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Канцелярія Державного контролю Південно-Західної
залізниці, м. Київ
_____________________________________________________________________
(назва фонду)

Фонд № 697
Опис № 2
_____________________________________________________
(назва опису)

1894–1922 рр.
_____________________________________
(крайні дати документів)

ПЕРЕДМОВА
З 1 січня 1895 року Південно-Західні залізниці, що управлялися низкою
акціонерних товариств, були викуплені державою і стали казенними 1. Була
створена Канцелярія Державного контролю Південно-Західної залізниці, яка
діяла на підставі “Тимчасових правил про контроль за обіговими коштами від
експлуатації казенних залізниць” (далі – Канцелярія контролю). Канцелярія
контролю підпорядковувалася Департаменту залізничної звітності Міністерства
шляхів сполучення і розміщувалася в м. Києві. Канцелярія контролю займалася
грошовою, матеріальною і технічною звітністю Південно-Західної залізниці. У
1905 р. у Канцелярії контролю працювало 322 співробітники, в т.ч. 63 жінки.
Ліквідована у 1919 р.
Фонд 697 передано до ЦДІА УРСР у м. Києві в 1944 р. з колишнього
Київського обласного історичного архіву 2. У 1954 р. фонд був впорядкований,
складено два описи, за якими числиться 1558 справ.
Документи опису 2 фонду 697 хронологічно охоплюють 1894–1921 рр.
Опис містить звіти про роботу Канцелярії контролю за різні роки, накази
щодо кадрових призначень, преміювання і штрафування службовців, матеріали
про відрядження співробітників, протоколи засідань, ревізії обігових коштів
станційних кас, документи про постачання будівельних матеріалів для
будівництва нових гілок залізниці, надання медичної допомоги працівникам та
нещасні випадки на залізниці тощо. Низка справ присвячена функціонуванню
Канцелярії контролю під час Першої світової війни та в роки Громадянської
війни 1917–1921 рр.
У 2013–2014 роках проведено науково-технічне удосконалення описів
фонду. У процесі роботи уточнено та переукладено заголовки справ; визначено
та уточнено крайні дати і локалізацію документів.

Иллюстрированный путеводитель по Юго-Западным Казенным Железным Дорогам / сост.
П. Н. Андреевым ; М. П. С. Юго-Запад. ж. д. – К,: Тип. С. В. Кульженко, 1899. – С. 27.
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1

Назва установи Канцелярія Державного контролю Південно-Західної
залізниці в заголовках опису зазначається як Контроль.
Опис фонду 697 оформлений таким чином: перша графа – номер справи;
друга графа – діловодний номер; третя графа – заголовок справи; четверта
графа – крайні дати документів; п’ята графа – кількість аркушів, шоста графа –
примітки.
Недіючий опис внесено до фонду на правах справи. До фонду складено
передмову та список скорочень.
Провідний науковий співробітник
відділу довідкового апарату та обліку документів

Ляшенко В.О.

4
Діловодний
номер

№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

1

Річний звіт ревізійної діяльності
особового складу Контролю СанктПетербург–Варшавської залізниці за
1894 р. та відомості до звіту

січень 1891 р.
– 30 грудня
1895 р.

143

2

Справа про контрольний нагляд над
видатками Контролю

31 грудня
1894 р. –
1 квітня 1896 р.

520

3

Справа з копіями постанов Ради
державного Контролю про подання
контрольних палат на видачу грошей
службовцям, ревізію звітності кас
Поліської залізниці тощо

25 січня 1895 р.
– 8 травня
1899 р.

132

4

Справа про видатки Контролю

5 грудня 1895 р.
– 27 листопада
1897 р.

551

5

Справа про нещасні випадки на ПівденноЗахідній залізниці

2 січня 1896 р. –
2 січня 1901 р.

56

6

Листування Контролю з Управлінням
Південно-Західної залізниці про
отримання службовцями дров з
матеріального складу на ст. Київ тощо

7 січня 1895 р. –
25 січня 1897 р.

156

7

Справа про надання квитків для
безкоштовного проїзду по казенним
залізницям службовцям Контролю

10 грудня
1894 р. –
31 січня 1897 р.

127

8

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум
бухгалтерії, контрольного відділення
Управління Південно-Західної залізниці

4 січня –
19 серпня
1895 р.

65

Примітки

5
Діловодний
номер

№
з/п

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

Справа про відкриття ощадно-позичкових
кас для службовців Контролю ПівденноЗахідної, Санкт-Петербург–Варшавської,
Сизрань–В’яземської залізниць та
відомості про відрахування із заробітної
плати службовців на користь цих кас

13 лютого
1895 р. –
2 червня 1898 р.

90

10

Переліки доповідей служб: колій та
будівель, матеріальної, руху, телеграфу;
комерційної частини, розглянутих на
засіданнях Ради Управління ПівденноЗахідної залізниці

9 січня –
28 грудня 1895 р.

52

11

Справа про отримання Контролем афіш
розкладу руху, Зводу законів Російської
імперії, кошторисів, статуту залізниць
тощо

31 грудня
1894 р. –
21 січня 1898 р.

171

12

Справа про розгляд кошторису видатків
Південно-Західної залізниці на 1895 р.

20 травня –
18 серпня 1895 р.

18

13

Накази, листування по особовому складу
Контролю

10 січня 1895 р.
– 27 травня
1898 р.

363

14

Справа про умови переходу ПівденноЗахідної залізниці у казенне управління

11 листопада
1894 р. –
5 квітня 1895 р.

7

15

Справа про борги службовців Контролю

19 жовтня
1893 р. –
5 лютого 1898 р.

160

16

Відомості про особовий склад, штатний
розклад, борги та стягнення зі службовців
Контролю

20 січня 1895 р.
– 30 листопада
1899 р.

162

17

Справа про відкриття фактичних
Контролів Південно-Західної залізниці в
містах Одеса, Брест

1 травня 1895 р.
– 21 грудня
1900 р.

159

9

Примітки

6
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

18

Справа про стягнення із керівників
Контролів Південно-Західної, СанктПетербург–Варшавської,
Сизрань–В’яземської, Балтійської та
Псково-Ризької залізниць на поповнення
заробітної плати

12 січня 1895 р.
– 1 березня
1899 р.

301

19

Справа про надання канцелярією копій
постанов Управління казенних залізниць

20 червня
1895 р. –
13 березня
1896 р.

6

20

Справа про переїзд Контролю з будинку
Ейсмана (м. Київ, вул. Хрещатик, 20) до
будинку Познякова (м. Київ,
вул. Театральна, 1)

3 липня 1895 р.
– 5 квітня 1896 р.

7

21

Листування Київського місцевого
управління Російського товариства
Червоного Хреста з Контролем про
прийняття службовців до лав товариства

12 червня
1895 р. –
8 жовтня 1897 р.

14

22

Справа про відрахування з кредитів,
асигнованих Управлінням Контролю
Південно-Західної залізниці на
будівництво віадуку

24 травня
1895 р. –
13 жовтня
1901 р.

190

23

Справа за скаргами на службовців
Контролю при фактичній ревізії

15 грудня
1895 р. –
21 травня 1896 р.

41

24

Справа про облаштування архіву для
зберігання справ та звітності при Контролі

10 червня
1896 р. –
28 січня 1898 р.

8

24 а

Листування державного Контролю з
27 січня 1896 р.
головним Контролером з особового складу – 19 грудня
1897 р.

137

25

Накази державного Контролера з
особового складу

131

16 грудня
1894 р. –
29 грудня 1899 р.

Примітки

7
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

26

Переліки доповідей канцелярії, служб:
матеріальної, руху, тяги; комерційного,
медичного відділень, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

8 січня –
4 лютого 1897 р.

51

27

Справа про призначення службовців
Контролю присяжними засідателями

19 червня
1896 р. –
7 червня
1897 р.

21

28

Переліки доповідей канцелярії; служб:
колій, комерційної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

18 вересня
1896 р. –
31 грудня 1899 р.

293

29

Справа про розрахунки службовців
Контролю прибутків Миколаївської,
Санкт-Петербург–Варшавської,
Московсько–Брестської та ПівденноЗахідної залізниць

27 серпня
1896 р. –
13 січня 1898 р.

56

30

Справа про стягнення квартирного
податку зі службовців Контролю

25 вересня
1896 р. –
5 червня 1897 р.

46

31

Справа про прийняття Фастівської
залізниці до казни з приєднанням до
Південно-Західної залізниці

11 грудня
1896 р. –
31 грудня 1899 р.

291

32

Справа про розрахунки службовців
Контролю прибутків Миколаївської,
Санкт-Петербург–Варшавської, ПівденноЗахідної, та Московсько–Брестської
залізниць

22 грудня
1897 р. –
14 січня 1899 р.

40

33

Переліки доповідей канцелярії, служб:
колій, матеріальної, руху, тяги;
комерційного відділу, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

27 січня –
31 грудня 1897 р.

223

34

Справа про видатки Контролю

22 грудня
1897 р. –
20 березня
1899 р.

160

Примітки

8
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

35

Справа про стягнення грошей зі
службовців Контролю

26 жовтня
1897 р. –
26 жовтня
1900 р.

95

36

Листування Канцелярії з контролерами
залізниць з питань видачі одноразових
безкоштовних квитків службовцям тощо

5 січня –
1 грудня
1898 р.

704

37

Листування Канцелярії з контролерами
залізниць з питань видачі одноразових
безкоштовних квитків службовцям; копія
журналу комісії при Управлінні з
розгляду кошторису Привислінських
залізниць

2 липня 1898 р.
– 11 січня
1899 р.

184

38

Справа про видачу грошової допомоги
службовцям Контролю

9 січня –
16 грудня 1898 р.

100

39

Справа про подання авансових
розрахунків службовців ПівденноЗахідної залізниці у відділ державного
Контролю для перевірки звітності установ

30 січня 1898 р.
– 24 березня
1899 р.

136

40

Справа про подання списку службовців
Контролю для затвердження їх
присяжними засідателями Київського
окружного суду

26 квітня
1898 р. –
21 червня 1901 р.

22

41

Справа про стягнення квартирного
податку зі службовців Контролю за
1898–1900 рр.

21 лютого
1898 р. –
29 жовтня
1903 р.

180

42

Справа про придбання контрольного
щорічника, систематичного збірника
урядових постанов для Контролю

13 лютого
1898 р. –
23 лютого
1900 р.

78

43

Справа про розгляд кошторису видатків
Управління Південно-Західної залізниці
на 1898 р. та звіт з експлуатації
залізничних доріг

11 березня
1898 р. –
30 листопада
1899 р.

166

Примітки

9
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

44

Справа з указами та циркулярами про
нагородження службовців Контролю

29 січня 1898 р.
– 25 вересня
1900 р.

241

45

Справа про проїзд службовців Контролю
на кур’єрських потягах

24 жовтня
1897 р. –
31 липня 1898 р.

42

46

Справа про страхування життя
службовців Південно-Західної залізниці

10 листопада
1897 р. –
4 грудня 1900 р.

44

46 а

Альбом форм бланків, встановлених
інструкцією місцевим установам
державного Контролю про ревізію зборів
казенних залізниць

1899 р.

