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Харчування в’язнів в УСРР в 1919 р. 

The nutrition of convicts in USSR, 1919 

Досліджено харчування в’язнів в нормативній та реальній пло-
щинах виміру в УСРР в цілому та в окремих її регіонах в 1919 р. в 
порівнянні з життєвим рівнем тогочасного пересічного українця. 
Наведено раніше невідомі важливі факти з досліджуваного питання. 

Ключові слова: продовольче забезпечення в’язнів, продукти хар-
чування, кухонний посуд, табель харчової розкладки, грошова кормова 
табель, меню, блюдо, калорії, ринкова вартість продовольства. 

The nutrition of convicts in a normative and in a real flatness in USSR 
was searched in a whole and in the individual regions of the republic in 
1919 by the side of the living standards of average Ukrainian of that time. 
The article gives earlier unknown important facts about the researched 
question. 

Keywords: subsistence support of convicts, food-stuff, cooking battery, 
the table of food arrangement, money feeding table, menu, dish, calories, 
market-value of provisions. 
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Історичні дослідження в своїй переважній більшості торка-
ються загальних питань, схем, проблем, тенденцій, концепцій 
тощо, залишаючи, як правило, поза увагою буденне життя 
пересічної людини тієї епохи. Особливо на це страждала ра-
дянська історіографія, оскільки похвалитися достойним рівнем 
життя переважна частина радянського суспільства, яка постійно 
жила в умовах гострого дефіциту найнеобхідніших матеріаль-
них ресурсів, просто не мала змоги. Але ж історія — це не 
тільки і не стільки життя «верхів», але і «низів», вивчення яких 
в повсякденному їхньому побуті дозволяє краще і об’єктивніше 
зрозуміти глибинну сутність досліджуваних історичних подій і 
процесів, побачити за парадною ширмою справжнє обличчя 
епохи та спрогнозувати логіку майбутнього. Особливо корисним 
і цікавим є вивчення тих верств суспільства, які в силу об’єк-
тивних чи суб’єктивних причин є обмеженими в своїх правах і 
можливостях, протиставлені основній масі населення. Не декла-
ративне, а реальне ставлення до них будь-якого суспільства і 
держави є лакмусовим папірцем на людяність, гуманність і 
справедливість останніх, що, в свою чергу, може свідчити про 
їхню життєздатність та історичну перспективу (всі добре знають 
про долю Спарти). Історично відомо про різко негативне став-
лення всіх тоталітарних режимів до вразливих («відторгнутих») 
верств населення, до яких відносяться, зокрема, і в’язні. І чим 
сильніше була виражена тоталітарна природа влади і держави, 
тим жорстокішим було їхнє ставлення до таких категорій сус-
пільства. Диктаторська та недемократична природа влади біль-
шовиків, яка могла успішно для себе функціонувати тільки в 
умовах постійної боротьби зі справжніми та здебільшого уяв-
ними ворогами, сприяла тому, що чисельність в’язнів постійно 
зростала. З 30-х рр. ХХ ст. до цього був залучений ще і еко-
номічний чинник. 

Якою б не була влада і в будь-які часи кожній людині (не 
винятком були і в’язні) потрібно на якісному рівні задовольняти 
свої фізіологічні потреби, однією з найперших яких є потреба в 
повноцінному харчуванні. Від цього багато в чому залежить її 



Харчування в’язнів в УСРР в 1919 р. 

Павло Ісаков 

 159

фізичне здоров’я, працездатність, душевний стан з усіма далеко 
витікаючими звідси наслідками. Вивчення цієї історичної проб-
лематики у вітчизняній історичній науці знаходиться на недос-
татньому рівні. Тому метою цієї статті є дослідження харчу-
вання в’язнів в нормативній та реальній площинах виміру в 
УСРР в цілому та в окремих її регіонах в 1919 р. в порівнянні з 
життєвим рівнем тогочасного пересічного українця, що дозволяє 
краще зрозуміти сутність режиму більшовиків та тогочасних 
процесів. 

Станом на 30.04.1919 р. в УСРР налічувалось 116 місць 
ув’язнення. Начальник Центрального тюремно-карального від-
ділу Народного комісаріату юстиції (далі — ЦТКВ) УСРР 
Брольницький визначав в них потребу на рівні 60–701. 
Більшовики на той час в умовах тотальної розрухи економіки, 
розбалансованості виробництва, породжених виснажливими  
І-ю світовою та громадянською (яка була в самому розпалі і 
більшовики ще ніяк не могли остаточно закріпитись в Україні) 
війнами, експериментами «воєнного комунізму», військовими 
інтервенціями іноземних країн, просто не могли фінансово-
матеріально утримувати на належному рівні таку кількість місць 
ув’язнення, хоча були в них кровно зацікавлені як в невід’єм-
ному інституті державного примусу (особливо класової держави 
і особливо в Україні, де селянство в своїй основній масі на той 
час небезпідставно сприймало більшовиків як ворожих оку-
пантів). Мало того, що охорона місць ув’язнення знаходилась в 
дуже важкому матеріальному становищі (це м’яко сказано), 
недостатньо було для цих цілей зброї, самі споруди і будівлі 
потребували капітальних ремонтів, просто катастрофічно не ви-
стачало продуктів харчування для в’язнів. Голодуючий в’язень 
на фоні задекларованого більшовиками гасла «знищити царські 

———————— 
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління 

України (далі — ЦДАВОВУ України). — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 41. — 
Арк. 4. 
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тюрми, які гноїли трудящих і селян» дискредитовував нову 
владу набагато ефективніше, ніж пропаганда її противників. 

Вже з самого початку приходу більшовиків до влади і взяття 
ними під контроль в’язниць дуже гостро постало питання 
матеріально-продовольчого забезпечення в’язнів. Так, ЦТКВ 
17.04.1919 р. розіслало всім губернським тюремно-каральним 
підвідділам при губвиконкомах (далі — губпідвідділам) тер-
міновий циркуляр за № 4 з вимогою негайно організувати сіль-
ськогосподарські і огородні роботи в’язнів, що мало хоч якось 
покращити їхнє продовольче забезпечення2. ЦТКВ з метою 
збору та узагальнення інформації про реальний стан речей в 
сфері матеріального забезпечення в’язниць того ж самого 
17.04.1919 р. надіслало всім губпідвідділам циркуляр № 5 з 
вимогою надати детальний звіт про стан справ на місцях в 
наступних галузях тюремного господарства: продовольство здо-
рових і хворих в’язнів; їхнє забезпечення речовим майном і 
кухонним посудом; опалення і освітлення. Пропонувалось по-
дати пропозиції для покращення стану справ3. 07.05.1919 р. 
ЦТКВ з метою збору даних про потребу в кредитах на 1-е пів-
річчя 1919 р. губпідвідділам було надіслано циркуляр за № 47, в 
якому вимагалось в найкоротший термін подати детальні роз-
рахунки з обґрунтуванням, які стосувались наступних витрат: 
опалення і освітлення; фураж; придбання і утримання «живого», 
«мертвого» інвентарю; мило; харчування здорових і хворих 
в’язнів; речове забезпечення; протипожежні заходи; дрібні ви-
датки4. 

30.05.1919 р. ЦТКВ була прийнята «Тимчасова табель хар-
чової розкладки по продовольству в’язнів всіх місць ув’язнення 
УСРР»5. Створювались 4 табелі для різних категорій в’язнів. 
Табель № 1 (для працюючих в’язнів) передбачала на 1 добу на  

———————— 
2 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 54. — Арк. 8. 
3 Там само. — Спр. 34. — Арк. 3. 
4 Там само. — Арк. 55. 
5 Там само. — Спр. 38. — Арк. 45. 
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1 особу: чай — 0,5 золотника (1 зол.=4,265754 гр.), або овочевий 
чай — 3 зол., або ячмінний кофе — 3 зол.; цукор — 12 зол.;  
хліб — 1,5 ф. (1 ф.=0,4095124 кг); цибуля — 2 зол.; лавровий 
лист або перець 1/20 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка (!). 
Прошу вибачення у читача за подробиці, але, на моє переко-
нання, вони того варті: спробуйте самостійно приготувати тю-
ремні блюда, наїстися ними, задовольнивши голод, і відчути 
смак тогочасної офіційної в’язниці (нижче буде показано, як у 
більшовиків на кожному кроці реальна дійсність різко відріз-
нялась не в кращу сторону від задекларованих гасел і нор-
мативних документів). Меню на кожен день було таким (зверну 
відразу увагу на те, що сніданок як такий в нашому сучасному 
розумінні не був передбачений взагалі, на практиці він перед-
бачав видачу лише кип’ятку, в кращому разі — разом із хлібом): 

Неділя: обід — 1 блюдо: борщ (м’ясо свіже — 48 зол., сало — 
1 зол., картопля — 48 зол., капуста — 48 зол., буряк — 24 зол., 
мука для додавання у страви — 2 зол., лавровий лист чи перець — 
1/20 зол.); 2 блюдо — каша (крупа гречана — 32 зол., сало —  
6 зол., цибуля — 2 зол., сіль — 2 зол., вода — 1/4 кружки); 
вечеря — суп з макаронами чи крупою (картопля — 48 зол., 
макарони чи крупа пшенична або гречана — 8 зол., сало —  
3 зол.). 

