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Концентраційні табори Кременчуцької губернії в 1920-–1922 рр.. 
Перші кроки репресивного апарату Радянської радянської влади 

за матеріалами Полтавського обласного архіву 
 

Робота присвячена вивченню радянських концентраційних та-
борів 1920–1921 роківр. в Кременчуцькій губернії. Містить дані про 
кількість ув’язнених у них за весь період роботи таборів і на певні 
дати, відомості про смертність та режим утримання ув’язнених, 
а також інформацію про роботу судової системи губернії. 
Ключові слова: Концентраційний концентраційний табір, 
Кременчуцька губернія, відділ примусових робіт, каральна 
політика Радянської радянської влади, багатофункціональність. 
 
Статья посвящена изучению советских концентрационных лаге-
рей 1920–1921 гг.одов в Кременчугской губернии. Содержит 
данные о числе заключенных в них за весь период работы лаге-
рей и на определенные даты, сведения о смертности и режиме 
содержания заключенных. Имеется также информация о работе 
судебной системы губернии.  
Ключевые слова: Концентрационный концентрационный лагерь, 
Кременчугская губерния, отдел принудительных работ, 
карательная политика Советской советской власти, 
многофункциональность. 
 
This is a study of the Soviet Concentration Camps 1920-–1921 years in 
the Kremenchug province. Contains data on the number of prisoners in 
them for the entire period of work camps and on certain dates, 
information on mortality and mode of detainees, as well as information 
on the work of the judiciary province. 
Key words: Concentration camp, Kremenchug Province, Department of 
forced labor, penal policy of Soviet power, versatility 

 
 Метою цієї роботи є введення в науковий обіг раніше маловідо-

мих архівних матеріалів із зазначеної теми, а також опис архівного 
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фонду ФР-2210 Державного архіву Полтавської області. Внаслідок 
великого обсягу матеріалів автор статті обмежився розвідками у 
різних частинах фонду і зосередив свою увагу на описі вивчених 
справ. Аналіз отриманих матеріалів і висновки з нього були менш 
пріоритетним завданням. 

Діяльність подібних установ тривалий час взагалі не висвітлю-
валася через політичні міркування, хоча в художній літературі про 
громадянську війну і згадувалися концтабори для полонених білогвар-
дійців. У пострадянські часи увагу дослідників приваблювали табори 
більш пізнього періоду, а в досліджуваному періоді основна увага 
приділялася Соловецькому табору особливого призначення. Після 
розсекречення матеріалів (фонд ФР 2210 розсекречено у 1990 р.оці) 
особливої уваги до них від дослідників не проявилося. Вивчення 
матеріалів фонду має дозволити дати відповіді на розмір каральної 
політики радянської влади періоду 1920–1922 рр. на території Кремен-
чуцької губернії, пріоритети цієї каральної політики, умови утримання 
ув’язнених, а також опосередковано відповіді на ряд питань внут-
рішньої політики СРСР (взаємовідносин між РРФСР і УРСР, мовної 
політики та інші). 

Необхідно додати, що історія самої Кременчуцької губернії – це 
також біла пляма, яка мало привертає увагу дослідників. 

Архівний фонд включає тільки один опис № 1, який містить 59 
аркушів.  

В описі перераховано 934 справи. Справи з № 1 по до № 129 
відображають діяльність табору в Кременчуці, табору в Черкасах і 
частково відділу примусових робіт Кременчуцького губернського 
виконкому. Справи з №130 по до №183 – особисті справи 
співробітників табору. Справи з №184 по до №934 – особисті справи 
ув’язнених. Опис віддрукований на друкарській машинці, текст 
читається добре. Існують деякі невідповідності між змістом справ і 
описом, але вони обумовлені раніше допущеними помилками у 
справах. Наприклад, з’ясувалося, що справа №181 на ув’язненого 
Ахмета Хаметова насправді стосується Тамчель Лало. Але "Ахмет 
Хаметов" значиться на обкладинці справи, тому укладачі опису так 
назвали справу в ній. 

8 справ вважаються втраченими. 
Наведемо декілька справ з опису: 
Справи, датовані 1920 роком. 
Подалі Надалі жирним шрифтом виділені фрагменти, на які автор 

хотів би звернути увагу читачів. Назви справ подани подано мовою 
оригіналу. 
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Спр. 1 "Переписка с Главным управлением Общественных Работ 
и повинностей об организации Отдела принудительных работ и его 
функциях, об организации концентрационного лагеря". 213 сторінок. 

