50 крб). Крім того, 

працівники райспоживспілки зобов’язані були щоденно звітувати «про рух 

плодоовочевої продукції» до обласної споживчої спілки (ДАДО. Ф. Р-2481. Оп.1. 

Спр.109. Арк.166) [449]. Тож з квітня 1942 р. відбувається незначне підвищення 

закупівельних цінової політики на овочі. Але якщо «цінник заготівельних цін» з 

лютого 1942 р. передбачав «закупку» в селян сільськогосподарської продукції в 

центнерах, то з квітня поточного року – у тоннах, що дає підстави стверджувати 

наступне: окупанти збільшили заготівельний план сільгосппродукції. 

У 1942 р. на основі розпорядження «Відділу постачання та сільського 

господарства» при райхскомісаріаті «Україна» було встановлено також «здаточні 

ціни на живу птицю на птахопунктах», яка приймалася від селян. Місцеве 

населення генеральної округи «Дніпропетровськ» також здавало таку продукцію і 

за один кілограм курчат чи качок отримували 4 крб. 90 коп., за один кілограм 

курей чи гусей – 4 крб. та 4 крб. 40 коп. – кілограм індиків (ДАДО. Ф. Р-2543. 

Оп.1. Спр.4. Арк.20) [450]. По-суті, така «закупка» на практиці дорівнювала 

відвертому пограбуванню, бо ціни на сільськогосподарську продукцію в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» були набагато нижчі від тодішніх 

ринкових цін і селянину треба було продати її сотні кілограмів, щоб взамін 
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купити (якщо пощастить) дефіцитний промисловий крам (сіль, цукор, одяг, взуття 

тощо). 

Селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» тільки після виконання 

заготівельних планів по сільгосппродукції отримували право продавати «лишки» 

на ринках. Більш того, «нові господарі» намагалися контролювати ринкові ціни. 

Так, в першій половині 1942 р. в усіх гебітах округи було розповсюджено 

прейскурант «Про найвищі ціни по риночній торгівлі». Цей нормативний 

документ вимагав від селян продавати кілограм яловичини за 7–7 крб. 80 коп, 

свинину за 3 – 14 крб. 50 коп. за кілограм (в залежності від якості м'яса), кілограм 

живої ваги качок, гусей та індиків – 10 крб., за літер соняшникового масла – не 

більше 12 крб. 50 коп, кілограм картоплі – до 0 крб. 40 коп., груші, яблука, сливи 

– від 1 до 3-х крб., 100 грамів господарського мила до 2 крб. 60 коп., а 100 грамів 

туалетного від 90 копійок до 1 крб. 10 коп. До речі, цей документ категорично 

забороняв селянам піднімати ціни на сільгосппродукцію вище вказаних у 

прейскуранті, але дозволяв їх зниження.  

У другій половині 1942 р. політика німецької окупаційної влади в 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» стосовно контролю за вирощеною 

населенням сільгосппродукцією практично не зазнає змін. Торгівля на ринках 

дозволялась після стовідсоткового виконання заготівельного плану та згідно з 

ціновою таблицею, яку встановлювала окупаційна влада. Так, зокрема на 

ярмарках Синельниківського гебіту, ціна за десяток яєць становила 12 крб., за 

один кілограм яловичини – 25 крб., за кілограм сала яловичини – 35 крб., за 

кілограм м'яса свині – 20 крб., за один кілограм сала – 40 крб., за кілограм 

вершкового масла – 40 крб., а соняшникової олії – 20 крб. (один літр), один 

кілограм сиру або сметани коштував 10 крб., літр молока – 2 крб., один кілограм 

хліба та борошна пшеничного – 2 крб. 50 коп., кілограм гороху та квасолі – 5 крб. 

50 коп., чечевиці – 6 крб., пшона – 3 крб., кілограм крупи кукурудзяної – 4 крб. 50 

коп., ячної – 5 крб., гречаної – 6 крб., кілограм картоплі – 1 крб., один кілограм 

меду – 32 крб., кілограм свіжої риби – 10 крб., а солі – 50 коп. (ДАДО. Ф. Р-2311. 
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Оп.2. Спр.10. Арк. 28) [451]. Але незважаючи на тотальний контроль реальні 

базарні ціни були значно вищими за встановлені окупантами.  

Як показує аналіз спецдокументів, німецька окупаційна влада генеральної 

округи «Дніпропетровськ» дозволяла селянам торгувати власною продукцією не 

лише після виконання заготівельного плану, а й у тому випадку, коли продаж 

сільгосппродукції офіційно не заборонявся «новою владою» і, обов’язково (і 

тільки!), у спеціально відведених місцях та у встановлені для торгівлі дні тижня, 

під пильним наглядом місцевої поліції. Про це свідчить, скажімо, розпорядження 

видане окупаційною владою та розповсюджене по всіх гебітах генеральної округи 

«Дніпропетровськ». Йдеться про спец документ під назвою «Відносно 

призначення базарів». Ярмарковими днями були середа та неділя. Крім того, 

громадським господарствам та радгоспам взагалі не дозволялося вивозити на 

ринок сільськогосподарську продукцію. Контроль за дотриманням продавцями та 

покупцями торгівельних вимог покладався на місцеву поліцію, яка повинна були 

«при порушенні розпорядження негайно вмішуватись в ці справи» (ДАДО. Ф. Р-

2311. Оп.2. Спр.36. Арк.68) [452].  

Все ж зусилля окупаційної влади генеральної округи «Дніпропетровськ» 

взяти під свій контроль ціни на базарах були не надто ефективними. До цього 

висновку спонукає ціла низка документів і, зокрема, звіт ІІІ головного відділу при 

Дніпропетровському генеральному комісарові від 25 квітня 1942 р., в якому 

зазначається таке: «…Картина цін в області як і раніше залишається неясною». 

Окупанти визнавали, що навіть не дивлячись на різного роду заходи, все ж 

процвітала торгівля «з під поли» дефіцитними промисловими товарами та 

продуктами харчування. Тому для попередження випадків спекуляції при 

гебітскомісарах та штадткомісарах створювались «розціночні відділення» 

(ЦДАВО України. КМФ-8. Оп.1. Спр.6. Арк.52) [453]. 

Встановлення у генеральній окрузі «Дніпропетровськ» цін на ринкову 

сільськогосподарську продукцію, як і оплата за здані продукти в заготівлю, на 

перший погляд свідчить начебто нехай і позірну, але ж справедливість і дієвість 

загальноекономічної формули «попит диктує ціни на товар», або кількість товару 
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і попит на нього впливає на ціноутворення. Втім, насправді, регулювання цін на 

ринку, як і оплата за здану продукцію носили ознаки відвертого грабунку. І 

справа тут не тільки у волюнтаристському позаекономічно-обґрунтованому 

встановленню цін, а й в планах здачі сільськогосподарської продукції, які 

встановлювали окупанти. До того ж, справа ще й в динамічному падінні 

купівельної спроможності карбованця. В роки окупації він постійно 

девальвувався, а купівельна спроможність його падала. Що спричиняло і 

постійний ріст цін. Тож показова закупівля нацистами в населення 

сільськогосподарської продукції насправді мала відверто грабіжницький 

характер, усе це визнавали навіть окупанти. Так, в розділі І оперативного 

зведення №19 до командуючого військами оперативного тилового району групи 

армій «Південь» станом на 31 травня 1942 р., під грифом «Секретно!», зокрема, 

зазначалося: «Селяни вимушені здавати все зерно, молоко, тварин, всі яйця і так 

далі, залишаючи собі лиш небагато для життя та ведення господарства. Вони 

отримують за свої продукти гроші. Проте ці гроші не представляють для них 

ніякої цінності, так як на Україні немає ніяких предметів попиту, які вони могли б 

купити за ці гроші». У документі наголошувалося, що «практично відбувається 

експропріація» сільськогосподарської продукції в населення. Така ситуація 

викликала занепокоєння в окупантів, так як негативно відбивалася як на настроях 

населення, так і на самій заготівельній кампанії (ЦДАВО України. КМФ-8. Оп.1. 

Спр.38. Арк.2) [454]. 

Погіршувала економічне становище селян генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і постійна нестача промислових товарів широкого вжитку. 

Тож цивільна окупаційна влада, маніпулюючи цим, запровадила спеціальну 

«преміювальну» систему, яка надавала право селянам після виконання, а ще 

краще після перевиконання встановленого окупантами плану по здачі 

сільськогосподарської продукції, лікарських рослинах, утильсировині та решті 

інших обов’язкових заготівок отримати в обмін товари промислового 

виробництва. Так, райхскомісар «України» наказом № 74/42 від 23 грудня 1942 р. 

та відповідними інструкціями від 6 квітня 1943 р. №97/43 відносно відпущення 
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товарів з крамниць кооперації, встановив певний порядок продажу та обліку 

преміювальних товарів за «пунктовою» системою. Зокрема, продаж місцевому 

населенню, так званої, дефіцитної продукції з крамниць сільськогосподарських 

кооперативів окупанти дозволяли лише на підставі «покупних свідоцтв» або 

квитанцій заготівельних пунктів, в яких робилися відмітки про отримання 

сільгосппродукції чи сировини. Видані ж цими організаціями «покупні свідоцтва» 

повинні були підтверджуватися підписом і печаткою відповідного крайсландвірта 

(ДАЗО. Ф. Р-1660. Оп.1. Спр.10. Арк.6) [455].  

На території генеральної округи «Дніпропетровськ» такі «пункти» також 

були своєрідним методом преміювання селян за здану ними в обов’язкову 

поставку сільгосппродукцію: молоко, насіння лікарських рослин та овочів, 

коріння, трави, міхів, брухту та іншої сировини, птиці, свиней, культурні 

лікарські ефіроносні та масляничні рослини, овочі та фрукти, лошат, телят, ягнят 

та курині яйця, що підлягала обов’язковій здачі тощо. Так, на основі 

розпорядження Дніпропетровського генерального комісара в першій половині 

1943 р., за здане селянами в другому півріччі молоко встановлювалась премія в 

розмірі 10 пунктів, тобто, за кожний літр зданого «зверх 370 літрів базисного 

молока з жирністю 3,8%». Для того, щоб населення краще зрозуміло схему 

преміювання окупанти наводили типовий приклад: «Власник має дві корови, - 

здав в другому півріччі 840 літрів; 740 літрів не преміюється, а на 100 літрів 

видається премія 100×10 = 1000 пунктами». Отже, окупаційна влада обіцяла 

селянам премію у розмірі  «250 пунктів на кожну корову», якщо вони в І та ІІ 

кварталах поточного року в повному обсязі виконають план здачі молока.  

Крім преміювання за молоко, за здані селянами фрукти та ягоди, насіння 

овочів і баштанних культур, цибулю, окупанти встановлювали також 

«пунктування» за насіння та корінь лікарських рослин, брухт та вторинну 

сировину, птицю та свиней живою вагою, ефіроносні та масляничні рослини (див. 

додаток В. 3.7.). До речі, після виконання селянами заготівельного плану по 

курячих яйцях на 75%, «пункти» нараховувались тільки на наступні 25% зданих в 

заготівлю яєць (20 «пунктів» за 10 яєць). Слід зазначити, що окупаційна влада на 
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доказ своєї «щедрості», починаючи з 01 січня 1943 р., обіцяла преміювати 

продавців, ще й «за кожні здані в рахунок плану 10 штук яєць 5-ма «пунктами», 

на які селянин мав право купити сіль (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.9–9 

зворот) [456]. 

Тож керуючись розпорядженням Дніпропетровського генерального 

комісаріату Магдалинівська районна управа й проводила в 1943 р. преміювання 

селян за здану продукцію. Так, за стовідсоткове виконання поставок ягід і 

фруктів, районна окупаційна влада обіцяла преміювати селян: «1. Малина, 

клубніка, смородина – 35 пунктів за кожні 10 карбованців вартости зданої 

продукції. 2. Яблука, груші – 5 пунктів за 10 карбованців вартості зданої 

продукції до 15 вересня 1943 року. 3. Різні овочі, огірки, цибуля, помідори, 

морква, капуста – 15 пунктів за кожні 10 карбованців вартості зданої продукції». 

Тільки після стовідсоткового виконання заготівельного плану селянин отримував 

від заготівельного відділу довідку про зароблену кількість пунктів та, якщо 

пощастить, обміняти на потрібний промисловий товар (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. 

Спр.41. Арк.8) [457].  

Запровадили окупанти й преміювальне «пунктування» на здану населенням в 

заготовку шкіру «водяної криси» (ондатри – авт.). Так, Запорізька обласна спілка 

споживчої кооперації в 1943 р. інформувала керівників райспоживспілок, що, 

зокрема, на кожні 10 крб. шкіри зданої тварини нараховувалося 20 «пунктів» 

премії, а за шерсть – 10 (ДАЗО. Ф. Р-1660. Оп.1. Спр.10. Арк.14) [458]. 

Таким чином окупаційна влада ввела систему ««пунктування-преміювання», 

а по суті і за змістом це був такий собі «бартер» лише і лише задля інтенсифікації 

«викачування» сільськогосподарської продукції, а отже – для визиску села: з 

одного боку – начебто заохочувала селян до здачі сільськогосподарської 

продукції в обмін на промислові товари, а з іншого – унеможливлювала 

придбання потрібних промислових товарів без виконання та перевиконання 

заготівельного плану. До того ж, щоб купити на зароблені «пункти» основні 

продуктові та промислові товари широкого вжитку селянам доводилося певний 

час накопичувати. Наприклад, на теренах райхскомісаріату «Україна» було 
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встановлено розцінку товарів широкого вжитку у «пунктах». Так, цукор (один 

кілограм) окупанти оцінювали в 100 пунктів, сіль (один кілограм) – 30 пунктів, 

чоловічий одяг – від 400 до 1800 пунктів, жіночий – 220–1 500 [459, с. 56]. Тобто, 

виходить, що селянська родина повинна була здати в заготівлю шість десятків 

яєць, щоб придбати лише один кілограм солі, а при купівлі одного кілограму 

цукру – 10 л молока (та ще й зверх плану, встановленого окупаційною владою). 