Понеділок: обід — 1 блюдо: суп картопляний (м’ясо —  
48 зол., сало — 1 зол., картопля — 96 зол., крупа пшенична чи 
гречана — 4 зол., цибуля — 2 зол., лавровий лист чи перець — 
1/20 зол.); 2 блюдо: каша; вечеря — суп пшоняний (м’ясо —  
24 зол., сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., крупа пшоняна — 8 зол., 
картопля — 48 зол., лавр. лист чи перець — 1/20 зол., вода — 
3/4 кружки). 

Вівторок: обід — 1 блюдо: борщ (на відміну від борщу в 
неділю буряка мало бути 34 зол., цибулі — 2 зол., солі — 3 зол., 
води — 1 кружка, мука для додавання у страви була відсутня).  
2 блюдо: каша (відміна: крупа пшоняна). Вечеря: суп гречаний 
(м’ясо — 24 зол., крупа гречана — 6 зол., картопля — 48 зол., 
сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., лавровий лист чи перець —  
1/40 зол., сіль — 2 зол., вода — 3/4 кружки). 



Проблеми вивчення історії Української революції 1917—1921 рр. 

2015. Випуск 11 

 162 

Середа: обід — 1 блюдо: борщ як в будній день, 2 блюдо — 
каша пшоняна. Вечеря — суп гречаний (відмінність: крупа гре-
чана — 8 зол.). 

Четвер: обід — суп картопляний (відмінність: цибуля —  
3 зол., крупа пшоняна, сіль — 3 зол., вода — 1 кружка).  
2 блюдо: каша гречана. Вечеря: суп з макаронами (м’ясо —  
24 зол., сало — 3 зол.6, цибуля — 2 зол., макарони — 3 зол., сіль — 
2 зол., вода — 3/4 кружки). 

П’ятниця: обід — 1 блюдо: суп гороховий (м’ясо — 48 зол., 
сало — 1 зол., горох протертий — 20 зол., картопля — 48 зол., 
цибуля — 2 зол., мука для додавання у страви — 8 зол., 
лавровий лист чи перець — 1/20 зол.). 2 блюдо: каша гречана. 
Вечеря: суп гречаний (відмінність: крупа гречана — 8 зол., мука 
для додавання у страви — 2 зол., вода не вказана). 

Субота: обід — 1 блюдо: суп картопляний (відмінність: мука 
для додавання у страви — 3 зол., сіль — 3 зол., вода —  
1 кружка, крупа відсутня). 2 блюдо: каша гречана. Вечеря: суп 
пшоняний (м’ясо — 24 зол., сало — 3 зол., цибуля — 2 зол., 
крупа пшоняна — 8 зол., картопля — 48 зол., сіль — 2 зол., 
лавровий лист чи перець — 1/40 зол., вода — 3/4 кружки). 

1 ф. хліба житнього можна було заміняти 1 ф. хліба пше-
ничного або 7/8 ф. сухарів. Крупа замінювалась горохом, рисом, 
бобами, чечевицею в рівній кількості. 1 ф. м’яса яловичини 
замінювався свіжими бараниною, свининою, салом, рибою в 
рівній кількості чи кров’яною ковбасою, сиром, соленою рибою, 
копченим салом, копченим м’ясом в кількості 72 зол. чи в 
пропорції 3/1 бляшанкою м’ясних консервів півфунтової м’ясної 
ковбаси чи півфунтового копченого м’яса чи 1/4 ф. сушеної 
риби (крупної). Чай повинен був бути натуральним. 

Табель № 2 (для в’язнів, які не могли працювати внаслідок 
слабкості здоров’я та з інших поважних причин) відрізнялась від 
розкладки табеля № 1 тим, що хліба в’язні на добу повинні були 
отримувати 1,5 ф., на вечерю м’ясо не видавалось. Хто не міг 
———————— 

6 Там само. — Арк. 46. 
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працювати за хворобою, але не підлягав переведенню до лікарні, 
міг отримувати додаткові порції у вигляді 0,5 ф. білого хліба, 
яєць, молока, масла чи сала за дозволом лікаря на додаткові 
порції, вказані в розкладці для хворих. Чай видавався за нормою 
табеля № 1. 

Табель № 3 (для в’язнів, які відмовлялись від роботи) перед-
бачала, що фізично здорові особи мали отримувати порцію за 
розкладкою табеля № 1, але із зменшенням хліба до 0,5 ф.; 
вечеря була без м’яса; на обіди кількість м’яса зменшувалась до 
24 зол. Чай мав видаватися за табелем № 1 із зменшенням цукру 
до 5 зол.7 

Табель № 4 (харчова розкладка для хворих, які знаходились 
на лікуванні в лікарнях місць ув’язнення) передбачала роз-
галужене меню. На обід в різні дні повинні були готуватись такі 
«звичайні порції» 1 блюда: 1) борщ (м’ясо — 0,5 ф.; капуста 
свіжа — 48 зол., чи кисла — 36 зол., чи сушена — 12 зол.; буряк — 
24 зол.; картопля — 24 зол.; мука для додавання у страви —  
2 зол.; томат — 6 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий 
лист чи перець — 1/20 зол.; лимонна кислота, чи оцет, чи свіжа 
капуста — 1 зол.; вода — 1 кружка); 2) капусняк (м’ясо —  
0,5 ф.; капуста свіжа чи кисла — 48 зол.; картопля — 24 зол.; 
борошно пшеничне — 2 зол.; морква чи коренеплоди — 2 зол.; 
томат — 6 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 3 зол.; лавровий лист 
чи перець — 1/20 зол.; вода — 1 кружка); 3) суп перловий з 
томатом (м’ясо — 0,5 ф.; крупа перлова — 3 зол.; картопля — 
48 зол.; коренеплоди свіжі — 8 зол.; томат — 4 зол.; цибуля —  
3 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка); 4) суп з локшиною  
чи вермішеллю (картопля — 48 зол.; коріння свіжі — 4 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; м’ясо — 0,5 ф.; локшина чи 
вермішель — 12 зол.; вода — 1 кружка); 5) суп гороховий чи 
квасоляний (м’ясо — 24 зол.; сало — 6 зол.; горох протертий чи 
квасоля — 20 зол.; картопля — 12 зол.; цибуля — 3 зол.; лав-
ровий лист чи перець — 1/30 зол.; сіль — 2 зол.; вода —  
———————— 

7 Там само. — Арк. 47. 
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1 кружка). На 2 блюдо готувались каша (крупи гречана, або 
пшоняна, або ячна — 30 зол.; масло або сало — 8 зол.; цибуля — 
2 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1/4 кружки); картопля варена терта 
або жарена (картопля — 1,5 ф.; масло або сало яловичино чи 
свиняче — 8 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.); макарони чи 
локшина з маслом (макарони чи локшина — 24 зол.; масло чи 
сало — 8 зол.; сіль — 2 зол.). 

