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ПЕРЕДМОВА
У 1884 р. в Російській імперії утворено Головне управління пошт та
телеграфів, що входило до складу Міністерства внутрішніх справ. Законом від
28 травня 1885 р. територію імперії було розділено на 11 поштово-телеграфних
округів. Управління Київського поштово-телеграфного округу здійснювало
обслуговування поштово-телеграфних установ Київської, Волинської, а з 1904 р.
Чернігівської губерній, займалося розбудовою мережі поштово-телеграфних
закладів. З 1917 р. Управління Київського поштово-телеграфного округу
підпорядковувалося Міністерству пошт і телеграфів Тимчасового уряду, а у роки
Української революції – різним міністерствам Української Народної Республіки,
Української

Держави,

Української

Соціалістичної

Радянської

Республіки,

Збройним силам півдня Росії.
Діяльність Управління Київського поштово-телеграфного округу припинена
на підставі декрету РНК УСРР від 17 квітня 1919 р. Натомість було створено
Київське губернське поштово-телеграфне управління на чолі з комісаром, а також
окремі Волинське (м. Житомир) і Чернігівське губернські управління.
В 1944 р. фонд 696 передано до ЦДІА УРСР у м. Києві з колишнього
Київського обласного історичного архіву 1.
Документи опису 1 фонду 696 хронологічно охоплюють 1894–1921 рр.
Територіально охоплені населені пункти Волинської, Київської та Чернігівської
губерній.
Опис містить документи про відкриття поштових установ у різних населених
пунктах, оренду будинків для поштових установ, перетворення поштових відділень
на поштово-телеграфні, прокладання телеграфних мереж, встановлення поштових
скриньок,

відкриття

ощадних

кас

при

поштово-телеграфних

відділеннях;

будівництво приміщень пошти на залізничному вокзалі в Києві; циркуляри і
накази начальника Київського поштово-телеграфного округу щодо роботи пошт,
доставки кореспонденції, порядку міжнародних поштових відправлень тощо; угоди
з підрядниками на утримання кінних поштових станцій та матеріали ревізій їх
1
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діяльності; документи про забезпечення службовців квартирами, пенсіями,
зимовим одягом, їдальнями; організацію господарства і забезпечення меблями
поштово-телеграфних відділень; відкриття курсів іноземних мов; проведення
електричного освітлення в установах; включення приватних залізниць до поштової
мережі та залучення їх до перевезення пошти; підготовка списку абонентів
Київської телефонної мережі; документи про відрядження поштово-телеграфних
службовців на фронти Першої світової війни, організація роботи пошти в районі
театру воєнних дій, обслуговування діючої армії, евакуація поштово-телеграфних
відділень.
Опис складають справи про службу поштово-телеграфних службовців у
“Вільному козацтві”; циркуляри (обіжники) Української Народної Республіки,
Української Держави, Народного Комісаріату пошт і телеграфів на Україні,
Української Соціалістичної Радянської Республіки та Збройних Сил Півдня Росії
про роботу і матеріальне забезпечення поштових працівників; справи про
українізацію пошти і телеграфу; документи про участь поштово-телеграфних
службовців у повстанні проти гетьмана; поштове обслуговування Червоної Армії.
Інвентарний опис фонду було складено у 1955 р. з використанням діловодних
заголовків, що недостатньо розкривали зміст документів, написано від руки
чорнилом, що з часом майже вицвіло; крайні дати документів визначено неточно.
Справи в опису було впорядковано за хронологічним принципом, з використанням
валової нумерації.
У 2015–2016 рр. проведено науково-технічне удосконалення опису фонду.
У процесі роботи уточнено та переукладено заголовки справ, визначено та
уточнено крайні дати документів.
Опис містить такі описові статті: перша графа – порядковий номер; друга
графа – діловодний номер; третя графа – заголовок справи; четверта графа – крайні
дати; п’ята графа – кількість аркушів; шоста графа – примітки.
Завідувач сектору довідкового апарату
відділу ДАОД

О. С. Кузьмук
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
голл.

–

голландська мова

губ.

–

губернія

ЗСПР

–

Збройні сили Півдня Росії

м.

–

місто

м-ко

–

містечко

пов.

–

повіт

пос.

–

посад

с.

–

село

сел.

–

селище

сл.

–

слобода

ст.

–

станція

УД

–

Українська держава

УНР

–

Українська Народна Республіка

УСРР

–

Українська Соціалістична Радянська Республіка

фр.

–

французька мова

хут.

–

хутір
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

1

Справа про виділення приміщення для
поштового відділення у м-ку Святськ
Суразького пов. Чернігівської губ.

28 липня 1887 р. –
23 жовтня 1901 р.

16

2

Справа про доставку пошти з
м-ка Таганча Канівського пов.
Київської губ. на залізничну
ст. Таганча

26 квітня 1888 р. –
27 лютого 1915 р.

30

3

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Митьківка
Новозибківського пов.
Чернігівської губ.

31 січня 1899 р. –
09 березня 1915 р.

145

4

Справа про влаштування телеграфу
при поштовому відділенні у
м-ку Седнів Чернігівського пов. і губ.

28 травня 1892 р. –
20 червня 1907 р.

120

5

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфну
контору в с. Фундукліївка
Чигиринського пов. Київської губ.

09 червня 1894 р. –
06 січня 1895 р.

20

6

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Янушпіль Житомирського пов.
Волинської губ.

13 вересня –
17 грудня 1894 р.

16

7

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Ємільчине НовоградВолинського пов. Волинської губ.

13 вересня 1894 р.–
06 лютого 1897 р.

25

8

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у сл. Фасова
Київського пов. і губ.

18 жовтня 1894 р. –
17 березня 1895 р.

21

9

Справа про оренду у поміщика
20 травня 1894 р. –
Мазаракі Ф. В. будинку для поштово09 жовтня 1920 р.
телеграфного відділення у с. Зарудинці
Бердичівського пов. Київської губ.

314

10

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Самгородок Бердичівського пов.
Київської губ.

16

26 листопада
1894 р. –
24 січня 1895 р.

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

18 квітня 1895 р. –
16 жовтня 1916 р.

Кількість
аркушів

11

Справа про відкриття поштовотелеграфних відділень у м-ку Тучин
та с. Шубків Рівненського пов.
Волинської губ.

12

Справа про перетворення допоміжного 23 січня 1895 р. –
телеграфного закладу у с. Вишеньки
19 травня 1910 р.
Чернігівської губ. на урядове
телеграфне відділення

62

13

Справа про відкриття телеграфу при
поштовому відділенні у м-ку Торчин
Луцького пов. Волинської губ.

36

14

Справа про перетворення телеграфного 10 листопада
відділення на поштово-телеграфне в
1895 р. –
с. Хутір Михайлівський
02 травня 1912 р.
Глухівського пов. Чернігівської губ.

262

15

Справа про оренду у купця
14 лютого 1895 р. –
Міхельсона Ф. будинку для розміщення 15 вересня 1911 р.
Центральної телеграфної контори в
м. Києві

480

16

Справа про оптимізацію поштового
сполучення між містами Київ та
Житомир

15 квітня 1895 р. –
02 грудня 1917 р.

85

17

Справа про підряд на перевезення
пошти між містечками Заславль і
Білогородка Заславського пов.
Волинської губ.

22 січня 1896 р. –
05 липня 1902 р.

59

18

Справа про відкриття поштового
13 лютого 1896 р. –
відділення на пароплавній пристані в
31 липня 1902 р.
приміщенні поштової станції на Подолі
в м. Києві

70

19

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у передмісті
м. Києва Шулявка

11 вересня 1896 р. –
04 лютого 1899 р.

12

20

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Рокитне
Овручського пов. Волинської губ.

15 червня 1896 р. –
15 березня 1901 р.

201

21

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
с. Зарудинці Бердичівського пов.
Київської губ.

23 жовтня 1896 р. –
02 січня 1897 р.

25

16 липня 1895 р. –
20 жовтня 1898 р.

580

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

22

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Порицьк ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

17 червня 1896 р. –
30 листопада 1897 р.

41

23

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
с. Гоща Рівненського пов.
Волинської губ.

13 серпня 1896 р. –
02 березня 1897 р.

28

24

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфну
контору у м-ку Волочиськ
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

15 червня –
22 жовтня 1896 р.

30

25

Справа про організацію додаткової
кінної пошти з м-ка Березне
Рівненського пов. Волинської губ. на
ст. Вовча Поліської залізниці

05 листопада
1896 р. –
27 липня 1899 р.

8

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м-ку Нова
Чортория Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

24 травня 1897 р. –
24 травня 1900 р.

80

Справа про ремонт і перепланування
залізничного поштового відділення в
м. Фастів Васильківського пов.
Київської губ.

17 квітня 1897 р. –
27 травня 1900 р.

50

26

27

28

29

30

Справа про перетворення поштового
11 вересня 1897 р. –
відділення на поштово-телеграфну
19 вересня 1900 р.
контору в с. Попільня Сквирського пов.
Київської губ.; прохання чеської
громади с. Вовковиї Дубенського пов.
Волинської губ. про відкриття
поштово-телеграфного відділення
Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне на
ст. Христинівка Уманського пов.
Київської губ.

10 вересня 1897 р. –
23 червня 1898 р.

Справа про перетворення поштових
28 лютого 1897 р. –
відділень на поштово-телеграфні в
19 червня 1898 р.
м-ку Остропіль Новоград-Волинського
пов. Волинської губ. і на ст. Боярка
Київського пов. і губ.

32

27

51

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Мошни Черкаського пов.
Київської губ.

25 лютого –
20 вересня 1897 р.

33

32

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Млинів Дубенського пов.
Волинської губ.

28 травня –
11 вересня 1898 р.

19

33

Справа про перетворення поштових
відділень на поштово-телеграфні в
містечках Гостомель, Димер
Київського пов. та Горностайпіль,
Дитятки, Чорнобиль, Іванків, Малин
Радомишльського пов. Київської губ.

15 травня 1897 р. –
08 березня 1898 р.

118

34

Справа про організацію руху кінної
пошти з м-ка Любар через м-ко Нова
Чортория до залізничної ст. Печанівка
Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

серпень 1897 р. –
26 жовтня 1918 р.

40

35

Справа про організацію руху кінної
пошти з м. Рівне через с. Шубків до
м-ка Тучин, з м-ка Тучин до с. Гоща
Рівненського пов. Волинської губ.

10 травня 1897 р. –
18 травня 1916 р.

36

36

Справа про оренду у міщанина
Левіна Ш. будинку для розміщення
поштово-телеграфної контори в
м-ку Конотоп Чернігівської губ.

31 грудня 1897 р. –
10 вересня 1909 р.

322

37

Справа про відкриття поштово19 лютого 1898 р. –
телеграфного відділення у м-ку Лабунь 21 лютого 1909 р.
Заславського пов. Волинської губ.

127

38

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Олевськ Овручського пов.
Волинської губ.

26 жовтня 1898 р. –
18 липня 1909 р.

437

39

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Стольне Сосницького пов.
Чернігівської губ.

28 листопада
1898 р. –
21 червня 1905 р.

170

40

Справа про переведення поштового
відділення з с. Троцьке в с. Насташка
Васильківського пов. Київської губ.

15 жовтня 1898 р. –
07 липня 1904 р.

97

31

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

41

Справа про перетворення поштових
26 вересня 1898 р. –
відділень на поштово-телеграфні в
26 січня 1899 р.
м. Клевань Рівненського пов. і с. Рудня
Житомирського пов. Волинської губ.

22

41 а

Справа про найм будинку для
02 лютого 1898 р. –
розміщення поштово-телеграфного
20 червня 1918 р.
відділення м-ка Тучин Рівненського пов.
Волинської губ.

22

42

Справа про оренду будинку у міщанки
Варшавської Г. для розміщення
поштово-телеграфної контори в
м. Умань Київської губ.

19 жовтня 1898 р. –
29 грудня 1909 р.

565

43

Справа про проведення телеграфної
лінії від м-ка Колки через села Рудня,
Тростянець, Суск і м. Рожище до
залізничної ст. Рожище Луцького пов.
Волинської губ.

30 квітня 1898 р. –
29 грудня 1899 р.

22

44

Справа про початок приймання
13 листопада
міжнародних телеграм у поштово1899 р. –
телеграфному відділенні с. Вишгородок 18 січня 1900 р.
Кременецького пов. Волинської губ.

11

45

Справа про початок приймання
міжнародних телеграм у поштовотелеграфному відділенні м-ка Нова
Чортория Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

10 грудня –
24 грудня 1899 р.

6

46

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Устилуг ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

29 грудня 1898 р. –
23 червня 1899 р.

40

47

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Гурівщина Київського пов. і губ.

25 лютого –
11 грудня 1899 р.

42

48

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Олика Луцького пов.
Волинської губ.

15 травня –
11 листопада 1899 р.

26

49

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Дубова Уманського пов.
Київської губ.

15 травня 1899 р. –
31 жовтня 1900 р.

26

Примітки
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50

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
с. Іскорость Овруцького пов.
Волинської губ.

25 жовтня 1899 р. –
01 жовтня 1900 р.

30

51

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Кам’янка Черкаського пов.
Київської губ.

04 жовтня –
26 грудня 1899 р.

31

52

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Рожище Луцького пов.
Волинської губ.

15 травня –
14 листопада 1899 р.

23

53

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Микільська Слобідка
Остерського пов. Чернігівської губ.

28 лютого 1899 р. –
10 листопада 1903 р.

61

54

Справа про організацію руху кінної
пошти з м. Межиріч до с. Гоща
Рівненського пов. Волинської губ.

12 серпня 1899 р. –
06 травня 1917 р.

25

55

Справа про оренду будинку у купця
11 лютого 1899 р. –
Попінако І. для розміщення поштово04 вересня 1909 р.
телеграфного відділення в м-ку Погар
Стародубського пов. Чернігівської губ.

43

56

Справа про оренду у Чернова М.
приміщень для розміщення квартир
службовців поштово-телеграфної
контори в м. Ніжин Чернігівської губ.

13 листопада 1899 р.
– 20 січня 1912 р.

100

57

Справа про запровадження нового
штатного розпису Управління
Київського поштово-телеграфного
округу

12 червня –
07 грудня 1900 р.

9

58

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне на
ст. Чемер Козелецького пов.
Чернігівської губ.

10 жовтня 1900 р. –
09 червня 1911 р.

56

59

Справа про продовження контракту
оренди будинку для поштовотелеграфного відділення у м-ку Нова
Чортория Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

21 квітня –
27 жовтня 1900 р.

45

Примітки

11
№№
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60

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Махнівка Бердичівського пов.
Київської губ.

10 липня 1900 р. –
18 листопада 1906 р.

43

61

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Козин Канівського пов.
Київської губ.

17 вересня 1900 р. –
17 березня 1901 р.

23

62

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Ружин Сквирського пов.
Київської губ.

16 серпня 1900 р. –
10 березня 1901 р.

33

63

Справа про переведення поштово28 вересня 1900 р. –
телеграфного відділення з с. Дитятки
26 січня 1921 р.
до с. Карпилівка Радомишльського пов.
Київської губ.

130

64

Справа про встановлення поштових
скриньок у різних населених пунктах
Київського поштово-телеграфного
округу

11 вересня 1900 р. –
12 грудня 1909 р.

672

Справа про ревізії поштовотелеграфних закладів Київського
поштово-телеграфного округу

28 вересня 1900 р. –
26 лютого 1919 р.

315

65

66

67

68

69

70

Справа про підпорядкування поштових 17–28 лютого
відділень залізничних станцій
1901 р.
Здолбунів і Козятин Управлінню
IV відділу перевезення пошти

7

Справа про стягнення квартирного
податку зі службовців Управління
Київського поштово-телеграфного
округу

19 лютого 1901 р. –
22 лютого 1906 р.

87

Справа про будівництво пошти і
центральної сортувальної поштової
контори біля нового залізничного
вокзалу в м. Києві

31 серпня 1901 р. –
07 травня 1912 р.

189

Справа про перетворення поштового
10 листопада 1901 р.
відділення на поштово-телеграфне в
– 02 жовтня 1912 р.
м-ку Староживотів Таращанського пов.
Київської губ.
Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Святськ Суразького пов.
Чернігівської губ.

23 жовтня 1901 р. –
27 травня 1916 р.

42

63

Примітки
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71

Справа про відкриття при поштовотелеграфних відділеннях ощадних кас

06 березня 1901 р. –
07 лютого 1903 р.

497

72

Справа про оренду у вдови Яковенко К. 06 вересня 1901 р. –
будинку для розміщення поштово24 грудня 1909 р.
телеграфного відділення в м-ку Березна
Чернігівського пов. і губ.

110

73

Справа про оренду у дворянки
Розкішної Є. будинку для розміщення
поштово-телеграфної контори в
м. Стародуб Чернігівської губ.

15 лютого 1901 р. –
22 червня 1909 р.

302

74

Справа про оренду приміщень для
розміщення квартир службовців
поштово-телеграфного відділення на
ст. Христинівка Уманського пов.
Київської губ.

25 липня 1901 р. –
27 вересня 1908 р.

56

75

Звіти і рапорти про організацію роботи 08 жовтня 1901 р. –
поштово-телеграфних відділень
18 грудня 1916 р.
Київського поштово-телеграфного
округу

76

78

79

80

81

82

517

Справа про затвердження нового
штатного розпису службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

07 лютого 1902 р.

15

Справа про початок приймання
міжнародних телеграм у поштовотелеграфних відділеннях Київського
поштово-телеграфного округу

07 січня 1902 р. –
01 квітня 1913 р.

510

Справа про початок приймання
внутрішніх телеграм у поштовому
відділенні с. Довжик
Чернігівського пов. і губ.

28 серпня –
24 жовтня 1902 р.

14

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Мельниця Ковельського пов.
Волинської губ.

19 липня 1902 р. –
29 липня 1909 р.

43

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Степань Рівненського пов.
Волинської губ.

27 вересня 1902 р. –
14 серпня 1909 р.

119

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Ратне Ковельського пов.
Волинської губ.

29 жовтня 1902 р. –
02 листопада 1912 р.

30

Примітки
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83

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Буки Уманського пов.
Київської губ.

30 листопада 1902 р.
– 24 листопада
1906 р.

44

84

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Рафалівка Луцького пов.
Волинської губ.

01 листопада 1902 р.
– 13 червня 1914 р.

154

85

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Деражне Рівненського пов.
Волинської губ.

16 серпня 1902 р. –
15 вересня 1906 р.

172

86

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Кам’яно-Каширськ
Ковельського пов. Волинської губ.

30 березня 1902 р. –
15 вересня 1906 р.

21

87

Справа про оренду у дворянина
Жили М. будинку для розміщення
поштового відділення в м-ку Кобижча
Козелецького пов. Чернігівської губ.

21 грудня 1902 р. –
24 лютого 1911 р.

51

88

Справа про оренду будинку для
12 жовтня 1902 р. –
розміщення поштово-телеграфного
10 липня 1908 р.
відділення у м-ку Добрянка
Городнянського пов. Чернігівської губ.

