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5  Тимчасові правила проведення 

та звітування за ліквідаційні 

роботи КОПС, відомість 

організацій, які ліквідовуються 

Без дати. 7 
 

6  Статут Тимчасової фінансово-

господарської комісії МШ 

10 вересня 

1918 р. 

2 
 

7  Статут Головноуповноваженого 

з управління та ліквідації 

інституцій і організацій 

військового часу, інструкція про 

взаємовідносини МШ та 

управління 

Головноуповноваженого, 

документи про зміну умов 

договору на вирубування лісу 

княгині Паскевич начальником 

III району робіт КОПС 

(протокол, договір, акт,  листи) 

20 жовтня 

1917 р. − 

26 листопада 

1918 р. 

14 
 

8 4а Протоколи засідань комісій та 

нарад при Департаменті праці, 

Департаменті водяних, 

шосейних та ґрунтових шляхів, 

Департаменті нового 

будівництва, програми та 

протоколи Ліквідаційної ради та 

матеріали до них 

9 квітня 

1918 р. − 

30 квітня 

1919 р. 

109 У справі є 

документи 

відділу 

водного 

транспорту 

Укрраднар

госпу та 

Управління 

водного 

транспорту 

УСРР 

9  Протокол засідання Комісії у 

справі визначення порядку та 

шляхів прискорення ліквідації 

військово-дорожніх організацій 

Управління шляхів сполучення 

8 квітня 

1918 р. − 

6 квітня 

1918 р. 

4 
 

10  Протокол засідання з питань 

складення порядку звільнення 

працівників КОПС, ЮЗШОС та 

ін. установ 

26 березня 

1918 р. − 

5 квітня 

1918 р. 

3 
 

11 3а Доповідь директора 

Департаменту водяного та 

шосейного господарства та 

начальника Управління з 

ліквідації військово-дорожніх 

організацій до міністра шляхів 

про розрахунки за дорожні 

роботи, виконані за кордоном 

26 жовтня 

1918 р. 

1  
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12  Доповідна записка про 

організацію досліджень для 

будівництва шосейних доріг за 

рахунок кредиту на громадські 

роботи 

[1918 р.] 2 
 

13  Рапорт Управління з 

будівництва залізничної колії 

Гришино−Рівне про 

штрафування контрагентів за 

затримку робіт на колії 

Сарабузь−Євпаторія, додатки до 

нього (остаточний рахунок, 

листи, акт, рапорт, службова 

записка, листи, телеграми) 

7 червня 

1918 р. 

36 У справі є 

копії 

документів 

з 1915 р. 

14  Програма шосейного 

будівництва в Україні, 

пояснювальні записки та 

протоколи засідань комісії з 

обговорення програми, штат 

Управління начальника робіт з 

будівництва шосе 

8 − 18 квітня 

1918 р. 

27 
 

15  Програма досліджень річок 

України, список «сплавних» та 

судноплавних річок, 

досліджених КОВШ, відомості 

про результати досліджень, 

листування департаменту з 

КОВШ про вивчення річок 

України 

30 липня −  

26 грудня 

1918 р. 

13 
 

16  Списки мостів, побудованих в 

Україні Управлінням окремого 

начальника Південно-Західного 

фронту, схема розташування 

мостів та лісових розробок 

КОПС та ЮЗШОС 

13 липня 

1918 р. − 

3 жовтня 

1918 р. 

16 
 

17  Список мостів через Дніпро, 

відремонтованих НАДОРАБЮЗ 

та супровідний лист КОШОС 

5 серпня 

1918 р. − 

8 серпня 

1918 р. 

2  

18  Відомості та списки мостів, 

збудованих та відремонтованих 

НАДОРАБЮЗ, КОВШ 

25 вересня 

1918 р. − 

13 січня 

1918 р. 

31 
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19  Перелік мостів, побудованих 

Віленським округом шляхів 

сполучення та Начальником 

дорожніх робіт Південно-

Західного фронту, на території 

УД 

Без дати 2 
 

20  Описи інвентарного майна 

Начальника дорожніх робіт 

тилового району Західного 

фронту на Гомельському 

центральному складі, листи 

начальника про закриття та 

охорону складу німецькими 

військовими 

15 вересня 

1918 р. − 

1 жовтня 

1918 р. 

17 
 

21  Відомості інвентарю та 

матеріалів Центрального 

матеріального та 

Калинковицького складів 

Окремого начальника дорожніх 

робіт Армії Південно-західного 

фронту станом на 1 грудня 

1917 р. − 10 лютого 1918 р. 

1 квітня 

1918 р. − 

9 квітня 

1918 р. 

16 
 

22  Лист Ліквідаційного управління 

Окремого начальника дорожніх 

робіт Бесарабського району про 

побудовані мости через Прут, 

Дністер, Південний Буг, 

Синюху 

8 листопада 

1918 р. − 

18 листопада 

1918 р. 

1 
 

23  Листування ліквідаційного 

відділу департаменту про 

продаж електростанції 

Русанівського та Ланцюгового 

мостів, доповідь начальника 

Управління з ліквідації до 

Раднаргоспу [УСРР] про 

передавання електростанції 

КОШОС 

19 жовтня 

1918 р. − 

13 березня 

1919 р. 

11 
 

24  Листування в справі повернення 

Миколаївському порту лісових 

та ін. будівельних матеріалів, 

забраних начальником робіт з 

будівництва залізничних мостів 

у м. Миколаєві 

18 липня 

1918 р. − 

25 листопада 

1918 р. 

7 
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25  Листування з III департаментом 

Державного контролю та ін. 

установами про асигнування 

коштів Окремому начальнику з 

ліквідації робіт Віленського 

округу водяних і шосейних 

шляхів та Волинській 

губернській земській управі, 

авансові асигновки, ордер 

12 жовтня 

1918 р. − 

5 грудня 

1918 р. 

13 
 

26  Листи Волинського лісорубного 

району Другого польового 

управління та довідки про 

заготівлю дров і лісових 

матеріалів, список працівників 

району, відношення начальника 

дорожніх робіт Окремої армії 

про демобілізацію підрозділів 

3 березня 

1918 р. − 

5 квітня 

1918 р. 

13 У справі є 

документи 

Генераль-

ного 

секретар-

ства 

шляхів 

УЦР 

27 12а Листування з Правничим 

департаментом МШ про 

вивезення російських грошей за 

кордон, розрахунки з 

робітниками військово-

дорожніх організацій, 

вирішення справи інженера 

К. П. Каплана, оплату праці 

робітників Ліквідаційної управи 

26 листопада 

1918 р. − 

13 березня 

1919 р. 

12 У справі є 

документи 

Ліквіда-

ційного 

управління 

Раднар-

госпу 

УСРР 

28 4 Листування про виділення 

кредитів Управлінню Окремого 

начальника дорожніх робіт 

Бесарабського району, грошові 

перекази та видатки, відомості 

видатків окремого начальника 

8 жовтня 

1918 р. − 

11 листопада 

1919 р. 

18 
 

29 3 Листування про видачу авансів 

та відкриття кредитів військово-

дорожнім організаціям, 

перевідні вимоги департаменту, 

відомість витрат КОШОС та 

МШ на ліквідаційні установи, 

список працівників Управління 

дорожніх робіт 7 армії 

4 липня 

1918 р. − 

10 січня 

1919 р. 

25 
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30  Листування з КОВШ, III 

департаментом Державного 

контролю, Окремим 

начальником дорожніх робіт 

Південно-Західного фронту про 

затвердження окладів та 

відряджень працівників 

8 квітня 

1918 р. − 

19 листопада 

1918 р. 

12 
 

31  Відношення до III департаменту 

Державного контролю про 

ревізію фінансових книг, 

затвердження асигновки, 

опечатування касової книги 

25 жовтня 

1918 р. − 

29 жовтня 

1918 р. 

4 
 

32 18 Відношення технічного відділу 

Управління окремого 

начальника дорожніх робіт 

Бесарабського району про 

розрахунок з Міністерством 

земельних справ за вирубаний 

ліс Григоріопольського 

лісництва 

7 вересня 

1918 р. − 

14 вересня 

1918 р. 

1 
 

33  Відношення Департаменту 

водяного та шосейного 

господарства до Загального 

департаменту МШ про 

затвердження штатів Управи з 

ліквідації, зразок відомості 

Міністерства юстиції на виплату 

допомоги на переїзд та 

влаштування урядовців 

7 грудня 

1918 р. 

3 
 

34  Відношення департаменту до 

КОВШ та КОШОС про 

призначення окремих 

начальників з ліквідації 

дорожніх робіт КОШВ та 

КОШОС, реєстр справ 

Управління з ліквідації 

13 листопада 

1918 р. 

3 
 

35  Прохання приватних осіб про 

призначення на посади в МШ 

11 липня 

1918 р. − 

16 листопада 

1918 р. 

14 
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36  Справа про реквізовану в 

І. К. Пайкіна Наровлянську 

вузькоколійну залізничну 

дорогу (прохання, листи) 

6 вересня 

1918 р. − 

20 вересня 

1918 р. 

6 У справі є 

документи 

з 1916 р. 

37  Документи у справі ліквідації 

НАДОРАБЗАП та ін. військово-

дорожніх організацій, ревізії 

майна (опис справ, протоколи 

засідань Ревізійної комісії, акти, 

відомості, рапорти, довідка, 

листи та ін. документи)  

2 березня 

1917 р. − 

10 серпня 

1918 р. 

567 
 

38  Документи в справі будівництва 

льодорізів на мості через 

Дністер біля м. Дубоссари та 

передавання мосту (доклад, 

розцінкові відомості, 

кошториси, акти, довідка, листи, 

обрахунок) 

20 квітня 

1918 р. − 

31 серпня 

1918 р. 

22 
 

39  Документи про складання та 

розформування штатів, виплату 

заробітної платні працівникам 

установ МШ (постанова РМ, 

наказ, журнал наради, правила, 

розпис та відомість окладів 

службовців, лист, кошторис) 

13 грудня 

1917 р. − 

13 лютого 

1919 р. 

18 
 

40 5 Листування про фінансування а 

ліквідацію військово-дорожніх 

організацій,  копія постанови 

Ради Міністрів, доповіді, 

відомості, списки ліквідаційних 

штатів, кошторис з цього 

питання 

26 вересня 

1918 р. − 

15 січня 

1918 р. 

49 
 

41  Баланс кредитів, виділених на 

ліквідацію військово-дорожніх 

організацій, станом на 23 грудня 

1918 р. та доклад про 

асигнування коштів на 

ліквідацію дорожніх організацій 

[Не раніше 

23 грудня 

1918 р.] 

2 
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42 19 Відомості невиплачених 

кредитів за купівлю 

НАДОРАБЮЗ матеріалів 

станом на 31 серпня та 

1 вересня 1918 р., додаткові 

відомості заборгованості 

зарплати працівникам КОПС та 

НАДОРАБЮЗ 

7 вересня 

1918 р. − 

11 листопада 

1919 р. 

17 
 

43 11 Довідки про суми, отримані 

Управлінням контролера з каси 

Завідувача з ліквідації робіт та 

заготівлі на р. Прип’яті, 

листування з Адміністративно-

побутовим департаментом МШ 

про оплату відряджень та 

надбавок за Різдвяні свята 

24 жовтня 

1918 р. − 

1 лютого 

1919 р. 