На вечерю повинні були готуватись наступні страви: суп гре-
чаний, або з рисової крупи чи з вермішеллю, локшиною (м’ясо — 
24 зол.; сало — 6 зол.; крупа перлова і гречана — 20 зол. чи 
локшина (вермішель) — 18 зол.; картопля — 24 зол.; цибуля — 
3 зол.; коріння — 2 зол.; сіль — 3 зол.; вода — 3/4 кружки); 
капусняк кислий (яловичина — 24 зол.; сало свиняче чи яло-
вичино — 2 зол.; капуста квашена — 32 зол.; картопля —  
12 зол.; борошно пшеничне — 2 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль —  
2 зол.; лавровий лист чи перець — 1/20 зол.; вода — 1 кружка); 
борщ (яловичина — 24 зол.; сало свиняче — 2 зол.; капуста ква-
шена чи свіжа — 20 зол.; буряк свіжий чи квашений — 12 зол.; 
картопля — 23 зол.; борошно пшеничне — 23 зол.; цибуля —  
2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий лист чи перець — 1/20 зол.; вода — 
1 кружка). Якщо буряк і капуста були свіжими, то додавалось 
1,5 зол. оцту, чи 4 зол. пюре-томату, чи 8 зол. свіжих помідорів. 
Крім того на звичайну порцію потрібно було додатково вида-
вати чаю чи ячмінної кави (чай — 0,5 зол., кава — 3 зол.), 
цибулі — 12 зол., чорного хліба — 1,5 зол.8 

За медичними показниками була передбачена і пісна їжа: 
капусняк пісний (вобла сушена чи оселедець — 24 зол. або риба 
свіжа — 48 зол.; капуста кисла — 36 зол.; картопля — 36 зол.; 
томат — 6 зол.; мука для додавання у страви — 2 зол.; цибуля — 
3 зол.; коріння — 3 зол.; олія пісна — 2 зол.; перець — 1/30 зол.; 
сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка). До борщу, капусняку, супу 
перлового з томатом томат обов’язково мав піджарюватися з 
цибулею з додаванням 1/4 зол. внутрішнього сала яловичини 
———————— 

8 Там само. — Арк. 48. 
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або в разі його відсутності треба було брати від каші декілька 
ложок масла. Пісна каша готувалась з 30 зол. крупи, 6 зол. 
пісної олії, 2 зол. солі, 2 зол. цибулі, 1/4 кружки води. На вечерю 
готувався пісний картопляний суп (картопля — 48 зол.; крупа 
різна — 3 зол.; олія соняшникова — 4 зол.; морква чи коріння — 
2 зол.; цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.; лавровий лист чи перець — 
1/30 зол.; вода — 3/4 кружки). 

Посилене харчування на обід на 1 страву передбачало ті самі 
порції, які готувались для звичайного харчування з тими ж 
продуктами, за виключенням м’яса, яке бралось в меншій 
кількості — 24 зол. На 2 блюдо повинні були готуватись кот-
лети з телятини чи яловичини (м’ясо — 48 зол.; сало яловичино, 
чи свиняче, чи масло — 2 зол.; сухарі — 2 зол.; яйця — 1/3 шт.; 
хліб білий — 6 зол.; цибуля — 1 зол.; сіль — 2 зол.; масло ко-
ров’яче для жарки котлети (чи сало топлене) — 4 зол.; перець — 
1/30 зол.), жарене м’ясо (м’ясо — 48 зол.; масло коров’яче чи 
сало топлене — 4 зол.; борошно для додавання у страви —  
1 зол.; коріння — 2 зол.; цибуля — 2 зол.; перець і лавровий 
лист — 1/30 зол.; сіль — 2 зол.), рагу з м’яса чи баранини (м’ясо 
волове чи бараняче — 48 зол.; картопля — 48 зол.; масло 
коров’яче — 3 зол.; сметана — 2 зол.; томат — 2 зол.; цибуля — 
2 зол.; борошно для додавання у страви — 1 зол.; перець —  
1/30 зол.; сіль — 2 зол.), гарніри для жарких, розварена крупа, 
локшина чи картопля (крупи чи локшина, рис — 12 зол.; кар-
топля — 48 зол.; масло чи сало топлене — 4 зол.; сіль — 2 зол.). 

Для цинготних хворих готувався вінегрет (капуста квашена — 
24 зол.; буряк квашений — 12 зол.; картопля — 24 зол.; олія 
соняшникова — 6 зол.; гірчиця — 1/4 зол.; цибуля ріпчаста —  
8 зол. чи цибуля зелена — 12 зол.; оцет — 6 зол.; помідори —  
8 зол.). На вечерю повинні були готуватись ті ж самі блюда, які 
готувались на вечерю при звичайній табелі. Крім того, для цієї 
категорії в’язнів додатково потрібно було на 1 добу на 1 особу: 
хліба білого — 0,5 ф., чорного — 1 ф.; чаю — 0,5 зол. чи кави 
ячмінної — 3 зол.; цукру — 12 зол. 

Для дуже слабких в’язнів на обід за 1 варіантом на 1 страву 
мали готуватись в різні дні: суп курячий чи м’ясний (м’ясо —  
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24 зол. чи курка — 1/4 шт.; крупа манна — 6 зол.; коріння —  
5 зол.; цибуля піджарена — 2 зол.; сіль — 2 зол.; вода —  
1 кружка), бульйон (м’ясо — 24 зол.; коріння — 5 зол.; цибуля 
піджарена — 2 зол.; сіль — 2 зол.; вода — 1 кружка)9. 2 страва 
складалась або з котлети телячої чи яловичини (м’ясо — 48 зол.; 
сало свиняче, яловичино чи теляче — 2 зол.; сухарі — 2 зол.; 
хліб білий — 6 зол.; яйця — 1/3 шт.; масло для жарки — 3 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сіль — 2 зол.), або з яєчні на молоці (яйця —  
2 шт.; молоко — 1/4 кружки; борошно пшеничне — 2 зол.; сіль — 
2 зол.; масло — 2 зол.), або з курки відварної (курка — 1/4 шт.), 
гарніру. Ввечері мало видаватись молоко кип’ячене (1/4 кружки) 
чи молочна каша (крупи чи манка — 16 зол.; молоко —  
1/3 кружки; масло коров’яче — 3 зол.; цукор-пісок — 2 зол. чи 
сіль — 1 зол.). Крім того для 1 варіанту слабкої порції потрібно 
було на добу на 1 особу чаю — 0,5 зол. чи кави ячмінної —  
3 зол.; цукру — 12 зол.; хліба білого — 1ф. 48 зол. 2 варіант 
слабкої порції на сніданок (вперше згадується як такий) перед-
бачав молоко варене (1/4 кружки). Обід складався на 1 страву в 
різні дні з супу молочного (молоко — 1/2 кружки; крупа манна — 
10 зол. чи локшина — 10 зол.; сіль — 1 зол.) чи бульйону 
м’ясного чи курячого (м’ясо — 24 зол. чи куриця — 1/4 шт.; 
коріння свіжі — 3 зол.; цибуля піджарена — 2 зол.; сіль —  
2 зол.; вода — 3/4 кружки). Бульйон повинен був даватися чис-
тим, а курка йти для приготування блюда з відварної курки, 
м’ясо — додаватися до котлет в цей день понад належної 
кількості м’яса. 2 страва мала наступні варіанти: яєчня на мо-
лоці, зварене яйце «в круту», кисіль (журавлина — 24 зол. чи 
екстракт журавлини — 1 зол. чи червоне вино — 60 грам; 
борошно картопляне — 6 зол.; цукор-пісок — 12 зол.). До ки-
селю можна було за призначенням лікаря добавляти 1/4 кружки 
молока. Молочна каша на вечерю готувалась з молока кип’я-
ченого (0,5 кружки). До 2 варіанту слабкої порції мали додавати 
чай — 0,5 зол. або каву ячмінну — 3 зол., хліб білий — 0,5 ф. 
———————— 

9 Там само. — Арк. 49. 
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Молочна дієта складалась з таких страв: сніданок —  
1/4 кружки кип’яченого молока; обід — 3/4 кружки кип’яченого 
молока; вечеря — 1/2 кружки кип’яченого молока. Для молоч-
них порцій потрібен був чай — 0,5 зол. чи кава ячмінна —  
3 зол.; хліб білий (за призначенням лікаря). 

Були передбачені і різні додаткові страви: каша «розмазня» 
(крупа — 18 зол.; масло — 6 зол.; сіль — 1 зол.), кисіль чор-
ничний (замість журавлини — чорниця), молоко варене  
(1/4 кружки; масло вершкове — 6 зол.), котлета з яловичини або 
телятини, кава на молоці (кава — 3 зол.; цукор — 4 зол.; молоко — 
1/6 кружки), какао (какао — 4 зол.; цукор — 5 зол.; молоко — 
1/4 кружки), 2 варених яйця. Додаткові порції хліба містили  
0,5 ф. чорного, 0,5 ф. білого10. 