117

89

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфної
контори в м-ку Почеп
Мглинського пов. Чернігівської губ.

03 вересня 1902 р. –
07 серпня 1908 р.

101

90

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфної
контори в м-ку Ржищів
Київського пов. і губ.

04 січня 1902 р. –
23 лютого 1913 р.

295

91

Справа про влаштування їдальні для
службовців Київської поштової
контори

22 травня 1902 р. –
29 січня 1918 р.

203

92

Справа про підвищення класів
поштово-телеграфних установ і
внесення змін до штатного розпису
окремих закладів

28 лютого 1903 р. –
19 березня 1904 р.

17

Примітки
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93

Справа про закриття окремих поштових 13 березня 1903 р. –
станцій і скасування кінних поштових 17 лютого 1909 р.
трактів, що втратили значення у зв’язку
з будівництвом залізниць у
Полтавській та Чернігівській губерніях

43

94

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
с. Передмістна Микільська Слобідка
Остерського пов. Чернігівської губ.

07 листопада –
18 грудня 1903 р.

29

95

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Погорільці Сосницького пов.
Чернігівської губ.

26 липня 1903 р. –
27 вересня 1904 р.

45

96

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Боромля Дубенського пов.
Волинської губ.

27 травня 1903 р. –
14 серпня 1914 р.

142

97

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
с. Кухарі Радомишльського пов.
Київської губ.

17 січня 1903 р. –
20 липня 1911 р.

162

98

Справа про перетворення поштової
контори на поштово-телеграфну в
м. Фастів Васильківського пов.
Київської губ.

13 червня –
16 липня 1903 р.

21

99

Справа про подовження терміну
12 березня 1903 р. –
функціонування поштово-телеграфного 13 вересня 1906 р.
відділення у м-ку Рогачів НовоградВолинського пов. Волинської губ.

79

100

Справа про відкриття поштового
відділення на залізничному вокзалі у
м. Конотоп Чернігівської губ.

17

101

Справа про організацію поштових
01 липня –
операцій на ст. Хоробичі
31 грудня 1903 р.
Городнянського пов. та ст. Узруй-Завод
Новгород-Сіверського пов.
Чернігівської губ.

13

102

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення в
м-ку Гоголів Остерського пов.
Чернігівської губ.

41

19 квітня 1903 р. –
17 березня 1904 р.

06 березня 1903 р. –
28 червня 1908 р.

Примітки

15
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

103

Справа про оренду у дворянина
10 березня 1903 р. –
Куриленка М. будинку для розміщення 17 липня 1908 р.
поштового відділення в
м. Монастирище Ніжинського пов.
Чернігівської губ.

62

104

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфної
контори в м. Жашків
Таращанського пов. Київської губ.

25 липня 1903 р. –
27 березня 1908 р.

192

105

Справа про організацію приймання і
видачі внутрішніх телеграм на
залізничних станціях і влаштування
з’єднувальних мереж між станціями та
місцевими поштово-телеграфними
закладами

07 листопада
1903 р. –
22 травня 1914 р.

185

106

Справа про зміну класів і штатного
20 січня –
розпису поштово-телеграфних закладів 11 червня 1904 р.

22

107

Справа про передачу поштово09 лютого –
телеграфних закладів Чернігівської губ. 30 листопада 1904 р.
з Полтавського поштово-телеграфного
округу у відання Київського поштовотелеграфного округу

126

108

Справа про встановлення поштових
скриньок у населених пунктах
Чернігівської губ.

30 січня 1904 р. –
19 березня 1907 р.

44

109

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
м-ку Варковичі Дубенського пов.
Волинської губ.

30 вересня 1904 р. –
07 листопада 1907 р.

52

110

Справа про перетворення поштових
відділень на поштово-телеграфні в
селах Гордіївка та Попова Гора
Суразького пов. Чернігівської губ.

16 вересня 1904 р. –
11 серпня 1910 р.

31

111

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне на
ст. Сарни Рівненського пов.
Волинської губ.

03 лютого –
10 квітня 1904 р.

21

112

Справа про переведення поштовотелеграфної контори з м. Волочиськ
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ. на залізничну
ст. Волочиськ

01 травня 1904 р. –
24 лютого 1906 р.

57

Примітки
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113

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Ушомир Житомирського пов.
Волинської губ.

15 липня 1904 р. –
01 серпня 1912 р.

124

114

Справа про відкриття поштово12 травня 1904 р. –
телеграфного відділення у м-ку Гринів 24 травня 1913 р.
Стародубського пов. Чернігівської губ.

56

115

Справа про відкриття поштово23 березня 1904 р. –
телеграфного відділення у с. Киселівка 06 жовтня 1914 р.
Звенигородського пов. Київської губ.

92

116

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м. Ольшана
Звенигородського пов. Київської губ.

21 січня 1904 р. –
09 жовтня 1909 р.

62

117

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфного
відділення у с. Рокитне
Овруцького пов. Волинської губ.

02 травня –
22 вересня 1904 р.

46

118

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфного
відділення у м-ку Дзюньків
Бердичівського пов. Київської губ.

15 травня –
13 вересня 1904 р.

25

119

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
с. Авдіївка Сосницького пов.
Чернігівської губ.

14 жовтня 1904 р. –
01 червня 1911 р.

76

120

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Борщагівка Сквирського пов.
Київської губ.

09 березня 1905 р. –
19 липня 1909 р.

25

121

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу

14 грудня 1906 р. –
31 грудня 1913 р.

79

122

Справа про відправку учнями Київської 07 березня 1906 р. –
центральної телеграфної контори
26 листопада 1908 р.
Олексієнком М. та Андрущенком Г.
фальшивого повідомлення про
грошовий поштовий переказ на
500 крб.

94

123

Справа про пограбування поштовотелеграфної контори у с. Деміївка
Київського пов. і губ.

43

18 лютого 1906 р. –
22 лютого 1911 р.

Примітки
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124

Справа про перетворення поштових
відділень на поштово-телеграфні в
с. Семиполки Остерського пов.,
с. Понурівка Стародубського пов.
Чернігівської губ. та с. П’ятигори
Таращанського пов.
Київської губ.

25 квітня –
13 грудня 1906 р.

13

125

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Вороніж Глухівського пов.
Чернігівської губ.

14 травня 1906 р. –
27 серпня 1908 р.

45

126

Справа про відкриття тимчасових
воєнно-практичних телеграфних
станцій в м. Києві на час проведення
таборових навчань

10 травня 1906 р. –
24 червня 1908 р.

66

127

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Кривин
Острозького пов. Волинської губ.

15 лютого 1906 р. –
07 липня 1914 р.

133

128

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Козацьке
Звенигородського пов. Київської губ.

01 листопада
1906 р. –
07 вересня 1916 р.

147

129

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Рижанівка Звенигородського пов.
Київської губ.

20 вересня 1906 р. –
29 серпня 1918 р.

235

130

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Демидівка Дубенського пов.
Волинської губ.

28 травня 1906 р. –
04 травня 1914 р.

93

131

Справа про переведення поштового
відділення з с. Авдіївка
Сосницького пов. у м-ко Понориця
Кролевецького пов. Чернігівської губ.

01 березня 1906 р. –
18 березня 1916 р.

169

132

Справа про відновлення кінних
поштових станцій у м. НовгородСіверський та с. Пирогівці НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

19 січня –
28 червня 1906 р.

19

133

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфного
відділення у м-ку Покотилів
Уманського пов. Київської губ.

07 листопада
1905 р. –
25 листопада 1911 р.

102

Примітки

18
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

134

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфного
відділення у м-ку Деражне
Рівненського пов. Волинської губ.

09 вересня 1906 р. –
20 грудня 1907 р.

21

135

Справа про вжиття додаткових заходів
щодо попереднього приймання,
сортування і доставки святкової
кореспонденції в м. Києві

26 березня 1906 р. –
29 квітня 1917 р.

154

135 а

136

137

138

139

140

141

142

143

Справа про відрядження благонадійних 05 червня –
поштово-телеграфних службовців на
21 липня 1906 р.
залізничні станції на випадок страйку
залізничних телеграфістів

64

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне в
с. Насташки Васильківського пов.
Київської губ.

17 лютого 1907 р. –
15 листопада 1917 р.

51

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Базар
Овруцького пов. Волинської губ.

15 листопада
1907 р.–
24 березня 1917 р.

107

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при
залізничній ст. Ольшаниця
Васильківського пов. Київської губ.

20 березня 1907 р. –
17 вересня 1913 р.

177

Справа про оренду будинку для
09 червня 1907 р. –
розміщення поштово-телеграфного
16 червня 1910 р.
відділення в м-ку Киселин ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.
Справа про зміни в розкладі поштових
перевезень з м-ка Радомишль
Київської губ. на залізничну ст. Ірша і
назад

25 травня 1907 р. –
11 квітня 1919 р.

Справа про організацію контролю за
20 грудня 1907 р. –
доставкою адресатам страхової і цінної 22 грудня 1916 р.
кореспонденції у Київському поштовотелеграфному окрузі

20

47

580

Справа про закупівлю теплого одягу
для поштових службовців Київського
поштово-телеграфного округу для
роботи в зимовий період

08 січня 1907 р. –
29 квітня 1909 р.

632

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

25 листопада
1908 р.–
17 грудня 1909 р.

650

Примітки

19
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Сновськ Городнянського пов.
Чернігівської губ.

27 вересня 1908 р. –
31 серпня 1909 р.

20

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Шацьк
Володимир-Волинського пов.
Волинської губ.

18 листопада
1908 р.–
03 липня 1914 р.

151

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Россава
Канівського пов. Київської губ.

17 вересня 1908 р. –
08 червня 1918 р.

7

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Марчишина Буда Глухівського пов.
Чернігівської губ.

11 березня 1908 р. –
27 березня 1917 р.

183

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Бабанка
Уманського пов. Київської губ.

15 березня 1908 р. –
10 червня 1914 р.

93

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
хут. Воздвиженськ Глухівського пов.
Чернігівської губ.

13 лютого 1908 р. –
21 березня 1909 р.

13

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Карапиші
Канівського пов. Київської губ.

03 вересня 1908 р. –
18 березня 1916 р.

24

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Розважів
Радомишльського пов. Київської губ.

30 липня 1908 р. –
05 жовтня 1918 р.

42

Справа про відкриття поштових
відділень на залізничних ст. Клесове
Рівненського пов. Волинської губ. і
ст. Буча Київського пов. і губ.

23 червня 1908 р. –
15 лютого 1909 р.

25

153

Справа про установлення скорочених
поштових операцій у с. Дзвінкове
Київського пов. і губ.

26 серпня 1908 р. –
28 жовтня 1913 р.

65

154

Справа про закриття кінної поштової
станції у с. Молодьків
Мглинського пов. Чернігівській губ.

08 грудня 1908 р. –
05 червня 1910 р.

34

155

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

29 травня 1908 р. –
04 січня 1911 р.

602

144

145

146

147

148

149

150

151

152

Примітки

20
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

156

Справа про виплату шляхового
04 січня 1909 р. –
постачання (добових) службовцям і
26 травня 1912 р.
стражникам, які супроводжують пошти

250

157

Справа про розширення мережі
поштових відділень у Волинській,
Київській і Чернігівській губерніях

15 березня –
12 червня 1909 р.

425

157 а

Справа про розширення мережі
поштових відділень у Волинській,
Київській і Чернігівській губерніях

06 березня 1909 р. –
25 квітня 1912 р.

228

158

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
м-ку Горошки Житомирського пов.
Волинської губ.

19 січня 1909 р. –
30 жовтня 1910 р.

65

159

Справа про приймання приватних
телеграм на залізничних станціях

24 серпня 1909 р. –
10 грудня 1918 р.

275

160

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м. Макіївка
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

21 березня 1909 р. –
29 жовтня 1914 р.

117

161

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Бишів
Київського пов. і губ.

24 березня 1909 р. –
03 липня 1914 р.

160

162

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
хут. Дубовязівка Конотопського пов.
Чернігівської губ.

04 квітня 1909 р. –
07 травня 1913 р.

58

163

Справа про відкриття поштово26 березня 1909 р. –
телеграфного відділення у с. Комарівка 19 травня 1915 р.
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

54

164

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Людвипіль
Рівненського пов. Волинської губ.

16 лютого 1907 р. –
11 серпня 1917 р.

165

165

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Грем’яч НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

23 березня 1909 р. –
12 серпня 1915 р.

207

166

Справа про відкриття поштового
відділення у м. Котельня
Житомирського пов. Волинської губ.

20 березня 1909 р. –
24 березня 1917 р.

156

Примітки

21
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

167

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Колодне
Кременецького пов. Волинської губ.

05 лютого 1909 р. –
24 липня 1915 р.

107

168

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Пшеничники Канівського пов.
Київської губ.

21 березня 1909 р. –
14 квітня 1921 р.

39

169

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Галиця
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

15 березня 1909 р. –
14 липня 1916 р.

115

170

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Бараші
Житомирського пов. Волинської губ.

21 березня 1909 р. –
01 грудня 1917 р.

212

171

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Купичів ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

28 березня 1909 р. –
10 січня 1915 р.

81

172

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Волошки” у м-ку Олександрія
Рівненського пов. Волинської губ.

22 березня 1909 р. –
26 квітня 1914 р.

45

173

Справа про відкриття поштового
22 березня 1909 р. –
відділення у м. Забір’я Суразького пов. 13 листопада 1914 р.
Чернігівської губ.

100

174

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м-ку НовоОлексинці Кременецького пов.
Волинської губ.

18 лютого 1909 р. –
19 липня 1918 р.

91

175

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м-ку Нові
Шепеличі Радомишльського пов.
Київської губ.

26 березня 1909 р. –
09 листопада 1918 р.

186

176

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Берездів НовоградВолинського пов. Волинської губ.

26 березня 1909 р. –
08 серпня 1914 р.

220

177

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Висоцьк
Рівненського пов. Волинської губ.

26 липня 1909 р. –
21 листопада 1916 р.

33

178

Справа про відкриття поштово20 січня 1909 р. –
телеграфного відділення під назвою
03 листопада 1914 р.
“Милорадовичі” у м. Нові Боровичі
Городнянського пов. Чернігівської губ.

110

Примітки

22
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

179

Справа про відкриття поштового
20 січня 1909 р. –
відділення у с. Яриловичі
01 вересня 1916 р.
Городнянського пов. Чернігівської губ.

10

180

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Микуличі ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

23 листопада
1909 р. –
30 грудня 1916 р.

18

181

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Виборне” у
м-ку Балабанівка Липовецького пов.
Київської губ.

31 березня 1909 р. –
31 грудня 1919 р.

23

182

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Стобихва
Ковельського пов. Волинської губ.

12 лютого 1909 р. –
30 грудня 1916 р.

35

183

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Хуторисько” у
м-ку Краснопіль Житомирського пов.
Волинської губ.

19 березня 1909 р. –
21 липня 1919 р.

34

184

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Холопків
Глухівського пов. Чернігівської губ.

22 березня 1909 р. –
09 липня 1918 р.

12

185

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Есмань
Глухівського пов. Чернігівської губ.

24 березня 1909 р. –
22 жовтня 1918 р.

20

186

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Уланське” у
с. Уланів Глухівського пов.
Чернігівської губ.

24 березня 1909 р. –
14 жовтня 1917 р.

23

187

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку П’ятка
Житомирського пов. Волинської губ.

17 березня 1909 р. –
19 березня 1916 р.

17

188

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Моринці
Звенигородського пов. Київської губ.

19 березня 1909 р. –
26 травня 1916 р.

16

189

Справа про відкриття поштово26 березня 1909 р. –
телеграфного відділення у с. Красятичі 08 березня 1921 р.
Радомишльського пов. Київської губ.

76

190

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Стави (Житостави)
Київського пов. і губ.

14

18 березня 1909 р. –
31 жовтня 1916 р.

Примітки

23
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

191

Справа про відкриття поштового
25 вересня 1909 р. –
відділення у с. Городець Луцького пов. 10 червня 1915 р.
Волинської губ.

73

192

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Матусів Черкаського пов.
Київської губ.

21 лютого 1909 р. –
31 травня 1914 р.

112

193

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Вернигородок” у м-ку Білопілля
Бердичівського пов. Київської губ.

20 березня 1909 р. –
30 травня 1919 р.

148

194

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Кульчини
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

04 лютого 1909 р. –
12 березня 1919 р.

127

195

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при
залізничній ст. Голендри
Бердичівського пов. Київської губ.

05 серпня 1909 р. –
20 липня 1913 р.

87

196

Справа про реорганізацію відділів і
штату Київської центральної поштової
контори

07 травня 1909 р. –
28 травня 1919 р.

34

197

Справа про відкриття поштових
відділень на залізничних станціях в
межах Київського поштовотелеграфного округу

15 листопада
1908 р. –
22 грудня 1912 р.

541

198

Справа про організацію адресної
доставки кореспонденції в с. Россава
Канівського пов. Київської губ.

14 жовтня 1909 р. –
26 січня 1913 р.

35

199

Справа про дозвіл поштово31 січня 1909 р. –
телеграфним закладам приймати
16 березня 1915 р.
рекомендовані листи за приватними
показовими книгами, виготовленими за
рахунок відправників

23

200

Справа про господарчі витрати
03 серпня 1909 р. –
поштово-телеграфних закладів згідно з 07 січня 1911 р.
кошторисом, затвердженим Головним
управлінням пошт і телеграфів на
1910 р. (закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, видача
добових, поточні витрати).
Т. 1

708

Примітки

24
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

201

Справа про господарчі витрати
23 листопада
поштово-телеграфних закладів згідно з 1910 р. –
кошторисом, затвердженим Головним 20 лютого 1911 р.
управлінням пошт і телеграфів на
1910 р. (закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, видача
добових, поточні витрати).
Т. 2

426

202

Справа про господарчі витрати
22 лютого –
поштово-телеграфних закладів згідно з 24 червня 1911 р.
кошторисом, затвердженим Головним
управлінням пошт і телеграфів на
1910 р. (закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, видача
добових, поточні витрати).
Т. 3

191

203

Справа про ремонт будівель колишньої 31 липня 1909 р. –
кінної поштової станції у м. Біла
19 липня 1916 р.
Церква Васильківського пов.
Київської губ.

190

204

Циркуляри начальника Київського
поштово-телеграфного округу

11 червня 1910 р. –
02 листопада 1913 р.

191

205

Справа про внесення змін до списку
місцевих поштово-телеграфних
закладів Київського поштовотелеграфного округу

05 травня 1910 р. –
11 травня 1911 р.

328

206

Справа про призначення службовців
поштово-телеграфних закладів для
супроводження пошти на залізничні
станції

08 жовтня 1910 р. –
19 грудня 1911 р.

50

207

Циркуляри начальника Київського
поштово-телеграфного округу з
кадрових питань і діловодства

12 березня 1910 р. –
08 вересня 1911 р.

29

208

Справа про відвідування курсів
іноземних мов службовцями поштовотелеграфних закладів

10 травня 1910 р. –
19 січня 1911 р.

19

209

Справа про будівництво залізниці
Сквира – Попільня

25 серпня 1910 р. –
02 січня 1913 р.