9 
 

  Департамент загальних справ   
 

44  Положення про загально-

транспортний відділ Технічно-

експлуатаційного департаменту, 

перелік службових обов’язків 

працівників вантажного відділу, 

проект розподілу праці та 

штатний розпис відділу 

перевезень, завдання Технічно-

експлуатаційного департаменту, 

список урядовців допоміжно-

перевізного відділу 

Без дат 13 
 

45  Копія брошури «Загальні 

підстави служби і платні за 

працю на шляхах України» 

Без дати 28 
 

46  Посвідчення працівників 

Шкільно-просвітньої управи, 

доповідь про призначення пенсії 

інженеру К. Тюхтінову, реєстр 

справ Канцелярії міністра 

11 травня 

1918 р. − 

25 лютого 

1919 р.  

30 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 

47  Посвідчення та доручення 

працівників МШ 

20 жовтня 

1918 р. − 

12 грудня 

1918 р. 

100 
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48  Листи департаментів МШ, 

списки, відомості, прохання про 

видачу безкоштовних 

залізничних квитків 

працівникам МШ та інвалідам-

залізничникам 

7 вересня 

1918 р. − 

31 грудня 

1918 р. 

220 
 

  Департамент водяних, 

шосейних та ґрунтових 

шляхів 

Канцелярія 

  
 

49 1в Накази МШ про межі і назву 

КОВШ та з кадрових питань, 

обіжники про встановлення 

курсу карбованця та присягу на 

вірність УД, інструкція 

Юрисконсультства МШ, 

інструкція гаражу МШ; 

листування про організацію 

роботи МШ та господарські 

питання; зразок «арматури» 

(гербу) МШ, законопроекти, 

уривок з газети «Киевская 

мысль» (№191, 20.10.1918) 

12 січня 

1918 р. – 

9 грудня 

1918 р. 

205 
У справі 

є копії 

наказів з 

1917 р. та 

доку-

менти 

НМШ 

УЦР 

50 1е Накази, рапорти, інструкція про 

реєстрацію документів 

департаменту, листування про 

надіслання копій наказів МШ 

для ознайомлення та публікації  

11 січня 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

247 
 

51  Накази (копії) департаменту про 

призначення на посади та 

продовження відпусток 

жовтень − 

листопад 

1918 р. 

4 
 

52  Накази МШ про призначення та 

звільнення урядовців, 

листування про заробітну 

платню працівників 

департаменту, призначення 

пенсій; протокол зборів 

паровозобудівельних робітників 

24 липня 

1918 р. – 

1 січня 

1919 р. 

31 
 

53  Положення про інспекцію 

шляхів МШ 

 

[1918 р.] 3 
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54 1д Обіжники МШ, списки 

телефонів та адрес міністерств 

УЦР та УД, відомості про 

кількість працівників 

Запорізької залізниці; 

листування з підлеглими 

установами департаменту про 

призначення працівників, 

оплату праці та ін. питання 

30 квітня 

1918 р. – 

13 листопада 

1918 р. 

21 
 

55  Обіжники про організацію 

роботи департаментів МШ, 

розповсюдження 

термінологічного словника; 

інструкція з реєстрації 

документів департаменту 

16 вересня 

1918 р. − 

27 грудня 

1918 р.  

10 
 

56  Протокол засідання наради 

департаменту, схеми організації 

департаменту, штатні розписи, 

списки працівників, рапорти, 

заяви, листування про 

організацію роботи, особовий 

склад, оплату праці та житло 

працівників департаменту 

7 січня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

208 
 

57  Протоколи засідань працівників 

Слобідської залізниці, 

телеграми про організації 

залізничників, посвідчення, акт 

ревізії коштів Управління 

служби тяги Слобідської 

залізниці 

15 січня 

1918 р. – 

14 серпня 

1918 р. 

23  

58 5а Протоколи нарад Головної ради 

працівників КОВШ, 

повідомлення про ситуацію на 

залізницях України, відомості 

про вантажні перевезення, 

листування про призначення 

представників департаменту на 

наради, комісії, комітети та 

повідомлення про їхні засідання 

29 грудня 

1917 р. – 

14 січня 

1919 р. 

126  
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59  Схема організації Департаменту 

водяного, шосейно-дорожнього 

та портового господарства та 

пояснювальна записка до неї, 

штатний розпис департаменту, 

уривок документу про функції 

та повноваження міністерств 

(переклад з польської) 

2 липня 

1918 р.  

12  

60  Законопроекти міністерств УД, 

«Известия Киевскаго округа 

путей сообщения» (27.10.1916 

та 8.12.1917) та «Вісти 

Київської округи водяних 

шляхів» (26.11.1918), «Условия 

службы и оплаты труда на путях 

сообщения», листування з 

КОВШ про заробітну платню 

працівників 

12 грудня 

1917 р. – 

3 жовтня 

1918 р. 

148  

61  Проект організацій Ради при 

департаменті 

8 серпня 

[1918 р.] 

4  

62  Доповіді про організацію 

водяного господарства в 

Україні, завдання відділу 

меліорації та водяної сили; звіти 

про діяльність департаменту, 

огляд діяльності КОВШ, 

перелік доповідей, винесених на 

розгляд Господарчої комісії 

МШ  

5 серпня 

1918р. – 

13 серпня 

1918 р. 

38  

63  Доповідь про передавання 

мостів на Дніпрі Департаменту 

шосейних та ґрунтових доріг, 

листи земських управ про 

призначення представників на 

нараду у справі мостів 

19 червня 

1918 р. – 

15 серпня 

1918 р. 

5  

64  Посвідчення та уповноваження 

працівників НМШ УЦР та МШ 

УД 

7 грудня 

1917 р. – 

1 січня 

1919 р. 

93  

65  Листування про призначення 

представника департаменту та 

затвердження складу Комісії 

для іспиту на техніка шляхів 

5 липня 

1918 р. – 

6 вересня 

1918 р. 

18  
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66  Листування про заготівлю дров 

та будівельних матеріалів для 

потреб залізниць та шосейних 

доріг, дозволи на вирубування 

лісу; програми заготівлі дров та 

лісових матеріалів для 

залізничних шляхів на 1917–

1918 рр. 

17 грудня 

1918 р. – 

19 липня 

1918 р. 

97  

68  Листування з міністерствами 

УД, німецькими організаціями в 

УД, залізничними та ін. 

державними установами про 

видачу квитків безоплатного 

проїзду, прохання, відомості, 

одноразові квитки 

21 березня 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

247  

69  Листування про українські 

написи на залізничних вокзалах 

та вагонах, копія трафарету з 

написом «Україна», український 

переклад типових написів в 

залізничних приміщеннях 

18 травня 

1918 р. – 

8 червня 

1918 р. 

13  

70 31 Документи Міністерства 

земельних справ УД з питань 

земельної та лісової реформ, 

надіслані МШ для 

ознайомлення (проект 

тимчасової постанови УЦР, 

постанова Ради міністерства, 

бюлетень, обіжники, доповідь) 

8 січня 

1918 р. – 

27 травня 

1918 р. 

11  

71  Документи про розірвання 

договору з О. Родзевичем на 

вирубування лісу (доповіді, 

заява, листи, прохання); договір 

про розміщення реклами на 

державних залізничних та 

шосейних шляхах 

12 червня 

1918 р. – 

28 грудня 

1918 р. 

18  
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72  Резолюції Центрального 

виконавчого комітету; 

листування про службові 

розслідування, відшкодування 

коштів за неякісний толь та 

затримку вагонів 

15 березня 

1918 р. – 

4 жовтня 

1918 р. 

53  

73  Наказ про ліквідацію 

організацій «Осорек», «Киев–

Река» та «Херсон–Река», 

протоколи засідань Комісії з 

питань скорочення організацій, 

проект правил про місцеве 

спостереження за водними 

перевезеннями; «Вісти 

Київської Округи Водяних 

Шляхів» 

6 квітня 

1918 р. – 

27 серпня 

1918 р. 

161 Вісті від 

13.06.1918 

74 28/2 Документи у справі ліквідації 

«ОСОРЕК», «Киев-Река», 

«Херсон-Река» (список 

пароплавів, доповідь, протокол,  

листи, телеграми) 

28 червня 

1917 р. − 

28 листопада 

1918 р. 

72  

75  Листування з КОВШ, КОШОС, 

Черкаською міською управою 

та ін. установами про ремонт 

обладнання, передавання майна 

КОШОС, проведення земельних 

робіт на річках, повернення 

реквізованих німецькими 

військами пароплавів та ін. 

майна, виділення коштів КОВШ 

та ін. господарські питання 

29 квітня 

1918 р. − 

30 грудня 

1918 р. 

225  
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76  Накази департаменту, інструкції 

з ліквідації військово-дорожніх 

установ та обстеження доріг 

України, обіжник про 

Адміністративно-побутовий 

департамент МШ, «Умовини 

служби та оплачування праці на 

шляхах України»; листування 

про оплату праці та 

адміністративні питання 

1 липня 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

195 У справі є 

копії 

документів 

1917 р. 

77  Накази, протоколи засідань 

нарад та листування про 

ліквідацію військово-дорожніх 

установ, передавання 

Варшавської верфі КОВШу, 

військові мости, розмежування 

діяльності МШ та МВС, 

закінчення будівництва 

клінкерного заводу в Чернігові; 

журнал засідання Фінансової 

комісії МФ та доповідь про 

фінансування МШ, договір МШ 

про розміщення реклами на 

залізничних та шосейних 

шляхах, пояснювальна записка 

до штатів Відділу дорожньо-

шосейного господарства, схема 

організації департаменту 

11 квітня 

1918 р. – 

23 грудня 

1918 р. 

65 У справі є 

копії 

документів 

з 1917 р. 

78  Інструкція та тимчасові правила 

руху мототрамваїв і вагонів по 

Ланцюговому та Русанівському 

мостах у Києві, проект 

брукування доріг Святошинське 

шосе–Пуща-Водиця та Київ–

Пуща-Водиця. Документи про 

розбудову Київського 

залізничного мосту, відбудову 

Звіринця, проїзд паровозів по 

мостах Києва, будівництво доріг 

(журнали засідань, доповідь, 

листи та ін.) 

9 серпня 

1918 р. – 

26 травня 

1919 р. 

62  
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79  Проект положення про 

Канцелярію міністра шляхів, 

листування про закінчення 

будівництва Наводницького 

мосту в Києві, друкування 

літератури з будівництва 

залізничних шляхів, надіслання 

відомостей про будівництво 

шляхів, підвищення 

пасажирських тарифів на проїзд 

у Києво-Броварському трамваї, 

оплату понаднормової праці 

13 травня 

1918 р. – 

3 грудня 

1918 р. 

51  

80  Статут та кошторис Тимчасової 

фінансово-господарської комісії 

МШ, схема структури 

Юрисконсультства МШ, проект 

положення про Канцелярію 

міністра шляхів, рапорти про 

роботу Дорожнього відділу, 

доповідь про передачу 

військових під’їзних шляхів 

Києва цивільним установам, 

опис реквізованого німецькою 

владою майна КОВШ; стаття 

А. Похилевича «Щепа, как 

строительный материал» 

22 квітня 

1918 р. – 

31 січня 

1919 р. 