За призначенням лікаря в окремих випадках крім вже вка-
заних страв з них могли готуватися комбіновані страви. Чай 
натуральний (0,5 зол.) можна було заміняти 4 зол. чаю ово-
чевого. По табелі № 4 страви для хворих за своїм складом і 
поживному призначенню поділялися на: 

а) звичайні — для хворих, які за загальним станом здоров’я і 
органів травлення можуть бути прирівняні до здорових і які не 
потребують особливого дієтичного харчування (хвороби очей, 
шкіри, вух, венеричні хвороби, хвороби, які потребують хірур-
гічного втручання (за виключенням черевної порожнини), а 
також всіх, хто одужує і буде виписуватись за декілька днів до 
цього, щоб перехід від лікарняного режиму до звичайної їжі не 
був занадто різким; 

б) посилені — для хворих, які потребують як за загальним 
станом здоров’я, так і станом органів травлення більш ніжного, 
легко засвоюваного, в значній кількості харчування, а саме: 
хворі з порушенням загального харчування і обміном речовин; 
які страждають захворюванням травного тракту і органів трав-
лення; хворі, які повинні перейти від слабкого харчування до 
звичайної їжі в період одужання; 
———————— 

10 Там само. — Арк. 50. 
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в) слабкі — для важкохворих на гостру лихоманку, після 
операцій порожнин, які залишаються в ліжку весь час внаслідок 
загальної слабкості. 

Добавки і додаткові страви по табелі № 4 повинні були при-
значатись головним чином хворим, які потребували посиленого 
харчування, які знаходились на слабкій чи посиленій порціях по 
мірі дійсної потреби. Хворі, які одужували і призначалися на 
виписку, за тиждень до останньої повинні були переводитись на 
звичайну порцію. Вид харчування і всі прибавки до нього по-
винні були бути в точності відображені ординатором як в історії 
хвороби, так і в вимогах до їжі. При призначенні ж слабкого 
харчування повинні були бути означені не тільки назви страв, 
але і їхні номери по табелі № 4. Цукор, чай на добу повинні 
були видаватись на руки кожному здоровому, для важко хворих 
цукор і чай мала видавати на руки сестра милосердя. Для по-
силеної порції мали готуватись не більше 2 перемін першої 
страви. Меню для хворих повинно було складатися на 2 тижні 
наперед. Меню мало бути вивішене на кухні в зручному місці 
для осіб, які готують їжу, і чергових, які контролюють закладку 
в котел харчових продуктів, розподіл на порції і правильність 
роздачі їжі, причому вага м’ясної страви повинна була вирахо-
вуватися з розрахунку 48 зол. для звичайного харчування та  
24 зол. м’яса сирого для осіб, які знаходились на посиленому 
харчуванні (зверніть увагу, що для в’язнів, які споживали 
страви, меню було недоступним). Варка їжі повинна була здійс-
нюватись двічі на день так, щоб страви на вечерю мали бути 
свіжо приготованими, а не залишатися з обіду. Кістки з м’яса 
обов’язково повинні були дробитися і виварюватися в супах (це 
робилося також з метою попередження інфекційних захворю-
вань). Для приготування на обід 1 страви з однієї кружки води 
при закладці після варки мало виходити 3/4 кружки супів. На 
вечерю мало братися 3/4 кружки води, а після варки залишатися 
1/2 кружки супів. Для роздачі супів повинна була бути суворо 
виміряна мірка (розливний черпак) (зверніть увагу: не вказу-
вався точний об’єм мірки з усіма витікаючими звідси негатив-
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ними наслідками). Вага варених м’ясних порцій, які готувалися 
з м’яса середньої якості, повинна була бути не менше 22 зол. Те 
саме ж стосувалось і жаркого, а також тушкованої яловичини. 
Вага котлети в 48 зол. сирого м’яса після жарки повинна була 
бути 36 зол. Густої каші з потрібної для її приготування крупи 
повинна вийти після варки подвійна кількість за вагою. Пісна 
їжа могла була бути приготована тільки за бажанням хворих, а в 
деяких випадках — за призначенням лікарів (наприклад: юшка 
зі свіжої риби для слабких, жарена свіжа риба тощо для діє-
тичного харчування). Пісні блюда повинні були готуватися з тих 
самих продуктів, як і звичайні, але тільки із заміною: а) в пер-
ших стравах яловичини такою ж кількістю свіжої риби11; б) не-
скоромне масло могло бути замінене доброї якості пісною олією 
(соняшниковою); в) для приготування жареної риби з 48 зол. 
свіжої риби потрібно було: 4 зол. сухарів, 4 зол. пісної олії,  
2 зол. борошна і 2 зол. солі. Дивлячись на пори року і місцеві 
умови дозволялось заміняти означені в розкладці продукти хар-
чування іншими, але так, щоб вони і приготовані з них блюда не 
обходились бюджету дорожче. Кислу капусту і буряк в капус-
няку можна було заміняти 48 зол. шпинату чи іншої зелені, але 
при цьому слід було уникати приготування зеленого борщу 
виключно з одного щавлю. Заміна одних продуктів іншими 
повинна була бути обговорена і схвалена колегією лікарів ліку-
вального закладу і не повинна була шкодити харчуванню хво-
рих, бути дорожчою від продуктів, вказаних в розкладці. Для 
цинготних хворих мало призначатись посилене харчування та 
вінегрет. Для хворих при слабких порціях могли бути призна-
чені лікарями морс з журавлини (на 1 кружку кип’яченої води 
12 зол. свіжо вижатого журавлиного соку чи 3,5 зол. журав-
линого екстракту і 7 зол. цукру), а також «сухарна» вода (на  
1 кружку кип’яченої води бралось 24 зол. сухарів з житнього 
хліба). Для хворих, які мали потребу в рослинних кислотах, 
лікарями могли бути призначені лимон і різні кислуваті ягоди. 
———————— 

11 Там само. — Арк. 51. 
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Призначення пива чи вина для слабких хворих чи цинготних 
відбувалось тільки з дозволу старшого лікаря лікарні12. 

03.06.1919 р. відбулось засідання господарської секції Все-
українського з’їзду тюремних працівників, на якому, зокрема, 
зазначалось, що для попередження поширення інфекційних хво-
роб кожному в’язню необхідно видати окремий дрібний посуд 
«з білого металу Круппа», а в’язниці — терміново забезпечити 
мідними луженими чайниками з розрахунку 3 стакани на лю-
дину, мідними котлами, а в’язничні лікарні — полірованими 
кружками для молока. Заміну посуду проводити поступово че-
рез брак коштів. Було наголошено на доцільності відміни та-
бельної системи харчування в’язнів і необхідності переходу до 
нормальних харчових розкладок, які не залежали від умов ринку 
(нагадаю, що згідно арт. 206-1 «Уставу тримання під вартою», 
відповідного закону Тимчасового уряду від 30.03.1917 р. на 
одного в’язня на добу виділялась сума грошей, еквівалентна 
вартості по твердій ціні 2,5 ф. житнього борошна і 24 зол. 
гречаної крупи. Головне Управління Місцями Ув’язнення від-
пускало кошти Губернським тюремним інспекціям, а останні — 
Тюремним комітетам та їх відділам Товариства піклування про 
тюрми. Під ці кошти складались харчові розкладки. В разі не-
достачі грошової табелі тюремні комітети та їх відділи повинні 
були компенсувати нестачу грошей на харчі із власних джерел, а 
якщо фінансів не вистачало і в цьому випадку, то держава мала 
виділяти кошти з розрахунку харчування здорових, а не хворих 
в’язнів, вартість харчування яких була більшою13). Ув’язнених 
при міліції слід було харчувати по нормальній розкладці для 
непрацюючих в’язнів шляхом передачі їм їжі з місць ув’язнення. 
Якщо ж цього неможливо було зробити, то для цих потреб 
необхідно було видавати грошові кошти в потрійному розмірі 
вартості цієї продуктової розкладки. Для пересильних осіб необ-
хідно було видавати з собою в дорогу натурою кожному хліб, 
———————— 

12 Там само. — Арк. 52. 
13 Там само. — Арк. 27. 