35

210

Справа про видання і розповсюдження
довідника “Почтовый дорожник
Российской Империи”. – Спб., 1911

20 червня 1910 р. –
03 червня 1911 р.

393

Примітки

25
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

211

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при
залізничній ст. Бровки
Сквирського пов. Київської губ.

20 вересня 1910 р. –
04 липня 1914 р.

139

212

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Терлиця
Липовецького пов. Київської губ.

17 червня 1910 р. –
28 квітня 1921 р.

144

213

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при Конторі
Державного Банку в м. Києві

03 червня 1910 р. –
11 липня 1918 р.

69

214

Справа про відкриття міського
поштового відділення у м. Житомир
Волинської губ.

09 травня 1910 р. –
10 липня 1919 р.

73

215

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку В’язівка Черкаського пов.
Київської губ.

23 березня 1910 р. –
05 листопада 1916 р.

201

216

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Плисків
Липовецького пов. Київської губ.

25 лютого 1910 р. –
04 березня 1917 р.

133

217

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Виноград
Звенигородського пов. Київської губ.

28 липня 1910 р. –
13 травня 1916 р.

229

218

Справа про перетворення київських
поштово-телеграфних контор № 2
(Печерськ) і № 3 (Лук’янівка) на
поштово-телеграфні відділення
м. Києва

01 грудня 1910 р. –
31 березня 1911 р.

22

219

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Душатин
Суразького пов. Чернігівської губ.

03 грудня 1910 р. –
08 серпня 1914 р.

65

220

Справа про відкриття поштовотелеграфних відділень в м. Києві

06 листопада
1910 р. –
23 листопада 1913 р.

77

221

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Бережці
Кременецького пов. Волинської губ.

24 жовтня 1910 р. –
09 вересня 1918 р.

36

222

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Кримне ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

29 січня 1910 р. –
24 травня 1915 р.

34

Примітки

26
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

223

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Борщагівка
Сквирського пов. Київської губ.

15 грудня 1910 р. –
30 червня 1916 р.

16

224

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Вовковиї
Дубенського пов. Волинської губ.

27 лютого 1910 р. –
01 квітня 1916 р.

153

225

Справа про надання нових назв
поштово-телеграфним відділенням
м-ка Рокитне Ковельського пов.
Волинської губ. – “Охотниково”,
с. Гребінки Васильківського пов.
Київської губ. – “Саливонки”,
м-ка Горошки Житомирського пов.
Волинської губ. – “Кутузово”

20 жовтня 1910 р. –
17 липня 1913 р.

42

226

Справа про збір відомостей про
укладені підряди і поставки пошти з
метою контролю за сплатою
промислового податку

12 січня 1910 р. –
04 травня 1917 р.

111

227

Справа про відкриття поштових
операцій при волосних правліннях
Київської губ.

08 березня 1910 р. –
23 листопада 1913 р.

645

228

Справа про продовження та укладення
нових угод з підрядниками на
утримання кінних поштових станцій у
Київській губ. та розгляд питання про
заміну кінної тяги на електропотяги та
автомобілі

серпень 1909 р. –
18 жовтня 1917 р.

413

229

Оголошення про розклад відправки і
отримання кореспонденції та ведення
поштово-телеграфних і ощадних
операцій у поштово-телеграфних
закладах Волинської губ.

09 травня 1910 р. –
21 червня 1916 р.

282

230

Оголошення про розклад відправки і
отримання пошти і ведення поштовотелеграфних і ощадних операцій у
поштово-телеграфних закладах
Київської губ.

22 травня 1910 р. –
16 травня 1918 р.

343

231

Справа про списання і заміну
30 грудня 1909 р. –
штемпелів і печаток, що вийшли з ладу 16 лютого 1911 р.

189

232

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

441

20 грудня 1911 р. –
04 січня 1913 р.

Примітки

27
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

233

Порядок денний засідань Господарчого 07 січня –
комітету Київського поштово09 листопада 1911 р.
телеграфного округу

23

234

Справа про розширення мережі
08 червня 1911 р. –
поштових закладів у населених пунктах 08 червня 1915 р.
Київського поштово-телеграфного
округу

346

235

Справа про порядок митного огляду
міжнародних поштових відправлень у
прикордонних поштово-телеграфних
установах

23 грудня 1911 р. –
15 листопада 1917 р.

136

236

Справа про порядок митного огляду та
доставки міжнародних поштових
відправлень та звернення, рапорти і
розпорядження щодо роботи поштовотелеграфних закладів

04 січня –
30 листопада 1911 р.

500

237

Справа про відкриття поштово17 травня 1911 р. –
телеграфного відділення при
12 листопада 1915 р.
університеті св. Володимира в м. Києві

80

238

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Коровинці” у с. Великі Коровинці
Житомирського пов. Волинської губ.

14 серпня 1910 р. –
27 січня 1915 р.

102

239

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Плужне
Острозького пов. Волинської губ.

09 квітня 1909 р. –
30 листопада 1915 р.

70

240

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при
залізничній ст. Ірша
Радомишльського пов. Київської губ.

31 жовтня 1911 р. –
07 травня 1916 р.

110

241

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Мрин
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

12 грудня 1911 р. –
10 жовтня 1916 р.

121

242

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Порадівка” у м-ку Боярка
Звенигородського пов. Київської губ.

20 січня 1911 р. –
05 грудня 1917 р.

263

243

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Жаботин
Черкаського пов. Київської губ.

13 лютого 1911 р. –
09 жовтня 1916 р.

100

Примітки

28
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

244

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Жорнище
Липовецького пов. Київської губ.

245

Справа про відкриття поштового
15 січня 1911 р. –
відділення у с. Вороне Уманського пов. 12 квітня 1918 р.
Київської губ.

143

246

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Верба
Дубенського пов. Волинської губ.

02 грудня 1911 р. –
21 липня 1917 р.

21

247

Справа про перетворення поштового
відділення на поштово-телеграфне у
с. Красне Чернігівського пов. і губ.

08 серпня 1911 р. –
09 травня 1915 р.

19

248

Справа про обмін кореспонденцією між 16 квітня 1911 р. –
Святошинським поштово-телеграфним 25 березня 1917 р.
відділенням та поштовими вагонами на
залізничній ст. Святошин
Київського пов. і губ.

17

249

250

251

252

253

254

25 лютого 1911 р. –
11 листопада 1918 р.

Кількість
аркушів

Справа про зміни в розкладі
24 березня –
перевезення пошти між поштово21 вересня 1911 р.
телеграфною конторою м-ка Миронівка
Канівського пов. Київської губ. і
місцевим залізничним вокзалом для
обміну з поштовими вагонами

27

3

Справа про розклад обміну поштової
кореспонденції на залізничній
ст. Мотовилівка Васильківського пов.
Київської губ.

27 вересня 1911 р. –
28 січня 1917 р.

14

Справа про обмін поштової
кореспонденції поштово-телеграфного
відділення “Коровинці” з поштовими
вагонами на залізничній
ст. Михайленки Житомирського пов.
Волинської губ.

15 червня 1911 р. –
19 липня 1919 р.

14

Вирізки з газети “Киевлянин” про
будівництво нових залізниць в
Київській і Волинській губерніях

04 травня 1911 р. –
10 лютого 1912 р.

2

Справа про зміни у штатному розписі
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу

05 січня –
27 грудня 1911 р.

Справа про видачу довідок Київським 23 квітня 1911 р. –
адресним столом поштово-телеграфним 04 листопада 1919 р.
службовцям м. Києва

782

52

Примітки

29
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

255

Справа про розсилку урядових ухвал і
довідкових матеріалів поштовотелеграфним закладам

08 січня 1911 р. –
08 березня 1912 р.

253

256

Справа про перепланування Київського 28 квітня 1911 р. –
міського № 5 поштово-телеграфного
29 лютого 1912 р.
відділення на Галицькому базарі з
метою впровадження послуги з видачі
грошових переказів і посилок

10

257

Справа про відкриття поштових
операцій при волосних правліннях у
Волинській та Київській губерніях

07 серпня 1908 р. –
04 жовтня 1917 р.

438

258

Справа про відкриття поштових
02 серпня 1911 р. –
операцій при волосних правліннях у
10 квітня 1918 р.
Волинській, Київській та Чернігівській
губерніях

141

259

Справа про відкриття поштових
14 лютого 1911 р. –
операцій при кредитних товариствах у 29 грудня 1915 р.
Волинській, Київській та Чернігівській
губерніях

328

260

Справа про використання залізних
скринь під час перевезення цінної
кореспонденції

08 січня 1911 р. –
19 липня 1914 р.

118

261

Справа про встановлення поштових
скриньок у населених пунктах
Київського поштово-телеграфного
округу

13 грудня 1911 р. –
20 листопада 1912 р.

583

262

Справа про замовлення конторських
меблів для поштово-телеграфних
закладів

26 листопада
1911 р. –
30 серпня 1913 р.

28

263

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

20 жовтня 1912 р. –
18 січня 1914 р.

321

264

Розпорядження і роз’яснення про
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією.
Т. 1

05 січня –
17 вересня 1912 р.

438

265

Розпорядження і роз’яснення про
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією.
Т. 2

17 вересня 1912 р. –
09 лютого 1913 р.

180

Примітки

30
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

266

Справа про розсилку урядових ухвал і
довідкових матеріалів поштовотелеграфним закладам

07 січня –
05 грудня 1912 р.

236

267

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

16 березня 1912 р. –
05 січня 1918 р.

275

268

Справа про будівництво залізниці
Житомир-Коростень, передбачувані в
зв’язку з цим закриття кінних
поштових станцій і зміни у поштових
перевезеннях

04 жовтня 1912 р. –
12 листопада 1915 р.

85

269

Справа про зміни у штатному розписі
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу.
Т. 1

29 грудня 1911 р. –
06 серпня 1912 р.

423

270

Справа про зміни у штатному розписі
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу.
Т. 2

09 серпня 1912 р. –
07 березня 1913 р.

417

271

Справа про збір інформації щодо
санітарно-побутових умов праці і
проживання службовців Київського
поштово-телеграфного округу

03 березня 1912 р. –
25 жовтня 1915 р.

40

272

Справа про виділення земельної
ділянки землевласником
Гольдфарбом К. під будівництво
санаторію для поштово-телеграфних
службовців у дачному сел. ПущаВодиця Київського пов. і губ.

30 травня 1912 р. –
12 квітня 1918 р.

17

273

Справа про призначення пенсій та
07 січня 1912 р. –
інших грошових виплат поштово31 березня 1913 р.
телеграфним службовцям та їх родинам

202

274

Справа про встановлення оплати за
пересилку і видачу преси і телеграм та
специфіку пересилки зашифрованих
телеграм

02 січня 1912 р. –
26 лютого 1914 р.

365

275

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Узин
Васильківського пов. Київської губ.

28 грудня 1912 р. –
13 липня 1917 р.

110

Примітки

31
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

276

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Орлівка НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

18 жовтня 1912 р. –
11 жовтня 1918 р.

43

277

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Мартиновичі Радомишльського пов.
Київської губ.

15 вересня 1912 р. –
30 листопада 1918 р.

189

278

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення при
залізничній ст. Липовець
Липовецького пов. Київської губ.

18 вересня 1912 р. –
05 грудня 1917 р.

30

279

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Кожанка
Васильківського пов. Київської губ.

06 вересня 1912 р. –
10 червня 1917 р.

134

280

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Кодня
Житомирського пов. Волинської губ.

09 липня 1912 р. –
26 липня 1916 р.

29

281

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Пулини
Житомирського пов. Волинської губ.

30 квітня 1912 р. –
20 березня 1920 р.

72

282

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Македони
Канівського пов. Київської губ.

01 березня 1912 р. –
14 грудня 1917 р.

68

283

Справа про відкриття поштового
11 грудня 1912 р. –
відділення у с. Сатіїв Дубенського пов. 02 листопада 1916 р.
Волинської губ.

55

284

Справа про відкриття поштово20 листопада
телеграфного відділення при
1912 р. –
залізничній ст. Маневичі Луцького пов. 08 лютого 1914 р.
Волинської губ.

76

285

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Шендерівка Канівського пов.
Київської губ.

24 грудня 1911 р. –
07 грудня 1916 р.

144

286

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Норинськ
Овруцького пов. Волинської губ.

05 грудня 1912 р. –
19 вересня 1917 р.

78

287

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Катерівка” у
м-ку Катербург Кременецького пов.
Волинської губ.

13 липня 1912 р. –
26 лютого 1917 р.

61

Примітки

32
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

288

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Чорторийськ
Луцького пов. Волинської губ.

30 квітня 1912 р. –
11 лютого 1915 р.

84

289

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Деревеньківець
Черкаського пов. Київської губ.

15 квітня 1912 р. –
10 червня 1917 р.

98

290

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Олишівка
Козелецького пов. Чернігівської губ.

19 березня 1912 р. –
13 жовтня 1918 р.

15

291

Справа про внесення змін у графік
роботи поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу

05 червня 1912 р. –
24 січня 1919 р.

387

292

Справа про організацію обміну
кореспонденцією з поштовими
вагонами на залізничній ст. Ківерці
Луцького пов. Волинської губ.

10 лютого 1912 р. –
15 січня 1919 р.

49

293

Справа про проведення торгів і
укладення нових контрактів на
утримання казенних поштових станцій
у Волинській губ.

01 травня 1912 р. –
01 квітня 1913 р.

493

294

Справа про оренду будинку для
розміщення поштово-телеграфної
контори в м. Фастів Київської губ.

01 липня 1912 р. –
31 жовтня 1918 р.

291

295

Справа про відкриття продажу знаків
поштової оплати на кінних поштових
станціях

03 березня –
08 грудня 1912 р.

33

296

Справа про відкриття продажу знаків
гербової оплати у поштовотелеграфних закладах

18 липня 1912 р. –
14 серпня 1919 р.

339

297

Циркуляри про відкриття поштовотелеграфних закладів у Російській
імперії

31 травня 1913 р. –
22 грудня 1914 р.

166

298

Розпорядження начальника Київського 02 квітня 1913 р. –
поштово-телеграфного округу про
13 листопада 1914 р.
відкриття нових поштово-телеграфних
закладів

267

299

Справа про початок приймання
міжнародних телеграм в поштовотелеграфних закладах Київського
поштово-телеграфного округу

193

04 січня 1913 р. –
28 вересня 1917 р.

Примітки

33
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

300

Справа про будівництво залізниці від
24 січня 1913 р. –
ст. Григорівка до м-ка Парафіївка
17 липня 1914 р.
Борзнянського пов. Чернігівської губ. і
організацію поштових перевезень за
новим маршрутом

73

301

Справа про будівництво залізниці від
ст. Алтинівка до м-ка Короп
Чернігівської губ. і організацію
поштових перевезень за новим
маршрутом

21 січня 1913 р. –
20 березня 1917 р.

60

302

Справа про будівництво залізниці
Жлобин–Шепетівка Волинської губ.,
передбачувані в зв’язку з цим закриття
кінних поштових станцій і зміни у
поштових перевезеннях

04 жовтня 1912 р. –
17 серпня 1917 р.

98

303

Справа про відкриття поштових
операцій при волосних правліннях в
межах Київського поштовотелеграфного округу

07 листопада
1913 р. –
09 вересня 1918 р.

329

Справа про відкриття продажу знаків
гербової оплати у поштовотелеграфних закладах

01 липня 1912 р. –
26 січня 1915 р.

457

Справа про відкриття сортувальної
поштово-телеграфної контори при
залізничному вокзалі у м. Києві

12 січня 1913 р. –
30 березня 1920 р.

173

304

305

306

307

308

309

310

Справа про відкриття трьох міських
26 березня 1913 р. –
поштово-телеграфних відділень замість 10 травня 1914 р.
однієї міської поштово-телеграфної
контори у м. Києві на Подолі
Справа про відкриття поштово18 жовтня 1913 р. –
телеграфного відділення у м-ку Троянів 25 жовтня 1918 р.
Житомирського пов. Волинської губ.

23

120

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м-ку Новий
Биків Козелецького пов.
Чернігівської губ.

18 жовтня 1913 р. –
06 червня 1915 р.

46

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Стара Буда
Житомирського пов. Волинської губ.

12 жовтня 1913 р. –
15 грудня 1918 р.

63

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Волокитине Глухівського пов.
Чернігівської губ.

24 вересня 1913 р. –
12 червня 1917 р.

59

Примітки

34
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

311

Справа про відкриття поштових
відділень у селах Протопопівка та
Зноба Новгород-Сіверського пов.
Чернігівської губ.

24 вересня 1913 р. –
20 травня 1916 р.

34

312

Справа про відкриття поштовотелеграфних відділень при залізничній
ст. Дочь та с. Шаповалівка
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

18 вересня 1913 р. –
02 вересня 1916 р.

41

313

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
с. Максимовичі Радомишльського пов.
Київської губ.

24 серпня 1913 р. –
17 серпня 1918 р.

41

314

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Велика
Берізка Новгород-Сіверського пов.
Чернігівської губ.

18 серпня 1913 р. –
11 січня 1919 р.

43

315

Справа про відкриття поштово28 червня 1913 р. –
телеграфного відділення при
30 серпня 1917 р.
залізничній ст. Хоробичі
Городнянського пов. Чернігівської губ.

46

316

317

319

320

321

322

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Новофастів Сквирського пов.
Київської губ.

10 травня 1913 р. –
30 травня 1917 р.

111

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Бердникове” при Федорівському
фарфоровому заводі у с. Токарівка
Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

09 квітня 1913 р. –
30 травня 1917 р.

87

Справа про відкриття поштових
операцій при залізничних станціях в
межах Київського поштовотелеграфного округу

31 грудня 1912 р. –
22 грудня 1915 р.

450

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Ходорів
Канівського пов. Київської губ.

20 січня 1913 р. –
10 вересня 1917 р.

114

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у с. Понінка
Ізяславського пов. Волинської губ.

24 березня 1913 р. –
10 січня 1919 р.

94

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Заболоття
Ковельського пов. Волинської губ.

24 грудня 1913 р. –
14 квітня 1914 р.

40

Примітки

35
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

323

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Лосинівка
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

02 грудня 1913 р. –
04 травня 1916 р.

43

324

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Мотижин
Київського пов. і губ.

23 березня 1913 р. –
19 грудня 1918 р.

41

325

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у сел. Ірпінь
Київського пов. і губ.

31 січня 1913 р. –
26 жовтня 1917 р.

78

326

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у
м-ку Володькова Дівиця
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

09 січня 1913 р. –
11 червня 1916 р.

41

327

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Двига” у
с. Мощенка Городнянського пов.
Чернігівської губ.

09 жовтня 1913 р. –
12 березня 1916 р.

43

328

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Стремигород
Радомишльського пов. Київської губ.

13 травня 1913 р. –
23 березня 1916 р.

40

329

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Вчорайше
Сквирського пов. Київської губ.

14 квітня 1909 р. –
20 березня 1916 р.

14

330

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Полиця” при
залізничній ст. Рафалівка
Луцького пов. Волинської губ.