35  

81  Протоколи засідань Комісії з 

розгляду бюджету КОШОСа на 

1918 р., бюджет та проекти 

штатів, відомість про фінансове 

становище, акти видатків, 

фінансовий звіт, доповідь про 

дорожні роботи, реєстр 

службовців КОШОСа, відомості 

утримання працівників 

ЮЗШОСу, пояснювальна 

записка до бюджету 

департаменту на 1918 р.; 

листування про фінансування, 

будівництво доріг та 

клінкерного заводу в м. Гомелі 

13 січня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

493  
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82  Протокол Комісії Бугського та 

Інгульського мостів про огляд 

мостів через Південний Буг та 

Інгул на лінії Водопій–

Колосівка 

26 серпня 

1918 р. –

13 вересня 

1918 р. 

46  

83  Доповідь та листування про 

асигнування коштів 

Чернігівській губернській 

народній управі на будівництво 

доріг та клінкерних заводів, 

захоплення майна МШ австро-

угорськими військовими, 

виплату утримання працівникам 

КОШОСа; технічні умови пуску 

паровозів на Ланцюговому та 

Русанівському мостах у Києві, 

доповіді про організацію 

департаменту МШ УНР, 

обмежування шосе на Поділлі, 

гідротехнічні розвідки 

Миколаївського спуску в Києві, 

ремонт шляху від ст. Дарниця та 

ін. дорожні роботи 

19 травня 

1918 р. – 

31 грудня 

1918 р. 

83  

84  Доповіді, листи КОШОС, 

Дорожнього відділу та ін. 

установ про виділення коштів 

на курси шляхових техніків, 

утримання, ремонт та 

будівництво доріг і клінкерних 

заводів, оплату ліквідаційної 

допомоги працівникам 

Київської судно-будівельної 

верфі, складання проекту робіт 

із зміцнення Миколаївського 

спуску та Набережної дороги в 

Києві та з ін. питань  

20 квітня 

1918 р. – 

11 січня 

1919 р. 

55  

85  Рапорт Голови Комісії 

Бугського та Інгульського 

мостів про роботу комісії 

18 січня 

1918 р. – 

27 листопада 

1918 р. 

3  
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86  Листування про ремонт дороги 

від Києва до Посту Волинського 

та шляхів у Гадяцькому повіті 

Полтавської губернії, брошура 

«Сдаточная ведомость 

дорожным сооружениям 

Полтавского Губернского 

Земства. Уезд Гадячский» 

14 червня 

1918 р. – 

24 жовтня 

1918 р. 

24 Брошура 

складена у 

вересні 

1901 р. 

87  Листування з Правлінням 

Києво-Броварського 

мототрамваю, КОВШом та ін. 

установами про виділення 

коштів, дорожніх матеріалів, 

будівництво мосту на шосе 

Київ–Бровари та шляхопроводу 

через Московсько-Києво-

Воронезьку залізничну дорогу, 

знищення майна та шляхів 

австрійськими військами, 

будівництво залізничної дороги 

від ст. Липи до м. Гомеля та 

колії через Ланцюговий і 

Русанівський мости  

1 квітня 

1918 р. – 

29 листопада 

1918 р. 

78  

88  Листування про будівництво 

під’їзних доріг від ст. до 

м. Новоградволинськ, 

ст. Дарниця, кошториси та 

фінансові відомості 

будівництва, доповідь про 

асигнування коштів КОШОС 

10 червня 

1918 р. – 

26 жовтня 

1918 р. 

33  

89  Листування з Державним 

контролем про ліквідацію 

військових дорожніх установ, 

виділення коштів Чернігівській 

губернській народній управі; 

доповіді про передавання 

залізничного майна та 

перевезення вантажів до 

Румунії  

15 травня 

1918 р. – 

20 грудня 

1918 р. 

44  
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90  Листування про розібрання та 

продаж військових мостів через 

Дніпро, креслення мосту №3 

через Дніпро, протоколи 

засідань Комісії з продажу 

мостів та Комісії зі складання 

програми шосейного 

будівництва в Україні; список 

службовців Департаменту 

шосейних та ґрунтових доріг 

МШ 

18 травня 

1918 р. – 

24 серпня 

1918 р. 

40  

91  Листування про продаж та 

передавання губернським 

народним управами військових 

мостів через Дніпро та Десну, 

протоколи засідань 

Ліквідаційної комісії, заяви на 

торги, доповідь про результати 

торгів, договір на розібрання 

мосту №3, посвідчення 

14 травня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

101  

92  Документи про постачання 

щебеню підрядчиками І. Я.-

А. Каганом та Б. Л. Кантором 

(листи, прохання, відомості цін 

на щебінь, рапорти, доповіді, 

договір, умови постачання) 

2 грудня 

1918 р. – 

20 грудня 

1918 р. 

41 У справі є 

документи 

з 1913, 

1915–

1916 рр. 

93  Документи про конфлікт з 

будівельниками Наводницького 

мосту у зв’язку зі скороченням 

кадрів та несплату 

ліквідаційних грошей 

(протоколи, правила скорочення 

службовців, листи); листування 

про ремонт та утримання 

шляхів 

2 травня 

1918 р. – 

26 грудня 

1918 р. 

54  
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94  Документи про ліквідацію, 

обстеження, ремонт, продаж 

Наводницького, 

Переяславського, Подільського, 

Осокорського та ін. військових 

стратегічних мостів через 

Дніпро та Ірпінь, обстеження 

шляхів (протоколи, заяви, 

відомості, кошториси, доповіді, 

креслення мосту через Ірпінь, 

листи та ін.) 

5 січня 

1918 р. – 

28 грудня 

1918 р. 

174 У справі є 

документи 

з 1917 р. 

95  Документи про ремонт 

Ланцюгового мосту через 

Дніпро у Києві та роботу 

Комісії з огляду мосту 

(доповіді, відомості, описи 

креслень мосту, листи) 

28 червня 

1918 р. – 

20 листопада 

1918 р. 

63  

96  Документи про укріплення 

Миколаївського спуску, 

Набережної дороги та 

Царського саду в Києві 

(доповіді про гідротехнічні 

розвідки та зміцнення схилів 

спуску, журнали засідань 

наради, акт, «План днепровских 

откосов в районе города Киева», 

листи) 

29 липня 

1918 р. – 

22 листопада 

1918 р. 

36  

97  Документи про реквізицію 

майна НАДОРАБЮЗ 

румунською владою та 

ліквідацію майна військових 

дорожніх установ; прохання 

працівників ливарно-

механічного заводу ЮЗУШД, 

доповіді про усунення ярів та 

урвищ на Дніпрі, роботу Комісії 

з обліку майна України в 

Румунії; листи Ради управителів 

відділів Всевеликого війська 

Донського про матеріали для 

дорожнього будівництва 

22 червня 

1918 р. – 

26 грудня 

1918 р. 

164  
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98  Документи про будівництво 

доріг в Подільській губернії та 

Південно-Західній Україні, 

матеріали з’їзду з питань 

шосейного будівництва в 

Україні (програма шосейного 

будівництва в Україні, 

доповідні та пояснювальні 

записки, доповіді, кошториси, 

плани, таблиці даних про 

залізничні шляхи, протоколи, 

кошторис експлуатації 

Наводницького мосту, 

повідомлення, протоколи, звіт 

про виробництво клінкеру, 

плани і карти будівництва доріг) 

27 березня 

1918 р. – 

10 серпня 

1918 р. 

110  

99  Документи про купівлю 

КОШОСом садиби 

І. Г. Феляуера з механічним і 

чавунно-ливарним заводом 

(прохання, доповіді, листи) 

26 серпня 

1918 р. – 

4 лютого 

1919 р. 

23  

100  «Проект замощення доріг: 

Святошинське шосе – Пуща-

Водиця та Пуща-Водиця–Київ 

(до передмістя Приорка) з 

віткою до санаторію». 

Частина I. Пояснююча записка, 

акти, відомості, таблиці 

10 жовтня 

1918 р. – 

29 листопада 

1918 р. 

75 Російська 

мова 

101  «Проект замощення доріг: 

Святошинське шосе – Пуща-

Водиця та Пуща-Водиця–Київ 

(до передмістя Приорка) з 

віткою до санаторію». 

Частина II. Перелік креслень, 

плани та проекти доріг, ярів, 

мостів, загальні креслення 

10 жовтня 

1918 р. – 

20 листопада 

1918 р. 

19 Російська 

мова 

 

Експлуатаційний відділ 
 

1 2 3 4 5 6 
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102  Протоколи нарад Комісії з 

розгляду штатів парового і 

непарового флоту КОВШ та 

підкомісії, рапорт про роботу 

комісії, листування про 

заробітну платню працівників 

пароплавів 

11 травня 

1918 р. – 

8липня 

1918 р. 

60  

103  Листування про затвердження 

окружного та службових 

комісарів Генерального 

секретаріату шляхів УЦР, 

положення про комісарів, 

інструкція тимчасовим 

комісарам МШ, правила 

скорочення працівників установ 

МШ  

10 грудня 

1917 р. – 

2 липня 

1918 р. 

28  

104  Листування про організацію 

Комісії для ревізії підлеглих 

МШ лісозаготівельних установ, 

видавання квитків на пароплави 

14 червня 

1918 р. – 

3 жовтня 

1918 р. 

12  

105  Листування про призначення 

членів Ревізійної комісії з 

обстеження інституцій 

Катеринославської паланки 

КОШОСа, посвідчення членів 

комісії 

16 квітня 

1918 р. – 

31 травня 

1918 р. 

15  

106  Листування про проведення 

ревізії КОВШ, призначення 

членів ревізійної комісії 

2 березня 

1918 р. – 

10 серпня 

1918 р. 

17  

107  Листування про призначення 

пароплавного техніка водяних 

шляхів УНР та забезпечення 

його приміщенням, доповідь 

про нагляд за паровими 

казанами пароплавів 

29 березня 

1918 р. – 

18 липня 

1918 р. 

19  
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108  Листування про охорону, стан 

та утримання мостів, виділення 

коштів на ремонт мостів, наказ 

та правила охорони мостів в 

районі Південно-Західного 

фронту, інструкція про охорону 

Русанівського та 

Миколаївського Ланцюгового 

мостів у Києві 

20 березня 

1918 р. – 

20 липня 

1918 р. 

28  

109  Документи про будівництво 

клінкерних заводів біля 

м. Гомеля, ст. Залісся та с. Коти 

Чернігівської губернії, 

утримання Києво–Остерського 

шосе (кошториси, протоколи, 

доповідь, постанова, акти, 

списки, схема розподілу 

клінкерних заводів на 

Київському шосе, проекти 

приміщень клінкерного заводу 

біля ст. Залісся, листи) 

30 листопада 

1917 р. – 

27 вересня 

1918 р. 

110 У справі є 

копії 

документів 

з 1916 р. 

110  Документи про заготівлю і 

транспортування лісу, 

забезпечення паливом заводів, 

транспорту та установ 

(протоколи, посвідчення, листи, 

прохання, відомості про лісові 

дачі, доповіді, телеграми). 

