
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ 
 
 
 
 
 
 

 
Управління Київського поштово-телеграфного округу,  

м. Київ 
_______________________________________________ 

(назва фонду) 

 
 
 
 
 
 
 

Фонд № 696 
 

Опис № 2 
 
 

_____________________________________________ 
(назва опису) 

 
 
 

1890–1921 рр. 
_____________________________________ 

(крайні дати документів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

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 архіву1.  

Документи опису 2 фонду 696 хронологічно охоплюють 1890–1921 рр. 

Територіально охоплені населені пункти Волинської, Київської та Чернігівської 

губерній. 

Опис складають документи про відкриття поштових установ у різних 

населених пунктах, перетворення поштових відділень на поштово-телеграфні, 

замовлення та приймання стовпів та ізоляторів для прокладання телеграфних 

мереж, справи про ремонт і обслуговування телеграфного обладнання, закупівлю 

витратних матеріалів, інструментів та запчастин; відрядження поштово-

телеграфних службовців на фронти Першої світової війни, організацію роботи 

пошти в районі театру воєнних дій, обслуговування діючої армії, евакуацію 

                                                           

1 ЦДІАК України. – Справа фонду № 696. – Арк. 3. 
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поштово-телеграфних відділень; циркуляри (обіжники) Української Народної 

Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської 

Республіки про роботу поштово-телеграфного відомства і матеріальне 

забезпечення поштових працівників; справи про приймання поштово-

телеграфного майна, залишеного після війни і відходу німецької армії у 1918 р.; 

справи про виокремлення Чернігівського і Волинського губернських поштово-

телеграфних округів у 1919–1920 рр.; приєднання Північної Чернігівщини до 

Могилівського губернського поштово-телеграфного округу. 

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 були визначені 

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 і локалізацію 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 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

         
 
№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

1  Справа про прокладання телеграфної 
лінії з м. Біла Церква 
Васильківського пов. до м-ка Володарка 
Сквирського пов. Київської губ. 

15 червня 1890 р. –  
01 серпня 1892 р. 

164  

2  Справа про відкриття телеграфу у 
с. Турбів Бердичівського пов. 
Київської губ. 

10 липня 1890 р. – 
26 листопада 1893 р. 

89  

3  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у передмісті 
Києва Лук’янівка 

20 липня 1893 р. – 
08 жовтня 1895 р. 

70  

4  Справа про прокладання телеграфної 
лінії між сл. Радуль і м-ком Любеч 
Городнянського пов. Чернігівської губ. 

19 вересня 1894 р. – 
22 серпня 1896 р. 

212  

5  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні в м-ку Степань 
Рівненського пов. Волинської губ. 

23 листопада 
1896 р. –  
12 квітня 1897 р. 

12  

6  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні на залізничній 
ст. Боярка Київського пов. і губ. 

27 січня 1897 р. – 
07 серпня 1900 р. 

101  

7  Справа про влаштування поштово-
телеграфного відділення в c. Парафіївка 
Борзнянського пов. Чернігівської губ. 

25 листопада 
1897 р. –  
09 січня 1906 р. 

159  

8  Справа про прокладання телеграфної 
лінії з м. Проскурів до м-ка Летичів і 
влаштування телеграфу в с. Вовковинці 
Летичівського пов. Подільської губ. 

28 лютого –  
01 вересня 1897 р. 

21  

9  Справа про встановлення стовпів на 
ділянці між залізничними станціями 
Рівне Волинської губ. і Лунінець 
Пінського пов. Мінської губ. для 
прокладення телеграфної лінії Рівне – 
Вільно 

19 березня –  
07 квітня 1897 р. 

9  

10  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовій станції у м-ку Миропілля 
Новоград-Волинського пов. 
Волинської губ. 

 

09 квітня 1898 р. – 
15 січня 1902 р. 

46  

11  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні в с. Кухарі 

11 вересня 1898 р. –  
03 квітня 1899 р. 

26  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

Радомишльського пов. Київської губ. 

12  Справа про прокладання з’єднувальних 
телеграфних гілок від місцевих 
поштово-телеграфних установ до 
залізничних станцій у містах Фастів, 
Вінниця, Вапнярка, Чорний Острів, 
Дубно, Шепетівка, Рівне і Луцьк 

07 вересня –  
29 грудня 1899 р. 

35  

13  Справа про передачу Кишинівським 
поштово-телеграфним округом 
телеграфної лінії з м. Проскурів до 
с. Вовковинці Летичівського пов. 
Подільської губ. у відомство Київського 
поштово-телеграфного округу 

26 травня –  
23 грудня 1898 р. 

13  

14  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту від поштово-
телеграфної контори м. Бердичів 
Київської губ. до залізничної ст. Чуднів 
Житомирського пов. Волинської губ. 

10 березня 1898 р. – 
05 січня 1901 р. 

132  

15  Справа про прокладання телеграфної 
лінії Могилів-Подільський – Рахни – 
Тульчин – Умань 

10 травня –  
30 вересня 1899 р. 

8  

16  Справа про прокладання нового 
телеграфного дроту від м. Київ до 
м. Фастів Васильківського пов. 
Київської губ. та від м. Проскурів до  
м-ка Волочиськ Подільської губ. 

30 липня –  
23 жовтня 1899 р. 

6  

17  Справа про передачу Мінським 
поштово-телеграфним округом у  
відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту Рівне – Вільно від 
залізничної ст. Горинь до м. Рівне 
Волинської губ. 

10 лютого –  
18 березня 1900 р. 

7  

18  Справа про передачу Кишенівським 
поштово-телеграфним округом у  
відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту від залізничної 
ст. Христинівка до м. Умань  
Київської губ. 

 

27 червня 1900 р. – 
19 грудня 1900 р. 

16  

19  Справа про передачу Полтавським 
поштово-телеграфним округом у  

30 квітня –  
28 липня 1900 р. 

8  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту Київ – Смоленськ 
від Київської центральної телеграфної 
контори до залізничної ст. Бровари 
Остерського пов. Чернігівської губ. 

20  Справа про прокладання телеграфної 
лінії Мінськ – Київ і передачу у  
відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту від м. Київ до  
м-ка Бровари Остерського пов. 
Чернігівської губ. 

16 березня 1900 р. –
27 квітня 1904 р. 

72  

21  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділені у м-ку Ківшовата 
Таращанського пов. Київської губ. 