Спр. 3 "Распоряжения о содержании заключенных в подвале толь-
ко в исключительных случаях, сообщение о невозможности открыть 
парикмахерскую при Концентрационном лагере №1".( " (3 сторінки). 

Спр. 35 "Переписка подотдела принудительных работ отдела 
управления Кременчугского губернского исполкома об организации 
концентрационного лагеря в Черкассах". (15 сторінок). 

Спр. 37 "Приговоры и постановления заключенных в концлагерь" 
(97 сторінок). 

Спр. 42 "Прошения, заявления арестованных, списки трудовых 
дезертиров" (85 сторінок). 

Справи 1921 р. 
Спр. 47 "Постановление Всероссийского ЦИК Советов " О лаге-

рях принудительных работ", инструкции, правила о порядке функцио-
нирования лагерей принудительного труда" (168 сторінок) . 

Спр. 50 "Переписка о заключении в штрафную роту, о поимке 
бежавших заключенных …" . 

(976 сторінок). 
Спр. 60 "Заявления заключенных о размерах своей бывшей соб-

ственности, переписка о собственности заключенных". (76 сторінок). 
Спр. 61 "Документы о лицах, заключенных в лагерь сроком до 

двух недель (рапорта, наряды, письма). (11 сторінок). 
Спр. 65 "Статистические сведения о движении заключенных 

Черкасского лагеря принудительных работ" (44 сторінок). 
Спр. 92, 93, 94 "Переписка с подотделами принудительных работ 

соответственно Золотоношского, Хорольского, Чигиринского уездов". 
Вони містять відповідно 4, 11, 7 сторінок. 

Спр. 98 "Списки лиц, освобожденных из концентрационного 
лагеря с декабря 1920 по июль 1921 года" (30 сторінок). 

Спр. 108 "Сообщения о смерти отдельных лиц, заключенных в 
концлагерь" Період з 7.03. 1921 по до 30.03.1921 року. (5 сторінок). 

Спр. 109 "Положение о передаче Главного Управления общест-
венно-принудительных работ из ведения НКВД в ведение Централь-
но-карательного отдела Народного комиссариата юстиции. Акты 
передачи". Дати з 7.06.1921 по до 23.06.1923 року. (32 сторінки). 

Спр. 120 "Приемная книга для записи лиц, осужденных без 
лишения свободы" .( 4 сторінки). 

Спр. 128 " Ведомости о бежавших заключенных" (8 сторінок). 
Згідно з назвамі назвами справ, слід зазначити, що в 

Кременчуцькій губернії існувало два концентраційних табори 
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(Кременчук і Черкаси), що табори були організовані і використовували 
нормативну документацію за зразком РРФСР, що їхню роботу 
курирували як ВУНК, так і радянські органи (підвідділи виправних 
робіт виконкомів), що у подальшому вони були передані у НКЮ, що в 
них містилися особи, засуджені на різні строки (від двох тижнів до 
довічного строку, а також взагалі без позбавлення волі., Це говорить 
про те, що ув’язнені в таборах були засуджені за найрізноманітніші 
злочини), що Кременчуцький табір функціонував до 1923 р.оку, 
переживши Кременчуцьку губернію. 

 Не зовсім зрозуміле листування про розміри колишньої власності 
ув’язнених, що вимагає додаткового вивчення матеріалів. 

Слід зазначити, що в кременчуцьких умовах не було нагальної 
необхідності у використанні фізичної праці ув’язнених. У першій поло-
вині 1921 р.оку кількість працюючих тільки по губернському раднар-
госпу коливалося в межах 4000 чоловік, а ув’язнених у таборі було в 
десятки разів менше [6, с. 76]. 

Хіба що для ліквідації аварії каналізаційної системи госпіталю, 
п’ятдесят осіб для очищення підвалів якого запитував у губернського 
виконкому начальник Артбуду ( він бажав отримати червоноармійців ). 
[6, с. 6].  

Автором вивчена частина перерахованих справ, опис яких буде 
надано подано нижче. 

Справа №1  
Для документів використані чисті оборотні сторінки різних доку-

ментів дореволюційного часу, як казенних, так і рекламних листків 
різних підприємств на зразок тютюново-махорочній махорочної 
фабрики. Папір хорошої якості, тексти на лицьових сторінках не 
заважають читанню. Записи розбірливі, переважно написані 
чорнильною ручкою. Практика використання старих паперів типова 
для того часу. Частина документів підшита до справи не по порядку. 