38

47

Справа про видатки Контролю

23 грудня
1898 р. –
28 лютого
1900 р.

316

48

Справа про видачу грошової допомоги
службовцям Контролю

2 січня –
23 грудня 1899 р.

149

49

Справа про авансові рахунки службовців
Контролю на 1899 р.

17 січня 1899 р.
– 29 жовтня
1902 р.

252

50

Справа про авансові рахунки службовців
Контролю на 1900 р.

29 грудня
1899 р. –
1 травня 1903 р.

250

51

Справа про скріплення інвентарних книг
авансових сум, прибутків та видатків
відділень та служб Управління

14 грудня
1899 р. –
2 січня 1901 р.

106

52

Справа про розгляд кошторису видатків
та прибутків служб: зборів, рухомого
складу та тяги, телеграфу Управління
Південно-Західної залізниці на 1900 р.

30 грудня
1899 р. –
5 квітня 1901 р.

40

Примітки

10
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

53

Справа про нарахування заробітної плати
службовцям Контролів прибутків
Миколаївської, СанктПетербург–Варшавської,
Московсько–Брестської та ПівденноЗахідної залізниць

7 січня 1899 р. –
15 грудня 1900 р.

87

54

Справа про прибутки та видатки
Контролю на 1900 р.

28 грудня
1899 р. –
20 січня 1901 р.

307

55

Справа про кредити Контролю

7 грудня 1900 р.
– 29 квітня
1902 р.

67

56

Накази державного Контролера та
циркулярні розпорядження з особового
складу

25 січня 1900 р.
– 5 січня 1901 р.

122

57

Переліки доповідей канцелярії, головної
бухгалтерії, юридичної частини, служб:
колій, комерційної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях ради Управління

3 січня –
22 грудня 1900 р.

238

58

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень Контролю

1 липня 1898 р.
– 8 лютого
1906 р.

348

59

Справа про забезпечення Контролю
довідниками, квитками,
розпорядженнями, статутами

26 лютого –
31 грудня 1900 р.

32

60

Справа про нагородження службовців
Контролю

29 січня 1900 р.
– 8 січня 1901 р.

70

61

Справа про видатки Контролю

8 січня 1901 р. –
5 березня 1902 р.

435

62

Справа про страхування службовців
Контролю

4 січня 1901 р. –
11 грудня 1910 р.

353

Примітки

11
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

63

Справа про прийняття на службу до
Контролю артільника

1 червня 1902 р.
– 10 березня
1909 р.

94

64

Службові накази Контролю про порядок
подання у службу зборів пропущених
квитків; розслідування подій на вузловій
ст. Київ тощо

2 січня –
31 грудня 1902 р.

806

65

Накази, циркуляри департаменту
залізничної звітності Контролю про зміни
Тимчасових правил про контроль над
обігами експлуатації казенних залізниць
тощо

30 липня 1896 р.
– 31 грудня
1905 р.

395

66

Справа про ревізію звітності по зборам
перевезень пасажирів, багажів, вантажів,
головної та станційних кас, валовий
виторг Контролю за 1901 р.

20 грудня
1903 р. –
6 березня 1910 р.

145

67

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас Контролю

10 грудня
1903 р. –
23 липня 1908 р.

89

68

Справа про висилку Контролям залізниць
щомісячного збірника розпоряджень по
державному Контролю Міністерств
шляхів сполучення та фінансів

14 квітня
1903 р. –
15 червня 1905 р.

73

69

Службові накази Контролю про
відведення звільнених на станціях
казенних приміщень; зміну редакції
Інструкції про порядок відправлення
потягів тощо

7 жовтня –
31 грудня 1904 р.

202

70

Справа про фактичну ревізію операційної
звітності зборів Контролю за 1902 р.

29 грудня
1904 р. –
6 березня 1910 р.

154

71

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас Контролю за
1902 р.

18 грудня
1904 р. –
6 березня 1910 р.

91

Примітки

12
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

72

Службові накази за 1905 р. про проїзд
агентів міжнародного товариства
спальних вагонів по річному квитку
1 класу; розподіл мережі ПівденноЗахідної залізниці на дільниці фактичної
ревізії прибутків тощо

10 січня –
29 грудня 1905 р.

495

73

Справа про вибори до 2, 3 Державних Дум

30 грудня
1905 р. –
23 лютого
1912 р.

56

74

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас Контролю за
1903 р.

10 грудня
1905 р. –
6 березня 1910 р.

97

75

Справа про укладання службою зборів
Контролю ревізії по зборам ПівденноЗахідної залізниці за 1903 р.

19 грудня
1905 р. –
6 березня 1910 р.

158

76

Справа про нагородження службовців
Контролю

25 серпня
1905 р. –
8 січня 1907 р.

443

77

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас Контролю за
1904 р.

20 грудня
1906 р. –
6 березня 1910 р.

115

78

Звіт Контролю за 1905 р.

31 січня 1906 р.

163

79

Накази державного Контролю за 1907 р.
про асигнування кредитів; скорочення
діяльності місцевих контролів; з
особового складу тощо

1 січня 1907 р. –
9 січня 1908 р.

125

80

Справа про подання списку службовців
Контролю для затвердження їх
присяжними засідателями на 1907 р.

1 лютого –
7 грудня 1907 р.

41

81

Справа про стягнення квартирного
податку на пільгових умовах зі
службовців Контролю

12 січня –
4 грудня 1907 р.

91

Примітки

13
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

82

Справа про скріплення інвентарних,
касових книг Контролю

12 грудня
1906 р. –
28 грудня 1907 р.

161

83

Справа про придбання вісників
Міністерств фінансів, шляхів сполучення;
газет “Киянин”, “Новий час”, щорічників

14 грудня
1906 р. –
29 грудня 1907 р.

35

84

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності щодо надання
службових річних квитків на видачу
палива службовцям, накази з особового
складу, адміністративних питань

2 грудня 1906 р.
– 9 лютого
1908 р.

214

85

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців
Контролю, надіслані на ревізію у відділ
при Раді державного Контролю для
перевірки звітності установ

1 січня 1907 р. –
10 травня 1908 р.

91

86

Порівняльні відомості грошових обігів за
кошторисними видаткам Контролю за
1907 р.

12 лютого
1907 р. –
11 березня
1908 р.

60

87

Справа про відкриття буфету в Контролі

13–26 жовтня
1907 р.

4

88

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас Контролю за
1905 р.

18 червня
1907 р. –
6 березня
1910 р.

96

89

Справа про утворення Особливої комісії
при Міністерстві шляхів сполучення для
з’ясування сучасного стану та
експлуатації казною лісової дачі в
с. Немовичі Рівненського пов.
Волинської губ.

20 червня
1901 р. –
27 жовтня
1907 р.

30

Примітки

14
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

90

Доповіді контролерів, помічників
контролерів та постанови загального
Присутствія Контролю про списання
викраденого, втраченого, пошкодженого
інвентарного майна та будівельних
матеріалів

17 лютого
1907 р. –
9 вересня 1908 р.

37

91

Накази державного Контролю за 1908 р. з
особового складу

1 січня 1908 р. –
16 січня 1909 р.

120

92

Справа про нагородження службовців
Контролю

1 жовтня 1907 р.
– 22 травня
1909 р.

145

93

Справа про стягнення квартирного
податку на пільгових умовах зі
службовців Контролю

18 березня
1907 р. –
28 січня 1909 р.

98

94

Справа з відомостями та повідомленнями
за 1908 р. про розподіл обов’язків між
службовцями відділів видатків та
прибутків; списки особового складу
відділів прибутків, видатків тощо

31 січня –
11 грудня 1908 р.

105

95

Авансові звіти за 1908 р. Контролю

6 січня 1908 р. –
30 січня 1909 р.

283

96

Справа про вибори службовців у присяжні
засідателі у 1908 р.

8 березня –
27 серпня 1908р.

11

96 а

Справа про скріплення книг: авансових
сум начальників відділень та дільниць,
інвентарних, прибутків та видатків,
матеріалів служб: колій та будівель,
комерційної, лікарняно-санітарної,
матеріальної, рухомого складу та
майстерень, телеграфу Управління

12 грудня
1907 р. –
23 грудня 1908 р.

125

97

Справа про придбання бланків авансових
грошових ордерів, зібрання постанов та
розпоряджень уряду, збірника “Супутник
контролера” тощо

18 грудня
1907 р. –
17 грудня 1908 р.

42

Примітки

15
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

98

Справа про розгляд кошторису видатків
по 1–6 відділам служб руху та телеграфу
на 1909 р.

21–28 травня
1908 р.

6

98 а

Листування з казначействами та
контрольними палатами з питань надання
реєстрів документів та відомостей,
необхідних для ревізії звітності видатків
Управління Південно-Західної залізниці

25 лютого
1908 р. –
25 лютого
1911 р.

282

99

Листування Управління з Контролем
Південно-Західної залізниці про
забезпечення документами службовців на
право отримання палива зі складів; накази
про нагородження, призначення допомоги
тощо

10 грудня
1907 р. –
23 лютого
1909 р.

259

100

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців
Контролю

25 квітня
1908 р. –
12 травня 1909 р.

102

101

Циркуляри департаменту залізничної
звітності, Канцелярії головним
Контролерам про введення у дію указів
Імператора, Сенату про положення
державних службовців; удосконалення
звітів залізниць тощо

19 січня 1908 р.
– 18 січня
1911 р.

166

102

Порівняльні відомості грошових обігів за
кошторисними видатками Контролю

7 лютого 1908 р.
– 10 березня
1909 р.

52

103

Звіт Контролю за 1907 р.

30 січня 1908 р.

143

104

Справа про ревізію каси Контролю та про
найм касира-артільника з Київської
біржової артілі

28 листопада
1908 р. –
29 квітня 1919 р.

169

105

Справа про здійснення ревізії звітності по
зборам Контролю за 1906 р.

13 грудня
1908 р. –
24 травня 1910 р.

139

Примітки

16
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

106

Накази державного Контролю з особового
складу

2 січня 1909 р. –
12 січня 1910 р.

124

107

Справа про виплату винагород, розподіл
посад та видатків кошторису Контролю у
1909 р.

16 грудня
1908 р. –
28 липня 1919 р.

53

108

Ревізія зведень обігу добових касових
звітів з постанційними та загальними
зведеннями, прибутків та видатків
станційних кас

21 січня 1909 р.
– 11 вересня
1910 р.

288

109

Справа про укладання фактичної ревізії
операційної звітності зборів Контролю за
1907 р.

21 грудня
1909 р. –
22 лютого
1910 р.

103

110

Справа про знищення грифу Контролю на
обігових грошових ордерах, сплату
рахунків тощо. Ч.1

9 січня –
31 грудня 1909 р.

92

110 а

Справа про знищення грифу Контролю на
обігових грошових ордерах, сплату
рахунків тощо. Ч.2

22 січня 1908 р.
– 29 грудня
1909 р.

308

111

Справа про ліквідацію маловживаних
будівельних матеріалів, запчастин та
інвентарю

12 серпня –
28 грудня 1909 р.

6

112

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності про порядок обліку
прибутків, звітності служб зборів тощо

12 квітня
1909 р. –
24 вересня
1916 р.