06 жовтня 1900 р. – 
29 квітня 1916 р. 

193  

22  Справа про прокладання телеграфної 
лінії від поштово-телеграфної контори 
м-ка Босий Брід до поштового 
відділення м-ка Дзюньків 
Бердичівського пов. Київської губ. 

11 жовтня 1900 р. – 
27 березня 1905 р. 

179  

23  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту Київ – Житомир 

21 березня 1900 р. – 
20 грудня 1902 р. 

112  

24  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту Київ – Харків 

07 вересня 1901 р. – 
19 грудня 1903 р. 

62  

25  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у м-ку Стеблів 
Канівського пов. Київської губ. 

02 травня 1901 р. – 
23 грудня 1903 р. 

179  

26  Справа про прокладання тимчасових 
телеграфних і телефонних ліній, 
відомості про стан залізничних 
телеграфних мереж 

05 травня 1901 р. – 
13 лютого 1902 р. 

20  

27  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту Варшава – Ковель 
для потреб Привіслянської залізниці 

26 квітня –  
26 червня 1902 р. 

4  

28  Справа про прокладання телеграфних 
ліній Кам’янець-Подільськ – Бердичів 
через м-ко Летичів Подільської губ. і 
Бердичів – Новокостянтинів 

 

20 грудня 1902 р. –
08 червня 1905 р. 

16  

29  Справа про прокладання додаткового 20 грудня 1902 р. – 36  



 8 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

телеграфного дроту Бердичів – 
Новокостянтинів і передачу 
Кишенівським поштово-телеграфним 
округом у відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту між м. Бердичів, 
містечками Райгород і Янушпіль 

08 червня 1905 р. 

30  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту Київ – Москва 

11 листопада 
1903 р. –  
22 лютого 1905 р. 

68  

31  Справа про прокладання телеграфного 
дроту Київ – Санкт-Петербург 

15 серпня 1903 р. – 
08 вересня 1904 р. 

60  

32  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту Київ – Москва 

05 серпня 1903 р. – 
16 січня 1904 р. 

8  

33  Справа про передачу Кишенівським 
поштово-телеграфним округом у  
відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфного дроту між залізничними 
станціями Сербинівці і Жмеринка 
Вінницького пов. Подільської губ. 

28 жовтня 1903 р. – 
19 березня 1904 р. 

9  

34  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у передмісті 
Києва Микільська Слобідка 
Остерського пов. Чернігівської губ. 

01 листопада 
1903 р. –  
15 жовтня 1904 р. 

25  

35  Справа про відкриття телеграфу при 
поштових відділеннях у містечках Буки, 
Маньківка та Іваньки Уманського пов. 
Київської губ. 

20 лютого 1903 р. – 
08 січня 1908 р. 

129  

36  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у м-ку Цибулів 
Липовецького пов. Київської губ. 

13 жовтня 1903 р. – 
20 січня 1908 р. 

91  

37  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Кухарі 
Радомишльського пов. Київської губ. 

31 січня 1903 р. – 
02 червня 1907 р. 

13  

38  Справа про відкриття поштово-
телеграфних відділень у передмістях 
Києва Шулявка і Куренівка 

17 жовтня – 
06 листопада 1903 р. 

7  

39  Справа про переобладнання  
телеграфної лінії у м. Тараща  
Київської губ. 

02 квітня –  
21 серпня 1903 р. 

10  

40  Справа про переобладнання  14 березня 1903 р. – 27  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

телеграфної лінії Миронівка – Богуслав 
Київської губ. 

26 лютого 1906 р. 

41  Заяви абонентів на підключення до 
телефонної мережі у м. Київ 

17 грудня 1903 р. – 
22 грудня 1904 р. 

475  

42  Справа про передачу Віленським 
поштово-телеграфним округом у  
відання Київського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфної лінії Лібава – Ромни від 
залізничної ст. Городня до ст. Бахмач 
Чернігівської губ. 

30 квітня 1904 р. – 
21 липня 1905 р. 

51  

43  Справа про прокладання телеграфного 
дроту Київ – Лубни 

28 жовтня –  
26 грудня 1904 р. 

14  

44  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у  
м-ку Свинюхи Володимир- 
Волинського пов. Волинської губ. 

28 жовтня 1904 р. – 
12 лютого 1905 р. 

25  

45  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Вільшана 
Звенигородського пов. Київської губ. 

08 листопада 
1904 р. –  
12 березня 1916 р. 

129  

46  Справа про відкриття телеграфу при 
міському поштовому відділенні № 5  
у м. Київ, на Галицькому базарі 

05 березня – 
28 листопада 1904 р. 

13  

47  Справа про відкриття телеграфу при 
тимчасовому поштовому відділенні у 
дачному сел. Пуща-Водиця  
Київської губ. 

11 січня 1904 р. – 
22 квітня 1910 р. 

81  

48  Справа про відкриття телеграфу при 
міських поштових відділеннях № 4 на 
пристані та № 6 на Троїцькому базарі  
у м. Київ 

04 лютого 1904 р. – 
28 березня 1906 р. 

154  

49  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Дмитрівка 
Конотопського пов. Чернігівської губ. 

12 вересня 1905 р. – 
08 січня 1906 р. 

22  

50  Справа про прокладання телеграфної та 
телефонної ліній для військових потреб 
вздовж залізниці Володимир-
Волинський – Ковель Волинської губ. 

 

02 травня 1906 р. – 
21 червня 1910 р. 

225  

51  Справа про закупівлю і пересилку 26 червня 1906 р. – 143  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

устаткування, приладів, комплектуючих 
і меблів для переобладнання поштово-
телеграфної контори у м. Рівне 
Волинської губ. 

28 лютого 1909 р. 

52  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
апарата Юза на дріт № 670 для прямого 
зв’язку з м. Кам’янець-Подільський 
Подільської губ. 

09 лютого 1906 р. – 
16 березня 1910 р. 

48  

53  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
апарата Юза на дріт № 139 для прямого 
зв’язку з м. Курськ 

11 серпня 1906 р. – 
07 лютого 1908 р. 

26  

54  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у  
м-ку Здолбунів Луцького пов. 
Волинської губ. 

20 лютого –  
12 травня 1906 р. 

25  

55  Справа про присилку з поштово-
телеграфних установ телеграфних 
апаратів і обладнання для ремонту в 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу 

11 квітня 1906 р. – 
19 січня 1908 р. 