Харчування в’язнів в УСРР в 1919 р. 

Павло Ісаков 

 171

цукор, чай з розрахунку добового шляху до першого етапного 
пункту, а також додатково кормові гроші в розмірі вартості 
харчової розкладки для непрацюючих в’язнів на кожну добу. В 
разі неможливості видачі натурою продуктів, слід було видавати 
грошима в розмірі потрійної вартості нормальної розкладки для 
непрацюючих в’язнів. Невидача продуктів натурою кожного 
разу мала засвідчуватись особливим колегіальним актом персо-
налу тюрми14. Пропонувалось в перспективі створити при ЦТКВ 
Центральний Тюремний Кооператив і організовувати бази забез-
печення місць ув’язнення предметами першої необхідності. 
Члени секції дійшли висновку про необхідність просити відпо-
відні органи влади надати дозвіл забезпечувати місця ув’яз-
нення в порядку черговості відразу після Червоної Армії або ж 
надати їм право вільної заготівлі продуктів на місцях, що було 
визнано найбільш прийнятним на поточний момент15. 

Намагаючись врегулювати облік і розподіл зібраних місцями 
ув’язнення сільськогосподарських продуктів 09.07.1919 р. ЦТКВ 
на місця було розіслано циркуляр за № 89, який визначав 
порядок реалізації овочів і хлібних злаків врожаю 1919 р. 
Відповідальність за своєчасний збір, зберігання врожаю покла-
далась на начальника місця ув’язнення. Для обліку врожаю по-
винна була створюватись комісія. По результатам нею складався 
відповідний акт в 2 екземплярах, один з яких надсилався в 
губпідвідділ. Розпоряджався зібраним врожаєм завідуючий губ-
підвідділом, але в першу чергу він повинен був скеровуватися 
на забезпечення продовольством місцевих в’язниць. Комісія, яка 
обліковувала врожай, встановлювала ціни на одиницю ваги чи 
міри кожного продукту врожаю, якщо на даний вид не було 
твердої ціни. Повинні були бути враховані собівартість, закон-
ний відсоток прибутку. Кінцева ціна продуктів після перевірки її 
технічним відділом мала затверджуватись колегією при завідую-
чому губпідвідділу. За продукти, передані в місця ув’язнення, 
———————— 

14 Там само. — Спр. 42. — Арк. 3. 
15 Там само. — Арк. 4. 
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відповідна сума завідуючим губпідвідділом повинна була пере-
раховуватись в рахунок кредиту кошторису16. 04.08.1919 р. 
ЦТКВ на місця було надіслано черговий циркуляр за № 104, 
яким з метою боротьби із холерою вимагалось покращити хар-
чування в’язнів17. 

Протягом 1919 р. радянською владою було прийнято ряд 
декретів, які прямо чи опосередковано стосувались організації 
харчування в’язнів: про скасування законів від 29.05.1918 р. 
(відносно видачі харчових грошей утримуваним при міліції і 
арештантам, які знаходились в дорозі під час їхньої пересилки) і 
від 15.11.1918 р. (про порядок задоволення за рахунок казни 
продуктами тюремної варти та їх родин); декрет про подов-
ження до 01.01.1921 р. дії тимчасового закону від 28.06.1912 р. 
про порядок опалення і освітлення в’язниць18. 

Якою ж була картина з харчуванням в’язнів на місцях в 
реальності, наскільки вона відрізнялась від нормативно-декла-
ративної площини? Красномовні факти говорять самі за себе. 

Станом на 01.04.1919 р. в Лебединській повітовій тюрмі 
Харківської губ. утримувалось 88 здорових, 2 хворих в’язнів. 
Харчування проводилось господарським способом (тобто само-
стійно заготовлювались продукти і готувалась їжа). Грошова 
кормова табель складала на 1 в’язня на добу 1 крб. 80 коп. 
радянських знаків. Запас продуктів був відсутній, в наявності 
було лише 50 п (1 п=16,380496 кг) картоплі. Наявний кредит був 
недостатній. З 01 квітня по 31 грудня для харчування здорових 
в’язнів необхідно було відпустити 59460 крб., хворих —  
1080 крб.19 Мило на місцевому ринку коштувало 600 крб. за пуд. 
Для придбання посуду потрібно 3000 крб.20 Що можна було на 
той час купити за 1 крб. 80 коп. радянських знаків? Для 

———————— 
16 Там само. — Спр. 54. — Арк. 118–119. 
17 Там само. — Арк. 142. 
18 Там само. — Спр. 34. — Арк. 76. 
19 Там само. — Арк. 81. 
20 Там само. — Спр. 45. — Арк. 61. 
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порівняння: 1п борошна житнього коштував 220-300 крб., 1 ф. 
сала — 50–80 крб., 1 п солі — 200–280 крб.21 Коментар — 
зайвий, висновки — очевидні. Станом на 01.04.1919 р. в Сум-
ській повітовій тюрмі перебувало 59 здорових, 2 хворих в’язнів. 
Грошова кормова табель для здорових в’язнів на добу становила 
3 крб., для хворих — 5 крб. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні від-
повідно 108000 крб. — 27000 крб. На ринку 1 п мила коштував 
480 крб. Для придбання посуду необхідно було 7000 крб. Щоб 
вижити, в тюрмі в травні місяці розводили кроликів, хотіли ще і 
свиней, орендували 2 городи. Завідуючий Сумським губпідвід-
ділом Носенко в одній із своїх доповідей повідомляв: «Про-
дукти достаються поки що без особливих труднощів. Що по 
твердим цінам, що на ринку. Через нестачу білизни почались 
епідемічні захворювання. Посуд є, дрова по твердій ціні є. 
Потреба в речах — на суму 57050 крб.».22 В Охтирській пові-
товій тюрмі станом на 01.04.1919 р. знаходилось 38 здорових,  
5 хворих в’язнів. Грошова кормова табель була як і в Сумах. 
Запас продовольства складався лише з 150 п картоплі. При 
кредиті в 12 тис. крб. борги складали 21013,91 крб. Потреба в 
коштах для харчування в’язнів з 01 квітня до кінця року була 
визначена на рівні 57750,70 крб. для здорових і 6875,05 крб.  
для хворих в’язнів. Для придбання посуду необхідно було  
1610 крб.23 Станом на 24.05.1919 р. в Харкові утримувалось 
1300 в’язнів, на кожного з яких в день видавались наступні 
продукти харчування: хліб — 1 ф.; м’ясо хворим — 0,5 ф., 
здоровим — 1/4 ф.; сало — 3,5 зол.; крупа — 36 зол.; капуста — 

———————— 
21 Ісаков П.М. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в 

українському селі на Лівобережній Україні в 1919–1921 роках // Сіве-
рянський літопис. — № 4 (22). — 1998. — С. 150–152. 

22 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 45. — Арк. 64–66. 
23 Там само. — Арк. 76. 
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24 зол.; буряк столовий — 24 зол.; картопля — 30 зол.; цибуля — 
3 зол.; сіль — 6 зол.; перець і лавровий лист — 1/4 зол.24 

02.07.1919 р. з Миколаєва повідомляли: 1 крб. 72 коп. на 
добу на харчування 1 в’язня недостатньо. З міських сум фак-
тично виділяли лише по 50 коп. За клопотанням начальника 
Миколаївської Головної міліції добову норму збільшили до  
2 крб. 50 коп.25 

При такому харчуванні смертність серед в’язнів мала досить 
значне поширення. Так, у Вінницькій тюрмі тільки в березні 
померло 7 в’язнів (при цьому за 7 гробів було заплачено  
1225 крб.). Рятували реквізиції і приватна ініціатива підприєм-
ців, які в умовах колапсу державних інституцій не дозволяли 
в’язням померти з голоду. Тільки в березні для Вінницької 
тюрми Зельман Майорчук поставив продуктів харчування для 
здорових в’язнів на суму 20939,80 крб. і хворих — 7685,44 крб. 
Що ж це були за продукти і по якій ціні? Для здорових в’язнів: 
240 п борошна пшеничного по 24 крб. за пуд, 117 п крупи 
пшеничної по 26 крб. 80 коп. за пуд, 16 п 24,5 ф. сала свинячого 
внутрішнього по 438,75 крб. за пуд, 26 п 24 ф. солі дрібної по 
32,75 крб. за пуд, 3 п 30 ф. цибулі по 18,45 крб. за пуд, 6 ф. 
перця по 94,45 крб. за фунт, м’ясо яловичини на суму  
2017,05 крб. по 158,45 крб. за пуд, 47 п буряку по 6,75 крб. за 
пуд, 78 п картоплі по 10,75 крб. за пуд. За доставку 64 п рек-
візованого борошна йому було заплачено 64 крб., 16 п реквізо-
ваного пшона — 16 крб. Для хворих в’язнів підприємцем було 
поставлено, зокрема, 889 пляшок молока по 2,50 крб. за пляшку, 
736 шт. 1-фунтових булок по 4,50 крб. за штуку, 210 шт. яєць по 
65 коп. за яйце26. Як бачимо, ціни були значно нижчими від 
ринкових. Пояснень можливо двоє: або продукти харчування 
були не найкращої якості, або (найвірогідніше) більшовики зна-
йшли дуже переконливі аргументи для зниження підприємцем 
———————— 