242

113

Справа про знищення звітності служби
зборів Контролю

20 травня
1909 р. –
31 жовтня
1916 р.

153

114

Справа про нагородження службовців
Контролю

24 грудня
1908 р. –
12 жовтня
1909 р.

84

Примітки

17
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

115

Листування Контролю з головною
бухгалтерією Управління ПівденноЗахідної залізниці про ревізію
незатверджених сум, виписаних за
грошовими ордерами

13 січня –
3 листопада
1909 р.

38

116

Листування департаменту залізничної
звітності з головним Контролером щодо
подання звіту про ревізійну діяльність
тощо

18 грудня
1908 р. –
29 грудня 1909 р.

16

117

Листування матеріальної служби
Управління Південно-Західної залізниці з
Контролем щодо розгляду промислових
свідоцтв підприємств для постачання
будівельних та ін. матеріалів

7 грудня 1908 р.
– 28 листопада
1909 р.

281

118

Листування Контролю з відділом при Раді
державного Контролю для перевірки
звітності установ щодо подання на
розгляд авансових рахунків

3 січня 1909 р. –
10 січня 1910 р.

255

119

Листування Контролера з головою
Київського окружного суду, Управлінням
Південно-Західної залізниці щодо
призначення та звільнення від виконання
обов’язків присяжних засідателівслужбовців Контролю

3 липня 1908 р.
– 7 вересня
1909 р.

15

120

Справа про виклики фактичних
контролерів для огляду та прийому
бланків, будівельних матеріалів, паперу,
сировини тощо

4 січня 1909 р. –
12 січня 1910 р.

182

121

Справа про стягнення відсотків із
заробітної плати службовців Контролю на
сплату викладачам залізничного училища
та квартирного податку

18 грудня
1908 р. –
12 лютого
1910 р.

111

122

Справа про перевірку наявності на
складах будівельних матеріалів, вугілля та
ін. представниками Контролю

19 січня –
21 грудня 1909 р.

75

123

Справа про прийом, перевірку наявності
будівельних матеріалів, фактичну ревізію
видатків матеріальної служби Контролю

29 листопада
1908 р. –
10 грудня 1909 р.

117

Примітки

18
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

124

Листування начальника матеріальної
служби Управління з головним
Контролером щодо постачання брезенту,
дезінфекційних засобів, дротів, паперу,
ртуті, телеграфічної стрічки, цегли тощо

3 січня 1909 р. –
7 січня 1910 р.

204

125

Справа про подачу заяв Крейна Герша
Нухімовича та товариства братів
Мамонтових Раді Управління ПівденноЗахідної залізниці з приводу постачання
дубових брусів та фарб

1 січня –
26 жовтня
1909 р.

6

126

Справа про скріплення книг для записів
прибутків та видатків авансових сум,
інвентарю, обліку служб: зборів, колій та
будівель, комерційної, матеріальної,
рухомого складу, руху, телеграфу, тяги
Управління

20 грудня
1908 р. –
13 січня 1910 р.

126

127

Справа про розгляд на нараді Ради
Управління Південно-Західної залізниці
доповідей начальника матеріальної
служби про видатки, збір, сортування
вантажів, підвищення цін на металобрухт

14 березня –
28 грудня 1909 р.

3

128

Листування матеріальної служби з
Контролями ін. залізниць про висилку
форм квитанцій на отримання від
службовців грошей за дрова тощо

7 вересня
1907 р. –
23 грудня 1909 р.

81

129

Справа про розгляд кошторису ПівденноЗахідної залізниці на 1910 р.

16 березня –
11 грудня 1909 р.

3

130

Справа про заснування при Контролі каси
взаємодопомоги, проект статуту

4 листопада
1908 р. –
2 березня 1909 р.

20

131

Справа про придбання бланків,
відомостей штатного розкладу, журналу
Міністерства шляхів сполучення для
Контролю

19 грудня
1908 р. –
27 січня 1910 р.

62

132

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності щодо надання
службових квитків для проїзду
службовців тощо

4 жовтня 1908 р.
– 23 січня
1910 р.

161

Примітки

19
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

133

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

2 січня –
11 грудня 1909 р.

346

134

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців,
надіслані на ревізію у відділ при Раді
державного Контролю для перевірки
звітності установ

12 березня
1909 р. –
12 березня
1910 р.

117

134 а

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю

4 липня 1906 р.
– 8 січня 1911 р.

166

134 б

Справа про подання на ревізію зведень
обігів головної каси служби зборів
Управління Південно-Західної залізниці

2 квітня 1909 р.
– 1 червня
1910 р.

52

134 в

Справа з реєстрами ревізійних зауважень
по обігам головної каси служби зборів
Управління Південно-Західної залізниці

18 березня
1909 р. –
16 листопада
1911 р.

73

134 г

Справа з обліковими реєстрами з
ревізіями звітності по обігам головної
каси служби зборів Управління ПівденноЗахідної залізниці

12 серпня
1909 р. –
9 грудня 1910 р.

11

134 д

Справа про подання на ревізію книг обігів
за місяць, зведень про валовий прибуток
служби зборів Управління ПівденноЗахідної залізниці

14 липня 1909 р.
– 8 грудня
1911 р.

92

134 е

Справа з поданням на ревізію до
Контролю обігових відомостей
центральної державної ощадної та
станційних кас Управління ПівденноЗахідної залізниці

23 лютого
1909 р. –
19 січня 1910 р.

32

134 ж

Справа з доповіддю старшого контролера
про результати розгляду пояснень
Управління на облікові реєстри Контролю
щодо звітності про обіги по головній касі
за 1909 р.

9 грудня –
31 грудня 1909 р.

8

Примітки

20
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

134 з

Справа з доповіддю старшого контролера
про розгляд відозв Управління на реєстри
ревізійних зауважень Контролю по ревізії
звітності обігів зборів залізниці в
Державному банку за 1909 р.

7–15 листопада
1911 р.

2

134 і

Справа з доповідями старшого
Контролера про затвердження постанови
загального Присутствія Управління про
складання невиконаних правок служби
зборів через звільнення або смерть агентів
тощо

10 червня
1910 р. –
10 грудня 1911 р.

30

134 к

Справа про ревізію 4 відділенням відділу
прибутків Контролю книги з
розрахунками з Одеським цукровим
заводом тощо

18 серпня
1909 р. –
10 липня 1910 р.

18

134 л

Справа про кількість перевезень
пасажирів, військових чинів, багажу та
валовий прибуток Контролю

10 березня
1909 р. –
14 червня
1910 р.

25

134 м

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум,
обліку брезенту, інвентарю, матеріалів
служб: зборів, комерційної, лікарняносанітарної, матеріальної, рухомого складу,
руху, телеграфу Управління ПівденноЗахідної залізниці

18 грудня
1909 р. –
31 грудня 1910 р.

171

135

Справа з порівняльними відомостями
грошових обігів за кошторисом 1909 р.
Контролю

11 лютого
1909 р. –
6 березня 1910 р.

62

136

Справа про введення прибуткового
податку

6 серпня –
17 грудня 1909 р.

25

137

Справа про укладання ревізії звітності
обігів станційних та головної кас
Контролю за 1907 р.

12 жовтня
1909 р. –
10 лютого
1910 р.

70

Примітки

21
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

138

Справа з обіговими довідками головної
бухгалтерії про видатки з експлуатації

11 березня
1909 р. –
12 січня 1910 р.

459

139

Звіт Контролю за 1908 р.

31 січня 1909 р.

208

140

Звіт Контролю за 1908 р.

31 січня 1909 р.

235

141

Листування юридичної частини
Управління з Контролером щодо позовів з
адміністративних, господарських питань
до Управління

19 вересня
1907 р. –
20 грудня 1910 р.

153

142

Листування юридичної частини
Управління з Контролером щодо позовів з
адміністративних, господарських питань
до Управління

2 жовтня 1909 р.
– 30 листопада
1910 р.

146

143

Справа про ревізію службою зборів
звітності по зборам Південно-Західної
залізниці за 1895–1900 рр.

10 березня
1901 р. –
23 березня
1911 р.

165

144

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю

28 листопада
1909 р. –
4 червня 1913 р.

63

145

Справа з обіговими довідками головної
бухгалтерії про видатки з експлуатації

31 липня 1909 р.
– 5 квітня 1910 р.

286

146

Справа про зловживання з відправкою та
потравкою сіна через ст. Унгени до
ст. Ясси Румунії

12 січня –
13 грудня 1910 р.

26

147

Справа про нагородження службовців
Контролю

22 грудня
1910 р. –
20 березня
1912 р.

132

147 а

Справа про нагородження службовців
Контролю

30 грудня
1909 р. –
27 квітня 1911 р.

142

Примітки

22
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

148

Справа з відомостями та донесеннями про
надання загальної кількості службовців
для установ швидкої допомоги, адрескалендарю “Весь Київ”

12 січня 1910 р.
– 22 січня
1911 р.

78

148 а

Справа з відомостями та донесеннями про
ревізію прибутково-видаткової звітності
тощо

11 грудня
1910 р. –
5 грудня 1911 р.

69

149

Повідомлення представників Контролю
щодо розгляду скарг з приводу затримки
відправки вантажів, втрачених,
зіпсованих товарів

8 січня –
9 листопада
1910 р.

17

150

Справа про придбання інструкцій для
ревізорів документної звітності видатків
та обігів по службам Північно-Західним
залізницям, зібрання розпоряджень
Уряду, статистичного збірника
Міністерства шляхів сполучення тощо

9 грудня 1910 р.
– 7 травня
1912 р.

35

150 а

Справа про придбання інструкцій для
ревізорів документної звітності видатків
та обігів по службам Північно-Західним
залізницям, зібрання розпоряджень
Уряду, статистичного збірника
Міністерства шляхів сполучення тощо

23 грудня
1909 р. –
8 грудня 1910 р.

39

151

Доповіді старших Контролерів
4 відділення відділу прибутків про
розгляд пояснень Управління ПівденноЗахідної залізниці на облікові реєстри по
ревізії справ по виплаті винагород за
прострочений вантаж

12 березня –
13 грудня 1910 р.

8

152

Справа про розгляд відозв членів Ради від
державного Контролю з приводу
постанови Сенату у справах про сплату за
прострочений та зіпсований вантаж

10 лютого –
21 грудня 1910 р.

7

153

Грошові ордери до авансових рахунків
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
1911 р. службовцям Контролю

30 січня 1910 р.
– 28 лютого
1912 р.

181

Примітки

23
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

153 а

Грошові ордери до авансових рахунків
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
1911 р. службовцям Контролю

9 січня 1910 р. –
23 лютого
1911 р.

229

154

Справа про винесення на черговий з’їзд
представників Південно-Західної
залізниці та пароплавства КавказькоЗакаспійського сполучення претензій
товариству “Кавказ та Меркурій” щодо
сплати фрахту

24 травня –
14 червня 1910 р.

5

155

Зведення 4 відділення відділу прибутків
загального обігу сум за рахунками
Південно-Західної залізниці в
Державному банку за 1908–1909 рр.

6 жовтня 1909 р.
– 31 грудня
1910 р.