238  

56  Справа про обладнання при Київській 
центральній телеграфній конторі школи 
для навчання роботі на апаратах Юза і 
Морзе 

10 березня –  
25 липня 1906 р. 

34  

57  Справа про встановлення і 
налагодження телеграфних апаратів 
Бодо у Київській центральній 
телеграфній конторі 

11 лютого 1907 р. – 
04 липня 1910 р. 

212  

58  Справа про встановлення і 
налагодження телеграфних апаратів 
Бодо у Київській центральній 
телеграфній конторі 

27 жовтня 1907 р. – 
12 грудня 1908 р. 

101  

60  Справа про встановлення третьої діючої 
трансляції Уітстона дуплекс на дроті  
№ 83 лінії Одеса – Берлін у поштово-
телеграфній конторі в м. Рівне 
Волинської губ. 

 

 

19 січня –  
30 грудня 1908 р. 

143  

61  Справа про встановлення у Київській 21 січня 1908 р. – 45  



 11 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

центральній телеграфній конторі 
апарата Юза сімплекс на дріт № 227 
Київ – Мінськ і апарата Морзе дуплекс 
на дріт № 620 Київ – Гомель 

11 березня 1910 р. 

62  Справа про налагодження електричної 
сигналізації між банківськими і 
комерційними установами та 
поліцейськими дільницями через 
телефонні мережі у містах Чернігів, Київ 
і Житомир 

25 лютого 1908 р. – 
14 лютого 1912 р. 

58  

63  Відомості про прямі телеграфні дроти 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

27 липня 1909 р. – 
25 січня 1910 р. 

43  

63 а  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у дачному 
сел. Святошин Київської губ. 

16 січня –  
16 вересня 1908 р. 

59  

64  Справа про прокладання міжміської 
телефонної лінії загального 
користування Київ – Чернігів 

07 березня 1909 р. – 
19 лютого 1910 р. 

57  

65  Справа про встановлення електричної 
сигналізації у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

15 січня 1909 р. – 
12 лютого 1910 р. 

190  

66  Справа про встановлення електричної 
сигналізації у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

28 грудня 1908 р. – 
19 вересня 1909 р. 

354  

67  Справа про розсилку поштово-
телеграфним закладам запасних частин 
для ремонту телеграфних апаратів і 
ліній 

10 січня –  
11 травня 1909 р. 

64  

68  Справа про встановлення клопферів 
(слухових приймачів) у поштово-
телеграфних закладах Київського 
поштово-телеграфного округу 

31 серпня 1909 р. – 
20 лютого 1910 р. 

13  

69  Справа про передачу Київським 
поштово-телеграфним округом у  
відання Кишинівського поштово-
телеграфного округу ділянки 
телеграфних ліній Жмеринка – 
Козятин – Проскурів Подільської губ. 

27 серпня 1910 р. – 
16 лютого 1912 р. 

68  

70  Телеграми про перенесення телеграфної 16–20 липня 1910 р. 3  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

лінії Любомль – Владава  
(Волинська губ. – Седлецька губ.) 

71  Справа про встановлення другого 
апарату Морзе на дріт № 1501 у 
поштово-телеграфній конторі  
м-ка Антоніни Заславського пов. 
Волинської губ. 

18–28 червня 
1910 р. 

11  

72  Справа про встановлення апарата Юза 
на дріт № 394 Київ – Умань у Київській 
центральній телеграфній конторі 

03 вересня 1910 р. – 
30 вересня 1911 р. 

68  

73  Справа про встановлення електричної 
сигналізації у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

19 січня 1910 р. – 
09 грудня 1911 р. 

283  

74  Справа про укладання контракту між 
Київським поштово-телеграфним 
округом і Федорівським фарфоровим 
заводом “В.І. Бердніков і Ко” на 
поставку телеграфних і телефонних 
ізоляторів 

30 січня –  
05 серпня 1910 р. 

404  

75  Справа про відкриття добової роботи 
з’єднувального телеграфного дроту між 
Дубенською поштово-телеграфною 
конторою і залізничною ст. Дубно 
Волинської губ. 

15 грудня 1910 р. – 
13 березня 1912 р. 

31  

76  Справа про організацію майстерні для 
ремонту телеграфних апаратів при 
Чернігівській поштово-телеграфній 
конторі 

06 жовтня 1910 р. – 
04 жовтня 1911 р. 

13  

77  Справа про встановлення і 
випробовування у Київській  
центральній телеграфній конторі 
визивних приладів системи Муррея і 
Сіменс-Гальске до трансляцій Уітстона 

06 жовтня 1910 р. – 
06 липня 1911 р. 

27  

78  Справа про відсилку поштово-
телеграфними закладами в Управління 
Київського поштово-телеграфного 
округу непридатних мідно-цинкових 
полюсів 

 

 

01 січня –  
08 травня 1910 р. 

79  

79  Авансові рахунки витрат поштово- 05 березня 1910 р. – 376  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

телеграфних закладів Київського 
поштово-телеграфного округу на 
виправлення випадкових пошкоджень 
телеграфних ліній та обслуговування 
батарей і телеграфних апаратів у 1909 р. 

10 червня 1911 р. 

80  Справа про виготовлення двох 
апаратних столів для польових поштово-
телеграфних закладів у м. Київ 

03 березня 1910 р. – 
25 червня 1911 р. 

11  

81  Справа про прокладання службовцями 
Катеринославського поштово-
телеграфного округу телеграфного 
дроту Київ – Пирятин 

16 квітня –  
17 грудня 1911 р. 

24  

82  Справа про прокладання з’єднувальних 
телеграфних гілок від місцевих 
поштово-телеграфних установ до 
залізничних станцій у містечках Олевськ 
Овруцького пов. Волинської губ., 
Бородянка Київського пов., Миронівка 
Канівського пов., Погребище 
Бердичівського пов. і Христинівка 
Уманського пов. Київської губ. 

05 серпня 1911 р. – 
19 квітня 1914 р. 

86  

83  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
апаратів Юза на дроти № 417 Київ – 
Рівне і № 309 Київ – Проскурів 

04 березня –  
29 грудня 1911 р. 

18  

84  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
апаратів Юза на дріт № 261 Київ – 
Вінниця 

08 лютого –  
07 березня 1911 р. 

6  

85  Справа про вибір оптимального типу 
електродвигунів для обслуговування 
телеграфних апаратів Юза у Київській 
центральній телеграфній конторі 

19 січня –  
13 грудня 1911 р. 