Програма заготівлі дорожніми 

організаціями дров та лісових 

матеріалів для потреб фронту на 

1917–1918 рр. 

14 грудня 

1917 р. – 

20 серпня 

1918 р. 

229  

111  Кошторис МШ, видаткові 

розписання КОШОС, 

«підрахунок» видатків та 

кошторис прибутків 

департаменту на 1918 р., 

пояснювальні записки, довідки 

про фінансовий стан 

Управління шосейних доріг, 

стан шосейно-дорожнього 

господарства УД, вантажні 

перевезення по Дніпру, Дністру 

та Південному Бугу 

4 квітня 

1918 р. – 

9 грудня 

1918 р. 

151  
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Ліквідаційне управління 
 

1 2 3 4 5 6 

112  Накази МШ про звільнення 

працівників, закон та 

відношення КОВШ про видачу 

фінансової допомоги 

службовцям, схематична карта 

лісових розробок в районі 

Верхнього Дніпра та р. Сож 

 

2 грудня 

1918 р. − 

20 вересня 

1919 р. 

8  

113  Накази МШ про призначення 

працівників Ліквідаційного 

управління, програма наради 

при Департаменті водяних і 

шосейних доріг з питань 

ліквідації військово-дорожніх 

організацій 

Січень 

1919 р. 

7  

114  Статут Ліквідаційного 

управління, відношення 

управління до міністра шляхів 

про передавання мостів 

військово-дорожніх організацій 

державним установам, 

листування з НАДОРАБЮЗ про 

виплату зарплатні та 

призначення працівників, 

тимчасове положення про 

грошову допомогу 

21 серпня 

1916 р. − 

17 грудня 

1918 р. 

21  

115  Коротке положення про 

Ліквідаційне управління при 

Департаменті водяних і 

шосейних доріг 

Без дати 3  

116  Коротке положення про 

Ліквідаційне управління, 

інструкції для інспекторів 

управління та комісій з оцінки, 

положення про окремих 

начальників ліквідації 

військово-дорожніх робіт 

КОВШ і КОШОС, штат 

управління 

29 жовтня 

1918 р. − 

8 листопада 

1918 р. 

19 У справі є 

копія доку-

менту з 

1916 р. 
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117  Проект положення про 

ліквідацію управлінь окремих 

начальників військово-дорожніх 

робіт та ін. організацій, 

відношення III департаменту 

Державного контролю про 

створення спеціального 

ліквідаційного відділу 

26 вересня 

1918 р. − 

22 жовтня 

1918 р. 

10  

118  Протокол наради Департаменту 

водяного і шосейного 

господарства з окремими 

начальниками військово-

дорожніх робіт, «окремі думки» 

учасників наради 

 

2 листопада 

1918 р. 

17  

119  Протокол наради з питань 

ліквідації НАДОРАБЕС 

27 серпня 

1918 р. − 

29 серпня 

1918 р. 

15  

120  Доповіді про передавання 

динамомашин та ін. обладнання 

кооперативу «Віконтех» та 

Коростишівській вчительській 

семінарії 

30 вересня 

1918 р. − 

28 листопада 

1918 р. 

3  

121  Доповіді департаменту до РМ 

УД про асигнування 17,5 млн. 

карбованців на ліквідацію 

військово-дорожніх робіт 

КОВШ 

18 вересня 

1918 р. − 

лютий 

1919 р. 

12  

122  Доповіді про передачу майна 

НАДОРАБЮЗ, НАДОРАБЕС 

Управлінню робіт з шлюзування 

порожистої частини Дніпра, 

повернення власникам 

лісопильного заводу; доповідна 

записка про ліквідацію 

господарства військово-

дорожніх організацій 

30 серпня 

1918 р. − 

листопад 

1918 р. 

15  
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123  Схема тимчасових штатів та 

штати Департаменту шосейних 

та ґрунтових шляхів МШ на 

1918 р., доповідь про 

будівництво шосе, чернетки 

інструкції та положення про 

управління, списки службовців, 

листування з КОШОС,  

Управлінням з ліквідації 

військово-дорожніх робіт 

Південно-Західного району та 

ін. установами про ліквідацію 

військово-дорожніх організацій, 

розібрання та передавання 

земствам мостів, виплату 

зарплатні працівникам, 

виділення коштів та ін. 

фінансові питання 

2 січня 

1918 р. − 

19 лютого 

1919 р. 

100  

124  «Організація водяних округів 

Міністерства шляхів, штати і 

управа їх та ухвала про ці 

округи» . Проект  

Без дати 11  

125  Заява підрядчика, листи відділу 

до Управи КОШОСа, 

НАДОРАБЕС про фінансові 

розрахунки 

30 червня 

1918 р. − 

12 листопада 

1918 р. 

6  

126  Документи про створення 

ліквідаційного відділу та 

виділення коштів на ліквідацію 

військово-дорожніх робіт 

КОВШ (протоколи, доповіді, 

довідка, відомість, листи) 

5 квітня 

1918 р. − 

11 липня 

1918 р. 

20  
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127  Документи у справі ліквідації 

КОВШ, КОШОС, ВОВШ, 

НАДОРАБЮС, НАДОРАБЗАП, 

виплату їхнім працівникам 

зарплатні та надбавок (проект 

закону про комісію 

згоджування, статут 

Ліквідаційного управління, 

наказ, протоколи, кошториси, 

доповіді, листи, телеграми); 

протокол засідання про 

передачу в оренду заводу 

«Наталка» 

17 листопада 

1918 р. − 

3 березня 

1919 р. 

162  

128  Документи в справі передавання 

тартаку (лісопильні) «Наталка» 

в оренду Центральному 

українському 

сільськогосподарському 

кооперативному союзу 

«Централ» (наказ, протоколи, 

доповідь, акт, листи) 

25 січня 

1919 р. − 

25 березня 

1919 р. 

18  

129  Пояснювальна записка до 

видаткового кошторису МШ, 

схема розподілу кадрів у 

департаменті, загальна 

відомість тимчасових штатів 

центральних установ МШ, 

відомості на закупівлю 

матеріалів та обладнання для 

МШ, пояснення до відомості 

тимчасових штатів 

Департаменту водяного та 

дорожнього господарства 

23 листопада 

1918 р. 

63  

130  Журнал реєстрації вихідних 

докладів 

 4 Зареєстро-

вані до-

кументи за 

23.10. − 

21.11. 

[1918 р.] 
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Особові справи інспекторів з ліквідації військово-дорожніх організацій 
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131  Крживець Володимир 

Йосипович 

4 січня 

1918 р. − 

25 грудня 

1918 р. 

12  

132  Куров Микола Федорович 30 жовтня 

1918 р. − 

23 січня 

1919 р. 

11  

133  Похилевич Артамон Федотович 2 вересня 

1918 р. − 

25 грудня 

1918 р. 

18  

134  Селівановський Борис Павлович 7 жовтня 

1918 р. − 

1 квітня 

1919 р. 

14 У справі є 

документи 

Укррад-

наргоспу 

УСРР 

135  Синкевич (телеграми про приїзд 

з Вінниці до Києва) 

5 жовтня 

1918 р. − 

23 жовтня 

1918 р. 

3  

136  Хоменко Костянтин 

Володимирович 

2 листопада 

1918 р. − 

16 квітня 

1919 р. 

19 У справі є 

документи 

ліквідна-

ційної 

частини 

Відділу 

водяного 

транспорту 

Раднар-

госпу 

137  Шеппа Віктор Йосипович. 

Описи документів особових 

справ інспекторів з ліквідації 

військово-дорожніх установ 

10 жовтня 

1918 р. − 

27 січня 

1919 р. 

10  

138  Янсон Модест Юлійович 7 жовтня 

1918 р. 

5 У справі є 

документ 

НМШ УНР 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2

7 

Департамент тяги 
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139  Наказ військового міністра про 

права та обов’язки комендантів 

залізничних станцій, постанова 

наради Київського порайонного 

комітету з регулювання 

перевезень вантажів на 

залізницях про надання 

паровозів Московсько-Києво-

Воронежській залізниці, 

доповідь начальника Служби 

рухомого складу і тяги про 

ремонт паровозів в майстернях 

та дільницях тяги у 1915–

1917 рр., акти приймання 

паровозів від Харківського 

паровозобудівельного заводу 

19 березня 

1918 р. – 

12 серпня 

1918 р. 

18  

 

Департамент нового будівництва 

Загальний відділ 
 

1 2 3 4 5 6 

140 10 Накази департаменту, доповіді, 

прохання про призначення на 

посади, список службовців 

Ліквідаційного управління 

22 серпня 

1918 р. − 

5 січня 

1919 р. 

42  

141  Накази МШ, положення про 

Вищу технічну комісію МШ, 

статут Фінансово-господарської 

комісії МШ, обіжники, копії 

законів та постанов РМ УД про 

порядок призначення на посади 

працівників та складання 

законопроектів, організацію 

Правничого департаменту, 

Термінологічної комісії та 

Кореспондентно-довідкового 

бюро МШ, організацію роботи 

МШ; списки телефонів та 

телеграфних скорочень 

міністерств УД, листування про 

ведення діловодства, оплату 

праці та ін. питання 

5 липня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

187 У справі є 

закон Ради 

Комісарів 
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142  Протоколи З’їзду з питань 

шосейного будівництва та 

Комісії Директорії з питань 

улаштування транспорту 

21 травня 

1918 р. − 

23 травня 

1918 р. 

14  

143  Програма наради з питань 

ліквідації військово-дорожніх 

організацій, закон про видачу 

грошової допомоги працівникам 

транспорту, накази, обіжники, 

схема документообігу, відомість 

про службовців департаментів 

МШ, статут Тимчасової 

фінансово-господарської комісії 

МШ, листування про 

організацію роботи 

департаментів МШ 

 

10 серпня 

1918 р. − 

10 січня 

1919 р. 

111  

144  Пам'ятка («меморія») про 

будівництво залізниць в 

Україні, листування з КОВШ, 

департаментами МШ та ін. 

установами про передавання 

обладнання, дослідження 

водяних шляхів та господарські 

питання 

28 травня 

1918 р. − 

1 лютого 

1919 р. 

47  

145 25 Рапорти та доповіді директора 

департаменту про перетворення 

тижневика КОВШ «Вісті» в 

журнал департаменту 

22 серпня 

1918 р. − 

19 вересня 

1919 р. 

7  

146 30 Донесення про стан постів та 

дорожні знаки на водяних 

шляхах VII інспекційної 

дільниці КОВШ за 

жовтень−листопад 1918 р. на 

Дніпрі, Південному Бузі та 

Інгульці  

2 листопада 

1918 р. − 

26 грудня 

1918 р. 

12  

147  Прохання працівників 

департаменту про видачу 

паспортних книжок, 

посвідчення про місця 

проживання прохачів, паспорт 

І. М. Дюжова 

14 травня 

1918 р. – 

22 листопада 

1918 р. 

25  



 2

9 

1 2 3 4 5 6 

148  Лист департаменту до Київської 

міської управи з проханням 

надіслати перелік цін на робочу 

силу та матеріали, відомість 

«одиночних» цін на робочі 

руки, списки працівників 

відділів Районного управління 

водного транспорту та 

Управління робіт із забудови 

Києва 

14 листопада 

1918 р. – 

16 грудня 

1918 р. 