19 червня 1913 р. –
20 листопада 1917 р.

48

331

Справа про відкриття поштового
30 листопада
відділення у м-ку Сокуль Луцького пов. 1912 р. –
Волинської губ.
30 грудня 1916 р.

5

332

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Мостище
Козелецького пов. Чернігівської губ.

12 травня 1913 р. –
08 квітня 1917 р.

34

333

Справа про відкриття поштового
відділення у сел. Немішаєве ІІ
Київського пов. і губ.

12 червня 1913 р. –
23 вересня 1916 р.

55

334

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Жидівська Гребля
Таращанського пов. Київської губ.

16 січня 1913 р. –
09 січня 1918 р.

58

Примітки

36
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

335

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Татарновичі
Овруцького пов. Волинської губ.

03 травня 1913 р. –
20 березня 1920 р.

76

336

Справа про відкриття поштового
03 квітня 1913 р. –
відділення у с. Ходаки Овруцького пов. 21 липня 1919 р.
Волинської губ.

117

337

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Салтикова Дівиця
Чернігівського пов. і губ.

25 січня 1913 р. –
21 лютого 1916 р.

66

338

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Мирівка
Київського пов. і губ.

23 березня 1913 р. –
10 лютого 1917 р.

123

339

Справа про відкриття тимчасового
поштового відділення на хут. Плюти
Київського пов. і губ.

12 червня 1913 р. –
26 жовтня 1918 р.

162

340

Справа про відкриття державних
03 січня 1913 р. –
ощадних кас при поштово-телеграфних 04 березня 1914 р.
закладах

218

341

Справа про ревізію кінно-поштової
станції в с. Кобилля
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.
Є документи Броварської станції

28 жовтня 1913 р. –
01 вересня 1915 р.

31

342

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Лісовщина
Житомирського пов. Волинської губ.

30 жовтня 1913 р. –
19 грудня 1915 р.

35

343

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м. Києві

07 листопада
1913 р. –
03 жовтня 1915 р.

121

344

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Остер Чернігівської губ.

30 листопада
1913 р. –
17 червня 1917 р.

94

345

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Крачанівка НовоградВолинського пов. Волинської губ.

02 листопада
1913 р. –
01 грудня 1914 р.

24

346

Справа про ревізію кінно-поштової
2 листопада
станції у с. Бронники Рівненського пов. 1913 р. –
Волинської губ.
11 березня 1916 р.

49

347

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Ізяслав Волинської губ.

34

31 жовтня 1913 р. –
04 січня 1915 р.

Примітки

37
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

348

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Березівка
Житомирського пов. Волинської губ.

31 жовтня 1913 р. –
28 травня 1916 р.

43

349

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Гурівщина
Київського пов. і губ.

05 листопада
1913 р. –
02 вересня 1916 р.

81

350

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Новоград-Волинський
Волинської губ.

03 листопада
1913 р. –
11 березня 1916 р.

52

351

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Березна
Чернігівського пов. і губ.

03 листопада
1913 р. –
02 червня 1916 р.

61

352

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Седнів
Чернігівського пов. і губ.

01 листопада
1913 р. –
05 грудня 1916 р.

92

352 а

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Корець НовоградВолинського пов. Волинської губ.

01 жовтня 1913 р. –
04 грудня 1916 р.

63

353

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м. Житомир Волинської губ.

30 жовтня 1913 р. –
14 лютого 1916 р.

53

354

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Клинці Суразького пов.
Чернігівської губ.

02 листопада
1913 р. –
04 червня 1916 р.

88

355

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Красне
Чернігівського пов. і губ.

01 листопада
1913 р. –
02 травня 1916 р.

71

356

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Городня
Чернігівської губ.

01 листопада
1913 р. –
01 січня 1916 р.

28

357

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у м-ку Старокостянтинів
Волинської губ.

01 листопада
1913 р. –
02 січня 1915 р.

36

358

Справа про ревізію кінно-поштових
станцій у селах Небилиця і Ставище
Радомишльського пов. Київської губ.

05 листопада
1913 р. –
01 травня 1915 р.

72

359

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Брусилів
Радомишльського пов. Київської губ.

03 листопада
1913 р. –
31 грудня 1916 р.

42

Примітки

38
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

360

Справа про ревізію кінно-поштової
07 грудня 1913 р. –
станції у м-ку Сураж Чернігівської губ. 05 травня 1915 р.

16

361

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Кулаги Суразького пов.
Чернігівського губ.

05 грудня 1913 р. –
08 червня 1915 р.

15

362

Справа про ревізію кінно-поштової
станції у с. Рудня Житомирського пов.
Волинської губ.

31 жовтня 1913 р. –
01 січня 1917 р.

85

363

Справа про збільшення грошових
виплат підрядникам на утримання
казенних поштових станцій у
Волинській губ. в зв’язку з веденням
воєнних дій

03 квітня 1913 р. –
21 травня 1918 р.

351

364

Справа про організацію перевезення
письмової кореспонденції за
маршрутом Київ-Бровари-Дарниця на
мототрамваї

25 жовтня 1913 р. –
07 січня 1915 р.

19

365

Справа про організацію перевезення
поштової кореспонденції під’їзною
залізницею від ст. Сквира до
ст. Попільня Сквирського пов.
Київської губ.

09 вересня 1913 р. –
лютий 1919 р.

119

366

Справа про будівництво нових
залізничних ліній у Київській губ. і
передбачувані в зв’язку з цим зміни у
поштових перевезеннях

24 січня 1913 р. –
07 березня 1917 р.

83

367

Справа про встановлення водяного
25 січня 1913 р. –
опалення і вентиляції у нових
08 березня 1918 р.
приміщеннях поштово-телеграфних
закладів і телефонної станції у м. Києві
на вул. Хрещатик

297

368

Звіти, кошториси, відомості про
господарчі витрати поштовотелеграфних контор Київської та
Чернігівської губерній

06 вересня 1913 р. –
03 грудня 1914 р.

465

369

Справа про розширення стайні та
ремонт приміщень кінно-поштової
станції у м. Києві на Подолі

11 травня 1913 р. –
18 листопада 1916 р.

232

370

Справа про ремонт приміщень
поштово-телеграфної контори у
м. Житомир Волинської губ.

14 липня 1912 р. –
17 квітня 1918 р.

549

Примітки

39
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

371

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про приймання
міжнародних телеграм і поштового
обслуговування діючої армії

25 листопада
1913 р. –
12 грудня 1914 р.

280

372

Звіти поштово-телеграфних закладів
про прибутки і кількість отриманої і
відправленої поштової і телеграфної
кореспонденції, розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 1

01 січня 1914 р. –
07 січня 1915 р.

461

373

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про приймання
міжнародних телеграм і змін у роботі
поштово-телеграфних закладів у
зв’язку з веденням бойових дій.
Т. 2

27 червня –
30 жовтня 1914 р.

437

374

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про приймання
міжнародних телеграм, змін у роботі
поштово-телеграфних закладів у
зв’язку з веденням воєнних дій і
поштового обслуговування
військовослужбовців.
Т. 3

30 жовтня 1914 р. –
07 серпня 1915 р.

445

375

Справа про формування 32 польових
поштових підстав (поштовотелеграфних закладів польової пошти)

03 листопада
1914 р. –
29 вересня 1915 р.

230

376

Циркуляри і розпорядження про
22 липня 1914 р. –
пільгову пересилку кореспонденції для 23 грудня 1916 р.
військовослужбовців, організацію
поштового обслуговування діючої
армії, знищення телеграфних стрічок,
що містять секретну інформацію

557

377

Циркуляри і розпорядження про
07 серпня 1914 р. –
пересилку кореспонденції та поштових 09 січня 1918 р.
переказів для військовополонених

445

378

Справа про збільшення комплекту
коней поштової станції у м. Києві в
зв’язку з веденням воєнних дій

96

02 серпня 1914 р. –
10 лютого 1917 р.

Примітки

40
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

379

Справа про зміни в розкладі роботи
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу

31 жовтня 1914 р. –
07 квітня 1917 р.

191

380

Циркуляри і розпорядження
28 грудня 1913 р. –
начальника Київського поштово19 липня 1914 р.
телеграфного округу про тарифікацію
приймання і пересилки телеграм, преси
і кореспонденції

374

381

Справа про розширення мережі
державних ощадних кас при поштовотелеграфних закладах

31 грудня 1913 р. –
12 січня 1915 р.

177

382

Справа про службовців поштовотелеграфних закладів евакуйованих з
театру воєнних дій

19 липня 1914 р. –
07 вересня 1915 р.

339

383

Справа про відрядження поштовотелеграфних службовців у зв’язку із
збільшенням обміну поштової та
телеграфної кореспонденції після
початку війни

17 жовтня 1914 р. –
17 квітня 1915 р.

108

384

Справа про відрядження поштовотелеграфних службовців у зв’язку із
збільшенням обміну поштової та
телеграфної кореспонденції після
початку війни

25 листопада
1914 р. –
17 квітня 1915 р.

398

385

Справа про приймання на службу
вільнонайманих поштарів

12 серпня 1914 р. –
15 червня 1915 р.

467

386

Справа про виплату шляхового
постачання і призначення пенсії
поштово-телеграфним службовцям

жовтень 1913 р. –
09 червня 1914 р.

37

387

Справа щодо призначення квартирних 04 січня 1914 р. –
виплат сімейним поштово-телеграфним 19 лютого 1915 р.
службовцям, які не користуються
казенним житлом

542

388

Справа про збільшення штату поштово- 15 липня –
телеграфних закладів Київського
02 серпня 1914 р.
поштово-телеграфного округу за
рахунок відрядження службовців з
інших округів

86

Примітки

41
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

389

Справа про зарахування поштовотелеграфних службовців на курси
іноземних мов при Управлінні
Київського поштово-телеграфного
округу

15 грудня 1914 р. –
15 лютого 1916 р.

100

390

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Коритниця
Володимир-Волинського пов.
Волинської губ.

01 липня 1914 р. –
30 грудня 1916 р.

19

391

Справа про відкриття нових поштових
відділень у населених пунктах
Володимир-Волинського пов.
Волинської губ.

05 червня 1914 р. –
30 грудня 1916 р.

24

392

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення під назвою
“Воля” у передмісті м. Рівне
Волинської губ.

05 березня –
23 грудня 1914 р.

33

393

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Опалин ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

05 серпня 1913 р. –
30 грудня 1916 р.

36

394

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “СоколівКурненське” у м-ку Соколів НовоградВолинського пов. Волинської губ.

26 березня 1914 р. –
03 вересня 1916 р.

27

395

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Вербівка” у
с. Мотовилівка Житомирського пов.
Волинської губ.

07 липня 1914 р. –
17 квітня 1917 р.

34

396

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Дептівка
Конотопського пов. Чернігівської губ.

06 грудня 1914 р. –
26 жовтня 1918 р.

63

397

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Олеськ ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

22 вересня 1914 р. –
30 грудня 1916 р.

13

398

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Велика Глуша
Ковельського пов. Волинської губ.

27 червня 1911 р. –
30 грудня 1916 р.

23

399

Справа про відкриття поштового
відділення при залізничній
ст. Чорнорудка Бердичівського пов.
Київської губ.

16 грудня 1914 р. –
06 липня 1916 р.

37

Примітки

42
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

400

Справа про відкриття поштового
відділення при залізничній
ст. Пирогівка НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

11 вересня 1914 р. –
30 серпня 1917 р.

45

401

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Кузьмина Гребля
Уманського пов. Київської губ.

17 листопада
1914 р. –
листопад 1916 р.

41

402

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Кирилівка
Звенигородського пов. Київської губ.

30 березня 1914 р. –
21 січня 1917 р.

82

403

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Голоби
Ковельського пов. Волинської губ.

24 березня 1914 р. –
22 жовтня 1918 р.

39

404

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Святець
Кременецького пов. Волинської губ.

04 лютого 1914 р. –
11 березня 1917 р.

33

405

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Світильне” у
с. Бобрик Остерського пов.
Чернігівської губ.

26 лютого 1914 р. –
09 березня 1916 р.

26

406

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Сорокошичі
Остерського пов. Чернігівської губ.

01 лютого 1914 р. –
20 січня 1919 р.

70

407

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Черемошне” у
с. Березівка Житомирського пов.
Волинської губ.

10 січня 1914 р. –
16 квітня 1918 р.

60

408

Справа про відкриття поштово30 жовтня 1914 р. –
телеграфного відділення у с. Вишеньки 06 липня 1915 р.
Кролевецького пов. Чернігівської губ.

28

409

Справа про тимчасове припинення
роботи деяких поштово-телеграфних
закладів на час ведення воєнних дій

21 липня 1914 р. –
19 квітня 1917 р.

129

410

Справа про організацію перевезення
22 липня 1914 р. –
термінової пошти автобусом з м. Києва 26 червня 1918 р.
до м. Житомир і назад

55

411

Справа про можливі зміни у поштових 28 травня –
перевезеннях в зв’язку з проектуванням 09 квітня 1914 р.
будівництва нових залізниць

4

Примітки

43
№№
з/п

412

413

414

415

416

417

418

418 а

419

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Запит про можливі зміни у поштових
перевезеннях в зв’язку з будівництвом
залізниці від м. Глухів до ст. Шостка
Глухівського пов. Чернігівської губ.

24 березня 1914 р.

1

Справа про наймання підрядника на
перевезення пошти з м-ка Вахнівка до
залізничної ст. Турбів
Бердичівського пов. Київської губ. і
назад

12 серпня 1914 р. –
12 квітня 1918 р.

39

Справа про наймання підрядника на
09 жовтня 1914 р. –
перевезення пошти з м-ка Корнин до
01 квітня 1919 р.
залізничної ст. Попільня
Сквирського пов. Київської губ. і назад

108

Справа про наймання підрядника на
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою і залізничною
ст. Звенигородка і від
м-ка Звенигородка до м-ка Лисянка
Звенигородського пов. Київської губ. і
назад

11 серпня 1914 р. –
18 вересня 1919 р.

360

Справа про наймання підрядника на
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою і поштовотелеграфним відділенням в м. Черкаси
Київської губ.

01 квітня 1914 р. –
21 липня 1916 р.

57

Справа про найм підрядника на
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою і залізничною
станцією в м-ку Рокитне
Васильківського пов. Київської губ.

23 серпня 1914 р. –
22 серпня 1919 р.

168

Справа про зміни в розкладі руху
поштових поїздів і викликані цим
труднощі з обміном кореспонденцією
на залізничних станціях

03 березня 1914 р. –
10 серпня 1918 р.

476

Справа про влаштування приватного
телефонного зв’язку для маєтку
“Скурче” графині Софії Попель у
Луцькому пов. Волинської губ.

29 травня –
26 вересня 1914 р.

27

Справа про зміни в розкладі руху
поштових поїздів, відкриття нових
залізничних ліній і встановлення
обміну кореспонденцією з місцевими
поштово-телеграфними закладами,
циркуляри щодо помилкових розсилок
пошти

28 серпня –
31 грудня 1914 р.

176

Примітки

44
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

19 серпня –
23 жовтня 1914 р.

Кількість
аркушів

420

Відомості про кінно-поштові станції,
утримувачі яких не отримують
прогонних виплат за перевезення
кореспонденції між станцією та
поштово-телеграфними закладами

421

Справа про розсилку до різних установ 13 вересня 1914 р. –
карти поштових маршрутів і
06 квітня 1918 р.
телеграфних ліній Київського поштовотелеграфного округу

41

422

Справа про відкриття продажу
державних гербових знаків у поштовотелеграфних закладах

147

423

Справа про підготовку видання списків 23 січня 1914 р. –
абонентів Київської телефонної мережі 18 липня 1919 р.

226

424

Циркуляри Головного управління пошт 31 грудня 1914 р. –
і телеграфів про зміни в роботі
29 грудня 1915 р.
поштово-телеграфних закладів
Російської імперії

191

425

Циркуляри і роз’яснення Головного
управління пошт і телеграфів про
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, відправки і
приймання телеграм тощо.
Т. 1

30 грудня 1914 р. –
04 липня 1915 р.

447

426

Циркуляри і роз’яснення Головного
управління пошт і телеграфів про
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, відправки і
приймання телеграм та поштових
переказів, посилок для
військовополонених тощо.
Т. 2

02 липня –
22 грудня 1915 р.

458

427

Циркуляри і роз’яснення Головного
управління пошт і телеграфів щодо
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, відправки і
приймання телеграм та поштових
переказів, посилок для
військовополонених, обмежень вивозу
товарів закордон тощо.
Т. 3

11 жовтня –
29 листопада 1915 р.

237

29 грудня 1914 р. –
15 липня 1917 р.

74

Примітки

45
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

428

Циркуляри і роз’яснення Головного
управління пошт і телеграфів про
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, відправки і
приймання телеграм тощо

28 жовтня 1915 р. –
20 травня 1916 р.

624

429

Списки волосних правлінь, що
обслуговуються поштовотелеграфними закладами Київського
поштово-телеграфного округу

червень 1915 р.

555

430

Циркуляри і розпорядження по
господарчій частині Київського
поштово-телеграфного округу (оренда
приміщень під поштово-телеграфні
заклади і квартири для службовців,
забезпечення пакувальними
матеріалами, евакуація закладів з
театру воєнних дій, економія паперу)

31 грудня 1914 р. –
13 травня 1916 р.

152

Телеграми про організацію роботи і
евакуацію поштово-телеграфних
закладів у воєнний час

01 вересня –
01 жовтня 1915 р.

176

Справа про організацію роботи
поштово-телеграфних службовців у
воєнний час, призначення виплат і
пенсій

25 серпня 1915 р. –
07 січня 1917 р.

174

Справа про приймання на службу
вільнонайманих поштарів у поштовотелеграфні заклади

15 червня 1915 р. –
11 березня 1916 р.

570

Відомості розподілу посадових
обов’язків службовців поштовотелеграфних закладів Київського
поштово-телеграфного округу.
Т. 1

30 вересня –
15 жовтня 1915 р.

210

431

432

433

434

435

436

Статистичні відомості обміну телеграм 04–20 жовтня
і кореспонденції поштово-телеграфних 1915 р.
закладів Київського поштовотелеграфного округу за 1914–1915 рр.
Т. 2
Відомості про особовий склад
службовців, статистичні відомості
обміну телеграм і кореспонденції,
списки поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу, що потребують збільшення
штатів.
Т. 3

01 січня –
31 липня 1915 р.

240

424

Примітки

46
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

437

Звернення поштово-телеграфних
02 жовтня 1915 р. –
закладів і циркуляри начальника
02 травня 1916 р.
Київського поштово-телеграфного
округу щодо роботи з кореспонденцією
польових пошт, відновлення і
припинення поштових операцій в
районі театру воєнних дій

297

438

Справа про виплату грошового
забезпечення службовцям,
відрядженим у справах відомства та на
підсилення штатів поштовотелеграфних закладів Київського
поштово-телеграфного округу

29 грудня 1914 р. –
21 травня 1915 р.

486

439

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

05 січня –
19 лютого 1915 р.

273

440

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

12 лютого –
27 червня 1915 р.