16  

86  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
апаратів Бодо для цілодобової роботи  
на дроті Київ – Санкт-Петербург 

08 березня –  
04 жовтня 1911 р. 

7  

87  Справа про встановлення і 
випробовування у Київській  
центральній телеграфній конторі 
визивного приладу системи інженера 
Рубановича до трансляцій Уітстона на 
дроті № 99 Варшава – Ростов 

18 липня 1911 р. – 
11 вересня 1912 р. 

15  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

88  Справа про встановлення електричної 
сигналізації у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

10 лютого 1911 р. – 
27 січня 1912 р. 

220  

89  Справа про перевірку стану внутрішньої 
проводки у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

20 січня –  
19 квітня 1911 р. 

4  

90  Справа про переобладнання частини 
телеграфної лінії у м-ку Козятин 
Бердичівського пов. Київської губ. в 
зв’язку з розширенням залізничного 
насипу і ліквідацією частини  
залізничної телеграфної лінії 

19 квітня 1912 р. – 
23 вересня 1916 р. 

40  

91  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
чотирикратного апарату Бодо для 
роботи на дроті № 16 Київ – Москва 

18 липня 1912 р. – 
12 липня 1913 р. 

58  

92  Справа про ремонт молодшим 
механіком Миколайчуком телеграфної 
мережі 8-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу 

10 січня 1912 р. – 
09 березня 1913 р. 

222  

93  Справа про обмін досвідом застосування 
різних матеріалів, мастила і паперу при 
роботі на телеграфних апаратах 

15 червня –  
22 грудня 1912 р. 

17  

94  Справа з відомостями обміну 
телеграфної кореспонденції та проектом 
розвитку телеграфної мережі Київського 
поштово-телеграфного округу в 1914 р. 

10 травня 1912 р. – 
29 серпня 1913 р. 

106  

95  Листування поштово-телеграфних 
закладів з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
вжиття заходів для поліпшення передачі 
телеграфної кореспонденції 

10 березня 1912 р. – 
12 січня 1913 р. 

161  

96  Справа про постачання у поштово-
телеграфні заклади устаткування, 
запчастин і витратних матеріалів 

30 червня 1912 р. – 
07 листопада 1913 р. 

263  

97  Авансові рахунки витрат поштово-
телеграфних закладів Київського 
поштово-телеграфного округу на 
виправлення випадкових пошкоджень 
телеграфних ліній та обслуговування 
батарей і телеграфних апаратів у 1911 р. 

18 січня 1912 р. – 
18 вересня 1913 р. 

382  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

98  Справа про перевитрати авансових 
кредитів на ремонт і проведення 
телеграфних ліній згідно кошторису за 
1912 р. 

10 листопада 
1912 р. –  
12 грудня 1913 р. 

70  

99  Відомості про стан телеграфної мережі 
Київського поштово-телеграфного 
округу станом на 1 січня 1912 р. 

15 грудня 1911 р. – 
12 квітня 1912 р. 

50  

100  Справа про заготівлю стовпів для 
ремонту телеграфних ліній Київського 
поштово-телеграфного округу у 1913 р. 
Ч. 1 

30 червня –  
21 грудня 1912 р. 

357  

101  Справа про заготівлю стовпів для 
ремонту телеграфних ліній Київського 
поштово-телеграфного округу у 1913 р. 
Ч. 2 

09 жовтня 1912 р. – 
02 серпня 1914 р. 

765  

102  Справа про використання матеріалів 
військового запасу для прокладання 
телефонних ліній у Київському і 
Московському поштово-телеграфних 
округах 

25 лютого – 
27 листопада 1913 р. 

36  

103  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту від м. Рівне до 
м. Кременець Волинської губ. 

26 серпня 1913 р. – 
14 березня 1916 р. 

63  

104  Справа про прокладання додаткового 
телеграфного дроту від м. Ізяслав до 
м. Старокостянтинів Волинської губ. 

26 серпня 1913 р. – 
03 жовтня 1914 р. 

39  

105  Справа про заміну двох непридатних 
телеграфних дротів №№ 38 і 1926 на 
ділянці Ковель – Дорогуськ  
Волинської губ. 

14 жовтня 1913 р. – 
06 листопада 1914 р. 

37  

106  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Городок 
Рівненського пов. Волинської губ. 

05–19 грудня 
1913 р. 

21  

107  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у м-ку Троянів 
Житомирського пов. Волинської губ. 

04 серпня 1913 р. – 
16 лютого 1916 р. 

72  

108  Схематичні креслення розміщення 
телеграфних ліній у м. Ковель, 
залізничній ст. Ківерці Луцького пов., 
м. Шепетівка Ізяславського пов. 
Волинської губ. і м. Бердичів  
Київської губ. 

20 серпня –  
25 грудня 1913 р. 

12  
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

109  Догани начальникам поштово-
телеграфних відділень за незнання 
порядку подачі відомостей про рух 
телеграфної кореспонденції 

13 серпня –  
10 жовтня 1913 р. 

14  

110  Справа про встановлення у Київській 
центральній телеграфній конторі 
чотирикратних апаратів Бодо для роботи 
на дроті № 39 Київ – Лемберг і Відень, 
на схрещених дротах №№ 213 і 216 
Київ – Смоленськ і Петроград та 
№№ 227 і 179 Київ – Петроград і Мінськ 

01 листопада 
1913 р. –  
23 жовтня 1914 р. 

71  

111  Справа про випробовування у поштово-
телеграфних закладах Київського 
поштово-телеграфного округу нових 
телеграфних апаратів виробництва 
Варшавської технічної фабрики Б. Петш 

24 липня –  
14 вересня 1913 р. 

28  

112  Справа про випробовування у поштово-
телеграфних закладах Київського 
поштово-телеграфного округу нових 
мастильних матеріалів та приладів для 
обслуговування телеграфних апаратів 

07 червня 1913 р. – 
24 березня 1914 р. 

19  

113  Справа про постачання Федорівським 
фарфоровим заводом “В.І. Бердніков і 
Ко” телеграфних і телефонних 
ізоляторів для установ Київського 
поштово-телеграфного округу 

06 лютого 1913 р. – 
08 липня 1914 р. 

494  

114  Справа про присилку з поштово-
телеграфних установ телеграфних 
апаратів і обладнання для ремонту в 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу 

05 січня 1913 р. – 
06 березня 1914 р. 

