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ХАРКІВ У ЧАСИ НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ (1941–1943 РР.) 
 
Важко знайти в історії події, які б за своїми масштабами та геополі-

тичними наслідками можна було поставити поруч з минулою війною. Вона 
«перемолола та скалічила» людські долі, визначила напрямок розвитку світу. 
Перемога у війні стала чи не єдиною позитивною опорою, точкою національної 
самосвідомості багатьох українців. 

Науковці виявляють зацікавленість саме до історії Харкова у цей період. 
Історія Харкова в період війни завжди привертала увагу вітчизняних 
дослідників. Зважаючи на роль міста, її не могли оминути автори 
узагальнюючих праць з історії України.  

З перших днів окупації Харкова заздалегідь розробленими планами, а 
також з урахуванням накопиченого в ході воєнних дій в Україні досвіду в місті 
здійснювалася розбудова багатоступеневої системи влади з метою пригноб-
лення місцевого населення. Масові пограбування та конфіскації ставили 
багатьох харків’ян у дуже скрутне становище, часто на межу виживання. 

24 жовтня 1941р. розпочалася нова ера в історії Харкова, його людність 
раптово була перенесена в інший вимір, де панували жорстокі закони. 
Тривалий період напередодні фашистської окупації попри всі знегоди місто 
самовіддано працювало на війну, стійко готувалося до відсічі ворогу. У жовтні 
1941 р. для багатьох харків’ян стала очевидною смертельна загроза, яка нависла 
над містом.  

Агресія військової влади була спрямована як проти учасників 
радянського опору, так і безневинних людей. За німецькими даними, 57 піхотна 
дивізія, яка здійснювала патрулювання міста, до кінця жовтня розстріляла 
цивільних громадян, які нібито брали участь в обороні міста. 

Репресії німецької влади проти місцевого населення були спрямовані в 
першу чергу проти певних груп населення – євреїв, циган, членів партії.  
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Вони мали пройти спеціальну реєстрацію і їхнє життя було під постійною 
загрозою. 

Усі народності Харкова перетворились на об’єкт нестримного насильства 
та експлуатації, відвертого геноциду. Євреї, рятуючись від нацизму, в 
переважній більшості залишили свої оселі. Хто ж лишився у місті, був 
немилосердно знищений нацистами. 

Німці були налаштовані в короткий час вирішити «єврейське питання» у 
місті шляхом тотального нищення євреїв. Тому після перших зведених 
статистичних даних про людність Харкова, де були зафіксовані також євреї, 
останні повністю зникають із статистичних звітів. 

Зі здобуттям Харкова німці відразу «заходилися» розбудовувати свої 
органи влади та встановлювати новий порядок у місті. Стосовно облаштування 
органів влади ними був накопичений уже чималий досвід. У принциповому 
плані основні положення про військове управління загарбаною радянською 
територією були розроблені ще навесні 1941 р. у двох документах вищого 
командування вермахту (ОКВ) – «Керівна лінія для спеціальних районів до 
директиви №21» від 13 березня 1941р., а також «Особливі вказівки щодо 
забезпечення, частина С» від 3 квітня 1941р. Відповідно до цих директив, 
окупована територія Радянського Союзу, яка не була безпосередньо включена 
до держав-загарбників, розділялися на дві частини: зону політичного 
управління та на територію, де було створено рейхскомісаріат «Україна». 

Незважаючи на усі звірства німців, в Харкові, як і в інших містах, були 
сили, які боролися проти окупантів. В першу чергу до них відносилась 
Організація українських націоналістів. Своєю головною метою ця організація 
проголосила створення незалежної української держави. Для досягнення цієї 
мети оунівці пішли на боротьбу з окупаційним режимом. З цієї причини в місті 
була створена українська допоміжна поліція, яка боролася проти німців. У 
грудні 1941 р. українська поліція спромоглась організувати декілька маршів 
містом з оркестром і виконанням націоналістичних пісень. Однак широкої 
соціальної бази оунівці в Харкові так і не знайшли. Крім того, згодом більшість 
членів ОУН в Харкові були репресовані окупаційною владою. 

Ще у серпні 1941 р., коли військове управління піклувалося про заготівлю 
зерна, існувала принципова установка ізолювати міста від поставок 
продовольства та залишити населення напризволяще. 

Умови життя харків’ян в окупованому місті були надзвичайно важкими. 
Головною проблемою в цей час став страшний голод, що виник з причини 
повної байдужості міської влади до питань поставок продовольства. Люди їли 
буквально все: картопляне лушпиння, кормовий буряк, казеїновий клей, 
домашніх тварин. 

Відомий харківський художник Симонов розповідав, що навіть були 
випадки, коли на базарі продавали людське м’ясо, хоч за такі злочини і карали 
повішанням. Від голоду і холоду в кінці листопада 1941 р. помер академік 
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архітектури Олексій Бекетов. Люди почали опухати, більшість з них не могла 
навіть елементарно пересуватися. Стала звичною картина: згорблені фігури 
харків’ян, запряжені в дитячі сани, на яких вони перевозили померлих рідних 
людей. У багатьох випадках не вистачало сил поховати небіжчиків або ж це 
просто було нікому робити. 

Навесні 1942 р. у будинках накопичилось багато трупів. За даними 
міської санстанції, 54% померлих у лютому 1942 р. за станом на 2 березня не 
були поховані. Відомий приклад, коли померла від виснаження в травні 1942 р. 
жінка була зареєстрована тільки в листопаді. Масштаби голоду дуже важко 
усвідомити, тим більше, що й на сьогодні немає повної статистики. 

За даними Харківської міської управи, в 1942 р. від голоду померли 13139 
харків’ян, що склало більше половини всіх померлих за цей період. 

Важливо відзначити, що харків’яни не сиділи, склавши руки, очікуючи 
на голодну смерть. Всі, хто міг, їздили на село, на так звані «міни». Городяни 
несли за місто усі цінності, що мали, сподіваючись отримати за  
них продовольство. Наприклад, директор інженерно-економічного інституту 
Дубинський зумів виміняти за свій піджак більше ніж 2 пуди муки, а за  
пальто сина – 2 пуди пшениці та 1,5 кг сала. Золотий годинник можна було 
обміняти на буханець хліба. Завдяки «мінам» багато харків’ян зберегли своє 
життя. 

Війна принесла біль і сльози в кожен дім, у кожну харківську сім’ю. 
Смерть була обличчям війни. Про це нам і сьогодні нагадують більше десяти 
місць масового знищення людей. Серед них – Дробицький Яр, Лісопарк, табори 
військовополонених в Холодногірській в’язниці і районі ХТЗ (знищене 
єврейське гетто), Салтівське селище (місце розстрілу пацієнтів Сабурової дачі), 
клінічне містечко обласної лікарні по вул. Трінклера (місце спалення живцем 
кількох сотень поранених), місця публічних повішань уздовж Сумської вулиці і 
на Благовіщенському ринку, двір готелю «Інтернаціонал» (нині готель 
«Харків», місце масового розстрілу заручників), «газвагони» – душогубки. Всі 
вони стали меморіальними пам’ятниками і нагадують живим про злочини 
окупантів, трагедії війни. 
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