Отже, новостворені нацистами господарські інспекції, команди та філії 

впродовж всієї окупації ревно виконували одне з головних завдань – 

пограбування та вивезення до Німеччини якомога більшої кількості 

сільськогосподарської продукції з райхскомісаріату «Україна», до якого входила 

й генеральна округа «Дніпропетровськ». Шляхом конфіскацій та, так званої, 

заготівельної кампанії «нові господарі» вивезли з Дніпропетровської генеральної 

округи десятки тисяч тон пшениці, ячменю, вівса, сотні тисяч тон молочної 

продукції та м'яса, мільйони штук яєць, тони городини тощо. Окупаційна влада 

генеральної округи «Дніпропетровськ» протягом усього періоду господарювання 

в аграрному секторі, «упорядкувала» й «узаконила» відверте пограбування 

місцевого селянства (див. додаток В. 3.8), «закупляючи, чи, насправді, вилучаючи 

сільськогосподарську продукцію та різну сировину під приводом планової 

заготівлі за мізерні кошти («пункти»). 

 

3.2. Реалізація окупаційної фінансової політики в 

сільськогосподарському секторі 

 

Окрім натуральної продукції, населення генеральної округи 

«Дніпропетровськ» повинне було сплачувати окупантам ще й грошові податки, 

різноманітні збори, штрафи, страхові внески тощо. Вже з перших місяців окупації 

нацистська військова влада взяла під жорсткий контроль весь збір грошових 

податків.  

Іншими словами, коли в подальшому більшість українських територій 

перейшла в підпорядкування до цивільної окупаційної адміністрації, то 
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новостворена влада не лише в органах виробничих структур пішла шляхом 

збереження радянських господарських одиниць – колгоспів та радгоспів, але і в 

питаннях оподаткування зверталася до досвіду та практики радянської влади, 

вважаючи її доволі таки дієвою з точки зору і організації. Тому-то і цивільна 

влада всього райхскомісаріату «Україна» і надалі стягнення грошових податків, 

більшою мірою, теж проводила за звичною для селян і дуже з схожою радянською 

«схемою» оподаткування. Для цього при гебітскомісаріатах та районних управах 

створювалися відповідні фінансові відділи. Всього на теренах генеральної округи 

«Дніпропетровськ» в добу окупації діяло 16 обласних фінансових відділів та 44 

районних. 

Як свідчить аналіз архівних документів, районні фінансові відділи керували 

фінансово-податковою системою всього сільського району (слідкували за рухом 

коштів, які, зокрема, надходили на баланс райуправ від сільських управ, 

громадських господарств, складали бюджетні плани по району, збирали від 

населення податки, адміністративні збори, штрафи тощо). Частина вилучених 

коштів йшла на зарплатню працівників районної управи, але основна частка 

вилучених в населення грошей «повністю перераховувалися на контору 

Гебітскомісаріата», звідти в контору генерального комісара, а далі направлялась 

до найвищої ланки – фінансового відділу при райхскомісаріаті «Україна» (ДАДО. 

Ф. Р-2538. Оп.1. Спр.5. Арк. 43) [460]. 

Згодом для посилення контролю за фінансами громадських та державних 

господарств Е. Кох службовим наказом №1 від 01.12.1942 р. запровадив при 

районних фінансових відділах посаду обер-бухгалтерів та ревізорів; один обер-

бухгалтер прикріплювався до 10-ти громадських та державних господарств 

району, а один ревізор регулярно повинен був перевіряти документацію в 20-ти 

господарствах (ДАДО. Ф.Р-2538.Оп.1.Спр.4.Арк.35) [461]. 

У складній системі окупаційного «нового порядку» фінансові відділи 

районних управ повинні були діяти виключно в інтересах німецької окупаційної 

влади та на основі її приписів. Тобто, всі накази, розпорядження, спеціальні 

інструкції передавалися по вертикалі: від найвищої управлінської ланки до 
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найнижчої. А фінансово-податкові стягнення з місцевого населення – навпаки: від 

найнижчої ланки до найвищої. 

Збір податків від населення здійснювався на основі спеціальної постанови 

райхскомісара України Е. Коха «Про порядок збору податків та інших грошових 

стягнень з населення на території райхскомісаріату «Україна»» № 4 від 21 жовтня 

1941 р. У ній зазначалося, що всі грошові податкові надходження «зачисляються 

на рахунок Райхскомісара»: в §2 йшлося про те, що на окупованих українських 

територіях тимчасово використовувались «всі совєтські постанови (закони, 

розпорядження) про побирання податків та інших грошових стягнень, що діяли 

до 21 червня 1941 року». В цілому ж, податкові збори, що були встановлені за 

радянської системи, не зазнали суттєвих змін, а лиш були адаптовані німцями до 

умов війни, тому в цьому документі і наголошувалося, що «аж до нових постанов 

побиратимуться тільки ті податки та інші грошові стягнення, що вказані в 

наступних параграфах». Ось саме про це і йшлося в §§§ 5, 6, 7 і, зокрема, 

пояснювалося, що прибутковий податок від державних підприємств, колгоспів, 

від підприємств організацій кооперативної системи і від підприємств суспільних 

організацій мають сплачуватися «за совєтськими законами». При цьому вводився 

ще й обіговий податок від продажу товарів. Накладався він на господарські 

організації та підприємства, які існували «з продажу товарів». У випадку, якщо не 

було можливості оплатити податок через банк, «платник обов’язаний оплачувати 

його особисто 1-го і 15-го кожного місяця». Обіговий податок від «безтоварних 

операцій» поширювався на підприємства і організації, які займалися 

виробництвом речей з матеріалів замовлення, їх ремонтом, виконували гужові чи 

автотранспортні перевезення, роботи в фотоательє, «голярнях», пральнях, а також 

інші види праці та обслуговування. Встановлені норми податку з гужового 

транспорту становили 5%, за всі інші види обслуговування населення – 10%. 

Також всі громадяни підлягали оподаткуванню з прибутку. Скасовувалися 

податкові ставки щодо різних прошарків і груп, але, натомість, вводились загальні 

і єдині для всіх (ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.594. Арк.5–6) [462].  
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У додатку до §8 урядового повідомлення вказувався тариф для обчислення 

прибуткового податку з населення: 

 

Місячний заробіток 

(прибуток в карбованцях) 

Місячна сума прибуткового 

податку 

без скидки на 

утриманців 

(в карбованцях) 

зі скидкою на 4 і 

більше утриманців 

(в карбованцях) 

Більш як 150 до 160 4,08 3,33 

160–170 4,73 3,81 

170–180 5,38 4,30 

180–190 6,03 4,78 

190–200 6,68 5,27 

200–210 7,37 5,78 

210–220 8,10 6,32 

220–230 8,83 6,86 

230–240 9,56 7,40 

240–250 10,29 7,94 

250–275 11,53 8,86 

275–300 13,35 10,21 

300–325 15,32 11,66 

325–350 17,47 13,23 

350–400 20,68 15,60 

400–450 24,93 18,73 

450–500 29,18 21,85 

500–600 36,55 27,24 

600–700 47,05 34,89 

700–800 58,55 43,24 

800–900 71,05 52,29 

900–1000 83,55 61,34 

1000–2500 10% 8% 

2500–5000 12% 10% 

5000 20% 15% 

  

На основі цього документу усі районні управи генеральної округи 

«Дніпропетровськ» отримали свої тарифні ставки обчислення прибуткового 

податку з населення. Так, в грудні 1941 р. на теренах Криворізького гебіту розмір 

податку, що відраховувався з заробітної плати працівників, коливався від 3% до 

7%. Крім того, нараховувався прибутковий податок із заробітної плати за 

сумісництвом та поденні роботи «в розмірі 0,8% з суми заробітку». Окремо 
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нараховувався «культжитлозбір» з повної зарплати від 2,5 до 6%, а із заробітку за 

сумісництвом та за поденні роботи цей податок становив 0,7% з суми заробітку» 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.163) [463]. Як приклад, в січні-лютому 1942 

р. селянин Запорізького гебіту, в середньому, щомісяця віддавав зі своєї платні 

близько 18 крб. 30 коп., із них: 15 крб. прибуткового податку та 3 крб. 30 коп. 

«культжитлозбору» (ДАЗО. Ф.Р-1640. Оп.1. Спр.1. Арк.27) [464].  

Тобто, спочатку нацистську окупаційну владу, у тому числі й генеральної 

округи «Дніпропетровськ», «влаштовувала» довоєнна радянська модель 

оподаткування населення захоплених територій, тому вона, принаймні, у 1941 р. 

діяла у відповідності до постанови Е. Коха. Та поступово вони її посилили, відтак 

податковий тиск на місцеве населення ставав все більше обтяжливим і, по суті, 

перетворювався на жорстокий визиск. Саме на це була спрямована й директива 

райхскомісара «України» від 27 лютого 1942 р., в якій він надавав дозвіл 

керівникам районів оподатковувати місцеве населення на власний розсуд 

(ЦДАГО України. Ф-1, Оп.23. Спр.688. Арк.44) [465]. Тож, з цього часу на 

місцеве керівництво покладалась відповідальність за встановлення розмірів 

податкової ставки та контроль за своєчасною сплатою податків населенням. 

Влада генеральної округи «Дніпропетровськ» відразу ж цим скористалася. 

Наприклад, за розпорядженням шефа районної поліції, інженера п. 

Широкожухова та начальника Покровського фінансового відділу п. Біленького 

прибутковий податок сплачувався місцевим населенням Покровського та 

Межівського районів у такому порядку і в розмірі 10% від доходу: 

№ 

п/п 

Місячний прибуток з особи в карбованцях (крб.) Сума до сплати 

в карбованцях 

1 До 500 крб. 50 крб. 

2 До 750 крб. 75 крб. 

3 До 1000 крб. 100 крб. 

4 Вище 1000 крб. 150 крб. 

До того ж, окупаційна цивільна влада Покровського гебіту попереджала 

місцеве населення й про те, що «податку підлягають всі чоловіки та жінки коли 

прибуток як зарплата, самостійний прибуток (самостійні ремісники, купці, особи 
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вільних професій і т. ін.), а також власники будинків, не службовці і не мають 

ніяких інших прибутків, сплачують – 25 крб.». Ті ж особи, що мали прибуток від 

будинку та садиби сплачували 50 крб. Сплачувало прибутковий податок в розмірі 

25 крб. навіть місцеве населення, що мало у власності лише нерухоме майно і без 

будь-яких інших прибутків. Для його нарахування всі організації, підприємства та 

громадські господарства повинні були скласти в термін до 05.07.1942 р. та 

надіслати до фінансового відділу списки в 2-х примірниках за наданою формою. 

Цікавили окупаційну владу такі відомості про платника: прізвище, ім’я та по 

батькові, окремо, службовців, самостійних ремісників, купців, осіб вільних 

професій і інших власників будинків, не службовців і тих, що мали інші прибутки, 

зазначивши суми прибутку (в крб.), нарахування податку, сплачення податку, 

№№ квитанцій і дату сплати. Час плати прибуткового податку встановлювався до 

20.07.1942 р., а в разі ухиляння осіб від сплати, окупанти погрожували 

застосувати примусове стягнення. Щоб показати свою, так би мовити, лояльність 

до місцевого населення, окупанти запровадили податкові знижки в розмірі 10%, 

за умови сплати податку «раніше вказаного терміну» (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. 

Спр.5. Арк.5) [466].  

Тобто, у 1942 р. окупаційна цивільна влада генеральної округи 

«Дніпропетровськ» суттєво підвищила для місцевого населення шкалу 

оподаткування. Якщо за радянською податковою системою населення, яке 

отримувало прибуток до 500 крб. сплачувало 29 крб. 18 коп. прибуткового 

податку, то «нові господарі» цей податок збільшили на 20 крб. 82 коп. і, як 

наслідок, селянин мав сплатити 50 крб., а з прибутку до 1000 крб. оподаткування 

збільшувалося на 20 крб. 83 коп. 

Німецька цивільна окупаційна влада в лютому 1942 р. зобов’язала селян, які 

не працювали в громадських та державних господарствах сплачувати ще й 

подушний податок. Про сплату місцевим населенням щорічного подушного 

податку свідчить, зокрема, розпорядження П’ятихатського гебітскомісара від 30 

березня 1942 р., яке адресувалося старостам сільських управ. У документі 

містилися вказівки щодо негайного складання списків населення для 
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«оподаткування одноразовим податком». Кожен староста сільської управи 

повинен був ці списки надіслати до районного фінансового відділу не пізніше 1 

травня 1942 р. Надавались роз’яснення й щодо осіб, які не підлягали 

оподаткуванню: «… робітники та службовці радгоспів і їх члени сімей; 

непрацездатні; діти молодше 16 років; сільськогосподарські робітники і 

робітниці, що прийшли на роботу з інших місць, які згідно одного з розпоряджень 

пана Райхскомісара від 19 лютого 1942 р. займаються в сільському виробництві; 

особи і члени сімей тих, які мають виключно прибутки, що підлягають 

прибутковому податку з населення». Решта ж працездатного населення повинна 

була щороку сплачувати подушний податок у розмірі 100 крб. з особи (ДАДО. Ф. 

Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.16) [467]. Тож до системи подушного оподаткування 

не потрапляли тільки ті категорії сільського населення, які сплачували 

прибутковий податок та особи, які ще не досягли 16-тирічного віку, інваліди, 

люди похилого віку тощо. 

Втім це стосувалося не всіх сільських жителів. На селян-євреїв 

розповсюджувалася зовсім інша «схема» подушного грабунку-оподаткування. 

Втілюючи політику дискримінації окупанти для них встановили приблизно в 3,5 

рази вищу шкалу оподаткування. Так, зокрема, на теренах Криворізького гебіту з 

І кварталу 1942 р. на євреїв накладався щомісячний подушний податок, розмір 

якого становив «30 крб. на особу» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.102) [468]. 

Тобто, за рік набігала досить значна на той час сума – 360 крб. з особи. 

Існувала на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» і шкала 

грошового оподаткування селянських (приватних) господарств: оподаткуванню 

підлягала велика рогата худоба, свині, бджолосім’ї, собаки тощо. Наприклад, в 

1942 р. селяни Покровського гебіту повинні були сплатити річний податок за 

одну корову в розмірі 105 крб., за свиню – 44 крб., а бджолосім’ю – 5 крб. 50 коп. 

(ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.91. Арк.39) [469]. У березні 1943 р. річний податок з 

корови по Хортицькій районній управі складав 100 крб., а із свині – 60 (ДАЗО. Ф. 

Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк.11) [470]. Тож, якщо в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» селянська родина тримала корову та свиню, то вона повинна 
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була у 1942–1943 рр. сплачувати від 149 до 160 крб. податку і це, крім того, що 

повинна була здати з цих тварин ще й молоко, м'ясо, шкіру, щетину тощо. Усе це 

не просто обтяжувало селян, а переобтяжувало. Такі збори, зрештою, виливалися 

у величезні грошові суми. Так, на 1 січня 1942 р. (на І квартал) сума прибутків від 

цих податків, наприклад, тільки до каси Конкринівської сільської управи Ново-

Миколаївського району Запорізького гебіту становила 8 749 крб., а вже на ІІ і ІІІ 

квартали – 15 157 крб. 78 коп. (ДАЗО. Ф. Р-1538. Оп.1. Спр.1. Арк.1, арк.22) [471]. 

Тобто, за три квартали Конкринівська сільська управа зібрала 23 906 крб., і це 

лише кошти від оподаткування селянської худоби. 

На додаток до стягнення з населення прибуткового та подушного податків та 

оподаткування худоби селян, окупаційна влада вдалася навіть до запровадження 

податку на собак. Насаджений окупаційною владою по всій території 

райхскомісаріату «України» він не став виключенням і для власників собак 

генеральної округи «Дніпропетровськ». Так, у 1942 р. селяни Оріхівського гебіту 

вимушені були сплачувати щорічний податок на собаку у сумі 180 крб. (ДАЗО. Ф. 

Р-1456. Оп.1. Спр.724. Арк.39 зв.) [472]. Мешканці ж Петриківського гебіту за 

1942 р. повинні були сплатити 150 крб. податку за тварину. Проте коли власник 

мав більш однієї собаки, тоді податок сягав «300 крб. на рік» за кожну тварину 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.41. Арк.144) [473].  

Не менш грабіжницький характер мала політика оподаткування власників 

собак і у 1943 р. Наприклад, на теренах Перещепинського району 

Новомосковського гебіту власник собаки повинен був сплатити за рік 180 крб. 

(ДАДО. Ф. Р-2567. Оп1. Спр1. Арк.26) [474], а у Василівському районі 

Гальбштадського гебіту – 150 крб. (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.109. Арк.19) 

[475]. Тож місцева окупаційна влада протягом 1942–1943 рр., на власний розсуд 

оподатковуючи власників собак, зуміла отримати немалі кошти. Як приклад, у 

1942 р. селяни Преображенської сільської управи Оріхівського гебіту за п’ять 

місяців сплатили окупантам 6 060 крб., за рік же вони повинні були віддати – 16 

920 крб. (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.724. Арк.39 зв.) [476]. Річний податок (1943 

р.), яким обкладалися 36 власників собак колгоспу «Колос» Балківської сільської 
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управи Василівського району гебіту «Гальбштадт» складав 5 400 крб. (ДАЗО. Ф. 

Р-1456. Оп.1. Спр.109. Арк.19) [477]. Отже, податок на собак був відвертим 

грабунком місцевого населення генеральної округи «Дніпропетровськ»: окупанти 

шукали будь-який спосіб, аби тільки здерти з селянина останні гроші. 

Крім податків з прибутків, подушного, худоби та з тварин окупаційними 

органами влади було встановлено ряд інших – на будинок та землю. В 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» власники нерухомого майна у 1942–1943 р. 

р. повинні були сплачувати також одноразовий грошовий податок на будинок у 

розмірі 150 крб. на рік (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.41. Арк.144) [478]. 

В обов’язковому порядку селяни повинні були сплачувати й податок за 

землю, який окупанти збирали у 1943 р. р. у зв’язку з проведенням «аграрної 

реформи». Так, у гебіті «Гальбштадт» селянин, який обробляв 1 га землі, за рік 

сплачував податок у розмірі 480 крб., а за земельний наділ від 0,31 до 0,5 га – 

сплачував 180 крб. Як приклад, зокрема 135 селян громадського господарства 

колос «Колос» Балківської сільської управи, які мали у тимчасовому користуванні 

по 1 га землі, зобов’язані були за рік сплатити 64 800 крб. земельного податку 

(ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.109. Арк.20) [479]. Це при тому, що вирощена 

селянами на цій землі сільськогосподарська продукція скуплялася окупаційними 

заготівельними конторами за копійки. 

Однак, виконати стовідсотково план податкових стягнень, зважаючи на 

вкрай низький рівень життя населення, окупаційна влада генеральної округи 

«Дніпропетровськ» не завжди могла. Податкові недоїмки були звичним явищем в 

ті роки. Так, наприкінці листопада 1942 р. податкова недоїмка тільки з власників 

собак Всесвятської сільської управи Перещепинського району складала 4 050 крб. 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.68. Арк.138) [480]. А Ново-Петрівська сільська 

управа Магдалинівського району станом на 1 травня 1943 р. недоотримала 

податків та зборів за 1942 р. – першу половину 1943 р. на суму 41 954 крб. 61коп. 

(див. додаток В. 3.9) (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.91) [481]. 

Загалом можна впевнено стверджувати, що податкова політика нацистів була 

обтяжливою для українського населення. За нашими підрахунками тільки в 
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генеральній окрузі «Дніпропетровськ» окупаційна влада зобов’язувала селян 

сплачувати в середньому до 10 видів податків грішми: прибутковий податок з 

заробітної плати селян, ремісників, «культжитлозбір», щорічний подушний 

податок, на будинок, землю, бджолосім’ї, корів, свиней, собак тощо. Правда, як 

стверджує відомий в Україні дослідник О. Г. Перехрест, на теренах 

райхскомісаріату «Україна» селяни сплачували 12 видів грошових та натуральних 

податків на рік [482, с. 497]. Це свідчить про те, що на території генеральної 

округи «Дніпропетровськ» були з одного боку – усталені, обов’язкові й однотипні 

види податків (як от податок з заробітної плати), а з іншого – були і такі, які 

вводилися на «розсуд» і «смак» місцевої окупаційної влади. 

На теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» існували й грошові 

стягнення з населення у вигляді обов’язкового страхування будівель, землі та 

домашньої худоби. Наприклад, на території Криворізького сільського району 

норми оцінки будинків, що перебували у власності місцевого населення, 

встановлювались з розрахунку за 1 кубометр площі,. Зазвичай будівлі ділились на 

два типи: перший – житлові, другий – нежитлові. Серед житлових найдешевше 

обходились місцевому населенню землянки. Їх вартість за 1 кубометр становила 6 

крб. Однак, вже за глинобитні з солом’яною покрівлею – 9 крб., а вкриті 

черепицею – 11 крб., кам’яні будинки з солом’яним дахом – 14 крб., з черепичним 

- 16. Найдорожче коштували цегляні житлові будівлі: вкриті соломою – 18 крб., а 

якщо вони були вкриті черепичною покрівлею – 24 крб. 

Страхування нежилих будівель коливалося в межах від 8 до 20 карбованців 

та залежало від якості матеріалу з якого вони були побудовані (ДАДО. Ф. Р-2480. 

Оп.1. Спр.594. Арк.12) [483]. 

Таке примусове страхування житлових та господарських будівель давало 

окупантам можливість стягнути з селян додаткові страхові платежі. І хоча 

селянські будинки селян та їхні господарські будівлі й були невеликих розмірів, 

але власники такого житла віддавали за них немалі гроші, бо платили не за 

квадратні метри, а за кубічні. Наприклад, в с. Лошкарівка П’ятихатського гебіту 

переважна більшість селянських житлових будинків були глинобитними під 
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солом’яним дахом, їх середня площа була близько 54 кубічних метрів, а розмір 

сараїв – близько 33,6 кубічних метрів (ДАДО. Ф. Р-3300. Оп.1. Спр.9. Арк.31) 

[484]. Виходить, що кожна селянська родина за рік мала сплатити тільки цієї 

страховки близько 755 крб.: за глиняну хату, вкриту соломою – 486 крб. та за 

сарай – 269 крб. 

Але подекуди розмір страхового внеску окупанти визначали від вартості 

будівлі. Так, Андріївська районна управа Осипенківського гебіту повідомила 

місцевому населенню про те, що з 7 серпня 1942 р. вводилося обов’язкове 

страхування в розмірі 1% від вартості будинку. Зібрані до 15 жовтня кошти 

повинні були поступити до Андріївського господарського банку на рахунок 

«інспекції держстраху» (ДАЗО. Ф. Р-3055. Оп.2. Спр.2. Арк.85) [485]. 

Страхові платежі за землю, домашній скот також лягли грошовим тягарем на 

плечі селян генеральної округи «Дніпропетровськ». Наші підрахунки дають право 

стверджувати, що селяни за рік повинні були сплатити близько 40–72 крб. такої 

страховки. Як приклад, населення Оріхівського гебіту у 1942 р. повинне було в 

обов’язковому порядку страхувати земельні наділи, корів та телят. Усі власники 

землі та домашньої худоби зобов’язані були сплатити по 12 крб. за земельний 

наділ розміром 0,13 – 0,80 га, власник корови повинен був віддати 40 крб., а 

страховка теляти оцінювалася в 20 крб. 94 коп. Усього ж на одне селянське 

господарство припадало близько 72 крб. тільки такої страховки (ДАЗО. Ф. Р-1522. 

Оп.1. Спр.2. Арк. 1-12) [486].  

На перший погляд складається враження, що окупаційна влада генеральної 

округи «Дніпропетровськ» піклувалася про майно, землю та худобу селян, які у 

випадку руйнування будинку внаслідок стихійного лиха чи загибелі тварини мали 

отримати страховку. «Нові господарі», складаючи подвірні списки, буквально 

примушували власників худоби сплачувати страхові платежі. В архівах є чимало 

документальних свідчень про те, що німецька окупаційна влада примушувала 

селян страхувати землю, майно, худобу тощо. Сума таких платежів по 

генеральній окрузі «Дніпропетровськ» сягала мільйонів карбованців. Натомість 

немає архівних документів, які свідчили б про те, щоб окупанти здійснили бодай 
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одну операцію виплати за страховими випадками. Навпаки, існують докази того, 

що окупаційна цивільна влада «захистилася» від застрахованих осіб спеціальним 

розпорядженням райхскомісара «України» про «Обов’язкове страхування на 

Україні». Зокрема, і «П’ятихатська газета» влітку 1943 р. на своїх сторінках 

надрукувала цей документ, який роз’яснював населенню, що «за шкоди, які 

сталися з вини самого власника, страхова сума не виплачується». Це стосувалося 

тих випадків, коли тварина загинула унаслідок поганого догляду, або якщо 

власник тварини яка захворіла, не покликав вчасно ветеринарного лікаря, або 

взагалі не дотримувався «ветеринарних правил» [487]. Але це ж страхування 

було, по суті, примусове і вибору селянам не залишалося: хочеш не хочеш, а 

мусиш віддати окупантам обов’язкову страхову плату. 

Тож податкові та страхові платежі встановлені окупаційною владою на 

території генеральної округи «Дніпропетровськ» (як і по всьому райхскомісаріату 

«Україна») були, по суті, грабіжницькими та спрямовувалися лише – і лише! – на 

поповнення бюджету за рахунок селянських грошей. За нашими підрахунками за 

рік окупації на одне селянське господарство генеральної округи 

«Дніпропетровськ» грошових податків припадало майже 950 крб., а якщо додати 

ще й страхові платежі – більше 800 крб. за садибу та худобу, то виходить, що 

кожна (чи майже кожна) селянська родина за рік повинна була віддати окупантам 

більш як 1 700 крб. Підраховано, що, окупанти в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ», оподатковуючи та страхуючи селян, за один тільки рік 

«вигребли» приблизно 537 млн. крб. (якщо напередодні німецько-радянської 

війни на цій території нараховувалося близько 315 704 дворів колгоспників [488, 

с.465] ×1 700 крб. = 536 696 800 крб.). Тож цілком вірогідно припустити, що з 

1941–1943 рр. і до початку 1944 р. окупації, нацисти у такий спосіб забрали з 

селянських приватних садиб більше мільярда карбованців. 

Не обмежуючись податками та примусовим страхуванням, окупаційні органи 

влади в Україні запровадили й практику пограбувань селян через систему 

штрафів. Тим більше, що штрафні санкції не були строго регламентовані. Їх 

розмір місцева влада могла встановлювати та накладати на власний розсуд, як за 
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невиконання заготівельного плану, за продаж на базарі власноруч вирощеної 

продукції, за невихід селянина на роботу тощо. Зокрема, штрафували окупанти 

селян генеральної округи «Дніпропетровськ» за невиконання плану здачі в 

заготівлю курячих яєць. Як приклад, Сурсько-Литовська сільська управа 

Дніпропетровського гебіту стягувала з населення штраф – 70 крб. за десяток 

незданих в план яєць (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.136. Арк.163) [489]. На основі 

ж вказівок Запорізької облспоживспілки за кожне нездане яйце селянин повинен 

був заплатити штраф у розмірі 5 крб. 30 коп. (ДАЗО. Ф. Р-1660. Оп.1. Спр.6. 

Арк.28) [490], тобто, за один десяток – 53 крб., а за продаж власної 

сільськогосподарської продукції на базарах – 100 крб., якщо ціна на неї була 

вищою за офіційну ціну, встановлену окупаційною владою генеральної округи 

«Дніпропетровськ» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.10. Арк.6, арк.28) [491]. Селяни 

Хортицького гебіту, які самостійно обробляли шкіри тварин і виготовляли 

шкіряні вироби автоматично підлягали штрафу, розмір якого становив 1000 крб. 

(ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.7) [492]. Про накладення на селян штрафів за 

невихід на роботу свідчить, наприклад, доповнення до наказу №152 (від 

28.05.1942 р.), оприлюднене начальником Васильківської районної 

сільськогосподарської управи Синельниківського гебіту. На його підставі 

керівники громадських господарств та старости сільських управ повинні були 

накладати штраф у сумі 150 крб. на тих колгоспників, які без дозволу і поважних 

причин не виходили на роботу. Практикували окупанти і метод кругової поруки, 

при обкладанні селян такими штрафами. Так в травні 1943 р. всі жителі селища 

Тернівка Павлоградського гебіту повинні були сплатити по 5000 крб. штрафу за 

кожного односельця, який відмовлявся від виконання трудової повинності 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.63. Арк.103) [493]. Більш того, влада штрафувала 

селян і за самогоноваріння (ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.5. Арк. 24) [494] та за 

ухиляння від реєстрації собак – з порушників стягувався штраф до 500 крб. 

(ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.450. Арк.18) [495], за їзду підводами по тротуарах – 

1000 крб. та велосипедами по території парку – 200 крб. (ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. 

Спр.5. Арк.24) [496]. 
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«Асортимент» штрафів був дуже широкий: в генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ» було уведено, зокрема, і грошові штрафи на сільських 

кустарів-ремісників за роботу без відповідних патентів та реєстрації. На теренах 

Криворізького гебіту окупанти ввели штрафи для дрібних ремісників у 2-х 

кратному розмірі «вартості патента», якщо останні протягом встановлених 5-ти 

днів не сплачували за нього відповідні кошти. Сума такого штрафу коливалася від 

600 до 800 крб. (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.149) [497]. А в Ново-

Миколаївському районі Хортицького гебіту місцева окупаційна влада 

погрожувала місцевим ремісникам штрафом у розмірі 1000 крб. за відмову від 

обов’язкової реєстрації (ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.611. Арк.5) [498]. Тобто, 

палітра штрафів і їх величина була дуже розмаїтою. До речі, подекуди окупанти 

штрафували навіть старост сільських управ. Таке, частіш за все, бувало в тих 

випадках, коли старости невчасно чи несумлінно виконували вказівки щодо 

штрафування селян. Але архівні документи доносять і свідчення, що їх подекуди 

штрафували і за порушення строків подання звітів: окупанти вимагали від них 

«німецької пунктуальності». Так в липні 1943 р. саме за порушення таких норм 

Перещепинська районна управа оштрафувала чотирьох сільських старост за 

несвоєчасну подачу звітів. Сума ж штрафу сягала 500 крб. з кожного (ДАДО. Ф. 

Р-2311. Оп.2. Спр.65. Арк.4) [499].  

Таким чином, система штрафів, встановлених окупаційною владою 

повсякчас нависала над місцевим населенням генеральної округи 

«Дніпропетровськ» і непосильним тягарем лягала на плечі селян (див. додаток В. 

3. 10). Та з іншого боку оця доволі таки розгалуджена й винахідлива система 

штрафів свідчить: а) про масовість «правопорушень» з боку селян і їх ухиляння 

від різних обов’язків праці, здачі сільгосппродукції, про спроби обійти чи 

уникнути виконання різних приписів, планів тощо, про тихе, але між тим 

системне саботування, яке мало місце в добу окупації; б) про спробу окупантів 

взяти «все і вся» під свій тотальний контроль, про намагання суворо 

регламентувати все життя селян від виходу на роботу до торгівлі на ринку. І все 

це робилося заради якомога більшого визиску селян, з метою тотального 
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пограбування сільського сектору, а не заради правового врегулювання різних 

сфер життєдіяльності населення генеральної округи «Дніпропетровськ». 

Але окрім штрафів існував у генеральній окрузі «Дніпропетровськ» ще й 

цілий ряд адміністративних зборів, запроваджених з 1942 р. на теренах 

райхскомісаріату «Україна». Зокрема, такі адміністративні збори були уведені на 

дозволи як для «кустарів-ремісників», так і на медичну практику, за копії 

документів, витягів, довідок тощо. Видача, зокрема, дрібним ремісникам 

генеральної округи «Дніпропетровськ» посвідчень, патентів і дозволів на 

самодіяльну практику також була своєрідною формою визиску. Для того, щоб 

отримати дозвільний «папірець», який давав право на роботу, треба було за нього 

заплатити та ще й обов’язково зареєструватися. Місцева окупаційна влада 

попереджала сільських старост, щоб вони сповіщали всіх кустарів про вибірку 

патенту, а точніше – викуп нових патентів у 1942–1943 рр. Саме про це і йшлося, 

наприклад, в попередженні завідуючого Апостолівським районним фінансовим 

відділом п. Даниленка та податкового інспектора п. Невеселого. Вони на початку 

1942 р. наголошували, що особи, які мають бажання займатися кустарним 

промислом, повинні «вибрати патент». Плата за патент по району на перше 

півріччя 1942 р. становила: «для кустарів по всіх управах 300 крб., а для селища  

Апостолове – 400 крб.». У свою чергу, сільські старости повинні були вивісити 

«об’яви в людних місцях» для того, щоб сільські кустарі району були вчасно 

проінформовані (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.149) [500]. Наприкінці січня 

1942 р. і Ново-Миколаївська районна управа Запорізького гебіту наказала 

сільським старостам сповістити всіх кустарів про обов’язкову реєстрацію, яку 

районний фінансовий відділ проводив 28 січня цього року (ДАЗО. Ф. Р-1456. 

Оп.1. Спр.611. Арк. 5) [501]. 

Аналіз різних джерел дає підстави стверджувати, що у 1942 р., по-суті, такі ж 

адміністративні збори з кустарів-ремісників діяли й по всій генеральній окрузі 

«Дніпропетровськ». А у 1943 р. на території всієї генеральної округи було введено 

нове положення про разові збори, яким розширювався асортимент таких. Про 

номенклатуру цих зборів свідчить, скажімо, такий типовий для всієї 
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Дніпропетровської генеральної округи документ, як постанова №9 «Про разові 

збори» від 01.06.1943 р. (затверджена на основі положення бюлетеня № 30 

райхскомісара «України» від 28. 11. 1942 р., яка була видана окупаційною 

цивільною владою Криворізького гебітскомісаріату і наказувала сільським 

старостам ввести з 1 червня 1943 р. такі збори: 

Найменування разового збору Розмір разового 

збору 

За видачу різних копій і витягів та їх засвідчення з 

кожної копії або витягу 

2 крб. 

За видачу різних довідок населенню за кожну 3 крб. 

За засвідчення доручення з кожного 3крб. 

За видачу дозволу на прийом хворих дома:  

а) лікарі, ветлікарі та зублікарі 100 крб. 

б) аптекарі 80 крб. 

в) фельдшер 60 крб. 

г) медичні сестри 50 крб. 

За видачу промислового дозволу:  

а) кустарні промисли  від 20 до 100 крб. 

б) промислові підприємства  Від 30 до 100 крб. 

За реєстрацію:  

а) мотоциклів  25 крб. 

б) велосипедів  20 крб. 

За видачу довідок і запису стану громадянського 

акту:  

 

а) за довідку про персону 22 крб. 

б) за укладення шлюбу 25 крб. 

в) за видачу витягів і копій про громадянський стан  10 крб. 

За базарний збір з рук, з столиків, з землі 6 крб. 

За базарний збір з возу, з автомашини 20 крб. 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп1. Спр.1. Арк.46) [502], [503, с.230–234]. 

Про такі грошові стягнення свідчить, скажімо, і розпорядження очільника 

Хортицького гебіту «Про адміністративні збори» (від 7 січня 1943 р.). У ньому 

йшлося про те, що завірення копії виписки з документа (за кожну сторінку) 

коштувало місцевому населенню 2 крб., видача дозволу на рибну ловлю 

вудочкою – 10 крб., а за довідки «іншого роду» окупаційна влада стягувала 3 крб. 

(ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.2. Арк.97) [504]. 
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Отже, можна сказати, що оббирання «новими господарями» селян шляхом 

запровадження разових зборів діяло всі роки окупації.  

Загалом вся, сукупно, система нацистської політики визискування коштів 

охоплювала практично всі сфери життєдіяльності місцевого селянства 

генеральної округи «Дніпропетровськ». Вона була одним із ефективних методів 

пограбування сільського сектору. Не очікувано, але нацисти, в перші місяці 

окупації використовували радянську (довоєнну) податкову й фіскальну модель. 

Щоправда, з лютого 1942 р. її було дещо трансформовано в бік посилення визиску 

села. Побудована окупантами управлінська система (сільськогосподарські та 

фінансові відділи при гебітскомісаріатах, крайсгебітах) діяла на основі наказів, 

розпоряджень, спеціальних інструкцій та інших приписів згори, направляючи весь 

цей потік розпорядчих документів до виконання районним та сільським управам.  

 

3.3. «Вербування» та примусове вивезення сільського населення на 

роботу до Німеччини 

 

Неймовірно тяжкою – і навіть трагічною! – ланкою усієї системи визиску 

села в її гуманітарних вимірах, було вивезення, а по суті, депортація селян на 

роботу до Третього райху, що зрештою призвело до виснаження ресурсів робочих 

рук і до людських трагедій. Спочатку окупанти вивезення робочої сили до Райху 

намагалися проводити на добровільній основі. Перш за все, нацисти в такий 

спосіб прагнули подолати дефіцит робочої сили в Німеччині, який утворився 

внаслідок мобілізації до лав Вермахту працездатних німців призовного віку. Слід 

зазначити, що нацистська верхівка в початковий період війни взагалі не планувала 

використовувати робочу силу зі Сходу на території Німеччини. Таке рішення у 

жовтні – листопаді 1941 р. затвердили А. Гітлер і Г. Герінг (як основний комплекс 

першочергових заходів). Суть його зводилась до того, що націонал-соціалістські 

верховоди вирішили максимально використати місцеве населення як дешеву 

робочу силу не тільки на теренах України, а й направити значний потік трудових 

ресурсів до Райху.  
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Тому окупаційна влада райхскомісаріату «Україна» без зайвих зволікань 

розпочинає вербувальну кампанію з метою вивезення місцевих селян на роботу до 

Німеччини. З цією метою в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» було залучено 

усі органи місцевої влади і всі засоби інформаційного впливу. Та особливу роль 

тут займала періодична преса, яка взялася - а точніше – її примусили – 

змальовувати «принади» життя і праці майбутніх «остарбайтерів» в Німеччині. Як 

зазначає дослідниця М. Михайлюк, «з весни 1942 року пропагандистська 

підтримка трудової мобілізації робітників стає однією з головних тем на сторінках 

усіх окупаційних видань. Проведення цієї кампанії контролювали референти 

преси райхскомісаріату «Україна» й відділ пропаганди Вермахту в зоні військової 

адміністрації [505, с. 150].  

Шпальти місцевої окупаційної преси були переповнені інформацією про 

спокійне й щасливе життя остарбайтерів у Німеччині та про можливість 

робітників зі Сходу робити заощадження і накопичувати на банківських рахунках 

гроші (Deutsche Mark). Так, місцева окупаційна газета «Кам’янські вісті» від 10 

березня 1942 р. у статті під назвою «Українські робітники їдуть в Німеччину» 

зазначалося, що «… хто в Німеччині буде ретельно й старанно працювати, той 

буде жити там цілком безтурботно й спокійно…» [506]. В «Дніпропетровській 

газеті» за 7 листопада 1942 року з цього питання надавалось наступне 

роз’яснення: «Східні робітники одержують так звані ощадні книжки, в які вони, 

залежно від кількості ощаджень, приліплюють відповідні значки. Ці значки 

продають їм по 3, 5, 10 державних марок. Також і гроші, що їх робітник привіз із 

дому, можна перемінити на значки (але не більше 100 карбованців) і наліпити на 

свою картку. На всі ці гроші йдуть проценти… Вжиток ощадної книжки для 

допомоги родичам є можливий найраніше 1-го листопада, але в усякому разі 

тільки після того, як пройшло 6 місяців від того часу, як наліплено першу марку. 

Картки, на яких наліплено 90 нім. марок, дають право на допомогу родичам на 

батьківщині. Тим, що робітникам Сходу дають можливість ощадження, Рейх 

знову доказав, що він дбає не лиш про добрий стан східних робітників тепер. Він 

бажає, щоб робітники, під його міцним захистом мали можливість забезпечити 
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своє життя й на майбутнє» [507]. В іншому номері за 17 листопада 1942 р. – газета 

продовжила тему і додала деякі роз’яснення: «Від 15 червня цього року набуло 

сили нове урегулювання платні для працюючих у Рейху робітників зі Сходу. 

Особливо кваліфікованим робітникам надала можливість заробити значні суми 

грошей, частину яких можна заощадити на час повороту додому, а також 

допомогти у разі потреби своїй родині» [508]. До того ж, нацистська 

інформаційна служба при райхскомісаріаті «Україна» повідомляла, що на основі 

наказу «головного начальника затруднення робочих сил від 23 липня 1942 р. про 

преміювання робітників зі Сходу… кожен робітник після першого року роботи 

отримає на теренах Великонімеччини 20%, 2-го року – 30%, 3-го – 50% свого 

тижневого або місячного заробітку, як біжучу премію» (ЦДАГО України. Ф.1. 

Оп.23. Спр.688. Арк.42) [509]. 

Слід зазначити, що багато уваги на сторінках україномовної преси було 

приділено опису хороших умов життя та праці завербованих українців. Так, 

тільки Криворізька газета «Дзвін» влітку 1942 р. надрукувала цілий ряд статей під 

таким заголовком: «Українці в Німеччині слухають українських пісень» [510], 

«Як живуть робітники зі Східних областей в Берліні» [511], «Ми вражені про 

життя і роботу в Німеччині» [512] та «Українські робітники в Німеччині» [513]. 

Таким чином, для реалізації своїх планів агітатори використовували весь 

пропагандистський арсенал, який був у їхньому розпорядженні. Та перш за все, 

вони прагнули використати робочі руки місцевого населення. Масово для цього 

використовували не лише періодичну пресу, а й агітаційні листівки. У такій 

друкованій продукції, яка поширювалася в генеральній окрузі «Дніпропетровськ», 

нацистські пропагандисти обіцяли добре харчування, зручне помешкання, 

достойну зарплату, листування з рідними і близькими, а у випадку відсутності 

годувальника у родин завербованих – щомісячне грошове утримання у сумі 130 

крб. Та головне, селяни повинні були повірити в те, що після повернення на 

Батьківщину вони будуть в перших рядах на отримання земельних наділів 

(ЦДАВО України. Ф.3206. О.1. Спр.37. Арк.25.) [514].  
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Нацистські пропагандисти вивішували в людних місцях генеральної округи 

«Дніпропетровськ» плакати на яких зображували українську молодь під час 

роботи в Німеччині. Ця продукція також повинна була сприяти позитивному 

ставлення селян до кампанії «вербовки» робочої сили до рейху. Так, на одному з 

плакатів, який на Запоріжжі розповсюджувався через Жеребецьку сільську управу 

Оріховського району, було поміщено фото щасливих українських «остарбайтерів» 

за роботою на фабриці та під час виконання сільськогосподарських робіт у м. 