36

156

Справа з обіговими довідками головної
бухгалтерії про видатки з експлуатації

11 травня
1909 р. –
8 квітня 1910 р.

361

157

Звіт Контролю за 1910 р.

15 січня 1910 р.

340

157 а

Листування департаменту залізничної
звітності з головним Контролером щодо
виплат винагород, отримання палива тощо

28 листопада
1909 р. –
23 грудня 1910 р.

228

157 б

Накази про особовий склад Контролю

2 січня 1910 р. –
18 січня 1911 р.

151

157 в

Переліки доповідей служб колій,
комерційної, лікарняно-санітарної,
матеріальної, руху, телеграфу, тяги;
юридичної частини, пожежного відділу,
розглянутих на засіданнях Ради
Управління

13 листопада
1909 р. –
4 жовтня 1910 р.

112

157 г

Кредити на утримання особового складу
Контролю

31 грудня
1909 р. –
1 лютого 1911 р.

84

157 д

Справа про стягнення квартирного
податку зі службовців Контролю

1 січня 1910 р. –
12 січня 1911 р.

118

Примітки

24
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

157 е

Порівняльні відомості грошових обігів за
кошторисними видатками Контролю

10 лютого
1910 р. –
5 березня 1911 р.

76

157 ж

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців
Контролю, надіслані на ревізію у відділ
при Раді державного Контролю для
перевірки звітності установ

1 січня 1910 р. –
26 лютого
1911 р.

138

157 з

Справа про авансові рахунки службовців
Контролю

30 січня 1910 р.
– 27 січня
1911 р.

228

157 і

Листування Контролю з Київським
повітовим предводителем дворянства
щодо надання сповіщень Київського
окружного суду службовцям-присяжним
засідателям

29 квітня –
24 листопада
1910 р.

7

157 к

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності щодо порядку
виконання чергувань, розгляду прохань
різних осіб про зарахування їх на службу
тощо

28 вересня
1910 р. –
7 січня 1912 р.

173

158

Накази Контролю про особовий склад;
фактичної ревізії грошової, матеріальної
та технічної звітності; облік сум тощо

8 січня –
20 грудня 1911 р.

95

159

Доповіді старших Контролерів за
результатами розгляду пояснень
Управління щодо облікових реєстрів
Контролю по звітності обігів головної
каси

16 грудня
1911 р. –
31 жовтня
1913 р.

8

160

Справа про ревізію зведень обігів
станційних кас Контролю.
Ч. І

5 лютого 1911 р.
– 31 жовтня
1912 р.

350

161

Справа про ревізію зведень обігів
станційних кас з телеграмами про
отримання авансових сум за звітами кас
та сплату післяплат.
Ч. ІІ

5 січня –
30 грудня 1911 р.

472

Примітки

25
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

162

Справа про нагородження службовців
Контролю

17 грудня
1911 р. –
17 грудня 1912 р.

90

163

Справа про кредити Контролю

21 грудня
1911 р. –
16 січня 1913 р.

74

164

Накази про особовий склад Контролю

3 січня 1911 р. –
24 січня 1912 р.

158

165

Авансові рахунки Контролю

1 лютого 1911 р.
– 21 січня
1912 р.

225

166

Справа про придбання збірника
залізничних розпоряджень, Зводу законів
Російської імперії, статистичного
збірника Міністерства шляхів сполучення
тощо

16 грудня
1911 р. –
13 грудня 1912 р.

42

167

Реєстри сплачених грошових ордерів та
ін. видаткових документів

грудень 1910 р.
– 31 грудня
1911 р.

598

168

Справа про обмундирування кур’єрів

15–29 листопада
1911 р.

3

169

Справа про затримку Австрійською
залізницею вагонів із хлібом: рапорт
представника Контролю головному
Контролеру про простій завантажених
хлібом вагонів на ст. Радзивилів

21 листопада –
10 грудня 1911 р.

8

170

Справа про розвантаження з хлібом у
казенні мішки: листування 4 відділення
відділу прибутків з представниками
Контролю з ревізії зборів щодо перевірки
забезпечення станцій запасами казенних
мішків на момент розвантаження

20 жовтня
1911 р. –
6 лютого 1913 р.

42

171

Порівняльні відомості про грошові обігі
за кошторисними видатками Контролю

8 лютого 1911 р.
– 10 серпня
1912 р.

76

Примітки

26
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

172

Справа про підлоговий розрахунок,
наданий Комісії доріг та про зміни
порядку складання службою зборів
розрахунків за прострочення

14 квітня
1911 р. –
23 серпня 1912 р.

10

173

Доповіді старших Контролерів про
результати розгляду пояснень Управління
на облікові реєстри ревізійних зауважень
щодо звітності обігів станційних кас
Контролю за 1911 р.

16 грудня
1911 р. –
8 листопада
1913 р.

11

174

Справа про чергування службовців
Контролю

1 січня –
29 грудня 1911 р.

69

175

Справа про обрання присяжними
засідателями службовців Контролю

13 квітня –
26 жовтня
1911 р.

37

176

Листування Контролю з відділенням
10 грудня
розгляду зауважень служби зборів щодо
1910 р. –
отримання та видачі справ для ревізії тощо 3 грудня 1914 р.

186

177

Справа з обліковими реєстрами ревізії
звітності обігів станційних кас

17 листопада
1911 р. –
9 лютого 1913 р.

5

178

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум,
інвентарю, квитанцій, матеріалів служб:
зборів, колій та будівель, комерційної,
матеріальної, освітніх установ, рухомого
складу, руху, тяги та майстерень,
телеграфу Управління Південно-Західної
залізниці

1 січня 1911 р.–
2 січня 1912 р.

152

179

Справа про борги та стягнення
квартирного податку зі службовців
Контролю

10 січня 1911 р.
– 26 січня
1912 р.

112

180

Справа з обліковими реєстрами ревізії
звітності обігів, добових звітів головної
каси Управління Південно-Західної
залізниці

30 квітня –
16 вересня
1911 р.

14

Примітки

27
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

181

Справа про страхування життя службовців

3 лютого 1911 р.
– 10 січня
1912 р.

54

182

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень Контролю

7 січня –
23 листопада
1911 р.

22

183

Прибутково-видаткові реєстри та
відомості про борги та стягнення зі
службовців Контролю, надіслані на
ревізію у відділ при Раді державного
Контролю для перевірки звітності установ

29 березня
1911 р. –
10 лютого
1912 р.

98

184

Накази державного Контролю щодо
відзначення сторіччя існування установи;
заходів по скороченню зростання
видатків тощо

14 грудня
1910 р. –
21 грудня 1911 р.

63

185

Справа з обліковими реєстрами ревізії
звітності обігів зборів Контролю по
Державному банку

3 листопада
1911 р. –
29 лютого
1912 р.

8

186

Накази головного Контролера про
особовий склад, виплату матеріальної
допомоги службовцям Контролю

8 січня 1911 р. –
3 лютого 1922 р.

105

187

Справа про укладення ревізії службою
зборів звітності по зборам ПівденноЗахідної залізниці за 1909 р.

28 жовтня
1911 р. –
10 листопада
1912 р.

85

188

Проекти до річного звіту Контролю за
1911 р.

15 грудня
1911 р.–
20 січня
1912 р.

108

189

Справа про укладання ревізії звітності
станційних та головної кас ПівденноЗахідної залізниці за 1909 р.

27 жовтня
1911 р. –
23 лютого
1912 р.

92

Примітки

28
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

190

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум,
інвентарю, обліку матеріалів служб:
зборів, колій та будівель, комерційної,
матеріальної, рухомого складу, руху,
телеграфу, тяги Управління ПівденноЗахідної залізниці

28 листопада
1911 р. –
31 грудня 1912 р.

213

191

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад

1 січня 1912 р. –
19 січня 1913 р.

147

192

Накази про особовий склад,
адміністративний розподіл фактичного
Контролю по ревізії операцій з видатків

2 січня –
31 грудня 1912 р.

78

193

Службові накази Контролю про порядок
змін шпал на головних коліях, введення в
дію сполучення між Москвою та Одесою
тощо

17 жовтня
1911 р. –
3 липня 1912 р.

306

194

Справа про ревізію головної каси служби
зборів

4 квітня 1912 р.
– 1 квітня 1913 р.

52

195

Справа з проектами відомостей про хід,
результати ревізій облікових реєстрів
зборів з експлуатації та перевезень
залізниць за 1912 р. наданих
департаменту залізничної звітності

26 листопада
1912 р. –
24 січня 1913 р.

201

196

Проекти доповідей по ревізії зборів,
грошової, матеріальної та технічної
звітності до річного звіту діяльності
Контролю за 1912 р.

18 грудня
1912 р. –
18 січня 1913 р.

99

197

Переліки доповідей служб: колій,
комерційної, лікарняно-санітарної,
матеріальної, руху, телеграфу, тяги,
розглянутих засіданнях Ради Управління

13 вересня –
21 грудня 1912 р.

130

198

Доповідь старшого Контролера
4 відділення відділу прибутків про ревізію
звітності зборів Південно-Західної
залізниці за 1910 р.

25 вересня
1912 р. –
26 січня 1913 р.

88

Примітки

29
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

199

Справа з журналами засідань загального
Присутствія Контролю за 1912 р. з
доповідями контролерів про результати
ревізії звітності зборів

30 січня 1912 р.
– 31 січня
1913 р.

102

200

Справа про ревізію зведень обігів зборів;
відомості про рухомий склад; загальний,
безготівковий та грошовий валовий
прибуток Південно-Західної залізниці

31 січня 1913 р.
– 10 травня
1914 р.

187

201

Справа про ревізію зведень обігів зборів
та валового прибутку Південно-Західної
залізниці

12 квітня
1912 р. –
20 червня 1913 р.

216

202

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад

1 липня –
24 грудня 1912 р.

70

203

Листування відділу при Раді державного
Контролю для перевірки звітності установ
з Контролем з особового складу

28 листопада
1912 р. –
11 грудня 1913 р.

139

204

Справа зі статистичними відомостями та
довідками 4 відділення відділу прибутків
про результати розгляду Особливою
комісією при службі зборів судових справ
за перебори, прострочення, недостачу,
пошкодження та втрати у доставці
вантажів

27 травня
1911 р. –
13 червня 1912 р.

17

205

Акти, протоколи, телеграми до рапортів
фактичних контролерів Контролю про
огляд та експертизу вантажів при
відправленні та прийомці за 1912 р.

5 вересня
1911 р. –
24 грудня 1912 р.

544

206

Грошові ордери до авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
1913 р. службовцям Контролю

29 грудня
1912 р. –
31 березня
1914 р.

293

207

Листування Контролів ін. залізниць з
Контролем щодо ревізії справ служби
зборів з питань відправки вантажів,
виплат винагород за прострочений вантаж
тощо

15 травня
1912 р. –
16 січня 1913 р.

25

Примітки

30
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

208

Листування Контролю з Київським
4 січня –
повітовим предводителем дворянства,
5 листопада
окружним судом щодо отримання
1912 р.
службовцями сповіщень на засідання судів

24

209

Порівняльні відомості про грошові обіги
за кошторисними видатками Контролю
1911 р.

10 лютого
1912 р. –
10 січня 1913 р.