384

441

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

11 червня –
02 вересня 1915 р.

454

442

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

02 грудня 1915 р. –
27 травня 1916 р.

485

443

Справа про відкриття поштового
30 грудня 1915 р. –
відділення у с. Деревини
12 вересня 1916 р.
Городнянського пов. Чернігівської губ.

17

444

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Словечне
Овруцького пов. Волинської губ.

17 грудня 1915 р. –
19 липня 1917 р.

36

445

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Ольховець
Канівського пов. Київської губ.

24 вересня 1915 р. –
17 вересня 1917 р.

21

446

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Сковородки
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

23 грудня 1915 р. –
05 червня 1917 р.

27

447

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Селище
Канівського пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
15 лютого 1921 р.

39

448

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Самчики
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

15 грудня 1915 р. –
20 травня 1919 р.

41

Примітки

47
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

449

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Маначин
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

22 грудня 1915 р. –
19 січня 1916 р.

8

450

Справа про відкриття поштового
22 грудня 1915 р. –
відділення у с. Петруші
14 травня 1919 р.
Городнянського пов. Чернігівської губ.

13

451

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Грибовиця ВолодимирВолинського пов. Волинської губ.

20

452

Справа про відкриття поштового
28 травня 1916 р. –
відділення у с. Жукин Остерського пов. 28 листопада 1918 р.
Чернігівської губ.

46

453

Справа про відкриття поштового
відділення при залізничній ст. Ківерці
Луцького пов. Волинської губ.

25 червня 1915 р. –
18 листопада 1918 р.

34

454

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Антонів Сквирського
пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
16 січня 1916 р.

7

455

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Голяківське”
у с. Воробіївка Сквирського пов.
Київської губ.

04 грудня 1915 р. –
22 січня 1916 р.

10

456

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Великополовецьке
Васильківського пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
13 січня 1916 р.

7

457

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Єзерна
Васильківського пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
19 травня 1919 р.

10

458

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Приборськ
Радомишльського пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
07 березня 1921 р.

39

459

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Тальянка
Уманського пов. Київської губ.

22 грудня 1915 р. –
01 лютого 1920 р.

9

460

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Сопинбанк”
у с. Сопин Бердичівського пов.
Київської губ.

03 січня 1915 р. –
17 травня 1919 р.

88

28 січня 1914 р. –
30 грудня 1916 р.

Примітки

48
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

461

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Хільчичі НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

05 березня 1914 р. –
24 вересня 1917 р.

17

462

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Василівщина”
у м-ку Василів Васильківського пов.
Київської губ.

11 лютого 1915 р. –
24 червня 1918 р.

40

463

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Веркіївка
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

18 травня 1915 р. –
30 листопада 1916 р.

41

464

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Барвінків Яр”
у с. Черняхів Київського пов. і губ.

04 грудня 1915 р. –
16 травня 1921 р.

46

465

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Левків
Житомирського пов. Волинської губ.

16 червня 1915 р. –
24 серпня 1918 р.

61

466

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Ярунь НовоградВолинського пов. Волинської губ.

31 липня 1915 р. –
25 червня 1916 р.

28

467

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Нова Прилука
Бердичівського пов. Київської губ.

24 жовтня 1915 р. –
20 лютого 1919 р.

72

468

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою
“Ковалустиновське” у с. Ковалівка
Васильківського пов. Київської губ.

26 жовтня 1915 р. –
02 січня 1916 р.

13

469

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Пакуль
Чернігівського пов. і губ.

26 жовтня 1915 р. –
25 липня 1919 р.

11

470

Справа про відкриття поштового
відділення у сел. Буча
Київського пов. і губ.

03 березня 1915 р. –
23 грудня 1916 р.

26

471

Справа про відкриття тимчасового
12 лютого –
поштово-телеграфного відділення при 06 вересня 1915 р.
курорті у м-ку Славута Волинської губ.

51

472

Справа про найм підрядника для
перевезення пошти з с. Пшеничники
Канівського пов. Київської губ. до
Канівської поштово-телеграфної
контори

47

28 грудня 1915 р. –
14 лютого 1919 р.

Примітки

49
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

473

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Іллінці
Липовецького пов. до залізничної
ст. Липовець Київської губ.

05 грудня 1915 р. –
06 червня 1919 р.

142

474

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Босий Брід до
м-ка Дзюньків Бердичівського пов.
Київської губ.

05 грудня 1915 р. –
11 квітня 1919 р.

92

475

Справа про наймання підрядника для
03 листопада
перевезення пошти з м-ка Ротмістрівка 1915 р. –
до залізничної ст. Володимирівка
30 травня 1919 р.
Черкаського пов. Київської губ.

91

476

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з
с. Великополовецьке до м. Біла Церква
Васильківського пов. Київської губ.

76

477

Справа про наймання підрядника для
16 вересня 1915 р. –
перевезення пошти з м-ка Таганча на
13 січня 1919 р.
залізничну ст. Таганча Канівського пов.
Київської губ.

107

478

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Виноград до
м-ка Лисянка Звенигородського пов.
Київської губ.

10 вересня 1915 р. –
22 серпня 1919 р.

141

479

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Кагарлик
Київського пов. на залізничну
ст. Ольшаниця Васильківського пов.
Київської губ.

16 вересня 1915 р. –
07 серпня 1919 р.

191

480

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Цибулів до
м-ка Монастирище Липовецького пов.
Київської губ.

20 червня 1915 р. –
29 січня 1919 р.

143

481

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Іванків до
м-ка Горностайпіль
Радомишльського пов. Київської губ.

27 лютого 1915 р. –
28 лютого 1919 р.

100

482

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Шендерівка
до м-ка Стеблів Канівського пов.
Київської губ.

20 грудня 1915 р. –
22 січня 1921 р.

32

03 грудня 1915 р. –
27 червня 1919 р.

Примітки

50
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
м-ку Моринці Звенигородського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
22 червня 1916 р.

38

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
с. Македони Канівського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
24 вересня 1921 р.

54

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
м-ку Жорнище Липовецького пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
06 грудня 1921 р.

40

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
с. Вишевичі Радомишльського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
22 квітня 1916 р.

18

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
с. Карапиші Канівського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
22 жовтня 1921 р.

48

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
с. Красятичі Радомишльського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
09 серпня 1921 р.

38

Справа про оренду будинку для
розміщення поштового відділення у
м-ку Борщагівка Сквирського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
листопад 1918 р.

52

490

Про встановлення перевезення
письмової кореспонденції автобусами
на маршруті Київ–Ріпки–Гомель

06 листопада 1915 р.

491

Справа про поліпшення організації
обміну поштою на залізничних
станціях

19 травня 1915 р. –
грудень 1917 р.

499

492

Справа про підвищення контрактових
грошових виплат утримувачам
поштових станцій і підрядникамперевізникам пошти в зв’язку з
обставинами воєнного часу

29 серпня 1915 р. –
15 грудня 1918 р.

163

493

Справа про проведення електричного
освітлення в поштово-телеграфних
закладах Київського поштовотелеграфного округу

11 лютого 1917 р. –
09 березня 1920 р.

547

483

484

485

486

487

488

489

Примітки

за
описом

51
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

494

Справа про асигнування коштів на
покриття господарських витрат
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу

04 липня 1914 р. –
05 листопада 1915 р.

506

495

Справа про асигнування коштів на
покриття господарських витрат та
евакуацію з прифронтової смуги
поштово-телеграфних закладів
Київського поштово-телеграфного
округу

01 серпня 1915 р. –
08 серпня 1916 р.

664

496

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про роботу
поштово-телеграфних закладів у
воєнний час

11 січня –
31 грудня 1916 р.

306

497

Циркуляри і розпорядження
начальника Київського поштовотелеграфного округу про роботу
поштово-телеграфних закладів у
воєнний час

11 січня –
31 грудня 1916 р.

341

497 а

Секретні циркуляри начальника
Київського поштово-телеграфного
округу про вжиття заходів для
попередження діяльності шпигунів

24 серпня 1914 р. –
20 травня 1916 р.

45

498

Циркуляри (обіжники) урядів УНР,
УСРР, ЗСПР щодо роботи поштовотелеграфного відомства

17 листопада 1916 р.
– 26 листопада
1919 р.

120

499

Циркуляри Головного управління пошт 03 січня 1916 р. –
і телеграфів про зміни в роботі
02 січня 1917 р.
поштово-телеграфних закладів
Російської імперії (відкриття, закриття
поштових відділень)

183

500

Циркуляри і розпорядження Головного 29 травня –
управління пошт і телеграфів щодо
16 серпня 1916 р.
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, приймання телеграм
і поштових переказів

360

501

Циркуляри і розпорядження Головного 27 червня –
управління пошт і телеграфів щодо
31 грудня 1916 р.
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією, приймання телеграм,
поштових переказів і посилок

628

Примітки

52
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

502

Заяви, листи, довідки, звернення,
кадрова документація службовців
Київського поштово-телеграфного
округу

30 червня 1916 р. –
11 січня 1917 р.

167

503

Справа про передачу перевезення
пошти по залізничній лінії Чернігів –
Ічня у відомство Київського поштовотелеграфного округу

05 грудня 1916 р. –
09 лютого 1917 р.

13

504

Справа про збільшення штатів
поштових службовців у закладах
Київського поштово-телеграфного
округу.
Т. 1

01 січня –
31 грудня 1916 р.

381

505

Відомості поштово-телеграфних
01 січня –
закладів про прибутки, кількість
14 листопада 1916 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 2

410

506

Відомості поштово-телеграфних
02 січня –
закладів про прибутки, кількість
24 грудня 1916 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 3

349

507

Справа про збереження пільг за
призваними в армію і прийняття на
службу демобілізованих поштовотелеграфних службовців

04 листопада 1916 р.
– 01 грудня 1918 р.

45

508

Справа за клопотаннями службовців
про відрядження у польові поштовотелеграфні заклади

23 листопада 1916 р.
– 24 листопада
1917 р.

380

509

Справа про відрядження службовців на 09 січня 1916 р. –
посилення поштово-телеграфних
09 червня 1917 р.
закладів у зв’язку із збільшенням
обміну поштової та телеграфної
кореспонденції після початку війни.
Т. 1

547

Примітки

53
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

510

Справа про відрядження службовців на 18 травня –
посилення поштово-телеграфних
01 серпня 1916 р.
закладів в зв’язку з воєнними
обставинами.
Т. 2

446

511

Справа про відрядження службовців на 02 серпня –
посилення поштово-телеграфних
31 грудня 1916 р.
закладів в зв’язку з воєнними
обставинами.
Т. 3

458

512

Справа про приймання на службу
вільнонайманих поштарів у поштовотелеграфні заклади

665

513

Справа про розподіл і надання
04 квітня –
відпусток службовцям, відрядженим до 30 серпня 1916 р.
Київського поштово-телеграфного
округу з інших округів Російської
імперії

514

Справа про відкриття телеграфу для
воєнних потреб при поштовому
відділенні у м-ку П’ятка
Житомирського пов. Волинської губ.

02 травня –
15 червня 1916 р.

7

515

Справа про виплати добових
службовцям, відрядженим по
Київському поштово-телеграфному
округу

05 серпня 1916 р. –
14 січня 1917 р.

64

516

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Чернин
Остерського пов. Чернігівської губ.

27 травня 1916 р. –
21 серпня 1918 р.

15

517

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Крижевське”
у с. Ігнатівка Кролевецького пов.
Чернігівської губ.

23 грудня 1916 р. –
13 жовтня 1917 р.

36

518

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Держанівка
Козелецького пов. Чернігівської губ.

24 березня –
09 квітня 1916 р.

6

519

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Ігнатівка
Київського пов. і губ.

03 вересня 1916 р. –
10 січня 1917 р.

21

520

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Редьківка
Чернігівського пов. і губ.

20 лютого –
31 березня 1916 р.

9

01 грудня 1916 р. –
04 січня 1918 р.

549

Примітки

54
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

521

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Гамаліївське”
у с. Корчівка
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

11 жовтня 1916 р. –
13 жовтня 1917 р.

19

522

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Бутівці
Ізяславського пов. Волинської губ.

23 вересня 1916 р. –
23 лютого 1917 р.

23

523

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Воробіївка НовоградВолинського пов. Волинської губ.

13 травня 1916 р. –
02 серпня 1919 р.

46

524

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Тернавка
Ізяславського пов. Волинської губ.

15 грудня 1916 р. –
19 жовтня 1917 р.

16

525

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Хоровець
Ізяславського пов. Волинської губ.

16 вересня –
19 грудня 1916 р.

23

526

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Рубанка
Конотопського пов. Чернігівської губ.

17 липня 1916 р. –
23 березня 1917 р.

20

527

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Горбів
Чернігівського пов. і губ.

09–10 липня 1916 р.

4

528

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Баландине
Чигиринського пов. Київської губ.

03 липня 1916 р. –
19 червня 1917 р.

13

529

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Кропивна
Конотопського пов. Чернігівської губ.

28 червня 1916 р. –
01 липня 1917 р.

29

530

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Литвинівка
Київського пов. і губ.

26 червня 1916 р. –
15 травня 1917 р.

35

531

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Дубові Махаринці
Бердичівського пов. Київської губ.

14 червня 1916 р. –
22 грудня 1917 р.

15

532

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Горбулів
Радомишльського пов. Київської губ.

12 травня 1916 р. –
01 березня 1917 р.

20

533

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Облітки
Радомишльського пов. Київської губ.

27 квітня 1916 р. –
12 березня 1918 р.

55

Примітки

55
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

534

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Бежів
Житомирського пов. Волинської губ.

08 квітня 1916 р. –
21 жовтня 1918 р.

21

535

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Олександрівка
Сосницького пов. Чернігівської губ.

13 квітня –
24 вересня 1916 р.

17

536

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Потік Канівського пов.
Київської губ.

02 квітня –
13 вересня 1916 р.

16

537

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Волинка
Сосницького пов. Чернігівської губ.

07 квітня 1916 р. –
06 жовтня 1918 р.

23

537 а

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Димерка
Остерського пов. Чернігівської губ.

11 лютого –
05 листопада 1916 р.

30

538

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Юшків Ріг
Таращанського пов. Київської губ.

16 квітня 1916 р. –
21 червня 1917 р.

28

539

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Мелені
Радомишльського пов. Київської губ.

30 березня 1916 р. –
22 липня 1917 р.

30

540

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Покошичі
Кролевецького пов. Чернігівської губ.

27 березня 1916 р. –
12 липня 1917 р.

21

541

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Товстий Ліс
Радомишльського пов. Київської губ.

19 березня –
17 листопада 1916 р.

21

542

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у c. Гусавка
Чернігівського пов. і губ.

21 січня 1916 р. –
26 червня 1919 р.

27

543

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Медівка
Липовецького пов. Київської губ.

13 березня –
09 липня 1916 р.

10

544

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Русанів
Остерського пов. Чернігівської губ.

05 лютого –
02 листопада 1916 р.

27

545

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Атюша
Кролевецького пов. Чернігівської губ.

06 березня –
23 травня 1916 р.

19

Примітки

56
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

546

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Дідковичі
Овруцького пов. Волинської губ.

03 березня 1916 р. –
10 січня 1920 р.

68

547

Справа про відкриття поштового
відділення в c. Григорівка
Конотопського пов. Чернігівської губ.

21 лютого 1916 р. –
10 лютого 1917 р.

17

548

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Вербів” у
передмісті м-ка Носівка
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

03 лютого 1916 р. –
17 листопада 1917 р.

37

549

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Підвисоке
Уманського пов. Київської губ.

14 січня 1916 р. –
11 січня 1918 р.

21

550

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Волосківці
Сосницького пов. Чернігівської губ.

12 лютого 1916 р. –
10 серпня 1916 р.

18

551

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “ФастівецькоУспенське” у c. Фастівці
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

05 лютого 1916 р. –
12 червня 1917 р.

20

552

Справа про відкриття поштового
відділення у сел. Кам’яний Брід
Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

02 лютого 1916 р. –
13 лютого 1917 р.

19

553

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Сваром’я
Остерського пов. Чернігівської губ.

31 січня –
29 квітня 1916 р.

31

554

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Верхівня
Сквирського пов. Київської губ.

30 січня 1916 р. –
24 лютого 1918 р.

20

555

Справа про відкриття поштового
відділення при залізничній
ст. Росоховатка Звенигородського пов.
Київської губ.

26 січня –
25 жовтня 1916 р.

21

556

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Корниця
Ізяславського пов. Волинської губ.

18 січня –
07 червня 1916 р.

15

557

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Сарни
Липовецького пов. Київської губ.

23 січня –
24 вересня 1916 р.

31

Примітки

57
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

18 січня –
05 листопада 1916 р.

Кількість
аркушів

558

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Шатрище НовгородСіверського пов. Чернігівської губ.

559

Справа про відкриття поштового
14 грудня 1916 р. –
відділення у с. Янівка Канівського пов. 02 лютого 1917 р.
Київської губ.

22

560

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “РосавоКанівське” в м-ку Межиріч
Канівського пов. Київської губ.

15 січня 1916 р. –
10 червня 1917 р.

76

561

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Зазим’я
Остерського пов. Чернігівської губ.

11 січня –
12 вересня 1916 р.

22

562

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Вересоч
Ніжинського пов. Чернігівської губ.

11 січня 1916 р. –
29 квітня 1919 р.

25

563

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “ЯрославськоКняжеське” у с. Ярославка
Козелецького пов. Чернігівської губ.

05 лютого 1916 р. –
17 серпня 1917 р.

48

564

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Цвітова Дубрівка
Новоград-Волинського пов.
Волинської губ.

10 січня 1916 р. –
13 лютого 1917 р.

19

565

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Холявин
Чернігівського пов. і губ.

05 лютого –
30 грудня 1916 р.

9

566

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Рудка
Чернігівського пов. і губ.

05–17 лютого
1916 р.

5

567

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Великій Самбір
Конотопського пов. Чернігівської губ.

18 січня –
12 лютого 1916 р.

19

568

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Козел
Чернігівського пов. і губ.

05 лютого –
09 вересня 1916 р.

11

569

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Слабин
Чернігівського пов. і губ.

05 лютого –
03 квітня 1916 р.

10

18

Примітки

58
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

570

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Вороньки
Козелецького пов. Чернігівської губ.

05 лютого 1916 р. –
21 вересня 1917 р.

39

571

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Висока Піч
Житомирського пов. Волинської губ.

16 січня 1916 р. –
18 квітня 1917 р.

31

572

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Чаруків Луцького пов.
Волинської губ.

30 грудня 1916 р.

1

573

Справа про відкриття поштового
відділення у сел. Усів Овруцького пов.
Волинської губ.

31 грудня 1915 р. –
21 липня 1919 р.

97

574

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Сульжин
Ізяславського пов. Волинської губ.

03 січня –
14 травня 1916 р.

18

575

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Щурин Луцького пов.
Волинської губ.

30 грудня 1916 р. –
19 квітня 1917 р.

3

576

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Максим
Остерського пов. Чернігівської губ.

11–24 березня
1916 р.

7

577

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Морівськ
Остерського пов. Чернігівської губ.