 Повідомлення Головного управління громадських робіт і повин-
ностей НКВС від 16.12.1920 року.  

Містить інформацію про те, що:  
1. Обов’язково повинний бути створений відділ примусових робіт 

при відділі управління Губернського виконкому. 
2. Всі табори формуються НК.  
3. Якщо НК чомусь не проводить формування табору, то його 

формування покладається на відділ примусових робіт. 
 4. Згідно з Постановою РНК від 12.10.1920 р.оку засуджені особи 

можуть направлятися в табори із НК, ревтрибуналів, а також народ-
ними судами і рішеннями радянських органів, яким надано це 
право. 
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 Iнформація про те, що заарештовані можуть використовуватися 
на посадах наглядачів у таборі [2, с. 4].  

 Положення про бюро примусових робіт без позбавлення волі 
вважається тимчасово недійсним, тому що воно не затверджено РНК. 

Документ датований 3 листопада 1920 року. [2, с. 7]. 
Повідомлення, що на даний час в місті заарештованих немає. 

Раніше було затримано на строк до 5 діб 212 осіб, які використо-
вувалися на прибиранні вулиць [2, с. 13]. 

Повідомлення про те, що "Білі казарми" не можуть бути викори-
стані для розміщення концтабору, оскільки є великий наплив мобілізо-
ваних, тому їх можна буде використовувати тільки через півтора-два 
місяці [2, с. 16]. 

Повідомлення про те, що табір нині знаходиться в стадії органі-
зації; раніше він не існував. Підписано завідувачемючим відділом 
відділу примусових робіт Болотіним [2, с. 22]. 

Табір розташовувався у дворі згорілого раніше парового млина 
Любаровського. Млин був на розі тодішніх Пушкінської та Маріїнської 
вулиць (нині бульвару Пушкіна та вул. Воровського). Вказується, що 
для охорони табору була потрібна караульна команда в 9 осіб [2, с. 25]. 

Повідомлення губернському війсккомату про те, що право звіль-
няти в’язнів має тільки підвідділ громадських і примусових робіт [2, 
с. 31]. 

Відношення до начальника міської міліції про виділення міліцією 
варти для табору в кількості 30 чоловік (мабуть, концтабір виріс по 
відношенню до часу створення документа (зазначено на сторінці 25) 
[2, с. 74]. 

Довідка товаришеві Готлібу, що він є комендантом табору. Дата 
21.12.1920 року. [20, с. 181]. 

Справа №10.  
Інструкція про заповнення форм обліку. Підписана завідувачем 

відділом відділу примусових робіт Ф.Медведем. Особові справи 
ув’язнених і звітні документи були дуже детальними, і їх заповнення 
вимагало значних зусиль. На практиці цє це не завжди досягалося, що 
виявляється при аналізі особистих справ ув’язнених. 

Наказ Голови Всеросійської НК про те, що особи, засуджені до 
перебування у концтаборі до кінця громадянської війни, не можуть і не 
повинні знаходитися поза місцями ув’язнення. Зміни в режимі їх 
утримання можуть здійснюватися з дозволу Голови НК або Губерн-
ської НК [3, С. 25]. 

Справа №22.  
Містить перелік ув’язнених, які перебували в Кременчуцькому та-

борі. Список написаний від руки, чорнилом, складається з прізвища та 
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імені ув’язненого, початку відбування ним строку, його подальшу долю 
(втік, помер, звільнений). Частина прізвищ таких записів не має; це 
говорить про те, що вони ще знаходяться в таборі. Має позначки, 
частково олівцем, частково чорнилом у вигляді "галочок" над прізви-
щами (мабуть, служили для підрахунку). Дата складання не вказана. 

У списку зазначено 163 особи, з них звільнені 27, збігли втекли 
15, помер 1 чоловік (Іван Бокий), 4 чоловіки направлені до губернської 
НК або в губернський кримінальний розшук. 1 чоловік (Іван Наталіч) 
направлений на постійну роботу до губернської НК. 

Про частину звільнених є тільки запис, що ці ув’язнені звільнені; 
про частина частину є додаткова інформація – з якої причини вони 
звільнені. 

Наприклад, Бібічева Тетяна звільнена 18.02.1921 р. через те, що 
надала документи про непричетність до проституції. 