88

210

Справа з циркулярами департаменту
залізничної звітності щодо утворення
комісії для визначення виплат субсидій,
стягнення штрафів, відкриття депозитних
рахунків тощо

27 лютого
1908 р. –
22 грудня 1912 р.

85

211

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
по борги та стягнення зі службовців
Контролю, надіслані на ревізію у відділ
при Раді державного Контролю для
перевірки звітності установ

9 березня
1912 р. –
7 березня 1913 р.

99

212

Справа про страхування життя
службовців Контролю

13 січня 1912 р.
– 9 січня 1913 р.

52

213

Справа про введення навантаження у
1000 пудів

21 грудня
1912 р. –
14 січня 1912 р.

4

214

Листування Управління ПівденноЗахідної залізниці з 4 відділенням відділу
прибутків Контролю щодо висилки
бланків для рапортів по експертизі
прострочених вантажів тощо

7 лютого –
грудень 1912 р.

19

215

Справа про стягнення квартирного
податку зі службовців Контролю

19 жовтня
1911 р. –
21 грудня 1912 р.

136

216

Справа про авансові рахунки Контролю

28 січня 1912 р.
– 19 січня
1913 р.

244

Примітки

31
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

217

Грошові ордери до авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
1912 р. службовцям Контролю

30 грудня
1911 р. –
26 лютого
1913 р.

187

218

Плани ревізії звітності за позовними
розрахунками, відомостями до доповідей
про результати ревізії зборів

21 квітня –
21 липня 1912 р.

13

219

Справа про відомості та повідомлення про
розподіл робіт між службовцями
Контролю по відділу видатків, вакантні
місця тощо

19 січня 1912 р.
– 12 січня
1913 р.

44

220

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності з приводу
неправильного захисту позовних справ
про перебори, винагороди за
прострочений вантаж

19 серпня
1911 р. –
5 червня 1913 р.

49

221

Листування Контролю з начальниками
станцій, службами Управління щодо
придбання схем часу прибуття,
відправлення, розкладів руху
пасажирських потягів тощо

14 січня 1912 р.
– 14 січня
1913 р.

200

222

Справа про кредити Контролю

29 листопада
1912 р. –
29 січня 1914 р.

172

223

Реєстри до сплачених грошових ордерів
за 1912 р.

20 грудня
1911 р. –
28 лютого
1913 р.

781

224

Звіт Контролю за 1912 р.

1913 р.

224

225

Справа про ревізію зведень обігів
станційних кас

3 квітня 1912 р.
– 16 травня
1913 р.

262

Примітки

32
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

226

Службові накази Контролю за 1913 р. про
зменшення швидкості потягів; сплати
зборів на користь Червоного Хреста;
введення в дію “Правил видачі залізницям
вантажів” тощо

2 січня –
23 грудня 1913 р.

915

227

Виконавчі накази Контролю про розвиток
операцій залізничного страхування;
розподіл пасажирських вагонів в потягах
тощо

2 січня –
28 грудня 1913 р.

618

228

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад

19 грудня
1912 р. –
13 січня 1914 р.

208

229

Накази Контролю щодо виплат винагород
за понад нормовану роботу службовцям;
змін у розподілів фактичного контролю
по ревізії операцій з видатками тощо

15 січня 1913 р.
– 9 січня 1914 р.

114

230

Циркуляри загального з’їзду
представників російських залізниць та
пароплавств Кавказько-Закаспійських
сполучень з розгляду претензій за
прострочені та зіпсовані вантажі, виплат
збитків тощо

11 лютого –
18 листопада
1913 р.

72

231

Рапорти представників Контролю щодо
експертизи вантажів на станціях

20 січня 1913 р.
– 25 лютого
1914 р.

73

232

Листування з різними благодійними
організаціями щодо збору коштів
службовцями Контролю на будівництво
Феодорівського Городецького монастиря,
відзначення 300-річчя Імператорської
династії Романових, будівництво
пам’ятника Столипіну у м. Києві

1 липня 1910 р.
– 17 січня
1915 р.

77

233

Листування Канцелярії з 4, 10
відділеннями відділу прибутків Контролю
щодо забезпечення канцелярським
приладдям

11 лютого –
14 грудня 1913 р.

22

Примітки

33
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

234

Листування головного Контролера з
відділом прибутків Контролю щодо
розгляду позовів про збитки через
неправильне відправлення вантажів,
висилку бланків рапортів з експертизи
вантажів

25 лютого –
26 листопада
1913 р.

7

235

Справа про стягнення боргів, квартирного
податку зі службовців Контролю

10 січня 1913 р.
– 7 січня 1914 р.

137

236

Вимоги 2–10 відділень Контролю на
канцелярське приладдя

травень 1913 р.
– 11 грудня
1915 р.

198

237

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю, яким було
відмовлено через відсутність вакантних
місць

30 жовтня
1912 р. –
30 грудня 1913 р.

78

238

Справа про страхування життя
службовців Контролю

8 жовтня 1912 р.
– 17 грудня
1913 р.

26

239

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум,
інвентарю, матеріалів, обліку бухгалтерії,
служб: зборів, колій та будівель,
комерційної, лікарняно-санітарної,
матеріальної, рухомого складу, руху,
телеграфу, тяги Управління ПівденноЗахідної залізниці

24 листопада
1912 р. –
23 грудня 1913 р.

196

240

Листування департаменту залізничної
звітності з Контролем щодо встановлення
порядку обліку видатків з експлуатації
залізниці тощо

14 жовтня
1910 р. –
28 грудня 1913 р.

146

241

Справа про придбання Зводу законів
Російської імперії, зібрань розпоряджень
Уряду, тарифних видань тощо

28 грудня
1912 р. –
30 грудня 1913 р.

71

242

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень Контролю

18 січня –
3 грудня 1913 р.

33

Примітки

34
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

243

Листування Управління з Контролем
Південно-Західної залізниці про розгляд
кошторису видатків тощо

17 грудня
1912 р. –
23 грудня 1913 р.

280

244

Справа з відомостями до річного звіту
Контролю

22 листопада
1913 р. –
8 травня 1914 р.

447

245

Справа про надання медичної допомоги
службовцям Контролю

28 березня
1913 р. –
13 листопада
1917 р.

64

246

Доповідь старшого Контролера про
укладання ревізії звітності по зборам
Південно-Західної залізниці за 1911 р.

20 грудня
1913 р. –
28 січня 1914 р.

115

247

Журнали засідань загального Присутствія
4 відділення відділу прибутків
Управління Південно-Західної залізниці
про фактичну ревізію, відправку та
транзит вантажів тощо

31 січня 1913 р.
– 12 лютого
1914 р.

98

248

Звіт Контролю за 1913 р.

1913 р.

447

249

Виконавчі накази за 1914 р. про відкриття
дій централізації стрілок та сигналів на
ст. Роздільна; порядок руху потягів;
розподіл приміщень на станціях тощо

3 січня –
29 грудня 1914 р.

218

249 а

Службові накази по Управлінню
Південно-Західної залізниці за 1914 р.
про порядок користування вагономаудиторією; перейменування потягів;
розрахунок сплати за квитки тощо

25 листопада
1913 р. –
22 серпня 1914 р.

510

250

Справа про попередню ревізію грошових
ордерів

24 грудня
1913 р. –
10 грудня 1914 р.

94

251

Справа про виписку квитків для проїзду
та наряди для перевезення речей
службовців Контролю

31 жовтня
1907 р. –
16 грудня 1915 р.

49

Примітки

35
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

252

Доповідь Контролера про укладання
ревізії станційних та головної кас за
1912 р.

13 вересня
1914 р. –
7 лютого 1915 р.

97

253

Листування з Контролем ПівденноЗахідної залізниці щодо збору
пожертвувань хворим та пораненим
воїнам Першої світової війни

24 липня 1914 р.
– 24 серпня
1917 р.

188

254

Доповідь Контролера про укладання
ревізії звітності зборів Південно-Західної
залізниці за 1912 р.

12 листопада
1914 р. –
9 лютого 1915 р.

103

255

Журнали загального Присутствія відділу
прибутків Контролю з доповідями
контролерів про облік різних сум;
результати ревізії по звітності зборів тощо

15 січня 1914 р.
– 23 січня
1915 р.

110

256

Звіт про діяльність Контролю за 1914 р.

1914 р.

458

256 а

Справа про мобілізацію, обмундирування,
постачання зброї та забезпечення
грошами службовців Контролю,
відряджених на Австрійські залізниці

25 липня 1914 р.
– 18 січня
1917 р.

424

257

Виконавчі накази Контролю за 1915 р.
про порядок руху потягів; розподіл
приміщень на станціях; відкриття дій
однопровідних покажчиків семафорів
тощо

28 січня –
5 грудня 1915 р.

125

258

Справа про виплату матеріальної
допомоги службовцям Контролю при
евакуації

1915 р.

96

259

Кошторис видатків 4 відділу служби руху
та телеграфу Управління ПівденноЗахідної залізниці на 1915 р. по
утриманню особового складу

17 лютого
1914 р. –
27 серпня 1921 р.

100

Примітки

36
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

260

Справа про різні доручення польового
Контролю щодо відрядження
представників залізниці для прийому
вантажів на станціях; укладання договору
на будівництво мосту в м. Києві тощо

4 червня 1915 р.
– 14 березня
1919 р.

40

261

Справа про довідку генерал-Контролеру
департаменту залізничної звітності про
видачу винагород за понад нормовану
роботу, затвердження контролерів на
посадах тощо

19 липня 1915 р.

5

262

Доповідь Контролера 10 відділення
відділу прибутків про укладання ревізії
звітності зборів Контролю за 1913 р.

7 листопада
1915 р. –
2 січня 1916 р.

80

263

Доповідь Контролера 10 відділення
відділу прибутків про укладання ревізії
звітності станційних та головної кас
Південно-Західної залізниці за 1913 р.

7 листопада
1915 р. –
1 лютого 1916 р.

83

264

Доповіді служб зборів та руху,
розглянутих на засіданнях Ради
Управління щодо стягнення з агентів
служби руху грошей за недостачу,
викрадений, втрачений, зіпсований багаж,
вантаж

14 січня –
28 грудня 1915 р.

88

265

Справа про повідомлення помічниками
контролерів Контролю про виявлення
розкрадання казенного майна,
зловживання службовим становищем на
станціях

10 квітня –
26 жовтня
1915 р.

6

266

Справа про кредити Контролю

30 грудня
1914 р. –
30 січня 1916 р.

258

267

Відомості про особовий склад канцелярії
та 1–10 відділень Контролю

19 липня –
5 серпня 1915 р.

32

268

Справа про виплату матеріальної
допомоги службовцям Контролю

19 липня –
16 грудня 1915 р.

12

Примітки

37
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

269

Службові накази Контролю за 1915 р. про
закінчення строку 10-річної гарантії
служби сталевих рейок, про надходження
хрестовин та стрілок з гарантією пробігу
45 тис. потягів тощо

11 грудня
1914 р. –
27 квітня 1915 р.

285

270

Службові накази Контролю за 1915 р. про
збільшення плати помічникам
машиністів; облік та контроль простою
товарних вагонів тощо

29 квітня –
29 грудня 1915 р.