Оденвальді (ДАЗО. Ф. Р-1522. Оп.1. Спр.2. Арк. 26 зворот, арк.28 зворот) [515]. 

Разом з тим, окупантами була введена програма, яка, за їхніми словами, 

давала можливість родинам «остарбайтерів», що лишилися в Україні, отримувати 

щомісячні грошові компенсації. Райхскомісар «України» Е. Кох адресував 

генеральним комісарам, в їх числі й окупаційній владі генеральної округи 

«Дніпропетровськ» спеціальне розпорядження від 27 лютого 1942 р., відповідно 

до якого кожній родині, яка проживала на теренах райхскомісаріату та була на 

утриманні завербованої особи, передбачалося нараховування щомісячної 

грошової «допомоги» в сумі 100 крб. Проте окупанти лукавили й по суті 

маніпулювали. Адже ці кошти відраховувалися із заробітної плати «східного 

робітника», а не із державної казни рейху. Отримані ж гроші родина 

«остарбайтера» могла використати на отримання пайків та продуктів харчування 

по «державній ціні» (ЦДАГО України. Ф.1. Оп.23. Спр.688. Арк.28) [516]. Щоб 

отримати таку «допомогу», селяни повинні були надати до сільської управи 

підтверджувальні документи: медичні довідки «завербованих» або спеціальні 

посвідчення, завірені підписами місцевої влади. Так, влітку 1942 р. 

Преображенська сільська управа Оріхівського гебіту на основі медичних довідок 

родинам «завербованих» видавала продуктові пайки (ДАЗО. Ф.Р-1456. Оп.1. 

Спр.724. Арк.76) [517]. У червні 1942 р. чотирнадцять осіб с. Ново-Павлівки 

Володимирівської сільської управи Томаківського району Нікопольського гебіту 

отримали «допомогу» – по 100 крб. (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.1. Спр. 2365. Арк. 177) 

[518]. А у липні 1943 р. окупаційна влада Шевченківської волосної управи 

Криворізького гебіту на підставі посвідчення, підписаного старостою села та 
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районним керівником, виплатила за серпень 117 родинам «завербованих» по 130 

крб. Зокрема, в одному із посвідчень зазначалося наступне: «Посвідчення дане це 

втім, що поїхавший 15/06/1942 р. в Великонімеччину на роботу громадянин села 

Вільний Посад Шевченківської волості Галетка Василь Тихонович дійсно 

працював в с/господарстві фактично способствував підтримці своєї сім’ї, яка 

складається з: батька Галетка Тихона 50 років, мати – Параска 49 р., брат – 

Григорій – 14 р., Микола – 6, сестра – Діна – 11. Дане для отримання підтримки за 

серпень» (ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.24. Арк.27-28, арк.37) [519]. 

Якщо ж методи заохочення не давали бажаних результатів, то окупаційна 

цивільна влада під час «вербовки» робочої сили до Німеччини вдавалася до 

силового тиску. Так, генеральний уповноважений з мобілізації іноземної робочої 

сили Ф. Заукель вже 31 березня 1942 р. в наказі №ФА 5780, 28/729, адресованому, 

зокрема, окупаційним органам влади в Україні, категорично наголошував: 

«Вербовка, за яку ви відповідаєте, повинна форсуватися всіма доступними 

мірами, включаючи суворе застосування принципу примусовості праці» (ЦДАВО 

України. Ф.4620. Оп.3. Спр.242. Арк.6) [520]. 

Протягом 1942–1943 рр. окупаційні органи влади генеральної округи 

«Дніпропетровськ» діяли згідно з приписами вищого керівництва: складали 

списки «завербованих» селян, розшукували кандидатів у «добровольці», які 

ухилялися від роботи у Райху, а якщо не знаходили, то карали їхніх рідних. Так, 

наприкінці листопада 1942 р. загальний відділ Солонянської районної управи, 

посилаючись на розпорядження Дніпропетровського гебітскомісара, зобов’язав 

старост сільських управ та поліцаїв (терміново!) віднайти всіх втікачів та 

доставити їх «в робочий лагерь с. Солоне не пізніше як до 8 години ранку 

22.11.42». Якщо ж, втікача не знаходили, то арештовували працездатних членів 

його сім’ї та відправляли до трудового табору (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.148. 

Арк.38-38 зворот) [521]. А керівник Васильківської районної управи у 1942 р. 

наказав старості Дебальцевської сільської управи відправляти в 

Синельниківський трудовий табір батьків, діти яких ухилялися від мобілізації на 

роботу в Німеччину [522, с.244]. У серпні 1943 р. Криничанська районна управа 
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на основі розпорядження Верхньодніпровського гебітскомісара наказала 

сільським старостам все місцеве населення 1926–1927 років народження вже 27 

серпня 1943 р. «доставити на станцію Верхньодніпровськ» для відправки на 

роботу до Райху, а після закінчення відправки – негайно ж виявити по всіх селах, 

які особи не поїхали (скласти відповідні списки) і передати на 10 годину ранку 

28.08.1943 р. до районної управи. «Списки ці райуправою буде передано п. 

Гебітскомісару для накладання СУВОРОГО ПОКАРАННЯ – наголошував в 

документі голова Криничанської районної управи п. Цівка. До того ж, сільські 

старости повинна були заздалегідь попередити населення «через кур’єра, об’яви 

чи збори» про наслідки, які чекали селян в разі ухиляння від обов’язкових робіт у 

рейху (ДАДО. Ф. Р-2276. Оп.1. Спр.922. Арк. 21) [523]. Отже, «завербовані» в 

такий спосіб селяни не мали можливості відмовитись від мобілізації на роботу до 

Німеччини, в іншому ж випадку – окупанти відправляли в робочий табір не тільки 

їх, а й їхніх рідних. 

До того ж, «вербувальники» генеральної округи «Дніпропетровськ», окрім 

відправки непокірних селян до трудових таборів, вдавалися і до конфіскації майна 

та худоби родин «завербованих». Так, Криворізький гебітсомісар розпорядженням 

від 17 квітня 1943 р. «пропонував» старостам сільських управ Криворізького, 

Широківського та Апостолівського районів «… негайно зняти худобу і майно» в 

родин порушників і зобов’язав передати все це в громадські господарства «до 

особистого розпорядження» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.5. Арк.54) [524]. Тож 

відправлення непокірних селян до трудових таборів, конфіскація їхнього майна та 

худоби були для окупаційної влади запорукою вдалого вербування 

«остарбайтерів». 

Не дивлячись на такі жорсткі мобілізаційні заходи селяни, особливо молодь, 

все ж намагалися уникнути відправки до Райху. Зокрема, вони в різний спосіб 

себе калічили і тому зазвичай під час проходження медкомісії їх 

«вибраковували». Свідок тих подій, Ганна Яковлівна Понедільченко (жителька 

Софіївського району) згадує, наприклад, що «дві сусідські дівчинки, щоб не піти 

до Німеччини в неволю, натерли часнику, розтерли спеціально шкіру на руках і 
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ногах, приклали часнику, прив’язали його на добу. Через три дні на тих місцях 

відкрились рани, подібно до екземи. А німці хворих на екзему, коросту, 

туберкульоз, малярію, з більмом на очах не брали до Німеччини. Ті дівчата потім 

довго лікували ті рани. Гноїлися до кісток» [525, с. 244]. А Марфа Петрівна 

Півторацька із с. Межиріч Павлоградського району розповідає таке: «… в травні 

1943 р. вороги оголосили масовий гін до Німеччини. Я твердо вирішила нікуди з 

дому не їхати, не порадившись з матір’ю, 13 травня, сподіваючись на милосердя 

окупантів, спробувала покалічити ногу. Відправка 14 травня. На плесні правої 

ноги ножем зідрала шкіру, посипала содою, дуже боліло й рана була чимала та я 

вирішила зробити її  ще більшою. Взяла бритву, і уже по покаліченій нозі, у трьох 

місцях порізала ногу… втратила свідомість – мама в плач. А я відповіла, що 

краще померти, ніж піти в рабство…» [526, с.170–171]. Не дивлячись на те, що 

процес примусового вивезення селян на роботу до Райху супроводжувався 

погрозами та жорстокими розправами, траплялись випадки саботажу місцевим 

населенням генеральної округи «Дніпропетровськ» цієї, так званої, 

«вербувальної» кампанії, розгорнутої німецькою окупаційною владою [527, 

с.118–127]. 

Все ж, незважаючи на спротив місцевого люду, окупанти відправляли до 

Німеччини значні потоки сільських робітників. Завдяки мобілізаційним заходам 

окупаційної влади в березні 1942 р. з генеральної округи «Дніпропетровськ» 

почалося масове вивезення населення і, перш за все, працездатної сільської 

молоді до Німеччини. Зокрема, газета «Кам’янські вісті» опублікувала 

повідомлення про те, що вже 12 березня 1942 р. окупанти із залізничної станції 

«Баглій» Кам’янського району відправили до Райху перші вагони з бранцями у 

кількості 300 осіб. Окупаційна влада прискореними темпами проводила 

вербування населення: через 6 днів з тієї ж залізничної станції було відправлено 

ще одну партію «завербованих» [528], [529]. У березні 1942 р. були відправлені і 

перші «завербовані» із Запоріжжя (ЦДАГО України. Ф.1. Оп.70. Спр.234. Арк.24) 

[530]. Огляд різних джерел дає підстави сказати, що березень 1942 р. став 
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початком масового вивезення трудових ресурсів – робітників і селян з генеральної 

округи «Дніпропетровськ». 

Селяни генеральної округи «Дніпропетровськ» під пильним наглядом 

сільських та районних старост, поліції, бірж праці та німецьких комісарів і в 

подальшому регулярно відправлялися для «проходження Служби праці» в Райху. 

Так, у вересні 1942 р. Михайлівська районна управа гебіту «Гальбштадт» 

вимагала від керівника громадського господарства «Долина Праці» «на роботу до 

Німеччини» відправити 14 осіб. Відповідальні ж за «вербовку» особи повинні 

були до 30 вересня подати списки «добровольців» до районної управи (ДАЗО. Ф. 

Р-1456. Оп.1. Спр.638. Арк.37) [531]. Старосту села Кам’янки Апостолівського 

району окупанти зобов’язали 25 червня 1942 р. відправити на медкомісію 35 осіб 

(ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.24) [532]. З Шевченківської волосної управи 

Криворізького сільського району тільки в травні-червні 1942 р. на примусові 

роботи до Райху було відправлено 107 селян віком від 16 до 36 років (чоловіків – 

56 (52%), жінок – 51 (48%)). Із них, найбільше було вивезено 17-тирічних (20%), 

18-тирічних (18%), 19-тирічних (17%), 20-тирічних (12%) та 16-тирічних (6%). 

Найменший відсоток вивезених припадає на молодь від 21 до 36 років і сумарно 

складає 23% (ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.24. Арк.1-3 зворот, арк.6–6 зворот) 

[533]. Із громадського господарства № 28 с. Сурсько-Литовське 

Дніпропетровського району в червні 1942 р. на роботу до Райху було 

«рекомендовано» 7 чоловіків та 7 жінок (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.134. 

Арк.71) [534], а наприкінці листопада поточного року в Німеччині працювало вже 

11 чоловіків та 11 жінок з цього селища (ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.134. 

Арк.48) [535]. Вже 30 листопада 1942 р. на роботу до Райху повинно було виїхати 

135 жителів Всесвятської сільської управи Перещепинського району (ДАДО. Ф. 

Р-2311. Оп.2. Спр.68. Арк. 94) [536]. 

Навесні 1943 р. нацистські верховоди вирішили посилити заходи щодо 

вивезення українського населення на роботу Райху. З огляду на те, що потік 

добровольців-остарбайтерів «обмілів», окупанти вдалися до введення правила 

«обов’язкового відробітку» на землях Німеччини. Про це свідчить розпорядження 
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райхскомісара «України» Е. Коха від 15. 03. 1943 р. (Е ІІ / а-АІІ / 5.472), яким він 

офіційно зобов’язав українську молодь 1920–1926 років народження відбувати 

дворічну трудову повинність в Німеччині. Від трудової повинності звільнялися 

тільки ті жінки, які мали дитину до 2-х років або декількох дітей. 

Відповідальність за достовірність даних щодо складу сімей, зазвичай, покладалася 

на керівників районних управ та сільських старост (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. 

Спр.65. Арк. 65, арк. 72) [537]. Тож, місцева влада, як от начальник районного 

відділу праці п. Голобородько, керуючись розпорядженням гебітскомісара 

«Синельниково», наказав старості Дебальцевської сільської управи 

Васильківського району виділити 22 березня 1943 р. на 8-му годину ранку «4 

чоловіків несімейних віком від 16 до 25 років, цілком здорових фізично і 

надіслати до відділу праці, кімната №9» для проходження медкомісії та 

подальшої відправки до Райху. До речі, районний чиновник категорично 

попереджав старосту: «За невиселку людей відповідаєте по закону військового 

часу» (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.13. Арк.30) [538]. У квітні 1943 р., зокрема, з 

с. Котляревки Токмачанської сільської управи Чернігівського району до Райху 

передбачалося відправити 52 особи 1920–1926 років народження: 26 юнаків та 26 

дівчат (ДАЗО. Ф.Р-1703. Оп.1. Спр.1. Арк.1) [539]. У липні 1943 р. 

Новомосковський гебітскомісар також попереджав старост районних та сільських 

управ про мобілізацію до Німеччини 24 липня 1943 р. всіх осіб 1926 р. 

народження (навіть тих, які в селі проживали тільки тимчасово) для «виконання 

служби праці в німецькому сільському господарстві та індустрії». «Рік за роком 

буде призиватися молодь все нових років народження, які будуть заміняти раніш 

посланих», - пояснювалося в документі (ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.65. Арк.8) 

[540]. 