Грамурко Горпина має такий же запис.  
Хрипова Євдокія звільнена 27.02.1921 р., тому що надала доку-

менти про невинність (у чому саме – не зазначено). 
Жоден з ув’язнених не має запису про прибуття до табору раніше 

17 лютого 1921 року. Тобто та ж Т.Бібічева була звільнена буквально 
на другий день після ув’язнення. 

У справі №17 містітся міститься інформація про хворих 
ув’язнених.  

Книга датована 1920 роком, має 125 записів. Оскільки про части-
ну ув’язнених внесено декілька записів, то в загальній кількості 
звернулося за медичною допомогою близько 80 осіб. 

 Книга має дві графи (перша – прізвище та ім’я ув’язненого, друга – 
діагноз і призначення), нерозбірливо заповнена від руки. Більш-менш 
розбірливі паспортні дані ув’язнених. 

Тому аналіз документа ускладнений. В основному до лікаря 
зверталися з приводу гарячкових станів (визначається за вказівкою 
температури тіла); у 19 випадках зазначено "здоровий" (в тому числі 
одна особа – "здоровий, але потребує неважкої праці"). У 3-х хворих 
був карієс зубів. Кілька хворих оглянуті лікарем 3-–4 рази, і вказується 
позитивна динаміка. Деяким хворим призначені медичні препарати, 
але їх назви недостатньо розбірливі. Можна розібрати тільки те, що 
частина препаратів призначена в рідкій формі, частина в порошках. 

Аналіз справи дозволяє говорити, що медична допомога ув’язне-
ним надавалася, і що записи лікаря ще у 1920 р.оці були абсолютно 
незрозумилими для сторонніх. 

Справа №32  
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Надає відомості про ув’язнених, що перебувають у Кременчуць-
кому концтаборі; про строки перебування і причини їх засудження в 
період з лютого 1921 року. Кінцева дата за таблицями не визначається. 

Таблиці заповнені за інструкціями і зразками, що зберігаються в 
справі №10. 

Як з’ясувалося, заповнення їх виявилося складним завданням і 
користуватися ними було важко. До того ж, при підшиванні їх до 
справи закривається дата, на яку є ці відомості. Таблиці виготовлені 
друкарським способом, заповнені від руки. 

З таблиць можна зробити висновок, що на 9 лютого (можливо, 
1922 року.) в таборі перебувало 158 осіб, зокрема 137 заручників, 4 
військовополонених. Засудженим на строк понад 5 років була тільки 1  
особа. 

На 11 листопада 1921 р.оку в таборі налічувалось лише 60 осіб. З 
них на строк до 5 років засуджено 20 осіб (4 за посадові злочини, 5 
спекулянтів, 10 за кримінальни кримінальні злочини, 1 
контрреволюціонер). На строк понад 5 років засуджено 1 людину за 
посадовий злочин, 1 – за спекуляцію. 5 осіб засуджено до кінця 
громадянської війни, 33 – заручники. 

На один з днів жовтня 1921 р.оку (через незручну підшивку в 
справі точна дата незрозумілясна) в таборі нараховувалося 43 особи, 
з них 30 заручників. Всі інші засуджені на строк до 5 років, в тому числі 
4 за посадові злочини, 2 за спекуляцію, 6 за кримінальні злочини, 1 за 
контрреволюційні. 

Кількість ув’язненних коливалася від 28 до 158.  
Справа №65.  
У ній зібрані відомості по щодо змінах у чисельності ув’язнених у 

Черкаському концтаборі, причини та строки їх засудження. В 
основному записи рукописні, велися чорнилом. 

Слід зазначити, що штампи на документах Черкаського концта-
бору зроблені з написами українською мовою, а штампи Кременчуць-
кого – російською мовою. Тексти документів російською мовою. 

Відомості за період з 19.06. по до 26.06.1921 року.  
Перебувало на початок періоду 45 ув’язнених (у тому числі 1 

жінка), прибуло 19 (у тому числі 4 жінки, відбув 1; на кінець періоду 
залишилось 63 особи (5 жінок)). 

Крім того, звільнено за цей період 32 особи з числа перебуваючих 
на обліку при таборі. 

У період з 6 по до 12 червня 1921 р.оку перебувало 44 ув’язнених, 
у тому числі 1 жінка, прибула 1 людина. 

