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МалОвіДОМе ДжерелО вивчення ДОлі
ряДОвих сОлДатів

велиКОї вітчизнянОї війни

Проаналізовано список військовополонених, які перебували у табо-
рі м. Біла Церква київської області, та за станом здоров`я були переведені 
до шпиталю № 3 цього міста. у списку є відомості про 548 радянських вій-
ськовополонених різних національностей, які померли у шпиталі в період з 
25 жовтня 1941 р. по 28 серпня 1942 р.
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у державному архіві київської області зберігається близько 450 
архівних фондів, документи яких можуть допомогти історикам та кра-
єзнавцям у вивченні різних аспектів історії Великої Вітчизняної війни 
1941–1945 рр.1, особливо періоду німецько-фашистської окупації київ-
щини. В одному з них – “управління бургомістра міста Біла Церква ки-
ївської області. 1941–1944 рр.”, який до середини 90-х рр. ХХ ст. зна-
ходився на таємному зберіганні, в процесі роботи над книгою Пам`яті 
по місту києву була виявлена справа із списком військовополонених 
(за описом російською мовою – список военнопленных. 1941)2. саме 
в цьому документі можна знайти відомості про долю рядових солдатів 
Великої Вітчизняної. такої інформації немає в жодному іншому архіві, 
навіть в електронному архіві міністерства оборони російської Федера-
ції (колишньому Цамо срср).

 справа на 96-ти аркушах (після перенумерації справи – на 92 ар-
кушах) є списком радянських військовополонених, які перебували у та-
борі міста Біла Церква київської області, а потім, за станом здоров`я, 
були переведені до шпиталю № 3 в місті. Хоча за описом документ да-
тований 1941 р., у ньому також є відомості про рядових солдатів різних 
національностей, що потрапили до шпиталю № 3 у 1942 р.

список складений у класному журналі середньої школи – з обліку 
відвідування та успішності, в якому під номерами по порядку їх переве-
дення до шпиталю, записані радянські військовополонені. журнал роз-
ділений на наступні графи: № по порядку; прізвище, ім`я, по-батькові; 
рік народження; національність; дата взяття в полон; військове звання; 
місце проживання; дата прибуття до шпиталю; позначка. текст доку-
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менту написано російською мовою, проте зустрічаються українські лі-
тери у написанні російських слів. у списку велика кількість граматич-
них та технічних помилок, особливо при написанні місць проживання 
військовополонених – назв населених пунктів та їх адміністративного 
підпорядкування, важких для вимови прізвищ військовополонених, ба-
гато скорочень при написанні їх імен та по-батькові. у графі “позна-
чка” зазначена подальша доля військовополоненого, який перебував у 
шпиталі: помер, переведений до іншої лікарні, втік, відправлений до 
німеччини, до табору.

список складається з двох частин:
- військовополонені, що потрапили до шпиталю з 25 жовтня по 

28 грудня 1941 р. – з № 4074 по № 4661 (з огляду на початковий 
номер, частина списку 1941 р. не збережена); 

- військовополонені, що потрапили до шпиталю з 1 січня по 28 серп-
ня 1942 р. – з № 1 по № 1266.

Всього до списку військовополонених, що перебували у шпиталі 
№ 3 м. Біла Церква київської області у 1941-1942 рр., внесено 1853 осо-
би, 8 з них помилково внесені до списку двічі (за документом всі вони 
залишились у живих). За списком 1941 року – 587 військовополонених, 
з яких 261 помер. у 1942 р. до списку внесені 1266 осіб, з яких 287 по-
мерли. таким чином, з 25 жовтня 1941р. по 28 серпня 1942р. у шпиталі 
померли 548 військовополонених, з яких прізвища трьох невідомі:

- за 1941 р. двоє – під №№ 4331 та 4429 – прізвища не встановлені, 
у зв`язку з відсутністю документів (з табору військовополонені 
були привезені мертвими); 

- за 1942 р. один – під № 43 – невідомий був доставлений до шпи-
талю без свідомості та помер раніше, ніж була встановлена його 
особа, а документів при ньому не виявлено.

у списку за 1942 р. був ще один невідомий з ознаками психозу, 
який направлений з табору до шпиталю 6 травня 1942 р. (записаний під 
№ 661) та, з огляду на його стан, відпущений 19 травня 1942 р. Зви-
чайно, його прізвище та подальша доля не встановлені. не встановлена 
і подальша доля військовополоненого – рядового москаленка опанаса 
Петровича (в документі російською мовою – москаленко афанасий 
Петрович), 1908 р. народження, який прибув до шпиталю 25 листопада 
1941 р. та втік звідти 10 грудня 1941 р.