549

271

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю, яким було
відмовлено через відсутність вакантних
місць

5 січня 1915 р. –
10 лютого
1916 р.

124

272

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

3 січня –
31 грудня 1915 р.

198

273

Листування 5 відділення Контролю з
комісійно-позичковим відділенням
комерційної служби Управління щодо
подання на перевірку звітності документів
міських станцій Бендери, Бердичів, Київ,
Кишинев, Одеса, Тирасполь

29 вересня –
28 грудня 1915 р.

54

274

Справа про евакуацію Контролю

24 липня 1915 р.
– 24 жовтня
1917 р.

236

275

Справа про борги та стягнення
квартирного податку зі службовців
Контролю

30 січня 1913 р.
– 23 березня
1916 р.

464

276

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень, обмундирування кур’єрів та
ін. господарські видатки Контролю

15 січня 1915 р.
– 19 січня
1916 р.

62

Примітки

38
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

277

Справа про придбання “Зведення форм
для ведення та друку у звітах залізниць
статистики перевезень пасажирів, багажу,
вантажів”; книги Ф.А. Прошина
“Залізничні правила по комерційній
частині” тощо

2 грудня 1914 р.
– 18 грудня
1915 р.

200

278

Справа про страхування життя
службовців Контролю

31 березня –
19 грудня 1915 р.

42

279

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців
Контролю, надіслані на ревізію у відділ
при Раді державного Контролю для
перевірки звітності установ

1 січня 1915 р.
– січень 1916 р.

171

280

Справа про паперами до відома
керівництва Контролю щодо призову
службовців на дійсну військову службу
тощо

12 грудня
1914 р. –
7 липня 1916 р.

172

281

Листування Контролю з Управлінням
Південно-Західної залізниці щодо
подання списків службовців для
отримання гасу, палива тощо

5 січня 1915 р. –
13 січня 1916 р.

255

282

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад;
перейменування частин залізниць;
утворення Тимчасової ревізійної комісії
для перевірки звітності тощо

26 січня 1915 р.
– 20 січня
1916 р.

126

283

Справа про нагородження службовців
Контролю

29 січня 1915 р.
– 24 травня
1917 р.

122

284

Справа про авансові звіти Контролю

24 січня 1915 р.
– 9 січня 1916 р.

342

285

Справа про мобілізацію службовців
Контролю за 1915 р.

4 травня 1915 р.
– 21 квітня
1917 р.

477

Примітки

39
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

286

Виконавчі накази Контролю за 1915 р.
про усунення недоліків при таксуванні
вантажів станційними агентами
Контролю; стягнення по службі тяги тощо

5 січня –
31 грудня 1915 р.

549

287

Атестати Контролю на виплату грошей
родинам службовців

21 липня 1915 р.
– 27 квітня
1916 р.

238

288

Справа про скріплення книг для запису
прибутків та видатків авансових сум,
обліку інвентарю, матеріалів служб: колій
та будівель, комерційної, лікарняносанітарної, матеріальної, рухомого складу
та тяги, руху, телеграфу Управління
Південно-Західної залізниці

21 грудня
1914 р. –
30 червня 1915 р.

119

289

Грошові ордери до авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
службовцям Контролю

3 січня 1915 р. –
15 лютого
1916 р.

297

290

Справа про обрання присяжними
засідателями службовців Контролю

4 травня –
12 грудня 1915 р.

53

291

Справа про подання списку службовців
Контролю начальнику Київського
жандармського поліцейського управління

29 січня –
20 червня 1915 р.

170

292

Накази Контролю про виконання
термінових робіт за річним звітом;
подання рахунків з відрядження
службовців; видачу винагород,
матеріальної допомоги тощо

7 січня –
6 листопада
1915 р.

167

293

Справа про збір пожертв на потреби
військових

12 квітня –
26 травня 1915 р.

6

294

Порівняльні відомості грошових обігів за
кошторисними видатками Контролю

7 лютого 1915 р.
– 19 січня
1916 р.

97

Примітки

40
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

295

Атестати Контролю на виплату грошей
родинам службовців

15 вересня
1914 р. –
10 серпня 1915 р.

257

296

Лист головного Контролера до
департаменту залізничної звітності щодо
подання копії постанови Ради Управління
з розгляду кошторису електричних
станцій на 1916 р.

27 червня –
30 листопада
1915 р.

3

297

Листування служби колій та будівель
Управління зі старшим Контролером про
дозвіл на видачу грошей контролерам з
кредиту, асигнованого на Контроль з
будівництва залізниці
Радивилів–Львів–Підзамче

3 березня –
6 квітня
1915 р.

4

298

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності щодо відпуску
додаткових грошей на виплату заробітних
плат службовцям

1 лютого 1905 р.
– 28 вересня
1919 р.

27

299

Листування КОШС з інженером,
виконавцем робіт з будівництва мосту в
м. Вишгород М.П. Бобрусовим щодо
висилки його документів, забезпечення
будівельними матеріалами, інвентарем
тощо

1 листопада
1915 р. –
7 січня 1917 р.

66

300

Справа про відправку багажів та вантажів
за 1916 р.

25 липня –
8 грудня 1916 р.

87

301

Статистичні відомості про кількість
перевезень, додаткові збори та валовий
прибуток Південно-Західної залізниці

17 лютого
1916 р. –
22 серпня 1917 р.

49

302

Справа з відомостями до річного звіту
Контролю за 1916 р.

17 вересня
1916 р. –
23 квітня
1917 р.

138

303

Листування Контролів ін. залізниць з
Контролем з питань ревізії зведень обігів
про валовий прибуток

18 березня
1916 р. –
23 листопада
1917 р.

155

Примітки

41
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

304

Листування 10 відділення Контролю з
Управлінням Південно-Західної залізниці
з питань ревізії звітності зборів головної
каси тощо

22 квітня
1916 р. –
8 червня 1917 р.

49

305

Листування служби зборів Управління з
відділом прибутків Контролю щодо
отримання звітності ревізії зведень обігів
зборів про валовий прибуток

26 травня
1916 р. –
15 вересня
1917 р.

47

306

Листування служби зборів Управління з
Контролем Південно-Західної залізниці
щодо отримання копій звітності обігів
зборів у Державному банку

2 травня 1916 р.
– 13 липня
1917 р.

39

307

Листування 10 відділення з 7–9
відділеннями Контролю з питань ревізії
звітності обігів сум міських станційних
кас по зборам комісійних рахунків тощо

28 березня
1916 р. –
16 серпня 1917 р.

155

308

Обліковий реєстр статей ревізії звітності
по обігам зборів Південно-Західної
залізниці в Державному банку за жовтень
1916 р.

28 січня 1917 р.

2

309

Журнали нарад представників Контролю
та служб: зборів, комерційної, руху
Управління Південно-Західної залізниці з
питань звітності зборів, неправильного
застосування тарифів та правил
перевезень тощо

19 січня –
14 грудня 1916 р.

26

310

Реєстри ревізійних зауважень служби
зборів Управління Південно-Західної
залізниці по зведенням книг обігів зборів;
додаткових книг до рахунків післяплат
місцевого сполучення

26 лютого
1916 р. –
2 листопада
1917 р.

24

311

Справа про подання відомостей щодо
крадіжок, недостач, розтрат, виявлених
представниками Контролю при фактичній
ревізії станцій при укладанні ревізії по
зборам Південно-Західної залізниці за
1914 р.

16 вересня –
26 листопада
1916 р.

19

Примітки

42
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

312

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад; закриття,
перейменування контролів ін. залізниць

1 січня 1916 р. –
27 січня 1917 р.

100

313

Книга наказів головного Контролера з
особового складу; ревізії будівельних
видатків; фактичної ревізії додаткових
підприємств

20 серпня
1916 р. –
12 травня 1920 р.

221

314

Справа про кредити на видачу винагород,
утримання особового складу, перевірку
записів в книгах замовлень з будівництва
нового вокзалу в м. Києві тощо

18 квітня
1915 р. –
20 лютого
1917 р.

271

315

Справа про нагородження службовців
Контролю

31 грудня
1915 р. –
24 червня 1917 р.

181

316

Справа про подання відомостей про
загальну кількість службовців Контролю
до департаменту залізничної звітності,
відділу статистики та картографії
Міністерства шляхів сполучення

8 лютого –
1 серпня 1916 р.

37

317

Справа про авансові рахунки службовців
Контролю

22 січня –
23 грудня 1916 р.

329

318

Службові накази Контролю про облік
простою потягів в депо; відпуск палива
службовцям відділу перевезення пошти
по залізницям тощо

2 січня –
20 вересня
1916 р.

757

319

Справа про борги та стягнення
квартирного податку зі службовців
Контролю

15 жовтня
1914 р. –
30 грудня 1916 р.

282

320

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень, обмундирування кур’єрів
Контролю

22 грудня
1915 р. –
1 лютого 1917 р.

42

321

Справа про подання копії доповіді
головного Контролера, розглянутої на
засіданні Ради Управління

28 червня –
5 серпня 1916 р.

3

Примітки

43
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

322

Порівняльні відомості грошових обігів
Контролю з ревізії пенсійної каси, зборів
залізниці Галичини, гілок приватного
користування, виконаних робіт тощо

24 лютого
1916 р. –
1 лютого 1917 р.

104

323

Справа про обрання службовців
Контролю присяжними засідателями

2 січня –
16 листопада
1916 р.

45

324

Справа про таємне листування Контролю
з головним Контролером ПівденноЗахідної залізниці щодо розгляду
анонімних заяв з приводу зловживань
службовим становищем, розкрадання
будівельних та ін. матеріалів, казенних
сум службовцями та робітниками

7 січня 1916 р. –
11 грудня
1917 р.

300

325

Грошові ордери до авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
касиру Контролю

9 січня 1916 р. –
23 січня 1917 р.

238

326

Листування матеріальної служби
Управління, департаменту залізничної
звітності з Контролем щодо розгляду
кошторису прибутків та видатків на
1916 р.

18 грудня
1915 р. –
22 грудня 1916 р.

251

327

Справа з паперами до відома керівництва
Контролю щодо облаштування,
розширення лікувальних закладів;
організацію контрольного нагляду в
ремонтних потягах тощо

7 грудня 1915 р.
– 9 січня 1917 р.

219

328

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців
Контролю, надіслані на ревізію у відділ
при Раді державного Контролю для
перевірки звітності установ

27 лютого
1916 р. –
28 лютого
1917 р.

216

329

Справа про страхування життя
службовців Контролю

30 грудня
1915 р. –
23 грудня 1916 р.

33

Примітки

44
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

330

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

8 січня –
30 грудня 1916 р.

135

331

Телеграми 1917 р., що надійшли до
Канцелярії щодо повідомлення
Державного банку з приводу підписки на
військовий кредит; відречення Імператора
Миколи ІІ від престолу; забезпечення
продовольством тощо

24 грудня
1916 р. –
15 грудня 1917 р.

544

332

Листування Контролю з відділом при Раді
державного Контролю для перевірки
звітності установ щодо подання на
ревізію копій атестатів

4 червня –
26 жовтня
1916 р.