24 Там само. — Спр. 63. — Арк. 43а. 
25 Там само. — Спр. 34. — Арк. 85. 
26 Там само. — Спр. 43. — Арк. 1–3. 
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ціни (не виключено, що хтось із рідних чи близьких Майорчука 
знаходився в цій тюрмі і його подальша доля залежала від 
поступливості підприємця). 

В Проскурівській тюрмі Подільської губ. станом на 
01.04.1919 р. утримувалось 49 здорових, 14 хворих в’язнів. 
Грошова кормова табель становила відповідно 2,25 крб. —  
2 крб. Кредит видав ревком. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
відповідно 81 тис. крб. — 24,3 тис. крб. Брацлавська тюрма: 
потреба в день для харчування 1 в’язня складала відповідно  
10 крб. — 15 крб. Ново-Ушицька тюрма: утримувалось 56 здо-
рових, 5 хворих в’язнів. Потреба в коштах для харчування 
в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
відповідно 92898 крб. — 11700 крб. В Могилівській тюрмі 
утримувалось 27 осіб, поховання померлих проводилось в кре-
дит. В квітні на харчування 1 в’язня в день витрачалось в 
середньому 77 крб. 40 коп. (рекорд встановлений тільки завдяки 
незначній кількості в’язнів). Потреба в коштах для харчування 
80 в’язнів з 01 квітня до кінця року була визначена на рівні 
159840 крб. У Вінницькій тюрмі станом на 01 квітня утри-
мувалось 373 здорових в’язня і 22 — хворих. Грошова кормова 
табель не перевищувала 3 крб., запаси харчів були відсутні. В 
квітні харчування здорових в’язнів обійшлося в 14190 крб., 
хворих — 3478 крб. Ольгопольска тюрма: 74 здорових, 2 хворих 
в’язнів; грошова кормова табель становила 2 крб. на добу. 
Потреба в коштах для харчування в’язнів з 01 квітня до кінця 
року була визначена на рівні відповідно 80 тис. — 10 тис. крб.27 
Детальна табель харчування здорових в’язнів Могилівської 
тюрми на 1 день на 1 особу наведена в таблиці № 128. 

 
 
 

———————— 
27 Там само. — Спр. 34. — Арк. 90–93. 
28 Там само. — Арк. 106. 
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Таблиця №1 

Кількість 
продуктів Ціна за 1 ф. Вартість 

продуктів Найменування 
продуктів 

ф. зол. крб. коп. крб. коп. 
хліб житній 1 – 5 – 5 – 

м’ясо (яловичина) – 12 4 50 – 55 
сало (свинина) – 7 10 – – 72 

крупи – 32 4 – 1 33 
мука для додавання 

у страви 
– 2 6 – – 12 

сіль – 7 2 – – 15 
буряк – 24 1 – – 26 
капуста – 12 3 – – 39 
картопля – 48 - 50 – 25 
цибуля – 2 2 – – 4 
перець – 1/20 60 – – 30 

лавровий лист – 1/20 20 – – 10 

Всього на загальну суму 9 крб. 11 коп. 
 
В липні місяці в Подільській губ. у Вінницькій, Літинській, 

Брацлавській, Балтській, Ольгопольській, Литичівській, Каме-
нецькій, Ново-Ушицькій, Проскурівській, Могилів-Подільській, 
Ямпільській тюрмах утримувалось 2584 в’язнів. На 6 міс. для 
утримання в’язнів було зроблено бюджетний запит на  
2708490 крб. Місячне утримання в’язнів відповідно по уста-
новах обходилось (в крб.): 57000–18290–23395–28500–18290–
14250–106875–11165–18290–18290–11165. Разом — 325510 крб. 
Місткість же тюрем була відповідно 600–100–150–250–100–80–
1000–54–100–100–50 осіб. Місячне утримання 1-го ув’язненого 
складало 150 крб. (для порівняння: прокорм коня на добу до-
рівнював 30 крб.). Кількість хворих в’язнів прогнозувалась вла-
дою на рівні 10% від планової чисельності в’язнів, але реальний 
стан справ був набагато гіршим. Утримання, лікування хворого 
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в’язня обходилось 10 крб. на добу29. І це при тому, що ринкові 
ціни на сільгосппродукцію в 1919 р. на Правобережній Україні 
були в середньому в 1,5–2 рази вищими, ніж на Лівобережній 
Україні30. 

Радянська влада, не маючи змоги забезпечити повноцінне 
харчування в’язнів на постійній основі, намагалась це робити до 
революційних свят. Так, Херсонський губпідвідділ 14.05.1919 р. 
повідомляв, що концерти та лекції до 1 травня в місцях ув’яз-
нення не були проведені через відсутність у розпорядженні губ-
виконкому і пролеткульту відповідних артистичних сил і лек-
торів, але цього дня засудженим покращили їжу, подовжили час 
для прогулянок і надали позачергові побачення із значно подов-
женим часом31. Ось так над законом брала гору революційна 
доцільність, яка на той час і була більшовицьким законом. 

В Одеській тюрмі станом на 27.05.1919 р. утримувалось  
396 здорових, 45 хворих в’язнів. Потреба в коштах для їхнього 
харчування до кінця року була визначена на рівні відповідно 
1350000 крб. — 405000 крб. Взагалі потрібно було кредитів на 
суму 4 млн. крб. Тільки для придбання посуду необхідно було 
100 тис. крб.32 В одному із запитів завідуючого культурно-
просвітницьким підвідділом від 23.07.1919 р. говорилось, що в 
Одеській тюрмі багато засуджених надають перевагу городнім 
роботам за посилений пайок замість навчання33. Зрозуміло: на 
голодний шлунок яке там навчання і світле майбутнє! При 
цьому в 2-ій пол. 1919 р. з розрахунку на планові 1000 в’язнів 
Одеської тюрми серед скромного переліку закуплених продуктів 

———————— 
29 Там само. — Арк. 87–89. 
30 Ісаков П.М. Співвідношення цін та реальних доходів громадян в ук-

раїнському селі на Лівобережній Україні в 1919–1921 роках // Сіверян-
ський літопис. — № 4 (22). — 1998. — С. 159. 

31 ЦДАВОВУ України. — Ф. 8. — Оп. 1. — Спр. 32. — Арк. 4. 
32 Там само. — Спр. 45. — Арк. 70. 
33 Там само. — Спр. 37. — Арк. 69. 
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фігурували серед іншого 120 пляшок червоного вина34. Сильно 
сумніваюсь, що всі вони чи частково пішли хворим в’язням за 
призначенням лікаря згідно табелі №4 харчової розкладки. Ось 
такий своєрідний «чорний в’язничний гумор» періоду «воєнного 
комунізму»: в країні не вистачало найнеобхіднішого, а начебто 
в’язням за державний кошт закупали вино. Можуть же в Одесі 
жартувати! Але реально на місцях було не до сміху. Відділ 
юстиції Донецького губвиконкому 09.05.1919 р. повідомляв в 
ЦТКВ: «З огляду на стан і труднощі при забезпеченні місць 
ув’язнення юридично відповідальні особи за наслідки, що мо-
жуть бути, фактично не можуть нести цієї відповідальності»35. 
Ось так, бо козла відпущення бюрократична система (без огляду 
на ідеологію) завжди намагалась знайти і успішно знаходила! 