368  

115  Справа про встановлення електричної 
сигналізації у поштово-телеграфних 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу 

08 січня 1913 р. – 
11 березня 1914 р. 

178  

116  Справа про відрядження  
електротехніків поштово-телеграфного 
відомства на експертну перевірку 
електропідйомників, електричних мереж 
і сигналізації в установах м. Київ 

 

 

08 січня –  
14 грудня 1913 р. 

42  
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117  Справа про перевитрату технічними 
службовцями авансових кредитів на 
ремонт і обслуговування телеграфних 
ліній Київського поштово-телеграфного 
округу 

14 червня 1913 р. – 
17 листопада 1914 р. 

46  

118  Відомості огляду робіт по прокладанню 
ліній і дротів у Київському поштово-
телеграфному окрузі 

15 січня 1913 р. – 
23 лютого 1916 р. 

18  

119  Листування з Київською контрольною 
палатою з приводу авансових звітів про 
використання відпущених коштів на 
прокладання телеграфних ліній і 
списання загублених інструментів 

06 лютого – 
07 листопада 1913 р. 

13  

120  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Базар 
Овруцького пов. Волинської губ. 

18 лютого 1914 р. – 
10 січня 1917 р. 

9  

121  Справа про влаштування електричного 
освітлення в різних установах на 
території Київського поштово-
телеграфного округу 

30 грудня 1913 р. – 
03 грудня 1916 р. 

46  

122  Справа про присилку в Київський 
поштово-телеграфний округ 
телеграфних апаратів Юза з інших 
округів Російської імперії та передачу 
для військових потреб складів поштово-
телеграфного відомства на р. Либідь в 
м. Києві 

07 лютого –  
18 вересня 1915 р. 

37  

123  Справа про виплату гербового збору 
Бюро телеграфних споруд 
“Е.А. Енглунд” 

07 січня –  
22 грудня 1915 р. 

6  

124  Справа про евакуацію поштово-
телеграфних відділень з району  
воєнних дій 

26 червня 1915 р. – 
23 серпня 1917 р. 

249  

125  Справа про підвіску додаткових 
телеграфних дротів Рівне – Острог і 
Рівне – Здолбунів для військових потреб 

31 травня 1915 р. – 
05 жовтня 1916 р. 

13  

126  Справа про прокладання додаткових 
телеграфних ліній і підвіску дротів для 
потреб діючої армії.  
Т. 1 

 

01 липня 1915 р. – 
20 лютого 1916 р. 

49  
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127  Справа про прокладання нових 
телеграфних ліній, підвіску дротів, 
встановлення додаткових телеграфних 
апаратів, внесення змін у схему 
телеграфної мережі Київського 
поштово-телеграфного округу для 
задоволення потреб діючої армії.  
Т. 2 

24 січня –  
24 червня 1915 р. 

399  

128  Справа про ремонт та прокладання 
нових телеграфних ліній, підвіску 
дротів, встановлення додаткових 
телеграфних апаратів, внесення змін у 
схему телеграфної мережі Київського 
поштово-телеграфного округу для 
задоволення потреб діючої армії.  
Т. 3 

05 липня –  
10 вересня 1915 р. 

458  

129  Справа про ремонт та прокладання 
нових телеграфних ліній, підвіску та 
схрещення дротів, встановлення 
додаткових телеграфних апаратів, 
внесення змін у схему телеграфної 
мережі Київського поштово-
телеграфного округу для задоволення 
потреб діючої армії.  
Т. 4 

01 вересня 1915 р. – 
04 травня 1916 р. 

553  

130  Справа про відкриття телеграфу у  
м-ку Веркіївка Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. 

02 жовтня 1915 р. – 
06 серпня 1919 р. 

34  

131  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Лосинівка 
Ніжинського пов. Чернігівської губ. 

02 жовтня 1915 р. – 
23 серпня 1918 р. 

22  

132  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у м-ку Левків 
Житомирського пов. Волинської губ. 

04 жовтня 1915 р. – 
23 серпня 1918 р. 

25  

133  Справа про відкриття телеграфу у  
м-ку Пулин Житомирського пов. 
Волинської губ. 

02 жовтня – 
28 листопада 1915 р. 

6  

134  Справа про ремонт механіком 
Логвиненком телеграфних ліній і  
дротів 2-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1915 р. 

 

 

11 квітня 1915 р. – 
02 липня 1916 р. 

109  
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135  Справа про ремонт механіком Булкіним 
телеграфних ліній і дротів 3-ї дільниці 
Київського поштово-телеграфного 
округу в 1915 р. 

11 квітня 1915 р. – 
31 серпня 1916 р. 

110  

136  Справа про присилку з поштово-
телеграфних установ телеграфних 
апаратів і обладнання для ремонту в 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу 

11 грудня 1915 р. – 
11 вересня 1916 р. 

238  

137  Справа про ремонт телеграфних ліній і 
дротів у м. Київ 

31 грудня 1914 р. – 
31 березня 1916 р. 

109  

138  Клопотання про ремонт електричної 
сигналізації у філії Київської поштової 
контори 

21–23 вересня 
1915 р. 

2  

139  Справа про заміну старих акумуляторів 
у поштово-телеграфних закладах 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

05 травня –  
25 вересня 1915 р. 

19  

140  Відомості про витрати лінійних 
затискувачів при облаштуванні 
телеграфних мереж 

12 квітня 1915 р. – 
25 лютого 1916 р. 

2  

141  Пропозиції різних фірм на виготовлення 
і постачання дроту, фарби та різних 
витратних матеріалів для потреб 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

29 квітня –  
07 грудня 1915 р. 

16  

142  Документи про перевезення приладів, 
запчастин і витратних матеріалів на 
склади Київського поштово-
телеграфного округу у 1915 р. 

05 січня 1915 р. – 
16 квітня 1916 р. 

96  

143  Документи про перевезення приладів, 
запчастин і витратних матеріалів для 
розширення телеграфної мережі 
Київського поштово-телеграфного 
округу у 1915 р. 

02 травня –  
16 жовтня 1915 р. 

20  

144  Відомості про висилку поштово-
телеграфними установами телеграфних 
апаратів, інструментів, витратних 
матеріалів і приладів для військових 
потреб 

 

02 травня –  
08 вересня 1915 р. 

119  
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145  Відомості про наявність телеграфних 
апаратів, інструментів, витратних 
матеріалів і приладів у поштово-
телеграфних установах Київського 
поштово-телеграфного округу та їх 
висилку для військових потреб 

10 грудня 1915 р. – 
08 липня 1916 р. 