Далі подані відомості, що в період з 19 по до 26 травня 
налічувалося 67 осіб (3 жінки). 
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На 27.04. було 86 осіб (1 жінка). 
14.04. було 55 осіб (1 жінка).  
6.04 було 74 людини (3 жінки), звільнено 16 осіб з числа тих, хто 

перебувавючих на обліку при таборі. Таким чином, є потижневі 
зведення кількості ув’язнених, що надавались до губернії. Слід 
зазначити, що кількість ув’язнених відносно невелика, але є досить 
багато людей, що безпосередньо в таборі не знаходились, але 
перебували на обліку в ньому і, можливо, що працювали згідно з 
нарядами з табору. 

Ілюстрацією до цього служить документ, що являє – виписку 
виписка із засідання колегії управління Черкаського виконкому. 

Були присутні товариші Андрющенко, Залозін, Саленко.  
Слухали – про звільнення ув’язнених з концтабору (цей текст в у 

документі перекреслений). 
Ухвалили – далі слідують 26 пунктів рішення про 30 осіб. 

(Основна частина пунктів стосується однієї людини, але є кілька, що 
стосуються кількох осіб відразу). 

3 особи (Жіловський, Шмуклер, Бренделін) направлені до ревтри-
буналу, 2 особи (Народин і Лев) звільнені і залишені працювати в 
таборі вже як працівники табору, 1 направлений в НК, 2 людини 
звільнені без будь-яких умов, 5 чоловік направлені на роботу в 
райлісгосп, інші звільнені, але залишаються на обліку при концтаборі 
[4, с. 25]. 

Список з 72 осіб із зазначенням, хто яким органом засуджений.  
Дивізійним трибуналом засуджені 11 осіб (з наступних документів 

можна припустити, що за дезертирство), відділом примусових робіт – 
4 чоловіки, губернським трибуналом – 22 чоловіки, військовими трибу-
налами – 2 чоловіки, народними судами – 23 чоловіки; для іншіх інших 
трибунали не уточнені [4, с. 26]. 

 Іменний список з 77 осіб на 19.03.1921 р., що містить відомості, 
на який термін засуджена людина і за який злочин. 

 На жаль, про частину засуджених написано, що невідомо, на 
який термін і за що вони засуджені. Таких було 8 осіб. Двоє з них, 
можливо, польські військовополонені (Я. Гурський і Г. Бобер). 

 3 чоловіки засуджені за мішочництво, але не зазначено, на який 
термін.  

За дезертирство засуджено 10 осіб, строки від 8 до 20 років, 
частіше 8 і 10 років. 

За бандитизм і контрреволюцію засуджена 1 особа на 15 років.  
За бандитизм (очевидно, мається на увазі повстанський рух тих 

років) – 7 осіб (від 5 до 15 років, але частіше 10 і 15 років) 
За керівництво бандою (Г.С.Коломієць Г.С.) на 5 років.  
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За озброєний грабіж – 3 особи (термін у всіх три роки).  
За вбивство – 1 особа – (3 роки).  
За крадіжки – 5 осіб – (строки від 4 місяців до 1 року).  
За зберігання зброї – 1 особа – (10 років).  
За дискредитацію радянської влади – 2 особи – (10 і 15 років).  
За контрреволюцію – 4 чоловіки з строком до закінчення грома-

дянської війни.  
За халатне ставлення до службових обов’язків – 1 людина на 1 

рік [4, с. 32]. 
 Додатки до відомостей, що вказані вище про в’язнів.  
На термін до 1 року засуджено 8 осіб, в у тому числі 7 осіб за 

крадіжки та 1 особу за халатне ставлення до службових обов’язків. За 
крадіжки строки становили від 2 до 6 місяців, тільки за крадіжку 
госпітального майна призначено 1 рік. 

 На строки до 5 років позбавлення волі засуджено 14 осіб, у тому 
числі 1 за вбивство, 3 за дезертирство, 3 за крадіжки). 

 На строки до 10 років засуджено 15 осіб, у тому числі 7 
дезертирів, 1 за злісну спекуляцію, 1 за крадіжку, 1 за бандитизм. 

 На строки до 15 років засуджено 5 осіб, в тому числі 3 за 
бандитизм, 1 за дискредитацію радянської влади, 1 за бандитизм і 
контрреволюцію. 

Один з ув’язнених – К.Мартиненко – помер у таборі.  
 На строк 20 років засудили 1 особу (В.Я.Слоквеко) за дезертир-

ство.  
 На строк "до закінчення громадянської війни" засуджено 12 осіб. 