У 1942–1944 рр. з хутора Водяне Шевченківської сільської управи 

Магдалинівського району німецька окупаційна влада депортувала 54 особи (70% 

жінок та 30% чоловіків), віком від 16 до 39 років. Найбільший відсоток припадає 

на 17 – 19-річну молодь (57%). А з с. Новоукраїнки (цього ж району) було 

відправлено до Німеччини 22 особи – (82% жінок та 18% чоловіків), із яких 50% 
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- молодь віком від 17 до 19 років. Загалом же, віковий ценз «завербованих» селян 

коливався від 16 до 60 років [541, с. 118]. Статистика показує, що сумарно тільки 

з цих двох населених пунктів Магдалинівського району окупанти вивезли до 

рейху близько 73% жінок і лише 27% чоловіків.  

Отже, окупанти різними шляхами й методами (добровільно й примусово) 

«викачували» робочу силу та відправляли її до Райху. Вони постійно 

«вдосконалювали» систему вилучення робочих рук, виснажуючи в такий спосіб 

село генеральної округи і підриваючи його генофонд.  

Аналізуючи значні пласти не лише документів німецького походження, а й 

листи і спогади «остарбайтерів» з генеральної округи «Дніпропетровськ», можна 

констатувати наступне: нацисти, поповнюючи трудовий ресурс рейху за рахунок 

східних робітників з Наддніпрянщини, використовували їхню працю повною 

мірою та до повного виснаження. Наведемо декілька типових прикладів, що 

підтверджують факт каторжної праці переважної більшості селян, які працювали 

в рейху. Так, колишня «остарбайтер» Ксенія Демидівна Олійник (жителька с. 

Новоіванівки Апостолівського району Дніпропетровської області), яка в 17-ти 

річному віці потрапила до Німеччини, згадувала: «Вночі 12 квітня 1942 р. німці 

нас погрузили в товарний поїзд… Привезли нас у Франкфуртський лагерь, 

зробили дезінфекцію, перещитали і одправили у Мюнхенський лагерь. Кожен 

день ганяли нас німці собирать каміння в полі, щоб посіять там пшеницю. 

Кормили нас капустою з черв’яками…» [542, с. 167–168]. Колишня «остарбайтер» 

Паша Павлівна Таксер (до війни жила в Широківському районі 

Дніпропетровської області) розповідала, що у 1942 р. вона потрапила до рейху в 

ході облави, «працювала на будівництві та каменоломнях по 12 годин на добу… 

Ноги були вкриті виразками…, їжа була малокалорійною…» [543, с.176–177]. 

До того ж, в німецьких продуктових крамницях «остарбайтери» не мали 

права отоварюватися. Так, в травні 1943 р. «остарбайтер» Галина Хайло в листі, 

адресованому матері в с. Святодухівку Ново-Златопільського району, писала, що 

в крамниці вона мала право купити «…. одну капусту кислу…» (ДАЗО. Ф.Р-1673. 

Оп.1. Спр.20. Арк.740) [544]. Тож нерідкими були випадки, коли «заробітчани» з 
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Наддніпрянщини, відпрацювавши зміну на підприємстві, щоб вижити, шукали 

додаткову роботу. Як приклад, 3 вересня 1943 р. Литвиненко Антоніна, яка 

працювала на німецькому підприємстві, в листівці адресованій рідним до 

Павлоградського району, зазначала: «… оце робила в ночну так у день бігала до 

бауера і там до 6 часов рвала квасолю і потім груші, так наїлися неначе вдома 

побули з Марією Троян з Мороз хутора і заробили 1, 5 хліба» (ДАДО. Ф. Р-2431. 

Оп.1. Спр.1489. Арк.1–4) [545].  

Отже, в нацистській Німеччині більшість «остарбайтерів» з генеральної 

округи «Дніпропетровськ» потерпали від виснажливої тяжкої праці, 

ненормованого робочого дня, поганого харчування тощо. Вони зіткнулися не 

лише з виснажливою працею, але і з виразною дискримінацією. 

Загалом, як свідчить аналіз джерел, у ході кампанії з вивезення робочої сили 

до Третього райху за весь окупаційний період тільки з весни 1942 р. й до початку 

1943 р. з Томаківського району до Німеччини було відправлено близько 6 118 осіб 

(ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.184. Арк.180) [546], із Солонянського (березень 

1942 р. –жовтень 1943 р.) – 3 201 (ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.175. Арк.1) [547]. З 

весни 1942 р. й до осені 1943 р. з Синельниківського району – 2 558 осіб: 1 098 

чоловіків (44%) та 1 416 жінок (56%) (див. додаток Б. 3.2) (ЦДАГО України. 

Ф.166. Оп.3. Спр.237. Арк.83–90) [548], із Широківського (березень 1942 р. – 

лютий 1944 р.) – 2 490 (ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.211. Арк.1) [549], з сіл 

Нікопольського району (березень 1942 р. – початок лютого 1944 р.) – 1 002 

(ДАДО. Ф. Р-2427. Оп.1. Спр.187. Арк.1) [550], з Гуляйпільського (березень 1942 

р. – вересень 1943) р.) – 1 825, з Красноармійського (нині м. Вільнянськ (березень 

1942 р. – вересень 1943 р.)) – 4 201 та з Михайлівського (березень 1942 р. – 

жовтень 1943 р.) – 2 324 осіб (ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп.3. Спр.362. Арк.118, 

арк.159, арк.210) [551]. А всього, як було підраховано на основі архівних 

матеріалів, за весь період як добровільної, так і примусової мобілізаційної 

кампанії, тобто, з березня 1942 р. та до початку 1944 р. із 44 сільських районів, які 

входили до складу генеральної округи «Дніпропетровськ», у Райх було 

відправлено близько 116 000 «остарбайтерів» (ЦДАВО України. Ф. 4620, Оп.3. 
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Спр.362. Арк.43, арк.56, арк.62, арк.74, арк.89, арк.118, арк.133, арк.159, арк.171, 

арк.210, арк.221, арк.233, арк.246) [552], (ЦДАВО України. Ф. 4620. Оп.3. 

Спр.363. Арк.19, арк.51, арк.60, арк.73, арк.99) [553], (ЦДАГО України. Ф.1. 

Оп.23. Спр.1063. Арк.99) [554]. Якщо ж з території, яку охоплює сучасна Україна, 

до Німеччини нацисти вивезли близько 2,4 млн осіб [555, с. 9], то частка селян, 

вивезених з генеральної округи «Дніпропетровськ», складає близько 7%. До того 

ж, спираючись на архівні матеріали, можна зробити припущення, що кількість 

жінок-селянок серед усіх категорій населення вивезеного окупантами з сіл округи, 

становила більш як п’ятдесят відсотків. 

Отже, підсумовуючи викладене в розділі наголосимо, що нацистська 

окупаційна політика в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» здійснювалася, 

зокрема, відповідно до розроблених верховодами нацистської Німеччини 

економічних планів тотальної експлуатації та визиску трудових, фінансових та 

матеріальних ресурсів села. Для ефективного пограбування українських сіл 

своєрідною опорою для окупантів слугували обласні, окружні та районні 

сільськогосподарські відділи, при яких діяли заготівельні організації, 

укомплектовані за штатом з місцевих посібників-колабораціоністів. Вже на 

початку квітня 1942 р. окупаційною владою генеральної округи 

«Дніпропетровськ» для посилення виконання норм заготівлі сільгосппродукції та 

різної сировини було створено окрему організацію – Систему споживчої 

кооперації (ССК), до якої входили районні та сільські споживчі товариства (РСТ 

та ССТ). Вся ця система, виконуючи приписи Дніпропетровського 

сільськогосподарського відділу, разом з керівниками районних і сільських управ, 

головами громадських господарств та загонами місцевої поліції під приводом 

планової заготівлі («закупівлі») «вигрібали» в селян сільськогосподарську 

продукцію.  

З метою покращення заготівлі сільгосппродукції по всіх селах генеральної 

округи «Дніпропетровськ» окупаційною владою було запроваджено спеціальну 

систему «пунктів» - купонів, які селяни отримували, здавши продукцію 
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«заготівельникам». Лише накопичивши певну кількість цих «папірців», селянин 

міг обміняти їх на промисловий крам.  

Встановлені ж окупантами в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

закупівельні ціни на сільгосппродукцію, насправді, слугували лише прикриттям 

нацистської грабіжницької економічної кампанії. Архівні документи свідчать, що 

траплялись навіть випадки, коли деякі представники німецьких окупаційних 

органів влади генеральної округи визнавали той факт, що гроші, які місцеве 

населення отримувало за вирощену продукцію, були нічого не варті: карбованець 

постійно девальвував і занижена цінова політика, яку проводили окупанти аж ніяк 

не відповідала реальній ринковій ціні на сільгосппродукти. 

Планову заготівлю різної сільськогосподарської продукції окупаційна влада 

розгорнула ще з осені 1941 р. Вона тривала майже протягом усього періоду 

окупації генеральної округи «Дніпропетровськ» (серпень 1941 – лютий 1944 рр.). 

Зокрема, на основі уведеного на селі молокоподатку окупанти примусили 

власників корів регулярно здавати молоко в заготівлю, зокрема: від 600 – 720 л на 

рік (від однієї корови); свиней та велику рогату худобу. І як наслідок, окупаційна 

влада зуміла забрати в селян приблизно 80 тисяч свиней та 143 693 голів великої 

рогатої худоби; курей. Починаючи з серпня 1941 р. та до березня 1944 р. включно 

кожне приватне господарство здавало більше 30 курей і 450 яєць, селяни ж одного 

району – близько 40 000 штук птиці та десятки тисяч яєць; власник пасіки щороку 

здавав у заготівлю 7,5 – 10 кг меду з вулика; з одного фруктового дерева селянин 

змушений був «продати» заготівельникам не менше як 2 кг сушених фруктів, 

різну городину тощо. 

Окупаційна влада генеральної округи «Дніпропетровськ» протягом 1941–

1944 рр. з метою виконання заготівлі сільськогосподарській продукції вдавалася 

до погроз, штрафів, конфіскації майна та худоби і ряду інших заходів. Але, 

почасти, й такі жорстокі заходи не завжди допомагали збільшити заготівлю. Це 

пояснюється рядом причин: непосильний план, небажання селян коритися новій 

владі, низька і як наслідок нерентабельна заготівельна ціна на 

сільськогосподарську продукцію тощо. 
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Та й кошти, отримані селянами за здану в заготівлю сільгосппродукцію, 

окупанти також вилучали прикриваючись «законними» обов’язковими 

стягненнями у вигляді різних грошових податків, обов’язкового страхування 

майна та худоби селян, патентуванням кустарів-ремісників, введенням 

різноманітних штрафів і адміністративних зборів.  

На основі архівних документів було підраховано, що за рік окупації майже 

кожна селянська родина генеральної округи «Дніпропетровськ» сплатила «новим 

господарям» близько десяти видів грошових податків і віддала окупантам майже 

950 крб., якщо ж додати і страхові платежі – сума збільшувалася до 1 700 крб. і 

вище. За один тільки рік окупанти та їх посібники «вигребли» в селян генеральної 

округи більше 600 тис. крб. (і це тільки з приватного сектора!). У результаті такої 

злочинної політики окупаційної влади генеральної округи «Дніпропетровськ» 

було підірвано і до цього хитке матеріальне становище незаможного селянства, 

що стало причиною ще більшого його збідніння.  

Політика визиску села генеральної округи «Дніпропетровськ» включала й 

масове вивезення працездатного населення, особливо молоді, на роботу до 

Німеччини. Добровільна вербувальна кампанія, яку окупанти масово розгорнули в 

березні 1942 р. не дала їм очікуваних результатів і досить скоро перетворилася на 

примусову. Це було відверте полювання за «живим товаром», бо звістки про 

тяжкі умови життя та праці «остарбайтерів» на чужині швидко долетіли до 

України.  

Зазвичай, залучившись підтримкою місцевих посібників-колабораціоністів 

(керівників районних та сільських управ, місцевих поліцаїв тощо) окупанти 

«виловлювали» людей генеральної округи «Дніпропетровськ» та відправляли до 

рейху. Керівники районних управ слідкували за «вербовкою», яку разом з 

поліцією проводили старости сільських управ, бо в іншому випадку вони всі 

несли сувору відповідальність за провал кампанії «полюванню на трудовий люд». 

Загалом, на основі «злагоджених» дій як німецької окупаційної влади, так і 

місцевих посібників, військовим трофеєм нацистів ставали більш-менш фізично 

здорові селяни віком від 15 до 50 років, а то й 60-тирічні. Вся ж система вербовки 



182 
 

 
 

та відправки «остарбайтерів» до Німеччини була суворо регламентована рядом 

вказівок, інструкцій, розпоряджень, погроз і покарань, які були направлені на 

придушення бодай найменшого спротиву «завербованих» селян. Як наслідок, 

окупаційна влада депортувала до Німеччини більше 116 тисяч селян генеральної 

округи «Дніпропетровськ», які для нацистів стали «військовим трофеєм» та 

повинні були покірно виконувати будь-яку роботу (на підприємствах, фабриках, у 

сільському господарстві тощо) в нелюдських умовах і до повного виснаження. 

Отже, село генеральної округи «Дніпропетровськ» зазнало тотального 

матеріального й фінансового виснаження, яке спричинило масове його зубожіння. 

Та одночасно було пограбовано ще й людські ресурси села. Усе це сукупно й 

спричинило матеріально-економічну й гуманітарну кризу на селі в роки окупації, 

що зрештою позначилося й на його відбудові. 
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ВИСНОВКИ 

1. Незважаючи на значний пласт радянської історіографії літописання війни 

1941–1944 рр., історія життя та праці трудового люду села генеральної округи 

«Дніпропетровськ» в добу нацистської окупації як напрямок в історичній науці не 

розроблялася, тому що сама суть такого явища, як праця на економіку Райху та 

забезпечення сільськогосподарською продукцією Вермахт, перечила тогочасній 

єдиній міфологізованій марксистсько-ленінській концепції історії війни. Звідси й 

витікала проблема заідеологізованісті радянської історичної науки та, як наслідок, 

дослідження проблем пов’язаних з німецько-радянською війною подавалося в 

контексті всенародної боротьби проти нацизму, під проводом комуністичної 

партії. 

