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ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ У СЕЛИЩІ ЗАЛІЗНИЧНЕ 

 

В історії Кривого Рогу є ще немало недописаних сторінок, зокрема – з 

періоду окупації нашого міста в 1941-1944 роках. 

На південній околиці Кривого Рогу, біля залізничної станції Батурин-

ська, в 1930-х роках XX століття було засноване робітниче селище імені Ка-

гановича (Кагани). Зараз це – селище Залізничне (Довгинцівський район). Є 

там вулиця Вахрушева, з одного боку якої стоять акуратні двоповерхові цег-

ляні будинки, а з іншого – великий пустир, зайнятий городами. До 1963-1964 

років тут розташовувалися бараки. А під час війни на цьому місці знаходився 

концтабір для військовополонених. Спочатку – для радянських, потім – для 

німецьких. Про цей табір поки що нема ані слова в історії Кривого Рогу. Ко-

ротко про факт існування такого табору згадує професор Криворізького тех-

нічного університету В. В. Стецкевич у книжці «Війна у пам’яті поколінь» 

(Кривий Ріг, 2010). Пам’ятають про табір і жителі Залізничного. Велику нео-

ціненну допомогу при зборі матеріалу надали Віра Олексіївна Жаботенко, 

колишній директор СШ № 89, Ольга Миколаївна Вовк, бібліотекар, Во-

лодимир Іванович Костомаха, голова профспілки залізничників вагонного 

депо станції Батуринська. Вони показали місце, де був концтабір, дорогу, по 

якій водили полонених на роботу, познайомили з людьми, які в роки війни 

бачили ув’язнених. Ольга Миколаївна Вовк сама опитала сімнадцятьох жи-

телів селища й записала їх спогади. 

Чотирнадцятого серпня 1941 року почався період окупації Кривого 

Рогу. В селищі імені Кагановича розташувалися німці й калмики. В будинку 

№ 10 була комендатура, в школі – стайня, в бараках – концтабір. Діяв він у 

1942-1943 роках. Можливо, це був філіал відомого криворізького шталагу № 

338. 

«Бараків було шість чи дев’ять, – згадує Володимир Іванович Косто-

маха, – такі низенькі, маленькі, з чорними дахами, можливо, вкриті толем. 

Німці огородили табір чотирма рядами колючого дроту, по кутах стояли ви-

шки. Тримали тут червоноармійців і, як розповідали люди, моряків – захис-

ників Севастополя. На роботу полонених водили на станцію Довгинце-

ве-Сортувальна (Батуринська). Тут працювали також і місцеві жителі. Головна 

робота у вагонному депо – це запресовування й перепресовування колісних 

пар. Переробляли наші колісні пари під свою європейську вузькоколійну за-

лізницю. Наш працівник з кузні Леончик Філіп Олександрович – на жаль, він 

уже помер, – казав: «Тільки-но німець одвернеться – ми людям робили сапки, 

граблі, булавки, ухналі – спеціальні цвяхи для коней». 

Робили полонені й іграшки. Коли діти приходили до колючого дроту і 

хлопці кидали – бо дівчата не могли докинути – хто що приніс їстівного, то 



ув’язнені кидали дітям іграшки». 

«Полонених червоноармійців, – розповідає Ольга Миколаївна Вовк, – 

вулицею Іскрівською (окупанти перейменували на Дойче-штрасе) водили на 

роботу в депо й на будівництво дороги. Люди із селища намагалися кинути їм 

якусь їжу – картоплю, сухарі, млинці, а німці відганяли людей, штовхали, 

погрожували зброєю. У таборі були дві кухні. На одній готували їжу німцям і 

собакам, а на другій – військовополоненим, їжа для них була поганої якості, в 

основному кукурудза, яку мололи на кашу. Вода солона, несмачна. Люди 

хворіли, рани боліли і гноїлися. Біля концтабору знаходилася яма, куди кидали 

тих, хто провинився. Померлих ховали самі ж полонені. Жінки з селища на-

магалися забирати поранених, хворих, видаючи їх за рідних людей – сина, 

чоловіка, брата, батька. Тих, хто помирав, ховали, де доведеться: у посадках, 

біля доріг. Люди розповідали, що одного разу полонені зробили підкоп у  

бараці і декілька чоловік утекло. Що з ними сталося далі – не відомо. Не-

задовго до визволення Кривого Рогу ув’язнених, які ще залишалися в таборі, 

перевели до табору, що знаходився біля зупинки «Холодильник». 

«Я запам’ятала, – згадує Леся Дмитрівна Лавренко, – що, коли гнали 

полонених, мама картоплю в мундирі варила, у мішечок складала, давала мені 

й казала, іди! Ми, діти, ту картопельку ставили на землю, щоб полонені на-

хилилися й взяли. Матері осторонь стояли, дорослим німці не дозволяли пі-

дходити, може, провокації боялися, а дітей не чіпали». 