4

333

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад; закриття,
перейменування Контролів

1 січня –
23 грудня
1916 р.

93

334

Вимоги відділень канцелярії державного
Контролю на канцелярське приладдя,
палітурні роботи

21 листопада
1916 р. –
16 квітня 1918 р.

150

335

Доповідь Контролера про укладання
ревізії звітності по зборам ПівденноЗахідної залізниці за 1914–1915 рр.

29 листопада
1916 р. –
13 серпня 1918 р.

165

336

Облікові реєстри видаткових ордерів про
ревізію звітності сум, виданих на
відрядження та матеріальну допомогу
службовцям, надісланих помічниками
контролерів до служб: матеріальної, руху,
телеграфу, тяги Ліквідаційного
управління залізниць Галичини та
Буковини за 1916 р.

21 квітня –
7 грудня 1916 р.

1228

337

Службові накази Контролю про
перевезення вантажів; продаж на
пільгових умовах палива зі складів тощо

12 вересня –
31 грудня 1916 р.

339

Примітки

45
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

338

Листування служби зборів Управління з
Контролем Південно-Західної залізниці
щодо отримання та відправки звітності
ревізії зведень обігів станційних кас

31 березня
1916 р. –
24 квітня 1917 р.

59

339

Листування служби зборів, головної
ощадної каси Управління з Контролем
Південно-Західної залізниці щодо
отримання та відправки ревізії звітності
центральної ощадної головної каси

17 лютого
1916 р. –
4 травня 1917 р.

62

340

Виконавчі накази Контролю про введення
в дію доповнень та змін в матеріальній та
інвентарній номенклатурах;
облаштування телеграфних дротів тощо.
Ч.І

4 січня –
16 грудня
1916 р.

416

341

Виконавчі накази Контролю про порядок
руху потягів на відновлених мостах;
відкриття постів; облаштування
телефонної станції “Вузол” тощо.
Ч.ІІ

5 січня –
3 вересня 1916 р.

62

342

Атестати Контролю на виплату грошей
родинам службовців

6 квітня –
29 вересня
1916 р.

160

343

Атестати Контролю на виплату грошей
родинам службовців

15 серпня
1915 р. –
24 серпня 1917 р.

222

344

Справа про підписку службовців
Контролю на Державну позику

6 липня –
5 листопада
1916 р.

6

346

Листування Контролю з департаментом
залізничної звітності щодо зловживань
службовим становищем в депо
м. Єлисаветград

18 січня –
30 червня
1917 р.

8

347

Справа про повідомлення відомостей
завідувачами відділеннями про кількість
запізнень та неявку службовців Контролю
на роботу

1 вересня
1917 р. –
11 липня 1919 р.

578

Примітки

46
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

348

Листування Контролю з матеріальною
службою, начальником продовольчого
відділу Управління Південно-Західної
залізниці щодо видачі книжок
службовцям на отримання зі складу
продовольства тощо

8 жовтня 1916 р.
– 29 грудня
1917 р.

435

349

Відомості на виплату винагород, грошової
допомоги службовцям та ін. документи
Контролю

3 січня 1915 р. –
21 грудня
1917 р.

324

350

Справа з відомостями до річного звіту
Контролю за 1917 р.

9 січня –
19 липня 1918 р.

141

351

Листування Контролю з відділом при Раді
державного Контролю для перевірки
звітності установ з питань ревізії
відомостей про кількість та відкриття
нових штатних посад

5 грудня 1916 р.
– 27 січня
1919 р.

17

352

Справа про мобілізацію службовців
Контролю

21 квітня
1917 р. –
18 квітня 1918 р.

98

353

Журнали засідань загального Присутствія
відділу прибутків Контролю за 1917 р. з
питань ревізії звітності зборів

25 лютого
1917 р. –
10 липня 1919 р.

72

354

Атестати Контролю виплату грошей
родинам службовців

28 червня
1916 р. –
1 грудня 1917 р.

313

355

Справа про подання порівняльних
відомостей грошових обігів Контролю на
ревізію до Київського казначейства

3 березня
1917 р. –
6 березня 1918 р.

148

356

Справа про відрахування на користь
Контролю із загальної вартості робіт,
виконаних за рахунок Військового
відомства

28 квітня
1916 р. –
31 січня 1918 р.

98

357

Справа про службовців польового
Контролю

6 жовтня 1917 р.
– 12 квітня
1918 р.

63

Примітки

47
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

358

Справа з поданням державному
Контролеру протоколу Особливої наради
та списків службовців-кандидатів на
посади в Контролі

20 травня
1917 р. –
31 травня 1918 р.

43

359

Службові накази Контролю за 1917 р. про
грошове утримання бригад з
обслуговування потягів; введення
особливої металевої відзнаки для
провідників тощо

30 червня –
30 грудня 1917 р.

310

360

Грошові ордери до авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
касиру Контролю

2 січня 1917 р. –
2 січня 1918 р.

306

361

Атестати Контролю виплату грошей
родинам службовців

19 жовтня
1917 р. –
15 липня 1918 р.

175

361 а

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

7 січня –
22 грудня 1917 р.

140

362

Справа про введення в дію Закону про
Державний прибутковий податок

1 лютого 1917 р.
– 1 липня 1918 р.

36

363

Справа про організацію постачання
продовольства службовцям Контролю

21 лютого
1917 р. –
10 вересня
1918 р.

64

364

Справа про застосування часткової ревізії
видатків, удосконалення ревізійної справи
Контролю

10 квітня –
24 червня 1917 р.

25

365

Протоколи засідань Ради уповноважених
службовців Контролю

22 березня –
30 листопада
1917 р.

56

Примітки

48
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

366

Справа з паперами до відома керівництва
Контролю щодо подання вказівок про
складання залізницями річних звітів про
власну ревізійну діяльність тощо

17 жовтня
1916 р. –
2 грудня 1917 р.

284

367

Телеграми, надіслані у Контроль з
16 грудня 1917 р. по 1919 р. з питань
видачі продовольчих карток, виплати
заробітних плат службовцям тощо

19 березня
1908 р. –
[12 січня] 1919 р.

423

368

Прибутково-видаткові реєстри Контролю,
відомості про борги та стягнення зі
службовців Контролю, надіслані на
ревізію у відділ при Раді державного
Контролю для перевірки звітності установ

1 січня 1917 р. –
12 листопада
1918 р.

193

369

Справа про страхування життя
службовців Контролю

31 грудня
1916 р.–
14 листопада
1917 р.

10

369 а

Справа про забезпечення продовольством,
одягом службовців 10 та 11 відділень
Контролю

31 серпня
1917 р. –
14 травня 1919 р.

41

370

Справа про підписку службовців на
облігаційну позику “Свобода”

2 червня 1917 р.
– 18 квітня
1918 р.

8

371

Службові накази Контролю за 1917 р. про
повідомлення начальниками станцій
відомостей про пенсіонерів, що
отримують пенсії зі станційних кас тощо

3 січня –
30 грудня
1917 р.

952

372

Справа про нагородження службовців
Контролю

30 квітня
1916 р. –
1 жовтня 1918 р.

59

373

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень, обмундирування кур’єрів
Контролю

10 листопада
1914 р. –
21 грудня 1917 р.

72

Примітки

49
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

374

Справа про борги та стягнення
квартирного податку зі службовців
Контролю

15 листопада
1914 р. –
9 березня
1918 р.

237

375

Накази по відомству державного
Контролю про особовий склад; закриття,
перейменування Контролів

1 січня –
2 грудня 1917 р.

39

376

Циркуляри по службі рухомого складу та
тяги Управління Південно-Західної
залізниці про зміну розміру щоденної
оплати праці робітників, встановлення цін
на роботи по спеціальному ремонту
потягів тощо

11 серпня
1916 р. –
30 грудня 1917 р.

105

377

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю, яким було
відмовлено через відсутність вакантних
місць

5 вересня
1911 р. –
12 грудня 1917 р.

56

378

Справа про термінові відомості та
донесення Контролю у департамент
залізничної звітності, державному
Контролеру щодо подання списків
службовців, відряджених у польовий
Контроль

21 січня –
6 травня 1917 р.

4

379

Справа про кредити на особовий склад;
відрядження, канцелярські та
господарські потреби, призначення та
виплату додаткових винагород,
матеріальної допомоги; документальну
ревізію тощо

27 листопада
1917 р. –
6 березня 1919 р.

325

380

Справа з авансовими рахунками Контролю 12 січня 1917 р.
– 10 квітня
1918 р.

368

381

Листування 10 відділення відділу
прибутків з начальником служби зборів
Управління Правобережної залізниці
щодо отримання та повернення звітності
ревізії зведень обігів станційних кас

138

16 квітня
1918 р. –
10 березня
1920 р.

Примітки

50
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

382

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління

5 січня –
27 грудня 1918 р.

173

383

Листування 10 відділення відділу
прибутків з начальником служби зборів
Управління щодо отримання та відправки
звітності по ревізії зведень обігів
центральної головної каси

16 квітня
1918 р. –
8 листопада
1919 р.

108

384

Прибутково-видаткові реєстри, відомості
про борги та стягнення зі службовців,
надіслані на ревізію у відділ при Раді
державного Контролю для перевірки
звітності установ

1 січня 1918 р. –
3 березня 1919 р.

160

385

Доповіді головного Контролера щодо
прискорення застосування часткової
ревізії видатків, збільшення авансу та
видачі атестатів

21–25 грудня
1918 р.

8

386

Справа про термінові повідомлення про
особовий склад тощо

1 березня –
6 грудня 1918 р.

64

387

Листування Контролю з генералконтролером департаменту залізничної
звітності щодо подання копій журналів
Особливої наради з питань виплат
матеріальної допомоги службовцям тощо

17 червня
1917 р. –
13 травня 1918 р.

9

388

Журнал Особливої наради контролю з
питань заміщення вакантних посад,
надання відпусток, виплат винагород за
понад нормовану роботу, матеріальну
допомогу службовцям тощо

14 квітня
1917 р. –
19 лютого
1919 р.

64

389

Справа про організацію постачання
продовольства службовців Контролю

1 лютого 1918 р.
– 11 січня
1919 р.

34

390

Справа про службовців-присяжних
засідателів

2 серпня –
16 вересня
1918 р.

9

Примітки

51
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

391

Листування генерального Контролера з
Контролем з питань виплат заробітної
плати; видачі службових квитків для
проїзду; забезпечення продовольством
тощо

21 грудня
1917 р. –
2 січня 1919 р.

417

392

Грошові ордери авансових асигнувань
Київського губернського казначейства
про видачу різних сум за кошторисом
1918 р. касиру Контролю

3 січня 1918 р. –
17 січня 1919 р.

193

393

Листування служби зборів Управління з
10 відділенням відділу прибутків
Контролю щодо отримання та відправки
на ревізію копій розрахункових
відомостей 1 та 3 категорій сум особових
рахунків за відомістю Державного банку

6 листопада
1918 р. –
13 березня
1920 р.

31

394

Справа про подання порівняльних
відомостей грошових обігів на ревізію до
Київського казначейства

20 травня
1918 р. –
18 лютого
1919 р.