11 березня 1916 р. –
16 квітня 1918 р.

10

578

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Вишевичі
Радомишльського пов. Київської губ.

06 лютого –
19 травня 1916 р.

8

579

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Переросле
Острозького пов. Волинської губ.

11 червня –
29 серпня 1916 р.

10

580

Справа про відкриття поштового
09 липня 1916 р. –
відділення у с. Бугрин Острозького пов. 08 березня 1919 р.
Волинської губ.

26

581

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Ожигівці
Старокостянтинівського пов.
Волинської губ.

24 березня 1916 р. –
12 листопада 1918 р.

15

582

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Уніїв Острозького пов.
Волинської губ.

06 лютого 1916 р. –
23 вересня 1917 р.

8

Примітки

59
№№
з/п

583

584

585

586

587

588

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Городище
Пустоварівське Сквирського пов.
Київської губ.

08 січня –
30 листопада 1916 р.

10

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Потіївка
Радомишльського пов. Київської губ.

10 травня –
30 листопада 1916 р.

4

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Голенка
Конотопського пов. Чернігівської губ.

06 лютого –
29 березня 1916 р.

7

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Полимівське”
у c. Вовчик Остерського пов.
Чернігівської губ.

22 грудня –
18 квітня 1916 р.

9

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Роїще
Чернігівського пов. і губ.

22 квітня 1916 р. –
11 червня 1919 р.

40

Справа про відкриття поштового
03 січня 1916 р. –
відділення у c. Рогізки
07 вересня 1917 р.
Городнянського пов. Чернігівської губ.

28

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Урвена” у
с. Гульча Острозького пов.
Волинської губ.

22 грудня 1915 р. –
08 серпня 1919 р.

32

Справа про переведення поштовотелеграфної контори з с. Босий Брід
Липовецького пов. Київської губ. до
іншого населеного пункту

03 серпня 1916 р. –
04 лютого 1922 р.

31

591

Справа про облаштування приміщень в 08 грудня 1916 р. –
будинку Шостакова, реквізованих за
09 серпня 1919 р.
наказом Головнокомандуючого
арміями Південно-Західного фронту,
для розміщення телеграфних апаратів,
що обслуговують польові телеграфні
заклади фронтів в м. Києві,
вул. Володимирська, 25 (готель “Рим”)

182

592

Справа про тимчасове прилаштування 05 листопада 1916 р.
частини недобудованого приміщення
– 05 жовтня 1918 р.
пошти для операцій Київської поштової
контори у м. Києві, вул. Хрещатик

287

593

Справа про оренду приміщення для
21 грудня 1915 р. –
поштового відділення у с. Стремигород 07 травня 1921 р.
Радомишльського пов. Київської губ.

27

589

590

Примітки

60
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

594

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Кузьмина
Гребля Уманського пов. Київської губ.

16 серпня 1915 р. –
04 вересня 1920 р.

41

595

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Розважів
Радомишльського пов. Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
30 травня 1921 р.

74

596

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення під назвою
“Виборне” у м-ку Балабанівка
Липовецького пов. Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
23 вересня 1920 р.

33

597

Справа про оренду приміщення для
поштово-телеграфної контори в
сел. Ново-Архангельськ
Єлисаветградського пов.
Херсонської губ. (Одеський поштовотелеграфний округ)

22 жовтня 1916 р. –
15 березня 1921 р.

49

598

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення в с. Жидівська
Гребля Таращанського пов.
Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
17 травня 1921 р.

33

599

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення в м-ку Мотижин
Київського пов. і губ.

21 грудня 1915 р. –
14 вересня 1921 р.

57

600

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Нові
Шепеличі Радомишльського пов.
Київської губ.

15 червня 1916 р. –
10 липня 1921 р.

15

601

Справа про оренду квартири для
головного механіка при Управлінні
Київського поштово-телеграфного
округу в м. Києві

09 червня 1916 р. –
13 березня 1919 р.

107

602

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Стави
Київського пов. і губ.

21 грудня 1915 р. –
02 серпня 1921 р.

32

603

Справа про оренду приміщення для
14 березня 1916 р. –
поштово-телеграфного відділення № 16 19 травня 1921 р.
у м. Києві, вул. Олександрівська, 32

65

604

Справа про оренду приміщення для
25 січня 1916 р. –
поштово-телеграфного відділення № 17 17 липня 1920 р.
у м. Києві, вул. Костянтинівська, 37-а

54

Примітки

61
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

605

Справа про оренду приміщення для
25 січня 1916 р. –
поштово-телеграфного відділення № 15 16 лютого 1921 р.
у м. Києві, передмістя Звіринець

121

606

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у м-ку Василів
Васильківського пов. Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
01 вересня 1920 р.

65

607

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Чорнорудка
Бердичівського пов. Київської губ.

21 грудня 1915 р. –
09 липня 1921 р.

26

608

Справа про оренду приміщення для
поштового відділення у с. Вільховець
Канівського пов. Київської губ.

19 грудня 1915 р. –
25 листопада 1920 р.

21

609

Справа про оренду приміщення для
21 грудня 1915 р. –
поштового відділення у м-ку Вчорайше 22 вересня 1921 р.
Сквирського пов. Київської губ.

27

610

Справа про обмін кореспонденцією
між Вернигородським поштовим
відділенням (м-ко Білопілля) і
залізничною ст. Чорнорудка
Бердичівського пов. Київської губ.

05 лютого 1916 р. –
11 липня 1919 р.

34

611

Справа про затвердження розкладу
27 лютого 1916 р. –
руху пошти між містечками Вчорайше і 07 травня 1919 р.
Бровки Сквирського пов. Київської губ.

35

612

Справа про затвердження розкладу
руху пошти між м-ком Кагарлик і
с. Стави Київського пов. і губ.

27 лютого 1916 р. –
31 липня 1918 р.

5

613

Справа про затвердження розкладу
руху пошти у м-ко Канів і
с. Пшеничники Канівського пов.
Київської губ.

28 квітня 1916 р. –
29 березня 1917 р.

6

614

Справа про затвердження розкладу
руху пошти у с. Сопин і
м-ко Самгородок Бердичівського пов.
Київської губ.

29 січня 1916 р. –
18 травня 1919 р.

18

615

Справа про затвердження розкладу
руху пошти у селах Розважів і
Красятичі Радомишльського пов.
Київської губ.

12 березня 1916 р. –
18 січня 1919 р.

13

Примітки

62
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

616

Справа про затвердження розкладу
руху пошти у с. Уланів
Глухівського пов. Чернігівської губ. і
с. Крупець Путивльського пов.
Курської губ.

04 травня 1916 р. –
29 березня 1917 р.

21

617

Справа про затвердження розкладу
руху пошти між містечками Жорнище
та Іллінці Липовецького пов.
Київської губ.

28 квітня 1916 р. –
18 лютого 1917 р.

5

618

Справа про затвердження розкладу
08 серпня 1916 р. –
руху пошти у с. Македони і м-ко Козин 25 січня 1919 р.
Канівського пов. Київської губ.

17

619

Справа про затвердження розкладу
руху пошти між м-ком Радомишль і
залізничною ст. Ірша (через
с. Вишевичі) Радомишльського пов.
Київської губ.

12 лютого 1916 р. –
01 лютого 1919 р.

13

620

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти у м-ко Іллінці і
с. Юрківці Липовецького пов.
Київської губ.

29 березня 1916 р. –
14 липня 1919 р.

108

621

Справа про наймання підрядника для
21 лютого 1916 р. –
перевезення пошти у містечка Трипілля 18 серпня 1919 р.
і Обухів Київського пов. і губ.

65

622

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти у містечка Димер і
Гостомель Київського пов. і губ.

24 березня 1916 р. –
04 серпня 1919 р.

196

623

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовотелеграфним відділенням с. Чоповичі
Радомишльського пов. Київської губ.
і місцевим залізничним вокзалом

06 червня 1916 р. –
10 липня 1919 р.

138

624

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою
м-ка Погребище Бердичівського пов.
Київської губ. і місцевою залізничною
ст. Ржевуська

06 березня 1916 р. –
11 серпня 1919 р.

86

625

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між
м-ком Володарка Сквирського пов.
і м. Біла Церква Васильківського пов.
Київської губ.

18 квітня 1916 р. –
11 квітня 1919 р.

115

Примітки

63
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

626

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між містечками
Нові Шепеличі і Чорнобиль
Радомишльського пов. Київської губ.

15 червня 1916 р. –
14 липня 1919 р.

54

627

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти у м-ку Бердичів
Київської губ.

18 жовтня 1916 р. –
14 серпня 1919 р.

221

628

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між с. Порадівка і
м-ком Лисянка Звенигородського пов.
Київської губ.

09 серпня 1916 р. –
05 серпня 1919 р.

63

629

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою
м-ка Христинівка Уманського пов.
Київської губ. і місцевим залізничним
вокзалом

30 липня 1916 р. –
27 червня 1919 р.

106

630

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між
“Ковалустинівським” поштовим
відділенням с. Устимівка
Васильківського пов. Київської губ. і
місцевою залізничною ст. Устимівка

17 вересня 1916 р. –
03 вересня 1919 р.

46

631

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між м-ком Ружин
Сквирського пов. і залізничною
ст. Зарудинці (через с. Зарудинці)
Бердичівського пов. Київської губ.

вересень 1916 р. –
31 травня 1919 р.

87

632

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою
м-ка Катеринопіль і залізничною
ст. Звенигородка
Звенигородського пов. Київської губ.

01 вересня 1916 р. –
24 жовтня 1921 р.

130

633

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між містечками
Стеблів і Корсунь Канівського пов.
Київської губ.

25 жовтня 1916 р. –
26 липня 1919 р.

147

634

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між містечками
Паволоч і Попільня Сквирського пов.
Київської губ.

25 жовтня 1916 р. –
23 січня 1919 р.

53

Примітки

64
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

635

Справа про наймання підрядника для
25 жовтня 1916 р. –
перевезення пошти між с. Сопин і
26 липня 1919 р.
м-ком Самгородок Бердичівського пов.
Київської губ.

140

636

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовотелеграфною конторою
м-ка Покотилове Уманського пов.
Київської губ. і залізничною
ст. Ємилівка Балтського пов.
Подільської губ.

30 грудня 1916 р. –
23 липня 1919 р.

63

637

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовим
відділенням с. Карапиші
Канівського пов. Київської губ. і
місцевою залізничною станцією

30 січня 1916 р. –
07 жовтня 1919 р.

63

638

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між поштовим
відділенням м-ка Плискове
Липовецького пов. Київської губ. і
місцевою залізничною станцією

25 жовтня 1916 р. –
04 червня 1919 р.

79

639

Розслідування скарг і листування щодо 31 грудня 1915 р. –
пошкодження та втрати посилок і
26 липня 1917 р.
кореспонденції

611

640

Справа про укладання нових контрактів 24 лютого 1916 р. –
з утримувачами кінно-поштових
22 липня 1918 р.
станцій в Чернігівській губ.

95

641

Справа про надання візникам пошти
відстрочок від призову на військову
службу

498

642

Справа про зміни в напрямках обміну
03 листопада 1916 р.
поштової кореспонденції в зв’язку із
– 28 червня 1917 р.
відкриттям нових поштових закладів та
змінами у розкладі руху поїздів

476

643

Справа про люстрацію поштової
03 вересня 1915 р. –
кореспонденції (виявлення військовими 11 серпня 1916 р.
цензорами грошових купюр в
конвертах з листами, знищення
посилок із зіпсованими продуктами
тощо)

132

10 липня –
16 вересня 1916 р.

Примітки

65
№№
з/п

644

645

646

647

648

649

650

651

652

Ділов.
номер

Заголовок справи

Справа про відкриття продажу
гральних карт і благочинних марок в
поштово-телеграфних закладах
Київського поштово-телеграфного
округу

Крайні дати

26 серпня 1916 р. –
13 серпня 1917 р.

Справа про збільшення штату
25 січня 1916 р. –
листонош для розноски кореспонденції 08 листопада 1918 р.
та виїмки з поштових скриньок в
поштово-телеграфних закладах
Київського поштово-телеграфного
округу

Кількість
аркушів

317

478

Справа про господарські витрати
Київського поштово-телеграфного
округу за 1915 р.

09 серпня –
24 грудня 1916 р.

27

Справа про асигнування коштів на
утримання шорних майстерень при
поштово-телеграфних конторах з
метою ремонту шкіряних і полотняних
речей і мішків

07 січня 1916 р. –
18 липня 1918 р.

152

Справа про перепланування і
реконструкцію приміщень поштовотелеграфної контори у м. Глухів
Чернігівської губ.

08 січня 1916 р. –
31 жовтня 1917 р.

107

Справа про приймання слухачів на
курси при Управлінні Київського
поштово-телеграфного округу для
підготовки поштово-телеграфних
службовців

22 грудня 1916 р. –
24 червня 1917 р.

23

Циркуляри начальника Київського
04 січня –
поштово-телеграфного округу з питань 01 грудня 1917 р.
діловодства, звітності, кадрових
питань, відряджень службовців на
фронт, відкриття нових поштовотелеграфних закладів тощо
Циркуляри начальника Київського
01 січня –
поштово-телеграфного округу з питань 26 жовтня 1917 р.
діловодства, звітності, кадрових
питань, заборони пересилки окремих
товарів за кордон тощо
Циркуляри начальника Київського
поштово-телеграфного округу про
перейменування установ і приймання
внутрішніх телеграм поштовотелеграфними закладами Російської
імперії

10 січня –
24 грудня 1917 р.

264

189

23

Примітки

66
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

653

Циркуляри начальника Київського
поштово-телеграфного округу про
перетворення поштових відділень на
поштово-телеграфні та приймання
внутрішніх телеграм закладами
Російської імперії

11 січня –
11 вересня 1917 р.

87

653 а

Секретні циркуляри начальника
Київського поштово-телеграфного
округу про поштове обслуговування
діючої армії та вжиття заходів для
попередження діяльності шпигунів

14 січня –
10 грудня 1917 р.

27

654

Справа про пересилку окладних листів, 28 липня 1917 р. –
повідомлень і оголошень про сплату
20 липня 1918 р.
прибуткового податку через поштові
заклади

34

655

Циркуляри і роз’яснення начальника
Київського поштово-телеграфного
округу щодо застосування діючих
правил роботи з кореспонденцією,
відправки і приймання телеграм,
переказів та посилок тощо

30 грудня 1916 р. –
30 червня 1917 р.

466

656

Циркуляри і роз’яснення начальника
Київського поштово-телеграфного
округу щодо застосування діючих
правил роботи з кореспонденцією,
підвищення тарифів, відправки і
приймання телеграм, переказів та
посилок тощо

02 липня 1917 р. –
08 квітня 1919 р.

567

657

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

09 січня 1917 р. –
28 березня 1918 р.

141

658

Справа про поштове обслуговування
діючої армії

04 березня –
28 червня 1917 р.

366

659

Справа про зміни в роботі поштовотелеграфних закладів в зв’язку з
воєнними обставинами

01 липня –
30 грудня 1917 р.

366

660

Справа про пограбування поштовотелеграфних установ бандами
злочинців і дезертирів та вжиття
заходів для збереження телеграфних
архівів

07 лютого –
30 грудня 1917 р.

115

Примітки

67
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

661

Відомості поштово-телеграфних
04 січня –
закладів про прибутки, кількість
31 грудня 1917 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 1

384

662

Відомості поштово-телеграфних
31 грудня 1916 р. –
закладів про прибутки, кількість
08 квітня 1917 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 2

639

663

Відомості поштово-телеграфних
12 січня –
закладів про прибутки, кількість
04 квітня 1917 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 3

526

664

Відомості поштово-телеграфних
02 квітня –
закладів про прибутки, кількість
15 грудня 1917 р.
отриманої та відправленої поштової і
телеграфної кореспонденції, звернення
до начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штатів поштових службовців.
Т. 4

317

665

Справа про відрядження службовців на 20 серпня 1917 р. –
посилення поштово-телеграфних
30 вересня 1918 р.
закладів у зв’язку з хворобами
чиновників, сезонними потребами і
воєнними обставинами.
Т. 1

310

666

Справа про відрядження службовців на 11 листопада
посилення поштово-телеграфних
1916 р. –
закладів у зв’язку з хворобами
23 жовтня 1917 р.
чиновників і воєнними обставинами.
Т. 2

574

Примітки

68
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

667

Справа про відрядження службовців на 12 жовтня 1917 р. –
посилення поштово-телеграфних
09 січня 1918 р.
закладів у зв’язку з хворобами
чиновників і збільшенням об’ємів
кореспонденції.
Т. 3

198

668

Справа про відрядження службовців у
польові поштово-телеграфні заклади

10 січня –
14 листопада 1917 р.

157

669

Справа про відрядження службовців,
евакуйованих з театру воєнних дій, на
посилення штатів поштовотелеграфних закладів

10 липня 1917 р. –
05 квітня 1918 р.

160

670

Справа про листонош, розсильних і
сторожів поштово-телеграфних
закладів

12 грудня 1916 р. –
19 березня 1918 р.

224

671

Заяви службовців з проханням
звільнити їх від відвідування курсів
іноземних мов при Управлінні
Київського поштово-телеграфного
округу

17 грудня 1916 р. –
07 квітня 1917 р.

6

672

Справа про збільшення платні
поштово-телеграфним службовцям
Київського поштово-телеграфного
округу

25 грудня 1916 р. –
08 березня 1918 р.

226

673

Справа про зміни в особовому складі
службовців поштово-телеграфних
закладів Київського поштовотелеграфного округу

01 січня –
10 листопада 1917 р.

57

674

Справа про перерозподіл посадових
обов’язків у поштово-телеграфних
закладах Київського поштовотелеграфного округу

29 грудня 1916 р. –
27 червня 1919 р.

115

675

Справа про закупівлю теплого одягу
для поштових службовців Київського
поштово-телеграфного округу для
роботи в зимовий період

13 вересня 1917 р. –
26 травня 1918 р.

124

676

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Щаснівка
Козелецького пов. Чернігівської губ.

24 серпня 1917 р. –
16 липня 1919 р.

23

677

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Забуяння
Київського пов. і губ.

12 червня 1916 р. –
21 березня 1918 р.

22

Примітки

69
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

678

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Городище
Конотопського пов. Чернігівської губ.

15 липня –
17 листопада 1917 р.

18

679

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Мартинівка
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

13 липня –
27 вересня 1917 р.

14

680

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Серби НовоградВолинського пов. Волинської губ.

26 червня 1917 р. –
26 жовтня 1918 р.

21

681

Справа про відкриття поштового
відділення у м-ку Дубовичі
Глухівського пов. Чернігівської губ.

08 червня –
17 вересня 1917 р.

33

682

Справа про відкриття поштового
відділення під назвою “Григорівський
завод” у с. Григорівка
Київського пов. і губ.

16 червня –
17 грудня 1917 р.

13

683

Повідомлення про доцільність
відкриття поштового відділення у
c. Щербачинці Звенигородського пов.
Київської губ.

14 грудня 1917 р.