У вітчизняній історичній науці на рубежі останнього десятиліття ХХ та 

початку ХХІ століть започатковано глибоку трансформацію, яка суттєво вплинула 

на зміст сучасної історіографії історії України періоду Другої світової війни. 

Зокрема, в центрі уваги вітчизняних науковців перебувають проблеми, пов’язані з 

окупацією українських земель Німеччиною та її союзниками у 1941–1944 рр. 

Серед них досить значний інтерес викликають такі конкретні питання: 

організаційна структура та функціонування німецької окупаційної адміністрації та 

місцевих органів управління; соціально-професійний статус працівників місцевих 

владних органів; економічне та соціальне становище місцевої людності в 

окупацію; застосування форм і методів роботи окупаційної влади під час 

використання як кваліфікованих людських робочих рук, так і різноробів; 

психологічний стан українського населення на різних етапах окупаційної доби; 

класифікація колабораціонізму на основі досліджень характеру німецького 

окупаційного режиму та умов, в яких перебувало місцеве населення, тощо. Аналіз 

сучасної вітчизняної історіографії дає підстави констатувати той факт, що вона 

крок за кроком набуває нового гуманістичного змісту. Простежується значний 

прояв уваги дослідників до людини як до суб’єкта історичного процесу, але 

залишаються малодослідженими сторінки історії, безпосередньо пов’язані 

загалом як із змістом та наслідками діяльності окупаційної адміністрації на 
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теренах сільських районів генеральної округи «Дніпропетровськ», так і, зокрема, 

становищем сільської людності в окупаційну добу. 

2. У роки Другої світової війни нацисти здійснили поділ українських земель з 

метою якнайшвидшої реалізації експансіоністських планів. Зокрема, створена 

ними у складі райхскомісаріату «Україна» генеральна округа «Дніпропетровськ» 

мала відповідний управлінський апарат, повноваження якого діяли в межах 44 

довоєнних районів Дніпропетровської та Запорізької областей. До вищих щаблів 

влади допускалися лише німецькі управлінці (генеральний комісар, керівник 

окружного сільськогосподарського відділу та 16 гебітскомісарів), які, по суті, й 

керували округою. Допоміжним, але не менш важливим інструментом у цій 

владній структурі стали керівники районних управ і сільськогосподарських 

відділів, сільські старости та місцеві поліційні формування. Вони безпосередньо 

брали участь у нацистський кампанії щодо залучення місцевих селян до роботи на 

користь Третього райху. 

3. Німецька окупаційна влада в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

створила, чи точніше, адаптувала під свої потреби радянську довоєнну колгоспно-

радгоспну модель організації праці селян, і що в основному відповідала вимогам 

нацистів. Ця адміністративно-поліційна система була створена за прототипом 

«трудових таборів – поселень» і слугувала виключно для експлуатації й 

тотального визиску села та його трудового потенціалу. Вона мала такі характерні 

складові: заборона перетину умовного кордону селянами (села, району, гебіту) без 

відповідного дозвільного документа, підписаного гебітскомісаром; поділ сіл на 

сектори (колгоспи та радгоспи, згодом перейменовані в громадські та державні 

господарства); запровадження для місцевого люду кабальної загальної трудової 

повинності, вікові межі якої були розмиті (вона охоплювала різні за віком 

категорії селян: від дітей до людей похилого віку); проведення статистичного 

обліку населення з метою виявлення працездатних осіб; обов’язковий і 

непосильний нормований розподіл землі для обробітку: 3–5 гектарів на одну пару 

робочих рук; тотальна експлуатація жінок-селянок (сумарно кількість працюючих 

жінок в селах генеральної округи «Дніпропетровськ» склала близько 65% від 
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загального показника працездатного сільського населення); тривалість робочого 

дня селян залежала від сезонних сільськогосподарських робіт, і, як наслідок, з 

весни до пізньої осені працівник відпрацьовував близько 60–90 годин на тиждень; 

мізерна заробітна плата, якої ледь вистачало на низькокалорійне харчування 

працівника та його родини; повна відсутність двостороннього правового 

трудового договору між роботодавцем і працівником; жорстокі міри покарання за 

пропуск селянином роботи без поважних причин тощо. У таких жорстоких 

умовах праці (по суті – підневільної) в сільськогосподарському секторі 

генеральної округи «Дніпропетровськ» загалом працювало близько одного 

мільйона селян.  

У ході вивчення джерельних матеріалів встановлено, що окупанти не просто 

залучали селян генеральної округи «Дніпропетровськ» до роботи. Це була 

жорстока система обов’язкової праці на користь Німеччини, і за цю роботу вони 

отримували мінімальну грошову платню та від 200 грамів збіжжя за один 

зароблений трудодень, а подекуди й трохи менше. Основну ж масу 

сільськогосподарської продукції «нові господарі» вивозили до Райху та постачали 

Вермахт. 

До того ж, можна впевнено стверджувати, що окупанти практично нічого 

нового у сільськогосподарську сферу не додали й не збудували жодної нової 

господарської будівлі, майстерні, цеху, комори, початкової чи 

сільськогосподарської школи. І хоча вони й поповнили дещицю техніки для МТС, 

але, знову ж таки, тільки з розрахунку власної вигоди. Усе, що робили окупанти, 

було спрямовано виключно на визиск села і селян, але не на розвиток, 

реконструкцію, чи оновлення сільськогосподарського сектору генеральної округи 

«Дніпропетровськ». 

4. Вся система освіти в добу окупації функціонувала виключно в 

економічних інтересах Райху, а діти й підлітки генеральної округи 

«Дніпропетровськ» у цій системі представляли інтерес для окупаційної влади як 

майже дармова робоча сила. Їх примушували: по-перше, коритися «новій владі»; 
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по-друге, відбувати трудову повинність на користь Німеччини; по-третє, 

стовідсотково виконувати сільськогосподарські заготівельні плани тощо.  

5. На жорстокий визиск села генеральної округи «Дніпропетровськ» 

працювала не лише колгоспно-радгоспна системи організації праці, але й ціла 

мережа інституцій (організацій, відділів, контор), які покликані були: а) 

розробляти помісячні, поквартальні та річні плани заготівлі сільськогосподарської 

продукції та сировини із селянських приватних господарств; б) визначати строки 

виконання селянами заготівельних планів; в) встановлювати прейскурант цін та 

«пунктів» за здану сільгосппродукцію та сировину; г) запроваджувати силові 

механізми тиску для покращення результатів заготівлі сільгосппродукції: штрафи, 

конфіскацію майна селян тощо. 

Незважаючи на запроваджені окупантами заходи, селяни генеральної округи 

«Дніпропетровськ» нерідко зривали планові поставки заготівлі сільгосппродукції. 

Як свідчить аналіз джерел, це зумовлювалося рядом чинників: не сприйняттям 

селянами самої окупації, суті окупаційної політики («нового порядку»), їх 

підневільним статусом; непосильними заготівельними планами; низькими 

закупівельними цінами, встановленими німецькою окупаційною владою. 

Новостворені ж нацистами на території Наддніпрянщини господарські 

інспекції, команди та філії впродовж всієї окупації намагалися ревно виконувати 

одне з головних завдань, поставлених перед ними, – пограбування та вивезення до 

Німеччини якомога більше сільськогосподарської продукції. Як наслідок, шляхом 

конфіскацій та так званої заготівельної кампанії «нові господарі» вивезли з 

Дніпропетровської генеральної округи десятки тисяч тонн зернових культур, 

сотні тисяч тонн молочної та м'ясної продукції, мільйони штук яєць, тонни 

городини тощо. 

6. На визиск села в добу окупації спрямовувалася і вся фіскальна система 

нацистів. Фінансові відділи, які діяли при районних конторах, керуючись у своїй 

роботі спеціальними інструкціями, наказами та розпорядженнями, збирали із 

населення та господарств грошові податки, страхові та різні адміністративні 

збори, штрафи, які перераховувалися на рахунок райхскомісара «України», а 
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звідти – до Третього райху. Як наслідок, тільки за два роки окупації майже кожна 

селянська родина, яка мешкала на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» 

сплатила в казну нацистів близько 3 400 крб. податкових стягнень та страхових 

платежів, а всі селянські приватні двори – більше одного мільярда карбованців. 

7. Серйозного визиску зазнало село і внаслідок підриву його трудових 

ресурсів, а точніше, вивезення найбільш спроможної до праці частини сільських 

мешканців на роботу до Райху. Вербувальна кампанія розпочалася наприкінці 

1941 р., а вже з березня 1942 р. окупаційна влада, з допомогою голів сільських 

управ розшукувала, «вербувала» та відправляла на роботу до Німеччини 

переважно молодь 1922–1925 років народження. Нацистів цікавила найбільш 

працездатна, фізично здорова робоча сила, і тому на основі розпорядження 

райхскомісара «України», починаючи з 15 березня 1943 р., переважна більшість 

місцевої молоді 1920–1926 років народження в обов’язковому порядку відбувала 

трудову повинність у Райху. Уникнути ж депортації могли хворі та жінки-матері, 

які мали дитину віком до двох років або більш як двоє дітей.  

Як показали наші підрахунки, окупаційна влада із сільської місцевості 

генеральної округи «Дніпропетровськ» вивезла до Німеччини більш як 116 000 

працездатних осіб, що загалом склало приблизно 12% від усієї робочої сили в 

окрузі. Враховуючи той факт, що з території України було депортовано близько 

2,4 млн осіб, то частка селян, вивезених з 44 сільських районів Дніпропетровської 

генеральної округи становить близько 7%. 

8. Упродовж окупаційного періоду в генеральній окрузі «Дніпропетровськ» 

діяла й розгалужена мережа нацистської пропаганди. Вона, зокрема, намагалася 

проникнути у свідомість кожного місцевого мешканця і вселити думку про 

неминучість перемоги Німеччини, переконати у визвольній місії Вермахту від 

більшовицького ярма, у реальність і незворотність «аграрної реформи», показати 

селянам під час вербування всі «принади» їхнього подальшого життя та роботи в 

Німеччині. Як результат, ця пропагандистська місія не принесла її творцям 

бажаних наслідків з ряду причин, однією з яких було розходження обіцянок 
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окупаційної влади з реальним напівголодним та безправним становищем місцевих 

селян. 

Результати дослідження можуть бути застосовані для розв’язання 

наступних наукових проблем: заповнення «білих плям», які існують у 

вітчизняній історичній науці (висвітлення змісту та наслідків діяльності 

німецького окупаційного режиму на території Наддніпрянщини, методів і засобів 

експлуатації та пограбування окупантами місцевих селян генеральної округи 

«Дніпропетровськ»). 

Можливі напрями продовження досліджень за тематикою дисертації: 

дослідити наслідки впливу нацистської окупаційної політики на соціально-

економічне становище Наддніпрянського села у повоєнні роки (1944 – початок 

1950-х рр.), використовуючи введений дисертанткою до наукового обігу 

фактологічний матеріал, узагальнення та висновки. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А. 2.1. 

Схема 1. Управління німецької окупаційної влади 

сільським господарством генеральної округи «Дніпропетровськ» (1941- поч. 1944 рр.) 
Централь-Ост (м.Київ) 

16 гебітів, які очолювали гебітсландвірти (окружні німецькі сільськогосподарські коменданти) 
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44 районні сільськогосподарські відділи, які очолювали крайсландвірти (районні німецькі сільськогосподарські коменданти) 

44 районні управи (очолювали керівники з місцевих спеціалістів) 

 
Старости сільських управ 

 Примітка: Схему укладено за матеріалами: ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.3. Арк.37 ; ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.30 

; ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.116 зворот ; ЦДАГО України. Ф.1. Оп.22. Спр.33. Арк.8. 

Генеральний комісаріат «Дніпропетровськ» 

Сільськогосподарське управління, очолюване німецьким сільськогосподарським керівником 
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Додаток Б. 2.1 

 

Діаграма статевої структури працездатного сільського населення 

Покровського району генеральної округи «Дніпропетровськ» 

(на жовтень 1942 р.) 

 

 

Примітка: 

Укладено згідно статистичного аналізу списку сільської робочої сили в 

Покровському районі генеральної округи «Дніпропетровськ» (жовтень 1942 р.). 

ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.29. 

 

 

 

 



234 
 

 

Додаток В. 2.1 

Таблиця 1. Встановлені німецьким обласним сільськогосподарським відділом 

генеральної округи «Дніпропетровськ» тимчасові норми виробітку та  

оплата праці робітникам сільського господарства у першій половині 1942 р. 

 

 

Найменування роботи 

 

 

 

Одиниця 

виміру 

 

Норма 

виробітку 

за 10 годин 

 

Оплата праці за 

одиницю 

виміру Р
о
зр

я
д

 

К
іл

ь
к

іс
т

ь
 

л
ю

д
е
й

 

1 2 3 4 5 6 

Маркірування ручне при 

ручному посіві 

1погонний 

метр (м) 

20. 00 0 крб. 04 коп. І 1 

Перекопування поля 

штиковою лопатою 

1кв. м 150 0 крб. 06 коп. ІІ 1 

Посів під лопату га 0.30 60 крб. 00 коп. І-ІІ 2 

Риття котлованів та канав 1куб. м 7 1 крб. 34 коп. ІІ 1 

Маркування кінним 

маркером 

га 10 0 крб. 80 коп. І 1 

Маркування ручним 

маркером 

га 2 10 крб. 00 коп. ІІ 2 

Пахота 2-х корпусним 

плугом 

га 1.25 8 крб. 00 коп. ІІ 1 

Пахота 1-о корпусним 

плугом 

га 0.75 24 крб. 00 коп. І-ІІ 2 

Боронування в один слід 

3-х ланковою бороною 

га 6 1 крб. 33 коп. І 1 

Боронування 2-х 

ланковою бороною 

га 5 1 крб. 60 коп. І 1 

Культивація лапчатим 

культиватором 

га 2. 50 4 крб. 00 коп. ІІ 1 

Робота 4-х лемішним га 2 5 крб. 00 коп. ІІ 1 
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букером 

Посів 12 та 13 рядною 

сівалкою 

га 5 3 крб. 60 коп. І-ІІ 2 

Посів 19-ти рядною 

сівалкою 

га 7 2 крб. 57 коп. І-ІІ 2 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк. арк. 

90, 91-91. 
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Додаток В. 2.2. 