538  

146  Справа про постачання витратних 
матеріалів, приладів і запчастин у 
поштово-телеграфні установи 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

03 січня –  
19 серпня 1915 р. 

505  

147  Справа про постачання витратних 
матеріалів, приладів і запчастин у 
поштово-телеграфні установи 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

08 січня 1915 р. – 
22 січня 1916 р. 

170  

147 а  Відомості на інструменти та прилади, 
що вийшли з ладу і вимагають заміни 
новими 

16 вересня 1915 р. – 
03 лютого 1916 р. 

115  

147 б  Рахунки Київського електричного 
товариства за спожиту Київською 
центральною телеграфною конторою 
електроенергію у 1915 р. 

11 лютого 1915 р. – 
25 лютого 1916 р. 

39  

147 в  Справа про оплату за рахунок 
авансового кредиту доставки 
телеграфних матеріалів для військових 
потреб 

29 грудня 1914 р. – 
07 листопада 1916 р. 

63  

147 г  Справа про оплату за рахунок 
авансового кредиту робіт з 
переоблаштування телефонних мереж  
у містах Київського поштово-
телеграфного округу 

09 січня 1914 р. – 
17 березня 1916 р. 

66  

147 д  Листування з Київською контрольною 
палатою з приводу не нарахування 
штрафу Федорівському фарфоровому 
заводу “В.І. Бердніков і Ко” за 
прострочення у виготовленні 
телеграфних і телефонних ізоляторів 

23 лютого –  
11 грудня 1915 р. 

28  

148  Авансові рахунки витрат поштово-
телеграфних закладів Київського 
поштово-телеграфного округу на 
виправлення випадкових пошкоджень 
військових телеграфних ліній та дротів у 
1916 р. 

25 лютого 1916 р. – 
12 березня 1917 р. 

571  
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149  Справа про відновлення роботи 
евакуйованих поштово-телеграфних 
установ і налагодження роботи 
телеграфних ліній, ушкоджених під час 
ведення воєнних дій 

03 червня –  
26 грудня 1916 р. 

176  

150  Справа про налагодження, усунення 
неполадок і недоліків у роботі 
телефонних мереж Київського поштово-
телеграфного округу 

05 лютого –  
02 грудня 1916 р. 

165  

151  Листування про усунення неполадок і 
недоліків у роботі телеграфних мереж 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

07 січня 1916 р. – 
13 січня 1917 р. 

492  

152  Справа про підвіску телеграфного дроту 
Черкаси – Золотоноша Київської губ. 

08 квітня 1916 р. – 
06 липня 1918 р. 

78  

153  Справа про підвіску телеграфного дроту 
Шостка – Новгород-Сіверський та 
встановлення додаткового телеграфного 
апарату Морзе у Новгород-Сіверській 
поштово-телеграфній конторі 

28 червня 1916 р. – 
30 січня 1917 р. 

18  

154  Справа про підвіску додаткового 
телеграфного дроту Київ – Могилів у 
межах Київського поштово-
телеграфного округу 

10 вересня 1916 р. – 
21 серпня 1917 р. 

192  

155  Справа про підвіску додаткового 
телеграфного дроту Київ – Одеса у 
межах Київського поштово-
телеграфного округу 

22 листопада 
1916 р. –  
19 березня 1919 р. 

43  

156  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у дачному 
сел. Немішаєве Київської губ. 

12 березня 1916 р.  8  

157  Доручення в технічний відділ на 
складання кошторису на відкриття 
поштово-телеграфного відділення на 
Олексіївському острові (кол. Труханів)  
у м. Київ 

04 травня –  
01 червня 1916 р.  

1  

158  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Людвипіль 
Рівненського пов. Волинської губ. 

 

 

26 травня 1916 р. – 
07 грудня 1918 р. 

13  
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159  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у  
м-ку Вернигородок Бердичівського пов. 
Київської губ. 

30 червня –  
20 липня 1916 р. 

4  

160  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Капітанівка 
Чигиринського пов. Київської губ. 

травень –  
25 липня 1916 р. 

19  

161  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Вільховець 
Канівського пов. Київської губ. 

травень 1916 р. – 
13 березня 1917 р. 

22  

162  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення під назвою 
“Погребище-городок” при залізничній 
ст. Погребище Бердичівського пов. 
Київської губ. 

17 квітня –  
09 липня 1916 р. 

17  

163  Справа про відкриття телеграфу в 
с. Кузьмина Гребля Уманського пов. 
Київської губ. 

11 липня –  
03 серпня 1916 р. 

7  

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

02 травня 1916 р. – 
14 квітня 1920 р. 

30  

165  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Ходаки 
Овруцького пов. Волинської губ. 

20 липня –  
12 серпня 1916 р. 

9  

166  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Норинськ 
Овруцького пов. Волинської губ. 

17 травня –  
12 серпня 1916 р. 

8  

167  Справа про відкриття телеграфу у  
с. Івот Новгород-Сіверського пов. 
Чернігівської губ. 

10 червня 1916 р.– 
04 серпня 1919 р. 

20  

168  Справа про відкриття телеграфу у 
с. Гусавка Чернігівської пов. і губ. 

27 серпня 1916 р.– 
25 липня 1919 р. 

9  

169  Справа про відкриття телеграфу у 
с. Уланове Глухівського пов. 
Чернігівської губ. 

27 вересня 1916 р.– 
31 липня 1919 р. 

45  

170  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Самчики 
Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. 

04 травня 1916 р. – 
16 серпня 1919 р. 

20  
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171  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Красятичі 
Радомишльського пов. Київської губ. 

02 січня 1916 р. – 
13 квітня 1917 р. 

22  

172  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Македони 
Канівського пов. Київської губ. 

06 вересня 1916 р. – 
26 липня 1917 р. 

5  

173  Повідомлення про підвіску тимчасових 
телефонних дротів на ділянках 
Шепетівка – Рівне і Козятин – Бердичів 
для військових потреб 

08–11 червня 
1916 р. 

2  

174  Справа про прокладання з’єднувальних 
телеграфних гілок від місцевих 
поштово-телеграфних установ до 
залізничних станцій у містечках 
Старокостянтинів, Коростень і 
Новоград-Волинський Волинської губ. 

07 червня 1916 р. – 
16 січня 1917 р. 

