ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКЕ РАЙОННЕ
УПРАВЛІННЯ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ (1920-1921)
НИЖНЬОДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКИЙ ЛІНІЙНИЙ ВІДДІЛ (1921-1923)

НИЖНЬОДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКЕ ДЕРЖАВНЕ ПАРОПЛАВСТВО (з 1923)

ПРИСТАНЬ КАХОВКА
м. Каховка
Дніпровського повіту
Херсонської
з 1921 р. – Миколаївської
з 1922 р. – Одеської губернії
з 1923 р. – Херсонського округу
Одеської губернії
з 1925 р. – Херсонського округу
УСРР

ФОНД № Р - 1156
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1920 -1926 роки

Передмова
до опису № 1 фонду Р-1156
Пристань Каховка
Пристань Каховка підпорядковувалась
Нижньодніпровсько-Бузькому
районному управлінню водного транспорту Народного комісаріату шляхів
сполучення РСФРР. В липні-серпні 1921 р. управління було реорганізовано в
Нижньодніпровсько-Бузький лінійний відділ Південного округу шляхів сполучення
Наркомату шляхів сполучення УСРР, в 1923 р. реформовано в НижньодніпровськоБузьке державне пароплавство Наркомату шляхів сполучення УСРР. Пристань
займалась вантажно-пасажирськими перевезеннями. В 1924 р. ії штат складав 10
працівників1.
Документи фонду надійшли на державне зберігання в 1928 р. Серед них:
положення, накази, циркуляри Нижньодніпровсько-Бузького лінійного відділу та
державного пароплавства, відомості, листування про рух суден, вантажообіг по
пристані, акти обстеження суден, документи (накази, відомості, списки,
посвідчення) з особового складу.
В 2020 р. опис було удосконалено: уточнено заголовки та крайні дати
справ. В підсумку фонд складається з 26 справ за 1920-1926 роки. Справи
систематизовано за хронологічним принципом, в межах року – за важливістю
документів.
Головний спеціаліст
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О.М. Крючкова

Державний архів Херсонської області (ДАХО), ф. Р-1156, оп.1, спр. 17, арк. 55.

ПРИСТАНЬ КАХОВКА
НИЖНЬО-ДНІПРОВСЬКО-БУЗЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО ПАРОПЛАВСТВА
ФОНД № Р-1156
ОПИС № 1
справ постійного зберігання
за 1920-1926 роки
№
з/п
1

Заголовки справ

Крайні дати

2

3

Кількість
Примітки
аркушів
4

1920 рік
1.

Відомості на видачу зарплати
працівникам

січень
грудень 1920 р.

27

1921 рік
2.

Протокол засідання 1-ої дільничної 21 жовтня
конференції
Херсонської
дільниці 08 листопада 1921 р.
Нижньодніпровсько-Бузького лінійного
відділу; списки працівників; відомості
на видачу зарплати працівникам

159

3.

Зведення,
листування
з 01 вересня
експлуатаційною
службою 30 вересня 1921 р.
Нижньодніпровсько-Бузького лінійного
відділу про рух суден, перевезення
вантажів

46

4.

Те саме

07 вересня
21 грудня 1921 р.

65

5.

Зведення про стан суден по
Каховському району

16 квітня
21 вересня 1921 р.

6

6.

Акти обстеження суден (катер Хвиля,
берліна № 82 (кол. власник Габер))

07 березня
14 травня 1921 р.

7

7.

Листування
з
експлуатаційною 12 вересня
службою Нижньодніпровсько-Бузького 12 листопада 1921 р.
лінійного відділу, капітанами суден про
перевезення вантажів

118

8.

Те саме

38

26 січня
21 липня 1921 р.

5

9.

Документи (довідки, посвідчення,
списки, листування) з особового складу

16 вересня
27 грудня 1921 р.

94

10.

Щомісячні реєстраційні відомості
працівників

16 січня 1921 р.
09 серпня 1922 р.

20

11.

Те саме

25 квітня
05 серпня 1921 р.

18

12.

Відомості на видачу зарплати
працівникам

27 травня
31 жовтня 1921 р.

34

1923 рік
13.

Циркуляри НижньодніпровськоБузького лінійного відділу, листування
з ним про форми фінансової звітності,
пільги і тарифи на пасажирські
перевезення, рух вантажів

27 січня
25 грудня 1923 р.

237

є документи
за 1922 рік

14.

Зведення,
листування
з 05 січня
експлуатаційною
службою 26 грудня 1923 р.
Нижньодніпровсько-Бузького лінійного
відділу про рух суден, вантажообіг по
пристані, розклад пасажирських рейсів
на
Дніпрі
та
Південнім
Бузі;
посвідчення працівників

332

є документи
за 1922 рік

15.

Листування з правлінням, службами
02 січня
Нижньодніпровсько-Бузького лінійного 27 грудня 1923 р.
відділу про облік військовозобов’язаних
працівників, реєстрацію перевезень,
фінансову звітність; документи (списки,
посвідчення, заяви) з особового складу

291

16.

Відомості на видачу зарплати
працівникам

77

січень
грудень 1923 р.
1924 рік

17.

Накази по НижньодніпровськоБузькому держпароплавству

21 березня
19 жовтня 1924 р.

21

18.

Циркуляри НижньодніпровськоБузького держпароплавства, листування
з правлінням про порядок прийому на
службу, штатний розпис, форми
фінансової звітності

16 лютого
24 грудня 1924 р.

73

19.

Відомості про рух суден та вантажообіг
по пристані

05 січня
27 грудня 1924 р.

197

20.

Акти обстеження суден, проведення 19 лютого
вантажно-розвантажувальних робіт
23 грудня 1924 р.

118

21.

Відомості на видачу зарплати
працівникам

22

січень
грудень 1924 р.
1925 рік

22.

Накази, циркуляри по
Нижньодніпровсько-Бузькому
держпароплавству

14 січня
31 грудня 1925 р.

175

23.

Листування з правлінням
держпароплавства про пасажирські та
вантажні перевезення, облаштування
пристані в с. Горностаївка, надання
звітності

09 січня
30 грудня 1925 р.

393

24.

Документи (зведення, акти, наряди,
листування) про перевезення вантажів

01 січня
18 грудня 1925 р.

333

25.

Документи (накази, списки,
посвідчення) з особового складу

14 січня
31 грудня 1925 р.

125

1926 рік
26.

Зведення, листування з відділеннями
Нижньодніпровсько-Бузького
держпароплавства, фінансовими
установами про перевезення вантажів;
документи (довідки, списки,
посвідченя) з особового складу

02 січня
29 грудня 1926 р.

230

До опису внесено 26 (двадцять шість) справ з № 1 по № 26.
Головний спеціаліст

О.М. Крючкова