14  

149  Листи департаменту та ін. 

установ до Фінансового 

департаменту МШ про оплату 

понаднормової праці урядовців 

відділу водяних сил та 

меліорації, вимоги, табель 

понаднормової роботи відділу 

27 листопада 

1918 р. − 

17 березня 

1919 р. 

9  

150 36 Листування з III департаментом 

Державного контролю, КОВШ 

та ін. установами про 

відшкодування збитків від 

неправомірних дій 

навігаційного інспектора 

Левицького та інженера 

Лебедева, виплату коштів за 

оренду приміщень 

8 травня 

1917 р. − 

24 січня 

1919 р. 

46  

 

 

Водяний відділ 
 

1 2 3 4 5 6 

151  Накази МШ про призначення 

працівників, листування про 

відрядження службовців МШ, 

забезпечення їх грошовою 

допомогою, квитками, житлом, 

дровами та ін. речами, 

посвідчення урядовців МШ 

17 липня 

1918 р. – 

23 січня 

1919 р. 

58  

152  Копія листа Департаменту 

шляхів та будівництва МШ до 

начальника Катеринославського 

відділення у справі шлюзування 

Інгульця 

9 липня 

1918 р. 

1  
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153  Документи у справі обстеження 

та шлюзування русла 

р. Сіверський Донець 

(Північного Дона) та його 

приток, видання дозволу на 

будівництво млина (постанова 

Тимчасового уряду, карта, 

доповідь, листи) 

7 серпня 

1918 р. – 

27 листопада 

1918 р. 

18  

154 29 Документи про завершення 

будівництва вантажної пристані 

на Дніпрі біля Києва, 

буксирування пристані на 

р. Кошова, збільшення орендної 

плати за землю під 

дніпровськими пристанями 

(проект пакгаузів та закритих 

платформ пристані, доповіді, 

виписи з журналів засідань, 

листи та ін. документи) 

26 липня 

1918 р. − 

19 грудня 

1918 р. 

49  

 

Відділ шосейних шляхів 
 

1 2 3 4 5 6 

155  Доповідна записка про 

організацію досліджень для 

будівництва шосейних доріг, 

переліки доріг та мостів 

Валківського та 

Старобільського повітів 

Харківської губернії  

Без дат 15  

156  Листування про будівництво 

Правобережного шляху та 

льодорізів на Дубосарському 

мості, список адрес працівників 

Київського округу шляхів 

сполучення, доповідь відділу 

про виконану роботу; оповістка 

Ради Спілки співробітників МШ 

про збір коштів у фонд 

І. М. Стешенка 

16 липня 

1918 р. – 

20 листопада 

1918 р. 

20  
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157 32 Лист КОВШ про надання 

дозволу на будівництво 

мототрамвайної дороги 

Київ−Житомир за проектом 

інженера [М.] В. Турченка-Тура, 

додатки до нього (доповідна 

записка, прохання, акти, 

економічне дослідження, 

розціночна відомість) 

1 жовтня 

1916 р. − 

3 липня 

1918 р. 

23  

158  Документи про дозволи на 

будівництво трамвайних та 

залізничних колій Бровари–

Козелець, Бровари–Гоголів, 

Дарниця–Бориспіль, Київ–

Межигір’я, Київ–Гостомиль, 

Київ–Житомир та ін. (заяви, 

прохання, додаткова довідка, 

карта, доповіді, «технічні 

умови» будівництва, листи, 

телеграми, копії концесійних 

договорів) 

15 травня 

1918 р. – 

24 грудня 

1918 р. 

81 У справі є 

копії 

документів 

з 1910, 

1911 рр. 

 

Відділ залізничний 
 

1 2 3 4 5 6 

159  «Казенные Юго-Западные 

железные дороги. Обязательные 

правила для производства работ 

по службе пути и зданий», 

постанова Управління 

Південно-Західних доріг, копії 

договорів з підрядчиками на 

проведення земляних робіт та 

укріплення схилів доріг, графік 

рівня води у Дніпрі весною 

1917 р. 

9 березня 

1918 р. – 

14 листопада 

1918 р. 

30 У справі є 

копії 

документів 

з 1915–

1917 рр. 



 3

2 

1 2 3 4 5 6 

160  Статут професійних спілок 

службовців та робітників 

інституцій МШ, списки 

працівників, пояснювальна 

записка МШ про продовження 

дії закону про перевезення на 

приватних під’їзних шляхах, 

відомість законопроектів 

департаменту, порядок 

здійснення призначень 

урядовців та розгляду 

законопроектів, відношення про 

будівництво залізничного 

тунелю на колії Мерефа–

Херсон, доповіді, листи 

департаментів НМШ УЦР та 

МШ УД про публікацію наказів, 

кадрові, організаційні та 

фінансові питання 

30 березня 

1918 р. – 

30 грудня 

1918 р. 

450 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 

161  Угода УД зі Всевеликим 

Військом Донським про 

експлуатацію Запорізької 

залізниці, положення про права 

і обов’язки начальника цієї 

залізниці, листування про 

засідання комісій та нарад, 

адміністративний устрій та 

кордон УД з Румунією по лінії 

Правобережної залізниці, 

передання Таганрозького округу 

Всевеликому Війську 

Донському, будівництво та 

охорону залізничних шляхів, 

відчуження землі для 

Запорізької залізниці; правила 

розгляду кошторисів та прохань 

про асигнування кредитів 

7 червня 

1918 р. – 

12 грудня 

1918 р. 

86  

162  Договір (копія) начальника 

робіт з будівництва залізниці 

Мерефа–Херсон з товариством 

«Е. Гонцкевич и Ко» про 

будівництво паровозних 

приміщень та майстерень на 

станціях залізниці 

27 вересня 

1916 р. – 

21 жовтня 

1918 р. 

45  
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163  Журнали засідань Тимчасової 

господарсько-економічної 

комісії МШ, графік рівня води у 

р. Орель в 1917 р., підрахунок 

вартості будівництва опор 

мосту через протоку Дніпра 

17 жовтня 

1918 р. – 

6 березня 

1919 р. 

122  

164  Журнали засідань Тимчасової 

господарсько-економічної 

комісії МШ, заяви про 

будівництво мосту через 

Дніпро, «поділ» посад при 

управліннях МШ за 

коефіцієнтами  

22 жовтня 

1918 р. – 

21 січня 

1919 р. 

30  

165  Доповідна записка, доповідь та 

посвідчення про дослідження 

колії Азовське море–Північна 

межа УД (в напрямку 

Воронежа) Товариством 

залізниці Вороніж–Донецький 

басейн–Азовське море, заяви 

засновників товариства 

4 серпня 

1918 р. – 

25 жовтня 

1918 р.  

17  

166  Короткий огляд діяльності Ради 

Міністрів УД з 1 травня до 

1 серпня 1918 р., записка про 

необхідність будівництва 

Сибіро-Персидської залізничної 

колії, договір про створення 

«Торгового дому 

В. В. Ярмонкина, 

С. Ф. Овсянникова и Ко»; статут 

Товариства Радомишльської 

рельсової дороги, договір 

м. Радомишля з товариством, 

кошторис будівництва дороги 

Квітень 

1918 р. – 

1 серпня 

1918 р. 

143 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою, 

копії 

документів 

з 1913, 

1914 рр. 

167  Короткий огляд статуту 

Товариства з будівництва 

залізничних доріг 

Х. А. Барановського, І. Б. Прена 

і Ко та лист МШ до РМ про 

затвердження статуту 

15 травня 

1918 р. 

10  
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168  Список залізниць України, що 

будувалися; посвідчення та 

реєстри працівників 

залізничного відділу, заяви, 

листи Міністерства земельних 

справ УД про мідь, інструменти 

та проект геодезичного відділу 

3 квітня 

1918 р. – 

27 листопада 

1918 р. 

48  

169  Схема вузлових та кінцевих 

пунктів Єкатерининської 

залізниці станом на 23 травня 

1918 р. з описом залізничних 

гілок приватного та загального 

користування 

1 липня 

1916 р. – 

23 травня 

1918 р. 

1 Схема 

зроблена 

на основі 

схеми від 

1 липня 

1916 р. 

170  Добові рапорти про вантажні 

роботи на Токмакській залізниці 

за 20–25 червня 1918 р., 

прохання правління товариства 

залізниці про забезпечення 

рельсами, листування про 

будівництво товариством колії 

Федорівка– Скадовськ–Хорли 

29 червня 

1918 р. – 

5 грудня 

1918 р. 

49  

171  Листування про внесення на 

розгляд Вищої технічно-

економічної комісії питань про 

будівництво залізничних 

шляхів; положення комісії, 

доповідь про затвердження 

Вищої технічно-економічної 

ради МШ, журнали засідань 

Тимчасової фінансово-

господарської комісії МШ 

10 серпня 

1918 р. – 

25 січня 

1918 р. 

54  
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172  Листування про надання 

концесій на будівництво 

залізниць Першому 

українському товариству 

залізниць, протоколи 

Міжвідомчої комісії МШ про 

розгляд статуту товариства, 

таблиця надходження прибутків 

і графік використання коштів 

товариства, розціночна 

відомість на будівництво колій 

Умань–Долинська та Київ–

Одеса, журнали засідань 

Київського порайонного 

комітету залізничних 

перевезень 

5 березня 

1918 р. – 

23 вересня 

1918 р. 

101 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 

173  Листування про надання 

дозволів на будівництво та 

дослідження залізничних колій 

товариств Московсько–Києво–

Воронежської залізниці та 

Лівобережної залізниці, проекти 

та матеріали будівництва, 

доповіді та довідка про 

будівництво колій і залізничних 

мостів, журнал засідання 

Господарського комітету з 

будівництва залізничного мосту 

через Дніпро до ст. Дарниця 

25 березня 

1918 р. – 

12 грудня 

1918 р. 

159 У справі є 

документи 

НМШ 

УЦР, копії 

документів 

з 1915, 

1917 рр. 

174  Листи залізничних товариств 

про будівництво залізничних 

колій, доповідь про стан 

будівництва колій, карта 

залізничних колій Товариства 

залізничних доріг в Україні, 

графіки та діаграми будівельних 

робіт товариства на 

Ржишевській, Жашківській, 

Гадяцькій, Германівській 

залізничних гілках 

13 квітня 

1918 р. – 

10 жовтня 

1918 р. 

59  
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175  Листування та прохання про 

надання концесій на 

будівництво та дослідження 

залізничних колій, програма 

будівництва залізничних доріг 

відділу, доповідь МШ про 

порядок вирішення вимог 

підрядників і постачальників, 

список залізничних товариств, 

відомість даних для 

вирахування вартості 

будівництва залізниць 

3 травня 

1918 р. – 

23 вересня 

1918 р. 

52 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 

176  Листування з Фінансовим 

департаментом Міністерства 

фінансів УД про асигнування 

коштів на будівництво, ремонт 

залізничних колій та мостів, 

розпорядження про ведення 

фінансових документів 

15 червня 

1918 р. – 

16 листопада 

1918 р.  

17  

177  Листування з Київським 

порайонним комітетом 

залізниць про відбудову 

залізничних колій та 

будівництво нових залізничних 

колій 

24 липня 

1918 р. – 

20 серпня 

1918 р. 