1

684

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Стецівка
Звенигородського пов. Київської губ.

28 травня 1917 р. –
18 лютого 1918 р.

19

685

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Щербачинці
Звенигородського пов. Київської губ.

09 травня –
16 грудня 1917 р.

18

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Прохори
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

29 травня –
14 грудня 1917 р.

20

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Телешівка
Васильківського пов. Київської губ.

12 червня 1917 р. –
18 квітня 1918 р.

9

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Недашки
Овруцького пов. Волинської губ.

25 травня 1917 р. –
21 лютого 1918 р.

16

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Кулеші НовоградВолинського пов. Волинської губ.

24 травня 1917 р. –
28 березня 1918 р.

15

Справа про відкриття поштового
відділення у с. Великі Дмитровичі
Київського пов. і губ.

28 травня 1917 р. –
10 січня 1918 р.

15

686

687

688

689

690

Примітки

70
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

691

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Мирогоща
Дубенського пов. Волинської губ.

23 травня 1917 р. –
14 липня 1918 р.

20

692

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Нові Вороб’ї
Овруцького пов. Волинської губ.

14 травня –
18 вересня 1917 р.

22

693

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Іванівка
Уманського пов. Київської губ.

14 травня –
03 грудня 1917 р.

17

694

Справа про відкриття поштового
відділення в c. Рождественське
Кролевецького пов. Чернігівської губ.

08 травня 1917 р. –
26 жовтня 1918 р.

20

695

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Хороше Озеро
Борзнянського пов. Чернігівської губ.

30 грудня 1916 р. –
березень 1917 р.

3

696

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Броники НовоградВолинського пов. Волинської губ.

03 травня –
26 липня 1917 р.

14

697

Справа про відкриття поштовотелеграфного відділення у м. Умань
Київської губ.

29 травня 1917 р. –
22 вересня 1921 р.

37

698

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Куликівка
Чернігівського пов. і губ.

27 березня –
27 червня 1917 р.

20

699

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Стайки
Київського пов.і губ.

19 лютого –
26 жовтня 1917 р.

14

700

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Чепелів
Сосницького пов. Чернігівської губ.

20 лютого –
13 жовтня 1917 р.

18

701

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Білокуровичі
Овруцького пов. Волинської губ.

06 січня –
01 серпня 1917 р.

17

702

Справа про відкриття поштового
відділення у c. Ядлівка
Козелецького пов. Чернігівської губ.

20 червня 1916 р. –
01 серпня 1917 р.

8

703

Справа про роботу ощадних кас при
поштово-телеграфних закладах
Київського поштово-телеграфного
округу

23 грудня 1916 р. –
20 вересня 1918 р.

168

Примітки

71
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

704

Проекти організації руху пошти в
07 травня 1916 р. –
Чернігівській губ. в зв’язку з
17 грудня 1917 р.
будівництвом нових гілок Московсько–
Київсько–Воронезької залізниці

33

705

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Кожанка на
залізничну ст. Кожанка
Васильківського пов. Київської губ.

31 січня 1917 р. –
08 серпня 1919 р.

79

706

Циркуляри Міністерства пошт і
телеграфів Тимчасового уряду про
зміни розкладу руху поштової
кореспонденції, а також відкриття і
закриття поштово-телеграфних
закладів у Російській імперії

09 червня –
26 жовтня 1917 р.

419

707

Циркуляри і роз’яснення Міністерства
пошт і телеграфів УНР, Управління
пошти і телеграфів Української
Держави щодо застосування діючих
правил роботи з кореспонденцією

19 грудня 1917 р. –
19 листопада 1918 р.

299

708

Циркуляри і роз’яснення Міністерства 20 червня 1917 р. –
пошт і телеграфів Тимчасового уряду, 15 січня 1919 р.
Міністерства пошт і телеграфів УНР,
Управління пошт і телеграфів
Української Держави з питань пільгової
пересилки поштової кореспонденції

285

709

Клопотання громадських організацій,
25 червня 1917 р. –
установ, комітетів і рад до начальника 31 грудня 1917 р.
Київського поштово-телеграфного
округу про дозвіл на пільгову
пересилку кореспонденції; циркуляри і
роз’яснення Міністерства пошт і
телеграфів Тимчасового уряду з питань
пільгової пересилки поштової
кореспонденції

237

710

Справа про відкриття поштових
операцій, продажу знаків поштової
оплати і встановлення поштових
скриньок при школах, торговопромислових закладах, сільських і
волосних правліннях

15 лютого 1917 р. –
01 січня 1918 р.

389

711

Справа про організацію обов’язкової
доставки на дім адресатам страхових
відправлень і переказів у поштовотелеграфних закладах Київського
поштово-телеграфного округу

07 січня 1917 р. –
10 січня 1919 р.

42

Примітки

72
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

712

Справа про ревізію подорожніх пошт
для виявлення порушень термінів
перевезення кореспонденції

09 січня –
11 листопада 1917 р.

108

713

Справа про поширення реклами про
продаж облігацій “позики волі” через
мережу поштово-телеграфних закладів

14 квітня –
23 серпня 1917 р.

27

714

Відомості руху телеграфної
кореспонденції по дротах установ
Київського поштово-телеграфного
округу за липень 1917 р.

05 серпня –
01 листопада 1917 р.

317

715

Справа про господарчі витрати
поштово-телеграфних закладів
(закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, поточні
витрати)

11 жовтня –
22 листопада 1917 р.

548

716

Справа про господарчі витрати
поштово-телеграфних закладів
(закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, поточні
витрати)

01 липня –
10 серпня 1917 р.

642

717

Справа про господарчі витрати
поштово-телеграфних закладів
(закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, поточні
витрати)

23 листопада 1917 р.
– 16 січня 1918 р.

550

718

Справа про господарчі витрати
поштово-телеграфних закладів
(закупівля освітлювальних,
канцелярських, пакувальних та
опалювальних матеріалів, поточні
витрати, оплата електроенергії)

24 листопада 1917 р.
– 30 квітня 1918 р.

584

719

Справа про переобладнання і ремонт
приміщень, призначених для
приймання посилок та продажу знаків
поштової оплати у будинку поштовотелеграфної контори в м. Чернігів

24 жовтня 1916 р. –
29 липня 1919 р.

145

720

Справа про закупівлю дров і вугілля
для опалення поштово-телеграфних
закладів Київського-поштовотелеграфного округу

22 січня 1917 р. –
30 січня 1919 р.

160

Примітки

73
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з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

721

Справа про призначення на посади,
підвищення розрядів службовців і
розширення штатів поштовотелеграфних закладів

09 вересня 1917 р. –
31 березня 1918 р.

598

722

Відомості, посвідчення, свідоцтва про
хвороби, відрядження, відпустки і
участь у збройній боротьбі проти
більшовиків у лавах “Вільного
козацтва” поштово-телеграфних
службовців

26 листопада
1916 р. –
30 вересня 1918 р.

456

723

Справа про призначення пенсій,
28 вересня 1917 р. –
допомоги на лікування та інших
13 листопада 1918 р.
грошових виплат поштовотелеграфним службовцям та їх родинам

224

724

Справа, присвячена кадровим питанням 06 липня 1917 р. –
Київського поштово-телеграфного
28 вересня 1918 р.
округу (приймання на службу, оплата
праці, переміщення і облік службовців,
запис до лав “Вільного козацтва”)

582

725

Циркуляри і накази Ради Народних
Комісарів та Народного Комісаріату
пошт і телеграфів на Україні про
роботу поштово-телеграфних закладів

121

726

Накази Міністерства пошт і телеграфів 14 лютого –
УНР про українізацію роботи пошт,
23 квітня 1918 р.
звільнення з посад службовців за
співробітництво з більшовиками,
реорганізацію перевезення пошти тощо

67

727

Накази Міністерства пошт і телеграфів 21 березня –
УНР та Управління пошт і телеграфів
08 жовтня 1918 р.
Української Держави начальнику
Київської поштово-телеграфної округи
про українізацію роботи пошти,
звільнення з посад службовців за
співробітництво з більшовикам,
реорганізацію перевезення пошти,
подолання наслідків війни з
більшовиками, затвердження штатів
радіостанцій

122

728

Телеграми про зміни у роботі поштово- 23 січня –
телеграфних закладів колишньої
21 грудня 1918 р.
Російської імперії (відкриття, закриття
поштових відділень)

10

28 січня –
20 березня 1918 р.

Примітки

74
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

729

Циркуляри і роз’яснення Міністерства 16 січня 1918 р. –
пошт і телеграфів УНР, Управління
23 грудня 1919 р.
пошт і телеграфів Української
Держави, Народного комісаріату пошт і
телеграфів УСРР, начальника відділу
пошт і телеграфів ЗСПР щодо
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією

730

Циркуляри і роз’яснення Управління
01 серпня –
пошт і телеграфів Української Держави 13 листопада 1918 р.
щодо застосування діючих правил
роботи з кореспонденцією

731

Запити поштово-телеграфних закладів і 02 січня –
роз’яснення начальника Київського
31 липня 1918 р.
поштово-телеграфного округу щодо
застосування діючих правил роботи з
кореспонденцією

400

732

Справа про пристосування існуючих та 14 листопада 1918 р.
прокладання нових телеграфних мереж – 26 жовтня 1919 р.
для воєнних потреб

341

733

Справа про пристосування існуючих та 27 грудня 1918 р. –
прокладання нових телеграфних мереж 02 грудня 1919 р.
для воєнних потреб

376

735

Справа про організацію Українського
Державного Телеграфного Агентства

14 березня 1918 р. –
27 січня 1919 р.

61

736

Запити поштово-телеграфних закладів і 21 лютого 1918 р. –
роз’яснення начальника Київського
25 березня 1919 р.
поштово-телеграфного округу про
правила роботи з кореспонденцією і
переказами, що надходять із-за кордону
і відправляються за межі України

382

737

Справа про формування польових
поштово-телеграфних відділень для
Армії УНР

09 грудня 1918 р. –
05 серпня 1919 р.

77

738

Справа про евакуацію поштовотелеграфних закладів перед загрозою
наступу більшовицьких військ

15 серпня 1918 р. –
02 травня 1919 р.

334

739

Справа про Польовий поштовотелеграфний архів Південно-Західного
фронту

12 березня 1918 р. –
17 жовтня 1919 р.

179

699

8

Примітки
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з/п

Ділов.
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Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

740

Справа про висилку журналів запису
22 грудня 1917 р. –
грошових переказів у польові поштово- 25 травня 1918 р.
телеграфні відділення ПівденноЗахідного фронту

30

741

Циркуляри і роз’яснення Міністерства 08 січня –
пошт і телеграфів УНР, Управління
28 вересня 1918 р.
пошт і телеграфів Української Держави
щодо діючих правил роботи поштовотелеграфних закладів

243

742

Телеграми, донесення, відомості про
сімейний стан, відпустки і участь у
збройній боротьбі поштовотелеграфних службовців проти
гетьманців

01 жовтня –
31 грудня 1918 р.

243

743

Справа про підвищення поштовотелеграфних тарифів в Україні

08 січня 1918 р. –
06 січня 1919 р.

263

744

Справа про складання і розсилку
12 липня 1918 р. –
поштово-телеграфним закладам
31 січня 1919 р.
реєстру безоплатних умовних
телеграфних адрес урядових
інституцій, організацій і посадових осіб

107

745

Запити поштово-телеграфних закладів і 09 березня –
роз’яснення Управління пошт і
26 листопада 1918 р.
телеграфів Української Держави про
приймання австрійських і німецьких
грошових знаків для оплати поштовотелеграфних зборів

102

746

Рапорти поштово-телеграфних закладів 11 листопада 1918 р.
про здачу австрійських і німецьких
– 12 серпня 1919 р.
грошових знаків у місцеві Державні
скарбниці

311

747

Справа про безоплатне перевезення
родин і багажу поштово-телеграфних
службовців, евакуйованих під час
Першої світової війни

17 липня –
24 жовтня 1918 р.

39

748

Справа про асигнування коштів на
господарчі витрати поштовотелеграфних закладів (закупівля
освітлювальних, канцелярських та
опалювальних матеріалів, ремонт)

26 червня –
31 липня 1919 р.

475

Примітки

76
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

749

Доповідні начальників установ
15 березня –
начальнику Київського поштово30 грудня 1918 р.
телеграфного округу про пересилку
пожертв зі скриньок російських
благодійних організацій, встановлених
у поштово-телеграфних закладах, та
розсилку посібників з української мови
для службовців

467

750

Справа про розсилку посібників з
21 червня –
української мови у поштово-телеграфні 20 листопада 1918 р.
заклади; доповідні про пересилку
пожертв зі скриньок російських
благодійних організацій, встановлених
у поштово-телеграфних закладах

119

751

Справа про запровадження воєнної
цензури у поштово-телеграфних
закладах

20 листопада 1918 р.
– 25 серпня 1919 р.

85

752

Копії наказів Міністерства пошт і
телеграфів УНР та Української
Держави

14 лютого –
23 вересня 1918 р.

103

753

Кадрові накази Міністерства пошт і
телеграфів УНР та Української
Держави

05 квітня –
24 грудня 1918 р.

35

754

Циркуляри Міністерства пошт і
телеграфів УНР та Української
Держави

22 січня –
21 серпня 1918 р.

43

755

Звітні відомості Київського міського
поштово-телеграфного відділення № 5
про прибутки, телефонні переговори,
кількість отриманої і відправленої
поштово-телеграфної кореспонденції

січень – грудень
1918 р.

182

756

Справа про видачу поштово05 січня –
телеграфним закладам відкритих листів 31 грудня 1918 р.
на користування земськими кіньми для
службових потреб

126

757

Іменні списки службовців та штатні
13 січня –
розписи поштово-телеграфних закладів 16 грудня 1918 р.

77

758

Справа про підвищення класів
поштово-телеграфних установ і
внесення змін до штатного розпису
окремих закладів

466

15 липня 1918 р. –
24 січня 1919 р.

Примітки

77
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

759

Відомості про особовий склад,
прибутки, кількість отриманої і
відправленої поштової і телеграфної
кореспонденції, клопотання до
начальника Київського поштовотелеграфного округу про збільшення
штату поштових службовців

03 серпня 1918 р. –
11 січня 1919 р.

345

760

Списки особового складу поштовотелеграфних закладів, клопотання до
начальника Київського поштовотелеграфного округу і накази про
підвищення розрядів і прийняття на
службу чиновників

26 березня –
29 серпня 1918 р.

659

761

Справа про відрядження службовців на 02 серпня –
посилення поштово-телеграфних
30 грудня 1918 р.
закладів у зв’язку з хворобами
чиновників і нестачею спеціалістів

173

762

Доповідні і пояснювальні записки,
скарги поштово-телеграфних
службовців на зловживання, грубість і
агітацію проти існуючої влади з боку
начальників і колег

02 квітня –
28 грудня 1918 р.

125

763

Списки особового складу поштовотелеграфних закладів, клопотання до
начальника Київського поштовотелеграфного округу і накази про
підвищення розрядів і прийняття на
службу чиновників

26 червня 1918 р. –
02 січня 1919 р.

418

764

Справа про працевлаштування
поштово-телеграфних службовців
відряджених та евакуйованих з інших
округів

19 лютого –
12 грудня 1918 р.

440

765

Справа про проходження військової
служби поштово-телеграфними
службовцями

09 січня –
30 грудня 1918 р.

234

766

Справа про організацію курсів
української мови для поштовотелеграфних службовців

17 жовтня 1917 р. –
30 січня 1919 р.

61

767

Справа про приймання на службу
поштово-телеграфних чиновників,
механіків, сторожів і листонош

24 березня 1918 р. –
05 червня 1920 р.

74

Примітки

78
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

768

Справа про приймання на службу і
звільнення сторожів Управління
Київського поштово-телеграфного
округу

05 липня –
22 листопада 1918 р.

20

769

Справа про службу розсильних і
сторожів при поштово-телеграфних
закладах

18 грудня 1917 р. –
23 серпня 1918 р.

309

770

Справа про навчання і здачу екзаменів
учнями на заміщення посад поштовотелеграфних службовців

31 грудня 1917 р. –
31 січня 1920 р.

69

771

Справа про навчання і клопотання
учнів на заміщення посад поштовотелеграфних службовців

25 лютого –
29 грудня 1918 р.

34

772

Формулярні списки поштово27 червня 1913 р. –
телеграфних службовців і клопотання 14 березня 1918 р.
про переведення на службу у Київський
поштово-телеграфний округ

630

773

Обітниці поштово-телеграфних
службовців на вірність Українській
Державі

493

774

Телеграми про захворювання поштово- 01 жовтня 1918 р. –
телеграфних службовців на “іспанку”, 01 лютого 1919 р.
доповідні поштово-телеграфних
службовців про участь у збройній
боротьбі проти гетьманських військ

363

775

Обітниці поштово-телеграфних
службовців на вірність Українській
Державі

08–16 липня 1918 р.

564

776

Списки і доповідні про відсутніх на
службі поштово-телеграфних
службовців, обітниці на вірність
Українській Державі

07 січня –
12 липня 1918 р.

524

777

Відомості про кількість юзистів і
бодистів, які служать в закладах
Київського поштово-телеграфного
округу

18 грудня 1917 р. –
05 січня 1919 р.

311

778

Справа про чиновників, які залишили
службу у поштово-телеграфних
закладах Полісся (південні повіти
Мінської і Могильовської губерній,
колишній Мінський поштовотелеграфний округ)

15 квітня –
14 серпня 1918 р.

77

14 липня –
30 вересня 1918 р.

Примітки

79
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

779

Справа про комплектування штатів
радіостанцій

14 вересня 1918 р. –
09 серпня 1919 р.

11

780

Справа про виписку безкоштовних
службових залізничних квитків для
поштово-телеграфних службовців

22 грудня 1917 р. –
09 січня 1919 р.

289

781

Справа про виписку безкоштовних
службових залізничних квитків для
поштово-телеграфних службовців

28 грудня 1918 р. –
вересень 1919 р.

81

782

Виклики в суд поштово-телеграфних
службовців як свідків у різних справах

09 квітня 1918 р. –
31 березня 1919 р.

11

Справа про розширення мережі
поштових закладів Київського
поштово-телеграфного округу

26 травня 1917 р. –
25 червня 1918 р.

39

784

Описи приймання-здачі поштовотелеграфних закладів

13 вересня –
27 грудня 1918 р.

319

785

Описи приймання-здачі поштовотелеграфних закладів

26 травня –
10 вересня 1918 р.

441

783

786

Справа про розширення мережі
24 квітня 1918 р. –
поштових закладів на Поліссі (південні 10 січня 1919 р.
повіти Мінської і Могильовської
губерній, колишній Мінський поштовотелеграфний округ)

30

787

Справа про організацію роботи їдалень 05 червня 1918 р. –
при поштово-телеграфних установах
20 вересня 1919 р.

169

788

Справа про роботу ощадних кас при
поштово-телеграфних закладах

31 грудня 1917 р. –
10 січня 1919 р.

103

789

Справа про роботу ощадних кас при
поштово-телеграфних закладах

31 грудня 1918 р. –
19 листопада 1919 р.