115

395

Справа з паперами до відома керівництва
щодо проекту закону про тимчасову
організацію Контролю УНР; поповнення
особового складу; ревізії асигнувань
операцій установ Військового відомства
тощо

21 червня
1917 р. –
3 вересня 1919 р.

353

396

Справа про надання медичної допомоги
службовцям Контролю

5 лютого 1918 р.
– 13 листопада
1919 р.

11

397

Накази генерального Контролера з питань
утворення відділу для ревізій справ та
звітності колишньої залізниці Галичини
та Буковини з призначенням старшого та
помічників контролера тощо

12 січня –
9 липня 1918 р.

62

398

Справа з актами, відомостями про збитки
Південно-Західної залізниці від наслідків
громадянської війни

19 січня –
25 грудня 1918 р.

223

Примітки

52
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

399

Справа з актами, відомостями про збитки
Південно-Західної залізниці від наслідків
громадянської війни

25 січня –
20 серпня
1918 р.

500

400

Листування служби зборів Управління з
10 відділенням відділу прибутків
Контролю Правобережної залізниці щодо
отримання та відправки на ревізію книг
зведень обігів про валовий прибуток

6 серпня 1918 р.
– 14 квітня
1920 р.

105

401

Статистичні повідомлення про загальну
кількість перевезень

30 квітня
1918 р. –
6 вересня 1919 р.

25

402

Листування 10 відділення відділу
прибутків з начальником служби зборів
Управління Правобережної залізниці
щодо отримання та повернення звітності
ревізії зведень обігів станційних кас

25 жовтня
1918 р. –
20 січня 1920 р.

61

403

Справа про тимчасову угоду між
Управлінням Правобережної та
Поліськими залізницями про створення
відділу з питань обліку звітності зборів та
розрахунків перевезень

7 червня –
29 жовтня
1918 р.

20

404

Листування служби зборів Поліських
залізниць з 10 відділенням відділу
прибутків Контролю з питань отримання
та відправки операційних зведень обігів
головної та станційних кас, валового
прибутку

13 серпня
1918 р. –
26 серпня 1919 р.

62

405

Справа про борги та стягнення
прибуткового податку зі службовців
Контролю

1 червня 1918 р.
– 26 листопада
1919 р.

126

406

Накази та розпорядження Контролю щодо 14 червня –
розподілу дільниць фактичних
30 грудня 1918 р.
контролерів з ревізії видаткових операцій;
видачу винагород за понад нормовану
роботу; ревізій пасажирських потягів тощо

46

Примітки

53
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

407

Справа про подання списків кандидатів
місцевим комітетом до Центрального
комітету Всеросійського союзу
службовців контрольних установ та копії
відношення головного Контролера

[15 січня] 1918 р.

4

408

Накази по відомству державного
Контролю з особового складу; про ревізію
контрольних установ тощо

10 червня
1918 р. –
27 січня 1919 р.

47

409

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийняття їх
на службу до Контролю, яким було
відмовлено через відсутність вакантних
місць

9 січня –
29 жовтня
1918 р.

51

410

Атестати Контролю на виплату грошей
родинам службовців

20 травня
1917 р. –
18 квітня 1918 р.

52

411

Справа з авансовими рахунками Контролю 30 жовтня
1917 р. –
2 грудня 1918 р.

135

412

Справа про борги та стягнення
прибуткового податку зі службовців
Контролю

12 жовтня
1916 р. –
28 грудня 1918 р.

74

413

Листування Контролю з канцелярією
Управління щодо видачі службовцям
безкоштовних службових квитків

21 лютого
1913 р. –
24 грудня
1918 р.

62

414

Справа про діяльність ревізора
матеріальної служби Управління
Правобережної залізниці П.А. Шульца під
час розслідування на ст. Одеса–
Сортувальна неправомірних дій
завідувачів матеріальними складами
станції та механічної бази 2-го польового
будівельного управління у відношенні
прибутку та видатку кам’яного вугілля

16 липня 1917 р.
– 3 жовтня
1918 р.

420

Примітки

54
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

415

Справа про повідомлення відомостей
завідувачами відділень про кількість
запізнень та неявку службовців на роботу

5 травня –
6 листопада
1919 р.

181

416

Справа з проханнями різних осіб на ім’я
головного Контролера про прийом їх на
службу до Контролю, яким було
відмовлено через відсутність вакантних
місць

3 лютого –
16 вересня
1919 р.

29

417

Накази та розпорядження по державному
Контролю

29 жовтня –
20 листопада
1919 р.

10

418

Бюлетені Народного комісаріату
Харківського округу шляхів сполучення з
питань перевезення будівельних
матеріалів; спрощення обліку вантажів
прямого сполучення тощо

3 лютого –
29 жовтня
1919 р.

148

419

Справа з авансовими рахунками Контролю 18 вересня
1918 р. –
23 жовтня
1919 р.

88

420

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень, обмундирування кур’єрів та
ін. господарських видатках Контролю

30 березня
1917 р. –
7 серпня 1919 р.

130

421

Справа про подання списків на
канцелярське приладдя 1–12 відділеннями
Контролю Правобережної залізниці

3 лютого –
28 листопада
1919 р.

33

422

Грошові ордери авансових асигнувань
Київського губернського казначейства на
видачу різних сум касиру Управління
Правобережної залізниці

1 січня –
31 жовтня
1919 р.

74

423

Листування Контролю з особливим
відділом при контрольній Раді з питань
ревізії документів щодо відомостей про
видатки, виробничі відділення Народного
комісаріату з експлуатації Правобережної
залізниці

8–25 квітня
1919 р.

8

Примітки
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

424

Справа про розподіл Контролю у зв’язку з
розподілом Південно-Західної залізниці

14–23 жовтня
1919 р.

5

425

Порівняльні відомості про грошові обіги,
надіслані на ревізію до Київського
губернського казначейства

1 січня –
9 серпня 1919 р.

32

426

Справа про подання народному
комісаріату відомостей про щотижневу
роботу Контролю Правобережної
залізниці

26 лютого –
27 листопада
1919 р.

180

427

Справа про термінові відомості та
донесення Контролю з експлуатації
Правобережної залізниці щодо строків
виплат грошей, загальних сум
невиплачених грошей тощо

1 січня 1919 р. –
9 березня 1920 р.

431

428

Справа про видачу річних, тимчасових
службових безкоштовних квитків
службовцям Контролю з експлуатації
Правобережної залізниці

2 січня –
25 жовтня
1919 р.

31

429

Справа про оренду, опалення, освітлення
приміщень, обмундирування кур’єрів
Контролю з експлуатації Правобережної
залізниці

13 січня –
27 листопада
1919 р.

82

430

Переліки доповідей головної бухгалтерії,
служб: зборів, колій, комерційної,
лікарняно-санітарної, матеріальної, руху,
телеграфу, тяги, розглянутих на
засіданнях Ради Управління
Правобережної залізниці

3 січня –
29 листопада
1919 р.

114

431

Накази та розпорядження Контролю з
експлуатації Правобережної залізниці про
обрання голови на загальних зібраннях
місцевого комітету, особовий склад тощо

27 грудня
1918 р. –
26 грудня 1919 р.

81

432

Справа з паперами до відома керівництва
про організацію діловодства на
українській мові тощо

1 січня –
27 грудня 1919 р.

339

Примітки
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

433

Листування Контролю з експлуатації
Правобережної залізниці з різними
установами щодо видачі книжок для
отримання гасу, палива службовцям тощо

2 січня –
31 грудня 1919 р.

370

434

Справа про засідання наради Контролю з
розгляду прохань службовців на виплату
матеріальної допомоги

19 липня 1902 р.
– 18 листопада
1919 р.

85

435

Листування польового Контролю з
Контролем Правобережної залізниці з
особового складу

23 квітня –
29 грудня 1919 р.

134

436

Справа про засідання особливої наради
Контролю Правобережної залізниці з
особового складу

4 січня –
13 вересня
1919 р.

34

437

Бюлетені інформаційного бюро
державного Контролю за 1919 р. з питань
умов зберігання, складання та
затвердження асигнувань; ревізійного
обстеження; постачання продовольства
тощо

12 квітня –
9 серпня 1919 р.

198

438

Паперами до відома керівництва з питань
введення української грошової одиниці –
гривні; закриття кредитів за кошторисом
1918 р. тощо

10 січня 1919 р.
– 2 лютого
1920 р.

126

439

Виконавчі листи міського з’їзду суддів,
окружного суду м. Києва з дорученнями
служби зборів зі сплатою грошей різним
особам з каси Управління

30 січня 1914 р.
– 28 січня
1919 р.

32

440

Журнал виконаних фактичними
контролерами повних та часткових ревізій
станцій, дільниць, перевезення багажів,
вантажів на гілці Правобережної залізниці

[1 січня –
31 грудня ]
1919 р.

18

441

Справа про подання щотижневих
відомостей про роботу з переглядом
існуючих форм ревізії; звітності відділень
про обіг головної, станційних кас тощо

26 лютого –
9 серпня 1919 р.

54

Примітки

57
№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

442

Справа про склад фактичних контролерів
на гілці та розподіл між ними дільниць

24 січня –
30 листопада
1919 р.

15

443

Справа про подання Контролем
Правобережної залізниці до департаменту
копій актів ревізії прибутків та видатків
головної каси Управління, обстеження
діловодства та лічильництва головної
бухгалтерії

17 березня –
29 серпня 1919 р.

41

444

Листування 10 відділення відділу
прибутків Контролю з Управлінням
Правобережної залізниці щодо подання
копій актів обстеження стану діловодства
та лічильництва головної бухгалтерії та
даних про складання річного звіту за
1917 р.

7 березня –
25 квітня 1919 р.

5

445

Кошторис видатків по 2 відділу на 1919 р.
на утримання начальника доріг, його
помічників; головної бухгалтерії, служб:
зборів, комерційної, лікарняно-санітарної,
матеріальної тощо

1919 р.

89

446

Справа про ревізію рахунковофінансового відділу районної,
продовольчих колегії та комітету
Південно-Західної залізниці

24 листопада
1920 р. –
8 березня
1921 р.

135

447

Кошторис видатків інспекції з
експлуатації Південно-Західної залізниці
на 1921 р.

1921 р.

131

448

Справа про засідання міжвідомчої комісії
з питань діяльності канцелярії, експедиції,
будинкоуправління, транспортного
відділу тощо

26 лютого –
17 серпня 1921 р.

82

449

Звіт інспекції з експлуатації ПівденноЗахідної залізниці за січень–вересень
1922 р.

1 січня –
1 жовтня
1922 р.

319

Примітки
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№
з/п

Діловодний
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
арк.

450

Відомість про кількість службовців
адміністративної, лічильно-фінансової
служб; експедиції; будинкоуправління;
житлово-будівельного, мобілізаційного,
юридичного та ін. відділів інспекції
Південно-Західної залізниці

1922 р.

99

451

Кошторис видатків інспекції з
експлуатації Південно-Західної залізниці
на 1922 р.

1922 р.

110

452

Інструкція фактичним контролерам з
питань перевірки звітності та діловодства
видаткових операцій зі стягнення та
надходження прибутків

кінець XIX –
початок
ХХ століття

53

453

Недіючий опис, складений у 1956 р.

44

Примітки