Здорові в’язні м. Полтава на обід в різні дні отримували борщ 
(капуста — 32 зол.; буряк — 12 зол.; сіль — 3 зол.; картопля — 
24 зол.; м’ясо — 48 зол.; сало свиняче — 2 зол.; перець —  
0,03 зол.; лавровий лист — 0,03 зол.; цибуля — 3 зол.; хліб —  
1 ф.) — всього на загальну суму 2,54 крб. (зокрема, м’ясо —  
1,5 крб., хліб — 45 коп., картопля — 6 коп.); суп пшеничний — 
на загальну суму 2,08 крб.; суп картопляний — на загальну суму 
2,4 крб. 2 страва складалась з каші (на загальну суму 1,09 крб., з 
якої 5 зол. сала коштували 84 коп.), картоплі (на загальну суму 
1,04 крб.). На вечерю видавали або горох (горох — 24 зол.;  
сало — 4 зол.; сіль — 2 зол.) вартістю 98 коп., або суп з ква-
солею (квасоля — 12 зол.; картопля — 24 зол.; сіль — 2 зол.; 
цибуля — 2 зол.; сало свиняче — 4 зол.) вартістю 90 коп., або 
локшину вартістю 87 коп. (мука пшенична — 24 зол. на суму 
14,8 коп.; сіль — 2 зол. на суму 0,38 коп., цибуля — 3 зол. на 
суму 1 коп.; сало свиняче — 4 зол. на суму 67,7 коп.; картопля — 
12 зол. на суму 3 коп.)36. Злидні досягли таких розмірів, що 
Полтавський губпідвідділ в липні просив надіслати з Києва 1 п 
———————— 

34 Там само. — Спр. 26. — Арк. 2. 
35 Там само. — Спр. 21. — Арк. 19. 
36 Там само. — Спр. 63. — Арк. 44а. 
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англійського олова (на місці було відсутнє) для луження посуду, 
бо «без цього користуватися посудом небезпечно для здоров’я 
в’язнів»37. Ще один показовий випадок пов’язаний з Полтав-
щиною. Перевіряючий Кулик, член колегії Народного коміса-
ріату іноземних справ УСРР, в своїй терміновій телеграмі пові-
домляв, що в’язні тюрми в Кобеляках станом на 22.07.1919 р. 
перебували в страшних антисанітарних умовах, отримували ви-
ключно хліб і воду. На день на харчування 1 в’язня виділялось 
лише 2 крб. 50 коп. Голова РНК УСРР Раковський відреагував 
на це повідомлення телефонограмою наркому юстиції з вимо-
гою виправити ситуацію. Останній же відповів, що в Кобеляках 
в’язниці нема, а є лише арештний дім, який знаходиться у 
віданні Народного комісаріату внутрішніх справ38. Чим закінчи-
лось це бюрократичне листування невідомо, але навряд чи 
становище в’язнів після цього покращилось. 

Житомирська губернська тюрма розташовувалась на Велико-
Чуднівській вулиці в Тюремному провулку в цегляно-кам’яній 
3-поверховій будівлі 18 ст. колишнього єзуїтського монастиря. 
Нижній поверх ззаду знаходився наполовину в землі і був по-
стійно сирий. В період з травня по серпень при плановій 
наповнюваності 225 осіб в ній фактично постійно перебувало 
400–500 в’язнів. Підйом був о 6-00, на вмивання надавалось  
30 хв. 3 години відводилось на роздачу хліба, кип’ятку, при-
бирання камер. Непрацюючим надавалась прогулянка трива-
лістю 1 год. Потім слідували господарські роботи. О 12-30 — 
обід. Відпочинок тривав 1,5 год. О 18-00 видавався кип’яток.  
О 19-00 проводилась перевірка і закривались камери. На хар-
чування 1 в’язня на добу виділялось 5 крб. Запаси продо-
вольства були відсутні. Констатувалось недоїдання персоналу. 
Хоч якось вижити розвивали хмелярство, обробляли 4 дес.  
(1 дес.=1,0925 га) городу39. Житомирська тюрма для харчування 
———————— 

37 Там само. — Спр. 43. — Арк. 13. 
38 Там само. — Спр. 49. — Арк. 26. 
39 Там само. — Арк. 2–4. 
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в’язнів з квітня до кінця року запросила для здорових осіб 
1235250 крб., хворих — 124850 крб., для придбання посуду — 
75000 крб.40 

Станом на 01.04.1919 р. в Катеринославській губ. нарахо-
вувалось 1034 здорових і 87 хворих в’язнів (без Бахмутської, 
Луганської, Маріупольської повітових тюрем, з якими не було 
зв’язку). Грошова кормова табель по Катеринославу складала  
5 крб., повітам — 4 крб. Продовольство придбавали щоденно на 
ринку з великими труднощами, запаси були відсутні. З квітня до 
кінця року для харчування 1034 здорових в’язнів потрібно було 
1395000 крб., хворих — 234900 крб. Для утримання арешто-
ваних при міліції потрібно було до 1 млн. крб. Річна потреба в 
посуді оцінювалась в 10000 крб.41 В травні 1919 р. в Кате-
ринославській губернській тюрмі обід складався з 2-х страв, на 
день видавалось 1,5 ф. хліба, іноді білого, 3 рази кип’яток. Двічі 
на день надавались прогулянки. Станом на 16.05.1919 р. в день 
на 1 здорового в’язня в Катеринославській тюрмі видавалось: 
хліб — 1,5 ф.; м’ясо яловичини — 48 зол.; сало яловичини — 
1зол.; сало свиняче — 1 зол.; капуста — 24 зол.; картопля —  
36 зол.; пшоно чи інші крупи — 36 зол.; лавровий лист — 1/40 
зол.; цибуля — 3 зол.; сіль — 6 зол.; мука для додавання в готові 
страви — 1 зол. За відсутності крупи здоровим в’язням ви-
давалось по 2 ф. картоплі на день. Звичайне меню для хворих 
в’язнів складалось з борщу (12 зол. капусти, 12 зол. картоплі,  
3 зол. цибулі, 1/40 зол. лаврового листу, 2 зол. солі, 48 зол. 
м’яса), каші чи вареної картоплі, 1,5 ф. хліба. Для слабкої порції 
готувався суп з макаронами (12 зол. макаронів, 12 зол. картоплі, 
3 зол. цибулі, 2 зол. солі, 1/40 зол. лаврового листу, 48 зол. 
м’яса) з 1,5 ф. хліба. Для молочної порції давалось 0,3 л молока і 
1,5 ф. хліба42. 

———————— 
40 Там само. — Спр. 45. — Арк. 37. 
41 Там само. — Арк. 54–55. 
42 Там само. — Арк. 47. 
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Станом на 20.05.1919 р. реальне харчування в’язнів Київської 
губернської тюрми було наступним: на обід замість капусти 
видавався щавель і буряк по 18 зол. кожного інгредієнту на 
особу; 2–3 рази на тиждень борщ готувався з сухих овочів, яких 
клалось в котел до 10 зол. на особу; на 2 страву давалась 3 рази 
на тиждень каша з пшениці куті по 15 зол. на особу, а 4 рази на 
тиждень — пюре з картоплі по 48 зол. на особу. На вечерю 
давався картопляний суп (48 зол. картоплі на 1 особу). Сала 
свинячого на в’язня давалось 4 зол. на день: 2 зол. — в кашу чи 
пюре і 2 зол. — для заправки в картопляний суп. Замість муки 
для додавання в готові страви, яка зовсім не відпускалась, 
заправка в борщ робилась з картоплі — по 24 зол. на особу. Для 
хворих цибуля замінювалась в приправі морквою і петрушкою 
по 1 зол. на особу, а в котел для здорових через дорожнечу це 
зовсім не клалось. Картоплі, буряків, сухих овочів, свинячого 
сала був запас на 8 днів43. Вартість харчування 1 здорового 
в’язня обходилась до 7 крб., хворого — до 8,5 крб. За квітень 
місяць на харчування здорових в’язнів було витрачено 
117177,96 крб., хворих — 36020,74 крб.44 

Харчова розкладка для хворих в’язнів Київської губернської 
тюрми в різні дні складалась з таких страв: обід — борщ (м’ясо — 
24 зол.; сало свиняче — 2 зол.; мука для додавання в готові 
страви — 2 зол.; буряк — 12 зол.; капуста — 24 зол.; сіль —  
2 зол.; цибуля — 2 зол.; картопля — 48 зол.; томат — 3 зол.; 
лавровий лист — 1/8 зол.), картопляне пюре замість каші (кар-
топля — 1 ф.; сало — 3 зол.; сіль — 3 зол.), 3/4 ф. хліба, 6 зол. 
цукру. Вечеря складалась з 72 зол. вареної картоплі, 2 зол. солі, 
2 зол. сала. Інший варіант обіду: суп (м’ясо — 24 зол.; петрушка — 
3 зол.; морква — 3 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 2 зол.), котлета 
(м’ясо — 24 зол.; сухарі — 8 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля —  

———————— 
43 Там само. — Спр. 63. — Арк. 1. 
44 Там само. — Арк. 2. 
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2 зол.; сало — 2 зол.), 3/4 ф. хліба, 6 зол. цукру. Вечеря скла-
далась з 72 зол. вареної картоплі, 3 зол. солі, 3 зол. сала45. 