Причини засудження: за контрреволюцію засуджена 1 особа, 3 особи 
за злісну спекуляцію. Про 8 осіб такі дані відсутні. Причому на 
відсутність даних вказує адміністрація самого табору, що не одержала 
відомостей, з якої причини вони засуджені. 

 На невизначений строк, "до розпорядження", засуджені 22 
особи. Всі за невиконання продрозкладки. 2 особи з них померли в 
таборі: С.К.Іващенко та С.С.Ткаченко. 

 На строк до 1 місяця засуджені 12 осіб, але зазначено лише, що 
з них двох засуджено за крадіжку лісу. В інших випадках причина 
засудження не вказана. 

 Особи, засуджені без позбавлення волі на термін до 6 місяців. 
Таких було 2 чоловіки. За які злочини – не вказано.  

 Особи, засуджені без позбавлення волі на термін до 5 років. 
Таких було 2 чоловіки – один за бешкети і й образи, один за витра-
чання (можливо, розтрату). 

 Особи, засуджені без позбавлення волі на термін до 10 років: 
один чоловік – Йосип Гедик, засуджений за хабар [4, с. 35–44]  
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Таким чином, концентраційні табори Кременчуцької губернії були 
не перевантажені ув’язненими. Наприкінці літа 1920 р. тільки в 
околицях Новогеоргієвська діяв загін отамана Кліпача у 1,5 тис. чоло-
вік, що підпорядковувався Степовій повстанській дивізії отамана 
Блакитного [7]. Навіть без урахування всього іншого повстанського 
руху наявні в таборах півтора десятки людей, засуджених за банди-
тизм, і неповні півтори сотні заручників не вражають розмахом репресій. 

 Існував фактичний розподіл функцій між таборамі таборами 
(кременчуцький використовувався як місце для утримання заручників, 
а черкаський мав значно строкатіший контингент). Можливо, це не є 
наслідком політики губернської влади, а випадковістю. Концентраційні 
табори були новим явищем у пенітенціарній системі, оскільки 
поєднували відразу багато функцій, які раніше в умовах Російської 
імперії не поєднувалися. Якщо скористатися сьогоднішніми реаліями, 
то черкаський табір, наприклад, поєднував функції: ізолятора тимча-
сового утримання, при якому відбувають невеликі строки арешту за 
дрібні адміністративно адміністративні покарані злочини, ВТЗ 
(причому навіть декількох типів, оскільки терміни ув’язнення 
коливались від 1 року до 20-ти), інспекції з виконання покарань (в якій 
проводиться нагляд за ув’язненими, засудженими до покарань без 
позбавлення волі), табору для інтернованих і військовополонених. 

 Існування концентраційного табору використовувалося владними 
структурами як явний засіб тиску на недбайливих підопічних, щоб 
змусити їх належним чином виконувати свої обов’язки. 

 Наприклад, губернський виконком видає наказ про необхідність 
прибирання міста, антисанітарія в якому досягла небезпечних мас-
штабів. Наказ починався так: "Улицы и дворы города представ-
ляют собой помойную яму, на тротуарах и дорогах горы 
замерзшего мусора. В то же время как эпидемии косят людей вокруг 
десятками..." та завершався вказівкою, що необхідно в п’ятиденний 
термін навести лад. Ті ж особи, що ухиляються від прибирання вулиць 
і дворів, мали бути поміщені в концтабір. Наказ надруковано в № 57 
газети "Городские Известия" від 15.03.1921 р.оку [5]. Є приклади вико-
ристання концтабору як жупелу і на нижчих рівнях влади. Начальник 
артилерійського складу, спостерігаючи недбальство підлеглих у 
відвантаженні пороху, загрожує недбайливим тим же концтабором 
"как нежелающим работать в Советской Державе" (пункт 3 наказу 
по складу №57 від 9.04.1921 р.оку) [5]. 