118

790

791

792

Справа про приймання і виплату
24 грудня 1917 р. –
купонів облігацій внутрішніх позичок 19 листопада 1918 р.
та “позик волі” у поштово-телеграфних
установах

107

Справа про забезпечення поштовотелеграфних установ телеграфними,
телефонними бланками та книжками
для діловодства

26 квітня 1918 р. –
21 жовтня 1919 р.

265

Справа про обслуговування поштових
скриньок у населених пунктах
Київського поштово-телеграфного
округу

26 грудня 1917 р. –
07 вересня 1918 р.

18

Примітки

80
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

793

Справа про асигнування коштів на
господарчі витрати поштовотелеграфних закладів (закупівля
освітлювальних, канцелярських та
опалювальних матеріалів, оплата
оренди приміщень)

28 грудня 1917 р. –
30 червня 1918 р.

478

794

Доповідні, кошториси, рахунки,
відомості про господарчі витрати
поштово-телеграфних установ
Київського поштово-телеграфного
округу

18 квітня –
31 липня 1918 р.

646

795

Справа про асигнування коштів на
13 січня –
господарчі витрати поштово01 жовтня 1918 р.
телеграфних закладів на Поліссі
(південні повіти Мінської і
Могильовської губерній, колишній
Мінський поштово-телеграфний округ)

194

796

Звіти, кошториси, рахунки, відомості
27 квітня 1918 р. –
про господарчі витрати поштово30 грудня 1919 р.
телеграфних установ Київського
поштово-телеграфного округу у 1917 р.

553

797

Справа про ремонт приміщень
Київської головної поштової контори
на вул. Хрещатик, 24

342

798

Справа про роботу і ремонт приміщень 29 січня 1918 р. –
Київського привокзального поштово01 березня 1920 р.
телеграфного відділення

372

799

Справа про ремонт поштовотелеграфних установ Київського
поштово-телеграфного округу

401

800

Клопотання громадських організацій,
21 грудня 1917 р. –
установ, комітетів і рад до начальника 17 червня 1918 р.
Київського поштово-телеграфного
округу про дозвіл на пільгові
пересилки кореспонденції; роз’яснення
щодо правил оплати пересилки
поштової кореспонденції

264

801

Справа про призначення пенсій та
11 травня 1918 р. –
інших грошових виплат поштово25 лютого 1920 р.
телеграфним службовцям та їх родинам

135

802

Справа про перевезення пошти у
Чернігівській губ.

232

31 грудня 1917 р. –
14 березня 1920 р.

3 травня 1918 р. –
01 березня 1920 р.

04 травня 1916 р. –
13 березня 1919 р.

Примітки

81
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

803

Справа про ревізію поштовотелеграфних установ Київського
поштово-телеграфного округу

28 листопада 1918 р.
– 10 вересня 1919 р.

88

804

Циркуляри Міністерства пошт і
телеграфів УНР та Української
Держави

07 січня –
20 грудня 1918 р.

86

805

Рапорти начальників поштовотелеграфних установ про отримання
секретних циркулярів (обіжників)

12 липня –
20 жовтня 1918 р.

338

806

Рапорти начальників поштовотелеграфних установ про затримку і
несвоєчасну відправку пошти

25 грудня 1917 р. –
08 червня 1918 р.

611

807

Рапорти і телеграми начальників
поштово-телеграфних установ про
затримку і несвоєчасну відправку
пошти, труднощі доставки
кореспонденції через розорення
війною, нестачу коней, гужового
транспорту тощо

13 січня –
09 серпня 1918 р.

409

808

Справа про організацію поштових
перевезень залізницями і пароплавами

03 січня –
26 грудня 1918 р.

277

809

Рапорти начальників поштовотелеграфних установ про збитки,
завдані війною з більшовиками

26 січня –
03 жовтня 1918 р.

141

810

Справа про розпечатування і продаж
22 січня –
вмісту посилок, термін зберігання яких 17 жовтня 1918 р.
закінчився

27

811

Телеграма з поштово-телеграфного
відділення м. Конотоп
Чернігівської губ. про вимогу
німецького командування
контролювати вхідні і вихідні
телеграми

29–30 липня 1918 р.

2

812

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти між містечками
Паволоч і Попільня Сквирського пов.
Київської губ.

07 серпня –
27 жовтня 1918 р.

10

813

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Козацьке до
залізничної ст. Стецівка
Звенигородського пов. Київської губ.

07 серпня –
31 жовтня 1918 р.

6

Примітки

82
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

10 серпня 1918 р. –
15 січня 1919 р.

Кількість
аркушів

814

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Ширмівка до
м-ка Погребище Бердичівського пов.
Київської губ.

815

Справа про наймання підрядника для
01 вересня 1916 р. –
перевезення пошти з с. Вишні Жари до 01 грудня 1918 р.
м-ка Комарин Річицького пов.
Мінської губ.

30

816

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Теребежів до
залізничної ст. Горинь Річицького пов.
Мінської губ.

01 серпня 1916 р. –
07 серпня 1918 р.

8

817

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Серники до
с. Плотниця Пінського пов.
Мінської губ.

01 липня 1917 р. –
30 грудня 1918 р.

30

818

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка ПогостЗагородський до залізничної
ст. Парохонськ Пінського пов.
Мінської губ.

06 липня –
29 листопада 1918 р.

15

819

Справа про наймання підрядника для
14 червня 1917 р. –
перевезення пошти з м-ка Скригалів до 19 лютого 1919 р.
залізничної ст. Птич Мозирського пов.
Мінської губ.

17

820

Справа про наймання підрядника для
01 січня 1915 р. –
перевезення пошти з с. Хойники до
17 грудня 1918 р.
с. Брагин Річицького пов. Мінської губ.

12

821

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Шерстин до
м-ка Ветка Гомельського пов.
Могильовської губ.

29 серпня 1917 р. –
02 грудня 1918 р.

32

822

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Носовичі до
залізничної ст. Зябрівка
Гомельського пов. Могильовської губ.

15 липня –
13 грудня 1918 р.

11

823

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з поштовотелеграфної контори м-ка Лунинець
Пінського пов. Мінської губ. до
місцевого залізничного вокзалу

06 липня –
31 грудня 1918 р.

9

14

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

824

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з поштовотелеграфної контори м-ка Хойники
Річицького пов. Мінської губ. до
місцевого залізничного вокзалу

10 жовтня –
06 листопада 1918 р.

13

825

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з поштовотелеграфної контори м-ка Василевичі
Річицького пов. Мінської губ. до
місцевого залізничного вокзалу

02 серпня –
20 грудня 1918 р.

28

826

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Дяковичі до
залізничної ст. Копцевичі
Мозирського пов. Мінської губ.

16 липня –
07 серпня 1918 р.

7

827

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з м-ка Петриків
до залізничної ст. Мулярівка
Мозирського пов. Мінської губ.

06 липня 1918 р. –
24 лютого 1919 р.

39

828

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Комаровичі до
пос. Копцевичі Мозирського пов.
Мінської губ.

30 січня –
30 листопада 1918 р.

19

829

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з поштовотелеграфного відділення м-ка Птич
Мозирського пов. Мінської губ. до
місцевої залізничної станції

13 липня –
25 грудня 1918 р.

36

830

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Терехівка до
с. Попівка Гомельського пов.
Могильовської губ.

08 червня 1918 р. –
26 лютого 1919 р.

32

831

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з с. Лясковичі до
пос. Копцевичі Мозирського пов.
Мінської губ.

16 серпня 1917 р. –
26 грудня 1918 р.

31

832

Справа про наймання підрядника для
15 вересня 1916 р. –
перевезення пошти з м-ка Уваровичі до 20 листопада 1918 р.
залізничної ст. Уза Гомельського пов.
Могильовської губ.

8

833

Справа про наймання підрядника для
перевезення пошти з
сл. Романослободськ до м-ка Ветка
Гомельського пов. Могильовської губ.

51

01 вересня 1917 р. –
31 грудня 1918 р.

Примітки

84
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

834

Відомості про кількість кінних
09 січня –
прогонів на кінно-поштових станціях у 30 травня 1918 р.
1917 р.

14

835

Розклад обміну поштою на залізничній 26 листопада
ст. Якимівка Гомельського пов.
1916 р. –
Могильовської губ.
01 серпня 1918 р.

3

836

Справа про роботу поштово01 травня 1917 р. –
телеграфних установ в умовах воєнного 23 жовтня 1918 р.
часу

837

Справа про організацію богослужінь у
приміщенні Київської поштової
контори

06–14 грудня
1918 р.

3

838

Відомості про кількість кінних
прогонів на кінно-поштових станціях

04 грудня 1917 р. –
30 серпня 1918 р.

8

839

Відомості про рух телеграфної
кореспонденції по дротам Київської
Головної телеграфної контори за
1918 р.

02 квітня 1918 р. –
13 січня 1919 р.

156

840

Циркуляри (обіжники) урядів УНР і
УСРР про роботу поштовотелеграфного відомства

04 січня –
18 серпня 1919 р.

169

841

Циркуляри Народного комісаріату
пошт і телеграфів УСРР про
запровадження тарифів оплати праці
поштово-телеграфних службовців

03 квітня 1919 р. –
17 березня 1920 р.

302

842

Циркуляри (обіжники) урядів УНР і
УСРР про роботу поштовотелеграфного відомства

10 січня –
09 травня 1919 р.

48

842 а

Секретні циркуляри начальника
Київського поштово-телеграфного
округу про шифрування переказних
телеграм

07 березня 1909 р. –
23 грудня 1918 р.

57

843

Телеграми про зміни в роботі поштово- 18 лютого –
телеграфних установ України
11 листопада 1919 р.
(відкриття, закриття поштових
відділень, труднощі у пересилці
кореспонденції)

119

33

Примітки

85
№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

11 лютого –
06 жовтня 1919 р.

Кількість
аркушів

844

Звернення службовців поштовотелеграфних установ і роз’яснення
Народного комісаріату пошт і
телеграфів УСРР щодо застосування
діючих правил роботи з
кореспонденцією

845

Справа про організацію Чернігівського, 24 лютого 1919 р. –
Волинського і Подільського поштово- 28 січня 1920 р.
телеграфних управлінь (УСРР)

80

846

Справа про ліквідацію IV Відділу
перевезення пошт залізницями і
передачу його майна і документів
Київському поштово-телеграфного
округу (Особлива нарада при
Головнокомандуючому ЗСПР)

07 вересня –
31 жовтня 1919 р.

136

847

Справа про запровадження 6-ти і 8-ми
годинного робочого дня для поштовотелеграфних службовців (УСРР)

15 квітня –
24 липня 1919 р.

289

848

Справа про перехід поштовотелеграфних установ на московський
(більшовицький) час

14 лютого –
20 серпня 1919 р.

115

849

Урядові телеграми, донесення
поштово-телеграфних установ про
роботу і поточні політичні події

21 січня –
17 серпня 1919 р.

306

850

Відомості і списки поштовотелеграфних службовців, листування
з приводу заміщення вакансій в
установах

01 лютого –
31 травня 1919 р.

523

851

Справа про відновлення роботи
поштово-телеграфних установ на
територіях зайнятих Червоною армією

14 березня –
18 червня 1919 р.

389

852

Справа про розширення поштовотелеграфної мережі УСРР

10 травня 1919 р. –
21 лютого 1920 р.

72

853

Справа про відкриття тимчасових
поштово-телеграфних закладів на
пароплавних пристанях в містах
Черкаси і Чорнобиль Київської губ.

12–24 червня
1919 р.

18

854

Справа про організацію поштовотелеграфного відділення для
обслуговування Раднаркому в м. Києві

24 липня –
25 серпня 1919 р.

17

288

Примітки
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№№
з/п

Ділов.
номер

Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

855

Справа про відкриття поштово22 липня –
телеграфного відділення на залізничній 12 серпня 1919 р.
ст. Фастів Київської губ.

15

856

Справа про тимчасове закриття
21 жовтня 1919 р. –
окремих поштово-телеграфних установ 04 грудня 1920 р.
на території УСРР

79

857

Справа про налагодження поштового і
телеграфного зв’язку на території
контрольованій ЗСПР

24 серпня 1919 р. –
18 лютого 1920 р.

341

858

Справа про приймання різних
грошових знаків поштовотелеграфними установами України

08 січня 1919 р. –
22 вересня 1920 р.

231

859

Списки населених місць, що
обслуговуються поштовотелеграфними конторами України

26 березня –
28 серпня 1919 р.

236

860

Справа про зміни в розкладі руху
поїздів і пароплавів, через які
відбувається обмін поштою

13 січня –
18 серпня 1919 р.

82

861

Телеграми і доповідні начальників
поштово-телеграфних установ про не
обмін поштою з поштовими вагонами

09 січня –
28 червня 1919 р.

861

862

Телеграми і доповідні начальників
поштово-телеграфних установ про не
обмін поштою з поштовими вагонами

23 липня –
25 серпня 1919 р.

463

863

Справа про рух поштових вагонів

06 вересня –
30 грудня 1919 р.

305

864

Справа про умовні адреси радянських
урядових установ і посадових осіб

11 лютого –
28 липня 1919 р.

70

865

Справа про умовні адреси радянських
урядових установ і посадових осіб

21 лютого 1919 р. –
22 березня 1920 р.

213

866

Справа про поштово-телеграфне
обслуговування Червоної армії

01 квітня –
08 серпня 1919 р.

61

867

Справа про пільгову пересилку
кореспонденції для радянських
урядових установ і посадових осіб

05 лютого 1919 р. –
25 лютого 1920 р.

92

868

Справа про організацію продажу та
передплати радянських періодичних
видань через мережу поштовотелеграфних установ України

21 лютого 1919 р. –
12 жовтня 1920 р.

120

Примітки

87
№№
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Крайні дати

Кількість
аркушів

869

Справа про зміни у поштових
перевезеннях в зв’язку з припиненням
роботи і відкриттям нових поштових
установ, відсутності гужового
транспорту та змінами у русі поїздів
тощо.
Т. 1

01 січня –
30 березня 1919 р.

320

870

Справа про зміни у поштових
перевезеннях в зв’язку з припиненням
роботи і відкриттям нових поштових
установ, відсутності гужового
транспорту та змінами у русі поїздів
тощо.
Т. 2

01 квітня –
31 травня 1919 р.

300

871

Циркуляри і телеграми Народного
12 лютого 1919 р. –
комісаріату пошт і телеграфів України 24 січня 1921 р.
(УСРР) з роз’ясненнями діючих правил
щодо пересилки посилок у Росію та
Червону Армію

294

872

Справа про налагодження
міжнародного телеграфного зв’язку на
території контрольованій ЗСПР

03 серпня –
24 жовтня 1919 р.

28

873

Відомості міжнародних поштових
відправлень, що зберігаються у
поштово-телеграфних установах УСРР

25 липня 1919 р. –
2 квітня 1920 р.

36

874

Справа про безкоштовне медичне
17 червня –
обслуговування поштово-телеграфних 20 серпня 1919 р.
службовців і їх сімей та передачу
амбулаторій при поштово-телеграфних
установах у відомство Народного
комісаріату охорони здоров’я

31

875

Справа про запровадження
колегіального управління в Київських
Головних поштовій і телеграфній
конторах

06 червня –
08 серпня 1919 р.

8

876

Кадрові призначення і звільнення у
поштово-телеграфних установах
Київського поштово-телеграфного
округу

31 січня –
23 липня 1919 р.

21

877

Справа про збільшення штатів
поштових службовців у закладах
Київського поштово-телеграфного
округу

грудень 1918 р. –
30 жовтня 1919 р.

172

Примітки
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Ділов.
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Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

878

Справа про військову службу поштово- грудень 1918 р. –
телеграфних службовців (відомості про 01 січня 1920 р.
службовців призивного віку,
посвідчення, списки мобілізованих у
війська Директорії, Червону армію,
Добровольчу армію)

373

879

Справа про мобілізацію службовців
поштово-телеграфних установ до
Червоної армії

16 червня –
04 серпня 1919 р.

302

880

Справа про укомплектування штатів
поштово-телеграфних установ,
приймання на службу і відрядження
службовців в зв’язку із нестачею
спеціалістів

30 травня 1919 р. –
27 січня 1920 р.

717

881

Справа про укомплектування штатів
поштово-телеграфних установ

25 квітня 1919 р. –
03 січня 1920 р.

580

882

Іменні списки службовців поштовотелеграфних установ Київського
поштово-телеграфного округу

червень 1919 р. –
21 квітня 1920 р.

513

883

Іменні списки службовців поштовотелеграфних установ Київського
поштово-телеграфного округу

25 червня –
30 серпня 1919 р.

136

884

Справа про скорочення штатів
поштово-телеграфних установ на
території контрольованій
Добровольчою армією

03 серпня –
26 листопада 1919 р.

81

885

Справа про приймання на службу до
установ Київського поштовотелеграфного округу і відрядження
службовців, евакуйованих з інших
поштово-телеграфних округів

28 грудня 1918 р. –
23 лютого 1920 р.

461

886

Відомості про кількість юзистів і
25 грудня 1918 р. –
бодистів, які служать в закладах
28 листопада 1919 р.
Київського поштово-телеграфного
округу, листування з приводу грошової
надбавки за знання англійської мови і
відрядження спеціалістів

230

887

Справа про затвердження нових
посадових окладів поштовотелеграфних службовців на території
контрольованій Добровольчою армією

45

28 серпня –
27 листопада 1919 р.

Примітки
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Заголовок справи

Крайні дати

Кількість
аркушів

888

Іменні списки службовців та штатні
розписи поштово-телеграфних
закладів, листування з приводу
підвищення жалування службовцям
поштово-телеграфних закладів на
території УСРР

20 лютого –
30 липня 1919 р.

502

889

Справа про затвердження оплати праці
поштово-телеграфних службовців по
категоріях

травень –
17 червня 1919 р.

394

890

Справа про службовців, призначених
для обслуговування ощадних кас при
поштово-телеграфних установах

07 травня –
28 липня 1919 р.

198

891

Справа про вироблення порядку обміну 03 січня 1919 р. –
поштовими переказами між УСРР і
15 вересня 1921 р.
Росією

360

892

Справа про вжиття заходів для
налагодження обміну і перевезення
пошти залізницями

178

893

Недіючий опис 3, складений у 1939 р.

23

894

Недіючий опис 4, складений у 1949 р.

4

895

Недіючий опис 6, складений у 1952 р.

3

896

Недіючий опис секретних справ,
складений у [1949 р.]

5

897

Недіючий опис секретних справ,
складений у [1949 р.]

1

898

Недіючий опис Державного архіву
Брянської області, складений у 1962 р.

1

899

Недіючий опис 5, складений у [1949 р.]

96

900

Конверти з марками, які пройшли
поштове погашення (Бельгія, Греція,
Люксембург, Туреччина, Франція),
сувенірні листівки.
Фр., голл. мови

901

Недіючий опис 1, складений у 1955 р.

23 липня 1919 р. –
20 квітня 1920 р.

1889, 1900,
1920–1939 рр.

33

86

Примітки

90