 

Таблиця 2. Встановлені німецьким обласним 

сільськогосподарським відділом генеральної округи «Дніпропетровськ» тимчасові 

норми виробітку та оплата праці механізаторів у першій половині 1942 р.  

(трактор СХТЗ – Наті) 

 

Найменування робіт Денна норма 

виробітку в га 

Оплата за 1 га Оплата за норму 

1 2 3 4 

Оранка м’якої землі 4,5 3 крб. 00 коп. 13 крб. 50 коп. 

Оранка твердої землі 3 4 крб. 50 коп. 13 крб. 50 коп. 

Оранка під буряк 3 4 крб. 50 коп. 13 крб. 50 коп. 

Дискування 11 1 крб. 23 коп. 13 крб. 50 коп. 

Культивація 15 0 крб. 90 коп. 13 крб. 50 коп. 

Боронування в один слід 41 0 крб. 33 коп. 13 крб. 50 коп. 

Посів зернових 15 0 крб. 90 коп. 13 крб. 50 коп. 

Збір зернових простими 

машинами 15 0 крб. 90 коп. 13 крб. 50 коп. 

Збір зернових комбайнами 10 1 крб. 35 коп. 13 крб. 50 коп. 

Лущення стерні 9 1крб. 50 коп. 13 крб. 50 коп. 

Глибоке лущення парів 6 2 крб. 25 коп. 13 крб. 50 коп. 

  

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАЗО. Ф.Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.97. 
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Додаток В. 2.3. 

 

Таблиця 3. Встановлені німецьким окупаційним 

сільськогосподарським відділом генеральної округи «Дніпропетровськ» 

тимчасові норми виробітку та оплата праці сільськогосподарських робітників у 

першій половині 1942 р. 

 

Найменування робіт Денна норма 

виробітку в га 

Оплата за 1га Оплата за норму 

1 2 3 4 

Оранка м’якої землі 7 2 крб. 14 крб. 00 коп. 

Оранка твердої землі 5 2 крб. 80 коп. 14 крб. 00 коп. 

Оранка під буряк 5 2 крб. 80 коп. 14 крб. 00 коп. 

Дискування 18 0 крб. 78 коп. 14 крб. 04 коп. 

Культивація 21 0 крб. 67 коп. 14 крб. 07 коп. 

Боронування в один слід 70 0 крб. 20 коп. 14 крб. 00 коп. 

Посів зернових 28 0 крб. 50 коп. 14 крб. 00 коп. 

Збір зернових простими 

машинами 23 00 крб. 61 коп. 14 крб. 03 коп. 

Збір зернових комбайнами 16 00 крб. 88 коп. 14 крб. 08 коп. 

Лущення стерні 14 1 крб. 00 коп. 14 крб. 00 коп. 

Глибоке лущення парів 10 1 крб. 40 коп. 14 крб. 00 коп. 

Косовиця колоскових 

лобогрійками 5 4 крб. 00 коп. 2 

Косовиця самоскидками 5, 5 1 крб. 52 коп. 1 

Косовиця ручними косами 0, 4 25 крб. 00 коп. 1 

Копнування колоскових 1, 5 5 крб. 52 коп. 1 

В’язання снопів з одночасною 

підготовкою перевесел 0,4 20 крб. 00 коп. 1 

Складання снопів у копни 3 2 крб. 66 коп. 1 

Згрібання колосових ручними 

граблями (1метр суцільно) 0,8 10 крб. 00 коп. 1 

Згрібання колосових ручними 

граблями (2метр суцільно) 1,5 5 крб. 52 коп. 1 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк., арк. 

98, 112.  
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Додаток В. 2.4 

Таблиця 4. Відомість про участь учнів окремих 

сільськогосподарських шкіл генеральної округи «Дніпропетровськ» 

у виробничій практиці в 1942-1943 н. р. 

 

Назва сільськогосподарської 

школи 

Кількість 

учнів 

Відпрацьовано 

днів учнем 

Всього 

відпрацьовано 

людино-днів 

1 2 3 4 

Бабайківська сільськогосподарська 

школа 

 

64 

 

320 

 

20480 

Ерастівська сільськогосподарська 

школа 

 

176 

 

780 

 

137280 

Зеленівська сільськогосподарська 

школа 

 

113 

 

576 

 

65088 

Синельниківська сільськогосподарська 

школа 

 

160 

 

576 

 

92160 

Всього 

 

513 2252 315008 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАДО. Ф. Р-2281. Оп.1. Спр.13. Арк.16; 

Спр.14. Арк.32, арк.28, арк.33, арк.16, арк.52 ; Спр.17. Арк.111-116; Ф. Р-2545. 

Оп.1. Спр.1. Арк.79, арк.16-17 зворот. 
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Додаток В. 3.5 

Таблиця 5. Відомості надходження свиней 

до Запорізьких заготівельних контор генеральної округи «Дніпропетровськ» 

за період з 01.10. – 31.12.1941 р. та 01.01. – 15.09.1942 р. 

 

 

Заготівельні контори 

01.10.–31.12. 

1941 р. 

01.01. – 15.09. 

1942 р. 

Всього 

голів центнер голів центнер голів центнер 

1 2 3 4 5 6 7 

Андріївська - - 159 133 159 133 

Бердянська 74 56 173 134 247 190 

Велико-Білозерська 1 1 114 121 115 122 

Велико-Токмацька 19 16 87 73 106 94 

Велико-Лепетихівська 32 36 499 562 531 598 

Василівська 25 18 112 102 137 120 

Запорізька - - 194 141 194 141 

Кам’янська 10 6 173 195 133 201 

Михайлівська - - 39 100 39 100 

Ново-Миколаївська - - 208 187 208 187 

Ново-Златопільська - - 81 50 81 50 

Ногайська - - 716 615 716 615 

Оріхівська - - 64 77 64 77 

Пологівська 1 0.5 381 263 382 263.5 

Софіївська 

(Новомиколаївського 

району) 

13 14 592 616 605 630 

Чернігівська 7 7 652 492 659 499 

Всього 182 154.5 4244 3861 4376 4020.5 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАЗО. Ф.Р-1435. Оп.1. Спр.74. Арк.31. 
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Додаток В. 3.6 

Таблиця 6. План здачі шкір та вторинної сировини 

населенням сіл Петропавлівського району, що покладався на районну 

систему споживчої кооперації Дніпропетровським Центральним бюро заготівлі 

(червень – грудень 1942 р.) 

 

Вид продукції Кількість продукції 

1 2 

Шкір великих 50 штук 

Шкір дрібних 100 штук 

Шкір свинячих 150 штук 

Щетини 5 кг 

Кінського волосу 10 кг 

Смушок 20 штуки 

Шкір тхора 3 штуки 

Шкір зайця 5 штук 

Шкір хом’яка 70 штук 

Шкір ховраха 4000 штук 

Шкір крота 15 штук 

Шкір тушканчика 3 штуки 

Шкір кроля 130 штук 

Шкір кішки 40 штук 

Шкір собаки 130 штук 

Лямки 20 штук 

Тряски 3 штуки 

Жеребка 6 штук 

Склізок 2 штуки 

Опоєк хутряний 2 штуки 

Овчин хутряний 20 штук 

Шкір пацюка амбарного 215 штук 

Ганчір’я 7,5 т 

Гуми 400 кг 

Паперу брак 0,2 т 

Метал кольоровий 0,6 т 

Метал чорний 75 т 

Пух – перо 250 кг 

Кістки 3 т 

Рога, копита 75 кг 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАДО. Ф.Р-2543. Оп.1. Спр.1. Арк.230. 
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Додаток В. 3.7 

 

Таблиця 7. «Пунктування» сільськогосподарської продукції 

та вторинної сировини на теренах генеральної округи «Дніпропетровськ» 

в першій половині 1942 р. 

 

Назва продукції 

 

Здано продукції в 

карбованцях 

Здано продукції в 

кілограмах 

Здано продукції 

кількість штук 

Сума отриманих 

пунктів за здану 

продукцію 

1 2 3 4 5 

капуста 10 - - 100 

цибуля 10 - - 100 

часник 10 - - 100 

цибуля-порей 10 - - 100 

морква 10 - - 100 

селера 10 - - 100 

пастернак 10 - - 100 

червоний буряк 10 - - 50 

кормовий буряк 10 - - 50 

огірки 10 - - 15 

помідори 10 - - 15 
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продовження таблиці 7. 

 

1 2 3 4 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квасоля 10 - - 15 

горох 10 - - 15 

баштанні культури 10 - - 15 

кабачки 10 - - 15 

шпинат 10 - - 15 

салат 10 - - 15 

редис 10 - - 15 

редька 10 - - 15 

цибуля 10 - - 15 

петрушка 10 - - 15 

щавель 10 - - 15 

перець 10 - - 15 
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продовження таблиці 7. 

 

1 2 3 4 5 

цукрова кукурудза 10 - - 15 

баклажани 10 - - 15 

ревінь 10 - - 15 

розсада та насіння спаржі 10 - - 15 

груші 10 - - 60 

яблук 10 - - 60 

горіхи 10 - - 60 

мигдаль 10 - - 60 

дика ягода (вишня) - 10 - 50 

наперсниця - 10 - 50 

аніс - 10 - 50 

камфорний базилік - 10 - 50 

коріандр - 10 - 15 

кріп - 10 - 15 
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продовження таблиці 7. 

1 2 3 4 5 

тмин - 10 - 15 

кок-сагиз - 10 - 20 

цвіт далматської ромашки - 10 - 100 

камфорно-базилікове масло - 10 - 25 

листя наперстянки - 10 - 25 

корінь валеріани - 10 - 25 

листя шавлії - 10 - 25 

м’ята - 10 - 20 

домашня птиця(гуси, індики) - 1 - 25 

домашня птиця (качки, кури) - 1 - 20 

свині  100 - 380 

кістки - 10 - 72 

пух-перо - 10 - 30 
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продовження таблиці 7. 

 

1 2 3 4 5 

роги та копита - 10 - 96 

пляшки - 10 - 50 

металолом - 10 - 80 

кольоровий метал - 10 - 48 

ганчір’я та резина - 10 - 60 

макулатура - 10 - 120 

патефонні пластинки - 10 - 36 

лоша - - 1 400 

бичок (молодняк) - - 1 200 

теличка - - 1 300 

 

Примітка: 

Таблиця подається за даними: ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.9-9 зворот. 
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Додаток В. 3.8. 

Таблиця 8. Річні норми обов’язкових поставок окремої сільськогосподарської 

продукції в розрахунку на одне селянське приватне господарство, 

запроваджені нацистською окупаційною владою на території 

 генеральної округи «Дніпропетровськ» (1942 р.) 

 

Назва сільськогосподарської 

Продукції 

Річні норми поставок 

сільськогосподарської продукції 

1 2 

Молоко 600 – 720 л молока 

(від 1 корови) 

Свині 50% від однієї тварини 

Кури 7-8 штук 

Курині яйця 120 штук 

Картопля 200 кг 

Столовий буряк 50 кг 

Морква 20 кг 

Капуста пізня 15 кг 

Цибуля 15 кг 

Сухофрукти 2 кг 

Бджолиний мед 7.5 – 10 кг 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.10. Арк.405 ; 

ДАЗО. Ф. Р-1636. Оп.1. Спр.1. Арк.7 ; ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.285 ; 

ДАДО. Ф. Р-2587. Оп.1. Спр.1. Арк.86 ; ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.139. Арк.31 ; 

ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.956. Арк.66 ; ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.148 

; ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.1. Спр.2. Арк.9. 
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Додаток В. 3.9. 

Таблиця 9. Сума податкової заборгованості населенням 

Ново-Петрівської сільської управі Магдалинівського району 

за 1942 р. – першу половину 1943 р. 

 

Назва податку, збору Сума 

1 2 

Культзбір 8645 крб. 

Велосипедний збір 4690 крб. 

Податок на собак 10223 крб. 

Одноразовий податок 17630 крб. 

Страховка 71 крб. 61 коп. 

Квартплата 695 крб. 

Всього 41954 крб. 61 коп. 

 

Примітка: 

Таблицю складено за матеріалами: ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.36. Арк.91. 
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Додаток В. 3.10. 

Таблиця 10. Запроваджені нацистською окупаційною владою 

на території генеральної округи «Дніпропетровськ» різновиди штрафів, 

що накладалися на місцевих селян у 1941 – 1944 рр. 

 

Назва штрафу Сума в 

карбованцях 

1 2 

За один день невиходу селянина чи селянки на роботу 150 крб. 

За один десяток незданих в заготівельний план куриних яєць 53 – 70 крб. 

За приховування шкір забитих тварин та самовільне виготовлення 

шкіряних виробів 

1000 крб. 

За самовільне підвищення ринкових цін на сільськогосподарську 

продукцію 

100 крб. 

За відмову від реєстрації кустарів-ремісників 1000 крб. 

За відмову від реєстрації собаки 500 крб. 

За їзду підводами по тротуарах 1000 крб. 

За їзду велосипедами по території парку 200 крб. 

За самогоноваріння 500 крб. 

 

Примітка: 

Таблицю укладено за матеріалами: ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.63. Арк.103 ; 

ДАЗО. Ф. Р-1660. Оп.1. Спр.6. Арк.28 ; ДАДО. Ф. Р-3235. Оп.2. Спр.136. Арк.163 

;ДАЗО. Ф. Р-1488. Оп.1. Спр.30. Арк.7 ;ДАДО. Ф. Р-2311. Оп.2. Спр.10. Арк.28 

;ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.611. Арк.5 ;ДАЗО. Ф. Р-1456. Оп.1. Спр.450. Арк.18 

;ДАДО. Ф. Р-2347. Оп.1. Спр.5. Арк.24 ; ДАДО. Ф. Р-2480. Оп.1. Спр.5. Арк.24. 
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Додаток Б. 3.2. 

 

Діаграма статевої структури сільського населення 

депортованого до Німеччини з Синельниківського району генеральної 

округи «Дніпропетровськ» (березень 1942 – вересень 1943 рр.) 

 

 

 

Примітка: 

Укладено згідно статистичного аналізу списку селян вивезених до Німеччини 

із Синельниківського району генеральної округи «Дніпропетровськ» у 1942 – 

1943 рр. ДАГО. Ф. Р-166. Оп.3. Спр.237. Арк.83-90. 
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