Харчова розкладка для здорових в’язнів Київської губерн-
ської тюрми мала такий вигляд. Обід: борщ (м’ясо — 18 зол.; 
капуста — 24 зол.; буряк — 12 зол.; картопля — 48 зол.; сіль — 
2 зол.; мука для додавання в готові страви — 2 зол.; цибуля —  
2 зол.; сало — 1 зол.; томат — 3 зол.; лавровий лист — 1/8 зол.; 
перець — 1/8 зол. (цибуля, томат, перець, лавровий лист не 
видавались)), хліб на 1 особу 0,5 ф в день (працюючим — 
додатково 1/4 ф.), картопляне пюре замість каші (картопля — 
1ф.; сало — 2 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 1 зол. (не вида-
валась)). На вечерю готувався суп картопляний (картопля —  
72 зол.; сало — 4 зол.; сіль — 2 зол.; цибуля — 1 зол. (не вида-
валась))46. В звіті від 15.07.1919 р. по Київській тюрмі зазна-
чалось: «Тюремний пайок зараз зовсім недостатній для здорової 
людини навіть при легкій праці; ув’язнені під приводом голоду 
відмовляються від відвідання школи; саме на контингент, який 
підлягає обов’язковому навчанню (неграмотні і малограмотні), 
приходиться більшість людей бідних або пришлих, які не отри-
мують додаткового харчування ззовні»47. Для цієї групи в’язнів 
просили виділення посиленого пайка. Для працюючих в’язнів 
сумарна енергетична цінність тимчасової харчової розкладки 
повинна була бути наступною: неділя — 3873 калорій (в доку-
менті написано саме калорій, а не кілокалорій, хоча по змісту 
все ж більше схоже на термін «кілокалорії») (вміст білків — 
168,77 гр. (з них тваринних — 62,5 гр., решта — рослинні), 
жирів — 65,3 гр., вуглеводів — 628,4 гр.), понеділок — 4035, 
вівторок — 3841, середа — 3893, четвер — 3817, п’ятниця — 
4105, субота — 421748. В середньому на 1 в’язня на день по 
табелі № 1 повинно було видаватись 1941,2 гр. продуктів хар-
———————— 

45 Там само. — Арк. 3. 
46 Там само. — Арк. 3а. 
47 Там само. — Спр. 37. — Арк. 65. 
48 Там само. — Спр. 63. — Арк. 14–16. 
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чування (до засвоєння — 3974 калорій, після засвоєння — 3616 
калорій), по табелі № 2 — 1634,5 гр. (відповідно 3365–3059 
калорій), по табелі № 3 — 1327,7 гр. (відповідно 2756–2508 
калорій)49. 

Як бачимо, радянська влада чітко ставила в пряму залежність 
кількість і енергетичну поживність харчування в’язнів від їх-
нього ставлення до суспільно-корисної праці. Якщо ж порів-
нювати нормативні показники тогочасного харчування в’язнів із 
сучасними, то вони, зокрема, по загальній нормі табелі № 1 
навіть кращі (зокрема, згідно загальної норми № 1 харчування 
осіб, які тримаються в установах виконання покарань, слідчих 
ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби, ізолято-
рах тимчасового тримання, приймальниках-розподільниках та 
інших приймальниках Міністерства внутрішніх справ, затверд-
женої Постановою Кабінету Міністрів України № 336 від 
16.06.1992 р. зі змінами і доповненнями, добова вага продуктів 
харчування дорівнює 1926,1 гр. сумарною енергетичною цін-
ністю 3026,2 кілокалорій). Але ж в реальності, як ми вже бачили 
в численних архівних документах, створених не з пропагандист-
ською метою, все було набагато гірше — і це було характерною 
рисою всієї радянської дійсності. В’язнів більшовики в дійсності 
кормили так, щоб ті не померли з голоду. В Харківській гу-
бернській тюрмі типове харчування в’язнів на добу (я вже не 
кажу про якість продуктів, яка далеко не завжди відповідала 
елементарним нормам) мало наступний вигляд: для здорових 
в’язнів — 1 ф. хліба, 31 зол. пшона чи іншої подібної крупи,  
24 зол. м’яса, 3,5 зол. сала, 24 зол. капусти, 36 зол. картоплі,  
24 зол. буряка, 2 зол. муки для додавання в готові страви, 3 зол. 
цибулі, 6 зол. солі, 1/40 зол. лаврового листа; для хворих — 1 ф. 
хліба, 48 зол. м’яса, 3,5 зол. сала, 12 зол. пшона, 36 зол. кар-
топлі, 6 зол. солі, 3 зол. цибулі, 1/40 зол. лаврового листу, 6,  
2/5 зол. цукру50. Відмінність пайка хворого в’язня від здорового 
———————— 

49 Там само. — Арк. 22. 
50 Там само. — Спр. 61. — Арк. 4. 
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полягала в наступному: суп — замість борщу, щоденно вида-
валось 6, 2/5 зол. цукру. В раціоні добового пайка хворий 
в’язень отримував лише 1627 калорій, що офіційно кваліфі-
кувалось як голодний пайок. Молоко і яйця хворим видавали 
епізодично. Слабкі хворі крім супу особливої дієти не отри-
мували51. Епідемічний лікар Харківської каторжної тюрми лікар 
Абрамович офіційно доповідав: «Висновок старшого санітар-
ного лікаря Ігуменова: лікарняний пайок голодний, первісно 
недостатній для підтримки нормального життя, а при наявності 
тифозної епідемії і зовсім недопустимий. Такою була думка, 
коли в цей пайок входив цілий фунт хліба, що ж казати тепер, 
коли хліб зменшився до півфунта. Півфунта хліба і іноді кисла 
капуста на вечерю — це безсумнівно шкідливо… необхідно 
значно покращити харчування як для здорових, так в особли-
вості і для хворих в’язнів, які в даний момент буквально ша-
таються від голоду і від яких тільки й чути одні скарги на 
абсолютну неможливість хоча б чимось задовольнити цей коло-
сальний голод… До останнього часу в’язні могли отримувати 
безперешкодно передачі з харчовими припасами від рідних. 
Тепер, в зв’язку з введенням комунальних начал (їжа з передач 
надходила до загального спільного котла — автор) кількість 
передач значно скоротилась, від чого вся користь від передач 
звелась до нуля. Це відбивається головним чином на найбід-
ніших, тому що більш заможні все ж можуть надсилати передачі 
в подвійній кількості, тоді як більшість інших зовсім припинили 
передачі»52. І це — в губернській в’язниці. В повітових в’язни-
цях, як, наприклад, в Ізюмській, на обід в’язень отримував 1 ф. 
чорного хліба і майже пусті щі, пшоняну кашу, на вечерю — 
рідкий куліш. Сніданку як такого не було. Для хворих в’язнів — 
рідкий суп з пшоном і картоплею, ввечері — такий же суп, до 
кип’ятку — 6 зол. цукру. Сильно слабким хворим давалось в 
дуже обмеженій кількості молоко не більше 200 гр., іншої дієти 
———————— 

51 Там само. — Арк. 17. 
52 Там само. — Арк. 24. 
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не було, як і білого хліба53. Але на фоні тогочасної загальної 
економічної, а з нею і продовольчої кризи в’язні були раді і 
такому харчуванню, не влаштовуючи «голодних» бунтів (а може 
у них через виснаження просто не було на це фізичних сил?). 
 

———————— 
53 Там само. — Арк. 27. 