Являють Становлять інтерес також дані про терміни засудження 
за різні злочини в порівнянніо з сучасними статтями КК. Діючій КК 
України в редакції від 5.04.2001 р.оку за дезертирство у воєнний час 
передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 
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років, тобто відношення ставлення до дезертирів пом’якшало, і строк 
20 років позбавлення волі за одне дезертирство отримати вже 
неможливо. Але не слід виключати того, що цей дезертир був 
засуджений відразу за кілька злочинів. Згідно з діючим КК, отримати 
термін від 2 до 6 місяців позбавлення волі за крадіжку (стаття 185 КК) 
можливо, але це є великим щастям для засудженого. Зазвичай 
терміни покарання за крадіжку обчислюються роками, але часто 
використовується відстрочка виконання вироку до позбавлення волі. 
Засудження на строк 10 років без позбавлення волі за хабарництво 
нині неможливо (або позбавлення волі, або штраф). Стаття КК № 257 
"Бандитизм" передбаає позбавлення волі на термін від 5 до 15 років, 
тобто стільки ж, скільки і в 1921 р.  

Призначення строку позбавлення волі на 3 роки за вбивство 
нинішнім законодавством передбачається тільки за значних пом’якшу-
ючих обставин (статті 116 і 119 КК). 

Що стосується режиму утримання ув’язнених, то деякі відомості 
про нього можна знайти у справах №185 і 187. 

Справа №185  
Альховський Іван Леонтійович, 1890 р.оку народженнян., 

українець, з міщан, проживав до арешту: місто Кременчук, вулиця 
Пушкінська 14, неписьменний. Не одружений. Незважаючи на те, що 
все життя прожив у Кременчуці, він вказує, що громадянство у нього 
російське. 

Засуджений народним суддею 3-ї міськоі дільниці за крадіжку на 2 
місяці до концтабору. 

Засуджений 17 грудня 1920 р., термін закінчується у лютому 1921 
року.  

 До табору прибув 20.12.1920 р., звільнений 17 лютого 1921 року. 
після відбуття строку. 

 У справі є 6 його клопотань до коменданту коменданта табору 
про відпустку додому, з яких задоволені 4. Таким чином, він 
перебував вдома з 1 січня 1921 р.оку до 2 січня, з 6 січня до 7 січня, з 
11 січня до 12 січня, з 15 січня до 16 січня. Зазвичай ув’язнені 
відпускалися із 5-ї години вечора до 8-ї ранку наступного дня. 

 Справа №187  
 Амчиславський Фроїм Абрамович народився 20.01.1869 року., за 

національністю українець, але рідна мова єврейська. Живе в Кремен-
чуці по вулиці Павлівській, 29 з родиною, що складається з дружини 
Фейгі 45 років і 6 дітей віком від 8 до 25 років. Він з міщан, спеціальність – 
підбирач хутра, освіта домашня. Працював службовцем хутряного 
відділу (яка установа – не вказано). Він безпартійний, у нього під часри 
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обшуку були вилучені хутряні вироби. Звинувачується у приховуванні 
товару. Засуджений Кременчуцької губернської НК строком на один рік. 

 Прібув Прибув в табір з губернської НК згідно з розпорядженням 
№ 221 від 10.11.1920 року. Засуджений за приховування товару на 1 
рік, починаючи з 5.11.1920 року. Термін покарання закінчується 
5.11.1921 року. 

Звільнений 25 квітня 1921 року. за амністією.  
Згідно з матеріалами справи, він регулярно відпускався в домаш-

ню відпустку – за 5 місяців утримання в таборі не менше 4 разів. 
 Таким чином, мала місце тенденція давати ув’язненим можли-

вість домашньої відпустки один раз чи- двічіа на місяць. Альховський 
на шостий день перебування в таборі проситься у відпустку додому і 
отримує таку можливість, відбувши в таборі десять днів. 

 Підводячи підсумки даного етапу роботи з матеріалами Кремен-
чуцького концтабору, слід відзначити такі їх особливості: 

 1. Каральна політика Радянської радянської влади в 
досліджуваний період різко відрізнялася від пізнішої. 

 2. Концентраціонний Концентраційний табір тієї епохи – це 
багатофункціональний виправний заклад, що значно відрізняється від 
виправних установ дореволюційної Росії і пізнішого радянського 
періоду. 

 3. Срок Термін ув’язнення в цей період за більшість злочинів 
значно менший, ніж у сучасній Україні. 

 4. Концентраційні табори Кременчуцькоі Кременчуцької губерніі 
губернії не є "таборамі таборами смерті", а навіть за деякими умовами 
режиму м’якіше за сучасні виправно-трудові заклади. 

5. Залучення ув’язнених табору до праці не було значущим 
елементом економіки губернії. 

 Автором планується подальше вивчення архівних матеріалів 
фонду та публікації на цю тему. 
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