«Був табір, – стверджує Роза Трохимівна Коваль, – бараки за колючим 

дротом, вишки. Ми, дівчата, носили полоненим що в кого є. Я для одного 

чоловіка, якого звали Гришею, але ніяких ні записок, ні фотографій не пере-

давала. А моя подруга, Надя Боброва, носила іншому і передала йому свою фо-

тографію. При обшуку знайшли те фото, а по ньому – Надю. І забрали її в 

Кривий Ріг, посадили в цементований погріб. Там вона захворіла, і її відпу-

стили додому. Я після цього більше до табору не ходила, не носила передач – 

боялася. Чула, що були такі полонені, які тікали. То їх розстрілювали, а де 

ховали, не знаю».  

«Щоденно по центральній вулиці, – розповідає Віра Олексіївна Жа-

ботенко, – вели військовополонених на роботу. Було у їх у колоні чоловік 

сорок-п’ятдесят, по чотири в ряду, обірвані, босі. Охороняли їх німці зі зброєю 

в руках. У нас була корова, й ми з братиком щипали для неї травичку, бо мама 

казала так: чим більше ви нарвете їй травички, тим більше вона дасть молочка. 

І щоденно моя мама виділяла два з половиною літри молока для військово-

полонених. Я вибігала на кінець вулиці подивитися, чи гонять уже ув’язнених. 

Тоді брала вдома глечик, а він такий був зручний, з ручечкою, і виносила 

молоко. Це було влітку 1943 року. 

Пам’ятаю, як перший раз винесла, то німець-конвоїр дивився на мене і 

тикав пальцем. Я тримаю те молоко, а вони йдуть, не зупиняються. Тоді один 

солдат сказав мені: «Він питає, як тебе звуть». Я кажу: «Вєра». І потім, коли 

вони знову підходили, то кричали: «Вєра! Вєра!» Я виходила, віддавала той 

глечик і бігла слідом, щоб мені ж повернули його, бо мама наказала: принеси 

назад. І так щодня. Вони вже чекали, коли я винесу молоко. Коли я забирала 



глечик назад, мені хотілося бігти додому, але я не бігла, бо мені здавалося, що 

в мене вистрілять, і чекала, поки колона пройде далі. Потім швидко – додому. 

Сідала у дворі на лавочку і затискала колінцями руки, бо тряслись і ноги, і 

руки. Питала в мами: «Ма, як ти не боялася мене посилати?» Мама відповідала 

просто: «Ну а що ж, як вони були такі бідні!» 

Тато мій, Олексій Карпович, 1909 року народження, працював у ва-

гонному депо, як і до війни, тому що з нашого селища майже ніхто не еваку-

ювався – до останнього дня перед окупацією вивозили обладнання заводу. У 

його майстерні теж працювали полонені. Я носила татові обід у горщику, а 

тато свій суп, що мама наварить, віддавав ув’язненим. У кімнаті, крім тата, 

завжди був хтось із полонених, вони, мабуть, по черзі ходили. Тато віддавав 

суп і одвертався до вікна. Я тоді думала: як це тато зовсім голодним лиша-

ється! Знайшла якусь баночку (посуду тоді не було) і стала по дорозі в депо 

відливати половину супу для тата. Коли приходила до нього, то давала цю 

баночку і він випивав суп. У цій майстерні була ціла виставка саморобних 

іграшок з дерева, дроту, металу, зроблених руками ув’язнених: коники, ку-

рочки з курчатками та інші. Я собі нічого не взяла, тільки для братика одну 

іграшку. 

Тато допоміг утекти п’ятьом полоненим. Коли намагався визволити 

шостого, то помітив, що німці почали його підозрювати. Тоді батько разом з 

нашою сім’єю пішов у село, там ми перебували до звільнення Кривого Рогу. 

Після визволення міста батько знову працював у депо. Й ось одного разу, вже 

після Перемоги, коли солдати поверталися з фронту, трапилося таке. Ешелон 

мав їхати далі. Один солдат грав на гармошці, а коли дали гудок, кинув ту 

гармошку татові й крикнув: «Це тобі, Альоша! На пам’ять!» Тато вважав, що 

це був один з тих полонених, кого він звільнив, бо хто б із солдатів назвав його 

Альошею! Довго ще та гармошка була у нас, батько навчився й грати на ній». 

На жаль, на місці колишнього табору для військовополонених у селищі 

Залізничному і досі нема ніякого пам’ятного знаку. 

Звертаємося до читачів: якщо ви знаєте щось про описані вище події, 

повідомте, будь ласка, працівників Криворізького музею. 
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