8  

178  Листування з Головним 

інженером та інспектором з 

будівництва залізниці Джанкой–

Херсон, Товариством 

Чорноморської залізниці про 

будівництво залізниць 

Джанкой–Херсон, Умань–

Миколаїв, протокол наради про 

придбання залізничних рейок, 

відомість (чернетка) даних з 

визначення вартості 

будівництва залізниць 

Квітень 

1918 р. – 

14 серпня 

1918 р. 

31  
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179  Листування з Бессарабською 

залізницею, Державним 

Контролем про виділення 

кредитів, концесію на 

будівництво колії Київ–Одеса, 

майно залізниці; доповнення до 

статуту Товариства 

Бессарабської залізниці, огляд 

вантажної роботи залізниці за 

16–31 жовтня 1918 р., відомості 

робіт та зарплат на залізниці, 

журнал наради про з’єднання 

колії Одеса–Акерман зі 

ст. Одеса–Застава; плани 

залізничних колій, приміщень 

та військових споруд на 

ст. «Одесса–Временная» 

10 травня 

1918 р. – 

15 листопада 

1918 р. 

71 У справі є 

копії 

документів 

з 1912, 

1916 рр. 

180 9/14 Листування з Першим 

товариством під’їзних 

залізничних доріг Росії та 

Управлінням Житомирської 

залізниці про матеріали, 

керівництво залізниці, доповідь 

про дозвіл на «перешивку» 

вузької колії і будівництво 

нової, журнал Комісії з огляду 

залізничної колії Коростень–

Житомир–Бердичів 

1 березня 

1918 р. – 

25 жовтня 

1918 р. 

38  

181 9/35 Відношення директора 

Комерційно-експлуатаційного 

департаменту до директора 

Департаменту нового 

будівництва МШ про видачу 

концесії на будівництво 

залізничної колії Харьків–

Пенза–Інза 

18 вересня 

1918 р. – 

30 вересня 

1918 р. 

1  

182  Документи у справі 

затвердження статуту Першого 

українського товариства 

залізничних доріг (статут 

товариства, зміни до статуту, 

доповідна записка, доповіді, 

огляд, прохання, заяви, листи)  

3 квітня 

1918 р. – 

21 серпня 

1918 р. 

137  
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183  Документи про створення 

Товариства залізничних колій 

Півдня України та будівництво 

товариством залізниць Умань–

Помошна–Долинська, 

Помошна–Миколаїв та ін. 

(статути товариства і товариства 

підрядників, розціночна 

відомість, прохання, 

пояснювальна записка з 

додатками, розписки, доповіді, 

довідка, схематична карта 

будівництва залізниць, 

протокол, листи та ін.) 

18 травня 

1918 р. – 

4 серпня 

1918 р. 

176  

184  Документи про будівництво 

шосейного мосту через протоку 

Дніпра біля м. Катеринослава, 

проведення будівельних робіт 

на залізницях підрядниками 

(договір та додатки до нього, 

журнальні постанови, журнали 

засідань та додатки до них, 

листи, довідка, заяви); доповідь 

про асигнування коштів на 

добудову колії Цвіткове–

Жашків 

26 жовтня 

1917 р. – 

6 жовтня 

1918 р. 

164 У справі є 

копії 

документів 

з 1915–

1916 рр. 

185  Документи про фінансування та 

будівництво залізниці Мерефа–

Херсон (доповіді, відомості 

видатків, кредитів, будівельних 

матеріалів, баланс рахунків, 

розціночна відомість вартості 

будівельних робіт, листи) 

1 квітня 

1918 р. – 

25 жовтня 

1918 р. 

113  

186  Документи про фінансування 

будівництва залізниць Мерефа–

Херсон, Гришине–Рівне, 

Цвіткове–Жашків, асигнування 

коштів КОВШ (доповіді, 

журнали засідань Ради 

Управління з будівництва колії, 

протокол, акт, замовлення та 

технічні умови на постачання 

каміння, схема «промоин», 

листи) 

23 травня 

1918 р. – 

19 жовтня 

1918 р. 

55 У справі є 

копії 

документів 

з 1916, 

1917 рр. 
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187  Документи про проведення 

земельних робіт підрядниками 

Рудницьким і Черепановим, 

здачу робіт з укріплення 

залізничного полотна на лінії 

Гришине–Рівне, проекти 

вузлових станцій залізниці, 

постачання нафтових баків, 

паровозів (журнали засідань з 

додатками, договір, листи) 

10 серпня 

1918 р. – 

27 грудня 

1918 р. 

81 У справі є 

копії 

документів 

з 1917 р. 

188  Документи про надання 

дозволів на проведення 

дослідження та будівництво 

залізниць Цареконстянтинівка–

Бердянськ, Маріуполь–

Мелітополь та Лозова–

Чаплине–Маріуполь, виділення 

коштів на добудову колії Київ–

Житомир (доповідна записка, 

доповіді, заява, листи) 

18 червня 

1918 р. – 

10 грудня 

1918 р. 

18  

189  Документи про проведення 

земельних робіт підрядниками 

на залізничній колії 

Жмеринка−Окниця−Ларга 

(журнальні постанови Ради 

Управління Південно-Західної 

залізниці, заяви, графіки, 

будівництва колії, листи) 

28 жовтня 

1917 р. − 

18 листопада 

1918 р. 

17  

190 9/33 Документи про надання дозволу 

на проведення дослідження 

залізничної колії станції 

Правобережної залізниці 

Васильків–м. Васильків (заява, 

посвідчення, листи) 

1 жовтня 

1918 р. – 

3 жовтня 

1918 р. 

5  

191 9/31 Документи про дозвіл на 

проведення дослідів залізничної 

колії Білгород–Конопище 

(посвідчення, заява, прохання, 

доповідь, листи) 

5 жовтня 

1918 р. – 

21 жовтня 

1918 р. 

8  



 4
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192  Документи про огляд, ремонт, 

передавання Правобережним 

залізницям майна Південбуду та 

мостів через Південний Буг та 

Інгул, будівництво колій Київ-

Сортировочний–Поділ та Київ–

Гавань, перебудову Київського 

залізничного вузла та ін. роботи 

(доповіді, журнальні постанови, 

журнали засідань, кошторис, 

листи, список несплачених 

рахунків) 

15 квітня 

1918 р. –  

2 січня 

1919 р. 

127  

193  Документи про будівництво та 

передавання залізничної колії 

Водопій–Колосівка 

Правобережній залізниці, 

збільшення вартості земляних 

робіт на ст. Жмеринка 

(відношення, журнали та 

протоколи засідань комісій, 

журнальна постанова Правління 

залізниці, розціночна відомість, 

відомості незакінчених робіт, 

рапорт, телеграма,) 

26 липня 

1918 р. – 

10 грудня 

1918 р. 

155 У справі є 

копії 

документів 

з 1917 р. 

 

Технічно-експлуатаційний департамент 

Відділ загальний 
 

1 2 3 4 5 6 

194  Протоколи засідання комісій з 

представників німецького 

командування, МШ та 

російських установ про 

налагодження руху санітарних 

потягів, пасажирських поїздів 

між Києвом та Москвою, 

перевезення вантажів; журнал 

наради представників 

департаментів та управ МШ 

УНР, проект угоди 

Правобережної залізниці з 

Румунською залізницею про рух 

пасажирських потягів між 

Яссами та Одесою 

12 жовтня 

1918 р. – 

20 серпня 

1918 р. 

8  



 4

1 

1 2 3 4 5 6 

195  Доповідь, рапорти про умови 

праці та заходи для підвищення 

продуктивності Конотопських 

майстерень Возової служби, 

огляд Головних київських 

майстерень та механічних 

майстерень Комітету Південно-

Західного фронту в Славуті 

13 серпня 

1918 р. – 

12 травня 

1919 р. 

5  

196  Проекти угод Правобережної та 

Румунської залізниць про 

введення пасажирських потягів 

Ясси–Одеса та обмін вагонами; 

накази та обіжники МШ, 

«Умовини служби та 

оплачування праці на шляхах 

України» (уривок), рапорт про 

київські залізничні майстерні, 

проект інструкції з перевірки 

залізничних вимірювальних 

приборів, протокол засідання 

про зважування хлібних 

вантажів, технічні умови 

виготовлення гирь та ваг, 

листування про ремонт 

паровозів та вагонів 

3 вересня 

1918 р. – 

25 січня 

1919 р. 

152 У справі є 

документи 

французь-

кою мовою 

197  Таблиці і коментарі про вплив 

нової залізниці Мерефа–Херсон 

на рух залізничних 

вантажоперевезень та 

розрахунки майбутніх 

перевезень за даними 1912 р. 

Без дати 16  

198  Листування з міністерствами 

УД, Залізничною централею, 

залізницями та ін. установами 

про повернення вагонів з 

Румунії, припинення простою 

вагонів, приїзд мирної делегації 

РСФРР, будівництво роз’їздів 

на залізничній колії 

Ківерці−Голоби, перевезення 

німецьких військ та вантажів 

16 квітня 

1918 р. − 

12 грудня 

1918 р. 

37  
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199  Листування з Правобережною 

залізницею, відділом зв’язку 

МШ про освітлення залізничної 

ст. Фастів 

15 жовтня 

1918 р. − 

11 листопада 

1918 р. 

8  

 

Відділ статистики та картографії 
 

1 2 3 4 5 6 

200  Плани та карти Дніпра, Дністра, 

залізничної колії Мерефа–

Херсон, ст. Київ-Товарний, 

вузлових та кінцевих пунктів 

Житомирської залізниці; 

графіки середнього 

вантажообігу в Київському 

залізничному вузлі за 1916 р., 

продуктивності праці 

залізничних майстерень 

Запорізької залізниці за 

червень–жовтень 1918 р.; 

діаграма ремонту паровозів 

Південно-Західної залізниці в 

1915–1918 рр., схема вузлових 

та кінцевих пунктів 

Єкатерининської залізниці, 

графічні таблиці розкладу руху 

поїздів, листи відділу 

31 жовтня 

1918 р. – 

29 листопада 

1918 р. 

32 У справі є 

внутрішній 

опис 

201  Карта залізниць, водяних та 

кам’яних шляхів Української 

Держави. Видання відділу 

статистики та картографії МШ 

УД 

1918 р. 1  

 

Відділ паровозний 
 

1 2 3 4 5 6 

202  Тимчасові угоди УД та 

Всевеликого Війська Донського 

про передавання рухомого 

складу залізницями, 

експлуатацію Запорізької 

залізниці, перевезення 

пасажирів та вантажів 

22 серпня 

1918 р. − 

25 листопада 

1918 р. 

24  



 4
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203  Доповіді та справоздання 

відділу про придбання паровозів 

та виділення коштів, листи 

підприємств про виробництво 

вагонів та паровозів, зауваження 

департаменту про замовлення 

обладнання, протокол засідання 

Тимчасової фінансово-

господарської комісії МШ, 

журнал засідання Фінансової 

комісії МФ 

1 листопада 

1918 р. – 

21 грудня 

1918 р. 