12  

175  Повідомлення про підвіску тимчасових 
телеграфних дротів на окремих ділянках 
для забезпечення безперервного зв’язку 
на лініях № 490 і №492 Брянськ – 
Черкаси – Одеса 

01–10 вересня 
1916 р. 

4  

176  Справа про перенесення телеграфних 
ліній і мереж, прокладання кабелів, 
заміну стовпів у межах Київського 
поштово-телеграфного округу 

08 січня 1916 р. – 
31 жовтня 1918 р. 

629  

177  Справа про поставки Федорівським 
фарфоровим заводом “В.І. Бердніков і 
Ко” телеграфних і телефонних 
ізоляторів для Київського поштово-
телеграфного округу 

08 січня 1916 р. – 
19 жовтня 1917 р. 

300  

178  Справа про проект застосування реле 
Бодо для трансляції Юза, 
запропонований старшим механіком 
Київської центральної телеграфної 
контори Микульським 

08 серпня –  
07 вересня 1916 р. 

5  

179  Пропозиції різних фірм з виготовлення і 
постачання запчастин, інструментів та 
різних витратних матеріалів для потреб 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

 

 

29 лютого –  
22 грудня 1916 р. 

52  
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180  Справа про усунення недоліків і 
неполадок у роботі телеграфних мереж 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

22 січня 1916 р. – 
24 січня 1917 р. 

242  

181  Справа про кількість діючих 
телеграфних апаратів, батарей у 
закладах Київського поштово-
телеграфного округу та матеріалів, 
потрібних на їх утримання 

01 січня –  
23 грудня 1916 р. 

95  

182  Справа про збільшення штату 
дільничних механіків для поліпшення 
якості поточного ремонту телеграфних 
мереж Київського поштово-
телеграфного округу 

18 липня 1916 р. – 
31 травня 1917 р. 

57  

183  Справа про скарги на умови праці, 
відрядження телеграфних службовців та 
організацію навчання роботи на 
апаратах Бодо і Юза у поштово-
телеграфних закладах 

30 вересня 1916 р. – 
08 червня 1917 р. 

90  

184  Листування про купівлю і розсилку 
дроту для прокладання телеграфних 
мереж у Російській імперії 

16 лютого 1916 р. – 
29 липня 1917 р. 

282  

185  Справа про присилку на склад 
Київського поштово-телеграфного 
округу дроту, запчастин та різних 
матеріалів 

22 листопада 
1916 р. –  
13 серпня 1918 р. 

69  

186  Справа про огляд і приймання 
телеграфних стовпів, ізоляторів та 
апаратури службовцями Київського 
поштово-телеграфного округу 

21 січня 1916 р. – 
20 лютого 1917 р. 

110  

187  Справа про використання лінійних 
утискувачів для полагодження 
випадкових обривів телеграфних дротів 

21 березня –  
05 грудня 1916 р. 

12  

188  Авансовий рахунок на викуп і 
перевезення на склад Київського 
поштово-телеграфного округу ізоляторів 
для нових будівель 

26–27 жовтня 
1916 р. 

4  

189  Справа про замовлення, огляд і 
приймання службовцями Київського 
поштово-телеграфного округу 
ізоляторів, апаратури та витратних 
матеріалів 

25 січня 1916 р. – 
15 березня 1918 р. 

105  



 25 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

190  Справа про заготівлю фарби, мастила  
і мідного купоросу для потреб  
Київського поштово-телеграфного 
округу 

23 грудня 1916 р. – 
02 вересня 1918 р. 

126  

191  Справа про заготівлю фарби, мастила  
і мідного купоросу для потреб  
Київського поштово-телеграфного 
округу 

30 серпня 1915 р. – 
31 січня 1917 р. 

42  

192  Справа про приймання на склади 
Київського поштово-телеграфного 
округу оцинкованого дроту, на заміну 
висланого для потреб військового 
відомства 

09 січня –  
29 лютого 1916 р. 

6  

193  Справа про випробування станційних 
земляних з’єднань в Київській 
центральній телеграфній конторі 

03 січня –  
08 червня 1916 р. 

5  

194  Справа про продаж старих телеграфних 
стовпів, знятих під час ремонту 
телеграфних мереж 

22 травня 1916 р. – 
29 грудня 1917 р. 

32  

195  Справа про продаж інструментів і 
матеріалів, які вийшли з ладу 

12 грудня 1915 р. – 
26 лютого 1919 р. 

83  

196  Справа про розсилку поштово-
телеграфним установам запасних  
частин і витратних матеріалів для 
ремонту та обслуговування телеграфних 
апаратів і ліній 

15 листопада 
1916 р. –  
18 жовтня 1917 р. 

651  

197  Телеграми про вжиття заходів щодо 
оперативної передачі телеграфної 
кореспонденції у зв’язку з відкриттям 
роботи Державної Думи 

07–08 лютого 
1916 р. 

2  

197 а  Акти огляду книг казенного майна і 
матеріалів різних поштово-телеграфних 
установ 

01 березня –  
21 жовтня 1916 р. 

68  

198  Справа про вжиття заходів для 
поліпшення трансляцій Уітстона по 
дротах Київського поштово-
телеграфного округу 

16 лютого 1916 р. – 
28 січня 1917 р. 

126  

199  Справа про перевірку і вжиття заходів 
для поліпшення трансляцій по дротах 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

19 грудня 1916 р.– 
27 листопада 1917 р. 

325  
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200  Справа про перевезення залізницями 
вугілля і матеріалів на Федорівський 
фарфоровий завод “В.І. Бердніков і Ко” 
(залізнична ст. Полонне) для 
виробництва телеграфних і телефонних 
ізоляторів 

26 січня –  
04 серпня 1916 р. 

25  

201  Справа про розсилку поштово-
телеграфним установам запасних 
частин, батарей і витратних матеріалів 
для ремонту та обслуговування 
телеграфних апаратів і ліній 

29 грудня 1915 р.– 
22 березня 1917 р. 

764  

202  Справа про присилку з поштово-
телеграфних установ телеграфних 
апаратів і обладнання для ремонту в 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу 

31 травня 1916 р.– 
28 березня 1918 р. 

423  

203  Листування начальника Київського 
поштово-телеграфного округу з 
Київською контрольною палатою з 
приводу відміни казенних нарядів 
Федорівському фарфоровому заводу 
“В.І. Бердніков і Ко” на виготовлення 
телеграфних і телефонних ізоляторів 

02 січня 1916 р. – 
31 липня 1918 р. 