у двох частинах списку (за 1941 р. та за 1942 р.) з 548 померлих 
військовополонених 169 – уродженці України: 

ар крим – 2, Вінницька обл. – 8, Волинська обл. – 1, дніпропе-
тровська обл. – 11, донецька обл. – 12, житомирська обл. – 2, Запо-
різька обл. – 6, київська обл. – 8, кіровоградська обл. – 6, луганська 
обл. – 6, миколаївська обл. – 1, одеська обл. – 9, Полтавська обл. – 16, 
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сумська обл. – 32, Харківська обл. – 25, Херсонська обл. – 1, Хмель-
ницька обл. – 3, Черкаська обл. – 4, Чернігівська обл. – 14.

279 уродженців росії: алтайський край – 2, архангельська обл. – 
2, астраханська обл – 15, Башкортостан – 6, Бєлгородська обл. – 7, 
Владимирська обл. – 1, Волгоградська обл. – 15, Вологодська обл. – 3, 
Воронезька обл. – 5, горьківська обл. – 11, дагестан – 1, іванівська 
обл. – 5, кабардино-Балкарія – 22, кабардино-Черкеський р-н – 1, ке-
меровська обл. – 1, кіровська обл. – 4, костромська обл. – 1, красно-
дарський край – 39, красноярський край – 5, куйбишевська обл. – 2, 
курганська обл. – 1, курська обл. – 4, ленінградська обл. – 4, липецька 
обл. – 2, мордовія – 2, московська обл. – 7, омська обл. – 1, орловська 
обл. – 2, оренбурзька обл. – 3, Пензенська обл. – 7, Пермська обл. – 1, 
Приморський край – 1, республіка марі-л – 2, ростовська обл. – 10, 
рязанська обл. – 2, самарська обл. – 1, саратовська обл. – 5, свердлов-
ська обл. – 2, смоленська обл. – 5, ставропольський край – 22, там-
бовська обл. – 3, татарстан – 12, тверська обл. – 7, тульська обл. – 1, 
тюменська обл. – 1, удмуртія – 5, ульяновська обл. – 2, Челябинська 
обл. – 2, Читинська обл. – 1, Чувашия – 2, ярославська обл – 1.

інших колишніх союзних республік радянського союзу – 100: 
азербайджан – 14, Білорусь – 14, Вірменія – 3, грузія – 24, казахстан – 
12, киргизія – 4, молдова – 1, таджикистан – 3, узбекистан – 21.

майже всі військовополонені у списку – рядові. у книгах Пам`яті 
вони зазначені як ті, що зникли безвісти, або вони взагалі не внесені 
до мартирологів загиблих і зниклих безвісти та рідним їх доля дотепер 
не відома.

 З деякими помилками у кількісних підрахунках та без посилань на 
сторінки документу список без офіційного дозволу державного архі-
ву київської області розмістила в інтернеті на генеалогічному форумі3 
користувач нашого архіву Щербуха н.Ю. у 2006 році. спочатку вона 
припустилась і помилки у посиланні на архівний документ (нею були 
неправильно зазначені номери опису та справи). Помилка була ви-
правлена тільки в 2009 році. Проте і зараз на форумі надається непра-
вильний телефон редакції книги Пам`яті україни, а померла 2006 року 
співробітниця редакції книги Пам`яті Зазимко г.П. названа її науковим 
редактором. Ці помилки викликали та продовжують викликати багато 
непорозумінь у зверненнях до держархіву київської області представ-
ників військкоматів та громадян, що намагаються з’ясувати солдатські 
долі. Проте, незважаючи на згадане вище, працівники архіву тільки за 
останні півтора року допомогли дізнатися про долю рідних – померлих 
у шпиталі № 3 військовополонених – 20 сім’ям загиблих. крім того, 
працівниками архіву в архівному відділі Білоцерківської міської ради 
з`ясовано, що померлі у шпиталі військовополонені поховані у брат-
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ській могилі на території Парку Cлави в місті Біла Церква київської 
області. Прізвища похованих на обеліску могили не вказані. але вони 
можуть бути зазначені завдяки проаналізованому вище документу з 
державного архіву київської області. 

1 науково-довідковий апарат державного архіву київської області. кар-
то тека фондів.

2 держархів київської обл., Фр-2225, оп. 4, спр. 2 (96 аркушів).
3 інтернет-сайт: forum.vgd.ru

Проанализирован список военнопленных, которые находились в лагере 
г. Белая Церковь киевской области, и по состоянию здоровья были пере-
ведены в госпиталь № 3 этого города. В списке есть сведения о 548 советских 
военнопленных разных национальностей, которые умерли в госпитале в пери-
од с 25 октября 1941 р. по 28 сентября 1942 г.
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The article analyzes list of prisoners who were in camps in Bila Tcerkva of the 
Kiyiv region, and due to the state of health were transferred to the hospital  № 3 
of the city. The list concludes information about 548 Soviet prisoners of various 
nationalities who died in the hospital during the period from October 25, 1941 to 
August 28, 1942.
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