36  

204  Акти Російського товариства 

машинобудівних заводів 

Гартмана про засвідчення та 

випробування обладнання, 

відомості інструментів та 

деталей, рахунок 

6 березня 

1918 р. − 

25 жовтня 

1918 р. 

31  

205  Довідка про ремонт вагонів та 

колісних пар за квітень − 

жовтень 1918 р., витяг з 

доповіді про вагонне 

господарство, список 

залізничних станцій району 

Київського агентства, схеми 

маршрутів вагонів 

13 листопада 

1918 р. 

11  

206  Рапорт, довідки про кількість 

вивезених та розбитих 

більшовиками вагонів та 

паровозів 

6 червня 

1918 р. − 

14 червня 

1918 р. 

23  

207  Проект тимчасового загального 

тарифу на перевезення вантажів 

залізницями УД, «Свод тарифов 

на проезд пассажиров и на 

перевозку их багажа по 

украинским железным 

дорогам», відомість про обіг 

продовольчих вантажів на 

Київському залізничному вузлі 

за 10 січня 1918 р. 

1918 р. 108  



 4

4 
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208  Листування про виділення 

коштів, розрахунки з 

Харківським 

паровозобудівельним заводом, 

придбання рухомого складу; 

рапорт про становище 

Миколаївських заводів, 

доповідь про замовлення 

вагонів та паровозів, кошториси 

виготовлення вагонів, 

постанови РМ УД про 

асигнування коштів, журнали 

засідань Фінансової комісії, 

оголошення начальника 

IX дільниці тяги Запорізької 

залізниці про звільнення 

страйкарів 

22 червня 

1918 р. – 

6 листопада 

1918 р. 

93  

209  Листування з Харківським 

паровозобудівельним заводом 

про постачання палива та 

матеріалів, виготовлення 

паровозів та вагонів, фінансові 

розрахунки; відомість про стан 

Харківського та Луганського 

паровозобудівельних заводів 

19 квітня 

1918 р. – 

10 січня 

1919 р. 

50  

210  Листування з Південно-

російським Дніпровським 

металургійним товариством про 

виконання замовлень 

20 червня 

1918 р. − 

4 вересня 

1918 р. 

5  

211  Листування про ремонт вагонів і 

паровозів в Гомельській 

майстерні, передавання майна 

Лібавських залізничних 

майстерень німецькому 

командуванню, рапорт про 

дозвіл на вивіз з Гомеля до 

Мінська майна хімічної 

лабораторії Лібаво-Роменської 

залізниці 

8 червня 

1918 р. − 

жовтень 

1918 р. 

41 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 
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212  Телеграми, листування про 

реквізицію австро-угорськими, 

румунськими військовими 

залізничних матеріалів та 

обладнання, відправлення 

паровозів в Київ, передачу 

паровозів Управлінню 

Московсько-Києво-

Воронежської залізниці 

29 березня 

1918 р. – 

14 листопада 

1918 р. 

18 У справі є 

документ 

німецькою 

мовою 

213  Документи про розширення 

Олександрівських паровозо-

вагонних майстерень, ремонт 

паровозів та вагонів, складання 

планів ремонту паровозів на 

1919 р., постачання матеріалів 

(доповіді, анкети, відомості 

відремонтованих паровозів та 

вагонів у 1918 р., відомості 

матеріалів, плани, діаграми, 

графіки, таблиця, списки, акти, 

огляди, пояснювальна записка, 

листи) 

5 липня 

1918 р. – 

1 січня 

1919 р. 

163  

214  Документи про закупівлю 

паровозів та вагонів 

Харківського 

паравозобудівельного заводу 

(посвідчення, доповідна 

записка, відомість, листи, 

довідки) 

8 травня 

1918 р. − 

10 січня 

1919 р. 

34  

215  Документи про підвищення 

орендної платні за користування 

паровозами на залізницях УД 

(відношення, листи) 

16 травня 

1918 р. − 

3 вересня 

1918 р. 

16  

 

Відділ допоміжно-перевізний 
 

1 2 3 4 5 6 

216  Законопроект МШ та проект 

правил забезпечення місць у 

плацкартних валках та продажу 

пасажирських квитків; 

листування про забезпечення 

урядовців залізничними 

квитками 

1 листопада 

1918 р. − 

20 грудня 

1918 р. 

26  
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217  Проект залізничної мережі 

Херсонського порту на 

Карантинному острові, 

листування про перевезення 

багажу 

28 травня 

1918 р. − 

12 листопада 

1918 р. 

16  

218  Відомості про обіг вантажів на 

Київському залізничному вузлі 

та суднах комерційного 

річкового флоту України за 

1917−1918 рр., журнал 

засідання Київського 

порайонного комітету 

залізничних перевезень 

20 вересня 

1918 р. − 

9 листопада 

1918 р. 

20  

219  Листування про перебудову 

залізничного роз’їзду «Орлик» 

на станцію, відсутність на 

тендері паровозного 

кондуктора; доповідь про 

створення посад контролерів-

техніків у відділі для перевірки 

станційних терезів 

9 квітня 

1918 р. − 

1 березня 

1918 р. 

37  

220  Листування з Термінологічною 

комісією МШ про переклад 

українською мовою технічних 

термінів та вивісок на 

залізничних станціях, чернетки 

перекладів 

16 липня 

1918 р. − 

30 листопада 

1918 р. 

13  

221  Листування про перенесення 

митного нагляду зі ст. Рожище і 

Ківерці до ст. Голоби, 

організацію на станціях митних 

операцій 

7 вересня 

1918 р. − 

14 грудня 

1918 р. 

14  

222  Листування про виділення 

житла для службовців митного 

нагляду на ст. Білгород, 

освітлення станції, забезпечення 

приміщеннями Волочиської та 

Луганської митниць, зведення 

даху над пероном та ін. питання 

5 серпня 

1918 р. − 

25 січня 

1918 р. 

23  
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223  Листування про відправлення 

вантажу з Нижньодніпровської 

пристані, протокол засідання 

комісії у справі розподілу 

орендних ділянок на пристані 

25 липня 

1918 р. − 

25 жовтня 

1918 р. 

5  

224  Листування про пасажирські 

перевезення через українсько-

російський кордон, проїзд 

представника Всевеликого 

Війська Донського, російської 

мирної делегації, 

дипломатичних місій УНР та ін. 

держав, іноземних громадян, 

надання вагонів датському 

Червоному хресту, розібрання 

бараків польських біженців у 

Святошині 

29 серпня 

1918 р. − 

15 жовтня 

1919 р. 

62 У справі є 

документи 

німецькою 

та англій-

ською 

мовами 

225  Документи про розслідування 

скарг, рух товарних і поштових 

вагонів, перевезення багажу 

пасажирів (скарги, листи, акти, 

доповіді, прохання, рапорти, 

правила про порядок прийому, 

зберігання і перевезення 

вантажів Державного хлібного 

бюро) 

4 січня 

1918 р. − 

13 квітня 

1919 р. 

172  

 

VIII відділ 
 

1 2 3 4 5 6 

226  Листування з промисловими 

товариствами про закупівлю 

вагонів, характеристика 

вантажного паровозу типу «0-5-

0», проекти договорів на 

постачання вантажних вагонів, 

технічні описи вантажних 

вагонів 

10 вересня 

1918 р. − 

7 січня 

1919 р. 

90  

227  Листування з Російським 

паровозобудівельним та 

механічним товариством про 

фінансові розрахунки за 

паровози та вагони, списки, 

рахунки 

10 вересня 

1918 р. − 

31 грудня 

1918 р. 

35  



 4
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228  Списки (копії) керівного складу 

Державного контролю, 

Міністерства земельних справ, 

Міністерства торгу і 

промисловості 

14 вересня 

1918 р. 

5  

 

Фінансово-економічний департамент 
 

1 2 3 4 5 6 

229  Накази НМШ УЦР та МШ УД з 

кадрових питань, журнал 

наради при департаменті 

16 січня 

1918 р. − 

19 листопада 

1918 р. 

  

230  Статут Тимчасової фінансово-

господарської комісії МШ, лист 

Управління Південно-Західної 

залізниці до департаменту про 

використання кредиту 

10 вересня 

1918 р. − 

25 вересня 

1918 р. 

5  

231  Доповіді МШ до РМ про 

виділення коштів Слобідській 

залізниці, Шкільно-просвітній 

управі, доповідь Управління 

Поліської залізниці про 

збільшення обігового капіталу 

на 1918 − 1919 рр. та матеріали 

до доповідей (відомості, 

довідка, листи) 

26 серпня 

1918 р. − 

30 жовтня 

1918 р. 

32  

232  Доклади, листи МШ до РМ УД 

про виділення коштів на 

будівництво залізниці 

Мерефа−Херсон, закупівлю 

матеріалів залізниць, 

затвердження Правил 

розформування штатів 

інституцій МШ, розвідки 

шосейних шляхів, продаж 

Варшавської верфі та ін. 

питання 

21 травня 

1918 р. − 

23 вересня 

1918 р. 

24  
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233  Доповідь МШ до  та листи про 

асигнування коштів на добудову 

залізничної колії 

Гришине−Рівне, списки 

працівників МШ Директорії, 

листування про опалення 

приміщень 

 

31 травня 

1918 р. − 

25 березня 

1919 р. 

50 У справі є 

документи 

МШ 

Директорії 

та 

Народного 

комісаріату 

шляхів 

УСРР 

234  Посвідчення працівників МШ 

на отримання грошей, кошторис 

на утримання тимчасових 

штатів Загального департаменту 

МШ, пояснювальна записка про 

схему Загального департаменту  

1 січня 

1918 р. – 

29 січня 

1919 р. 

150  

235  Кошторис Департаменту 

залізничних справ МШ на 

1918 р. 

Без дати 15  

236  Документи в справі підвищення 

платні підряднику Кучеру за 

зміцнення схилів залізничної 

гілки Київ−Пристань (акт, 

доповідь, заява, рапорт, лист) 

17 серпня 

1918 р. − 

1 лютого 

1919 р. 

7  

 

Адміністративно-побутовий департамент 

Канцелярія 
 

1 2 3 4 5 6 

237 10 Обіжники Департаменту праці 

НМШ УД та департаментів МШ 

УД 

22 квітня 

1918 р. − 

18 жовтня 

1918 р. 

33  

 

Департамент руху та телеграфу 
 

1 2 3 4 5 6 

238  Постанова Київського 

порайонного комітету про 

порядок перевезення в Україні 

та вивезення за кордон окремих 

вантажів, висновок 

представника МШ щодо 

постанови, довідки про стан на 

дорогах комітету 

14 травня 

1918 р. − не 

раніше 

14 листопада 

1918 р. 

6  



 5

0 

1 2 3 4 5 6 

239  Довідка про кредити необхідні 

для ремонту та відновлення 

інвентарю служби руху 

Без дати 1  

240  Листування з Управлінням 

Правобережної залізниці, лист 

Міністерства торгу і 

промисловості УД про 

надіслання інструкцій, 

протоколів та ін. матеріалів 

19 листопада 

1918 р. − 

24 грудня 

1918 р. 

3  

241  Листування з Генеральним 

комісаром УД в Румунії, 

Залізничною централею та ін. 

установами про обмін та 

передавання вагонів, тимчасова 

угода про обмін вагонами між 

залізницями УД та Всевеликого 

Війська Донського 

4 червня 

1918 р. − 

30 жовтня 

1918 р. 

29 У справі є 

документи 

німецькою 

мовою 

242  Листування з Міністерством 

закордонних справ УД, 

залізницями, мирною 

делегацією РСФРР про 

організацію проїзду делегації 

29 травня 

1918 р. − 

13 листопада 

1918 р. 

85  

243  Листування з міністерствами 

УД про виділення місць у 

потягах для їхніх працівників 

28 березня 

1918 р. − 

24 листопада 

1918 р. 

259  

244  Телеграми Єкатерининської 

залізниці з повідомленням про 

страйки та рух потягів на 

залізниці 

25 липня 

1918 р. − 

26 жовтня 

1918 р. 

40  

245  Телеграми про перевезення 

залізницею німецьких 

військових вантажів, загону 

отамана П. Болбочана, 

призначення представників для 

нарад, обмін вагонів, нестачу 

матеріалів на залізницях 

7 червня 

1918 р. − 

25 серпня 

1918 р. 

44  
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1 

Шкільно-просвітня управа 
 

1 2 3 4 5 6 

246  Списки співробітників управи а 

Головної книжної комори, 

проекти штатів головного 

складу управи, відомість на 

виплату пенсії працівникам 

кіоску на ст. Київ 

23 вересня 

1918 р. − 

3 січня 

1919 р. 

35  

 

Шкільно-технічний відділ 
 

1 2 3 4 5 6 

247  Тимчасове положення про 

управління культурно-

просвітніми установами 

Єкатерининської залізниці, план 

загального навчання дітей 

службовців залізниці, карта-

схема сітки навчальних закладів 

залізниці 

[Не раніше 

20 грудня 

1912 р.] 

91  

248  Звіт директора Конотопської 

середньої технічної школи, 

вимогова відомість на виплату 

утримання працівників школи 

за листопад 1918 р., штати 

загальноосвітніх шкіл на 

шляхах України 

8 листопада 

1918 р. − 

12 листопада 

1918 р. 

5  

 

Кіосковий відділ 
 

1 2 3 4 5 6 

249  Листування про надіслання та 

продаж газет, книжок та 

журналів 

25 травня 

1918 р. − 

24 вересня 

1918 р. 

15  

250 56 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Бердянськ про надіслання 

газет, журналів та книг 

5 вересня 

1918 р. − 

26 грудня 

1918 р. 

9  

251 37 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Біла Церква про 

надіслання часописів та газет, 

акти передачі преси кіоску 

19 серпня 

1918 р. − 

15 листопада 

1918 р. 

13  
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2 

1 2 3 4 5 6 

252 57 Листування з експедицію на 

ст. Київ та завідувачем кіоску на 

ст. Білгород про надіслання 

газет, відомості кіоску 

4 вересня 

1918 р. − 

22 листопада 

1918 р. 

6  

253 47 Листування з експедицією на 

ст. Київ та завідувачем складу 

Культурно-просвітньої управи 

про надіслання журналів і газет 

для кіоску на ст. Бірзула 

7 червня 

1918 р. − 

8 листопада 

1918 р. 

6  

254 36 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Бобринські, експедицією 

Культурно-просвітньої управи 

про надіслання газет та книг 

30 серпня 

1918 р. − 

20 листопада 

1918 р. 

11  

255 60 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Верховцеве, складом та 

експедицією Культурно-

просвітньої управи про 

надіслання книг, газет та 

листівок; відомість кіоску 

31 серпня 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р. 

19  

256 65 Лист та заява завідувача кіоску 

на ст. Вечірній кут до відділу 

про надіслання газет та 

часописів до кіоску 

7 листопада 

1918 р. − 

23 грудня 

1918 р. 

2  

257 89 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Волноваха про надіслання 

газет; корінці накладних та 

відомість кіоску 

20 вересня 

1918 р. − 

27 грудня 

1918 р. 

11  

258 48 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Волочиськ про надіслання 

газет 

2 травня 

1918 р. − 

25 листопада 

1918 р.  

10  

259 58 Листування з завідувачами 

Харківської та Київської 

експедицій, кіоском на 

ст. Дебальцеве про надіслання 

газет; відомості кіоску 

2 вересня 

1918 р. − 

11 листопада 

1918 р. 

14  

260 75 Листування з завідувачами 

експедицій на станціях у Києві 

та Харкові, кіоском на 

ст. Джанкой про надіслання 

газет; відомості кіоску 

15 вересня 

1918 р. − 

3 січня 

1919 р. 

9  
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261 63 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Довгінцеве про надіслання 

газет; відомості кіоску 

28 серпня 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р. 

8  

262 77 Листування з завідувачем 

складу Культурно-просвітньої 

управи про надіслання газет 

кіоску на ст. Долинська, 

відомість кіоску 

18 серпня 

1918 р. − 

3 січня 

1919 р. 

6  

263 35 Листування з експедицією 

ст. Київ, складом Культурно-

просвітньої управи, завідуючим 

кіоском в Єлизаветграді про 

надіслання газет та книг. 

9 вересня 

1918 р. − 

21 січня 

1919 р. 

14  

264 59 Листування з завідувачем 

складу Культурно-просвітньої 

управи, експедицією ст. Київ 

про надіслання газет і журналів 

в кіоск на ст. Єнакієве, 

відомості кіоску. 

2 вересня 

1918 р. − 

26 жовтня 

1918 р. 

6  

265 33 Листування з завідувачами 

експедицій, завідувачем кіоску 

на ст. Жмеринка про надіслання 

журналів та газет, конфіскацію 

літератури кіоску, відомості 

кіоску. 

8 травня 

1918 р. − 

28 грудня 

1918 р. 

18  

266 55 Листування з експедиціями у 

Києві та Харкові, завідувачем 

кіоску на ст. Катеринослав про 

надіслання газет, відомості 

кіоску 

9 вересня 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р.  

30  

267 85 Листування з експедиціями у 

Харкові та Києві про надіслання 

часописів на ст. Керч 

24 вересня 

1918 р. − 

16 січня 

1919 р. 

9  

268 44 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Ківерці про надіслання 

газет 

22 травня 

1918 р. − 

14 листопада 

1918 р. 

10  

269 34 Листування з експедицією на 

ст. Київ, кіоском на ст. Козятин 

про надіслання газет, освітлення 

кіоску 

3 жовтня 

1918 р. − 

21 січня 

1919 р. 

14  
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270 52 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Краматорськ про надіслання 

газет та журналів, відомості 

кіоску. 

12 вересня 

1918 р. − 

19 листопада 

1918 р. 

16  

271 53 Листування з завідувачами 

експедиції на ст. Київ та кіоску 

на ст.  Кривий Ріг про 

надіслання і перевезення 

журналів, газет, відомість 

кіоску, анкети експедиції. 

21 серпня 

1918 р. − 

20 листопада 

1918 р. 

8  

272 103 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Лунінець про надіслання 

газет та журналів, відомість 

кіоску. 

2 вересня 

1918 р. − 

25 грудня 

1918 р. 

10  

273 51 Листування з завідувачем 

кіоском на ст. Маріуполь про 

надіслання газет, відомість 

кіоску. 

2 вересня 

1918 р. − 

28 грудня 

1918 р. 

10  

274 42 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Могилів-Подільськ про 

надіслання газет та журналів. 

1 жовтня 

1918 р. − 

6 листопада 

1918 р. 

9  

275 54 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Нікополь про надіслання 

газет та журналів. 

2 вересня 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р. 

7  

276 49 Листування з експедицією на 

ст. Київ, складом Культурно-

просвітньої управи завідувачем 

кіоску на ст. Олександрівськ 

про надіслання газет. 

27 серпня 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р. 

15  

277 38 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Радзивилів про надіслання та 

перевезення газет, повернення 

грошей Культурно-просвітній 

управі. 

1 липня 

1918 р. − 

11 жовтня 

1918 р.  

12  

278 46 Листування з експедицією на 

ст. Київ, завідувачем кіоску на 

ст. Роздельная про надіслання 

газет, опалення кіоску. 

19 квітня 

1918 р. − 

11 листопада 

1918 р. 

8  
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279 43 Листування з експедицією на 

ст. Київ та завідувачем кіоску на 

ст. Сарни про надіслання газет 

та часописів. 

2 вересня 

1918 р. − 

16 січня 

1919 р. 

5  

280 97 Листування з експедицією на 

ст. Київ, кіоском на 

ст. Синельникове про 

надіслання газет. 

6 листопада 

1918 р. − 

18 січня 

1919 р. 

6  

281 61 Листування з завідувачем кіоску 

на ст. Чаплине про надіслання 

газет, журналів та бланків, 

відомості кіоску. 

2 вересня 

1918 р. − 

25 грудня 

1918 р. 

8  

282 39 Листування з начальником 

Управління служби руху 

Правобережної залізниці про 

забезпечення паливом кіоску на 

ст. Черкаси, доповідна записка 

завідувача кіоску та відомість 

кіоску. 

18 вересня 

1918 р. − 

13 листопада 

1918 р. 

4  

283 40 Лист відділу позашкільної 

освіти Культурно-просвітньої 

управи та прохання помічника 

начальника ст. Михайлінка про 

відкриття кіоску на ст. Чуднів-

Волинський. 

9 серпня 

1918 р. − 

17 серпня 

1918 р. 

2  

284 45 Листування з кіоском на 

ст. Шепетівка, складом 

Культурно-просвітньої управи 

про надіслання газет кіоску. 

3 жовтня 

1918 р. − 

3 березня 

1919 р. 

4  

285  Листування відділу з 

експедицією на ст. Харків, 

завідувачами кіосків, 

начальниками залізниць та ін. 

посадовцями про перевезення 

газет і журналів, фінансові 

розрахунки; прохання про 

надіслання літератури. 

23 травня 

1918 р. − 

22 лютого 

1919 р. 

32  

286 3 Листування з редакціями газет 

та інформаційним відділом МШ 

про надіслання їхніх видань для 

продажу у кіосках МШ, 

фінансові розрахунки. 

28 травня 

1918 р. − 

20 травня 

1919 р. 

27  
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287  Листування з залізницями УД та 

ін. установами про фінансові 

розрахунки за продаж газет та 

журналів, відомість продажів 

часописів, фінансові звіти 

кіосків, акт ревізій кіоску на 

ст. Жмеринка. 

28 травня 

1918 р. − 

19 лютого 

1919 р. 

33  

 

 

Управління робіт з вироблення та виконання плану забудови вільних 

земель в районі Києва та його передмістя 
 

1 2 3 4 5 6 

288  Закони, доповідь та листування 

про забудову передмістя Києва 

та допомогу мешканцям 

Звіринця; рахунки, акти, 

розписки 

21 жовтня 

1918 р. − 

28 грудня 

1919 р. 

158  

289  Бюджетна відомість Київського 

відділу КОВШ на 1918 р. 

 7  

  Санітарна управа    

290  Листи Полтавського відділу 

Інвалідного дому для 

залізничників до МШ про 

надання безкоштовних 

залізничних квитків для 

інвалідів; службові квитки 

20 лютого 

1917 р. − 

11 листопада 

1918 р. 

7  

291  Старий опис № 1  16  
 