13  

204  Відомість результатів огляду виконаних 
робіт по Київському поштово-
телеграфному округу в 1911 р. 

21 березня 1916 р. 35  

205  Справа про видачу особливих 
посвідчень службовцям технічного 
нагляду для вільного проїзду 
залізницями і безперешкодного доступу 
до телеграфних ліній і дротів 

03 січня –  
14 грудня 1916 р. 

138  

206  Листування про видачу особливих 
посвідчень службовцям технічного 
нагляду для вільного проїзду 
залізницями і безперешкодного доступу 
до телеграфних ліній і дротів 

22 грудня 1916 р.– 
05 січня 1918 р. 

27  

207  Справа про розквартирування 
артилерійських офіцерів у приміщенні 
Індо-Європейського телеграфу на 
залізничній ст. Козятин і використання 
військовополонених для поточного 
ремонту телеграфних ліній 

 

10 січня –  
22 квітня 1917 р. 

23  
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208  Справа про найм додаткових 
телеграфних робітників для поточного 
ремонту телеграфних ліній 

10 жовтня 1917 р. – 
14 січня 1918 р. 

24  

209  Телеграми про термінову підвіску 
телеграфних дротів для військових 
потреб 

25 липня 1917 р. 2  

210  Справа про видачу і розсилку дроту, 
підвіску телеграфних ліній, приймання 
вантажів на зберігання, найм 
підрядників для ремонту обладнання та 
інструментів тощо 

28 грудня 1916 р. – 
25 березня 1918 р. 

429  

211  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні в с. Тупичів 
Городнянського пов. Чернігівської губ. 

19 січня 1917 р. – 
15 липня 1919 р. 

12  

212  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення в м. Умань 
Київської губ. в місцевості Старий Базар 
(вул. Успенська) 

23 травня –  
04 жовтня 1917 р. 

10  

213  Розпорядження про відкриття телеграфу 
при поштовому відділенні у с. Бабанка 
Уманського пов. Київської губ. 

22 лютого 1917 р. 2  

214  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Святець 
Кременецького пов. Волинської губ. 

13 лютого –  
26 квітня 1917 р. 

8  

215  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Нова 
Прилука Бердичівського пов.  
Київської губ. 

30 грудня 1916 р. – 
03 грудня 1918 р. 

37  

216  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Орловець 
Черкаського пов. Київської губ. 

11 січня –  
05 березня 1917 р. 

20  

217  Справа про складання ремонтного 
кошторису на 1918 р. (відомості стовпів, 
що потребують заміни, інструментів 
необхідних для ремонту обладнання, 
запчастин і витратних матеріалів для 
обслуговування телеграфних мереж 
тощо) 

19 травня 1917 р. – 
15 квітня 1918 р. 

114  

218  Справа про ремонт Київських 
телеграфних мереж 

20 січня –  
21 серпня 1917 р. 

19  



 28 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

219  Справа про ремонт старшим механіком 
Ковальським телеграфних ліній і дротів 
1-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

07 березня 1917 р. – 
17 травня 1918 р. 

164  

220  Справа про ремонт старшим механіком 
Левицьким телеграфних ліній і дротів  
2-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

10 квітня 1917 р. – 
01 червня 1918 р. 

111  

221  Справа про ремонт старшим механіком 
Аксьоновим телеграфних ліній і дротів 
3-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

11 квітня 1917 р. – 
03 червня 1918 р. 

118  

222  Справа про ремонт старшим механіком 
Ільїнським телеграфних ліній і дротів  
4-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

19 квітня 1917 р. – 
17 травня 1918 р. 

92  

223  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ігнатським телеграфних  
ліній і дротів 5-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

22 квітня 1917 р. – 
04 квітня 1918 р. 

114  

224  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ричеком телеграфних ліній і 
дротів 6-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

06 квітня 1917 р. – 
07 січня 1919 р. 

89  

225  Справа про ремонт молодшим 
механіком Пашуковим телеграфних 
ліній і дротів 7-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

15 квітня 1917 р. – 
02 квітня 1918 р. 

83  

226  Справа про ремонт молодшим 
механіком Храбаном телеграфних  
ліній і дротів 10-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

27 квітня 1917 р. – 
17 квітня 1918 р. 

96  

227  Справа про ремонт молодшим 
механіком Голиком телеграфних ліній і 
дротів 9-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

20 квітня 1917 р. – 
01 червня 1918 р. 

68  

228  Справа про ремонт старшим механіком 
Горбовським телеграфних ліній і дротів 
11-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1917 р. 

 

26 січня 1917 р. – 
28 лютого 1918 р. 

120  
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229  Справа про ремонт молодшим 
механіком Фєдяєвим телеграфних  
ліній і дротів 12-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

15 квітня 1917 р. – 
02 квітня 1918 р. 

79  

230  Справа про ремонт молодшим 
механіком Рябченком телеграфних  
ліній і дротів 13-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

17 квітня 1917 р. – 
01 вересня 1918 р. 

71  

231  Справа про ремонт молодшим 
механіком Булкіним телеграфних ліній  
і дротів 14-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

19 квітня 1917 р. – 
20 серпня 1918 р. 

127  

232  Справа про ремонт молодшим 
механіком Гавриленком телеграфних 
ліній і дротів 15-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

16 квітня 1917 р. – 
16 березня 1918 р. 

71  

233  Справа про ремонт молодшим 
механіком Логвиненком телеграфних 
ліній і дротів 16-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

27 квітня 1917 р. – 
17 травня 1918 р. 

133  

234  Справа про ремонт молодшим 
механіком Білоусом телеграфних ліній  
і дротів 17-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

22 квітня 1917 р. – 
24 лютого 1918 р. 

99  

235  Справа про ремонт молодшим 
механіком Марченком телеграфних 
ліній і дротів 18-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

16 березня 1917 р. – 
17 травня 1918 р. 

147  

236  Справа про ремонт молодшим 
механіком Нужним телеграфних ліній і 
дротів 19-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1917 р. 

28 січня 1917 р. – 
01 вересня 1918 р. 

176  

237  Справа про перенесення на прохання 
залізничного відомства телеграфних 
ліній і дротів в межах Київського 
поштово-телеграфного округу 

07 січня 1917 р. – 
07 вересня 1919 р. 

413  

238  Справа про перенесення поштово-
телеграфних установ у нові приміщення 

21 січня 1917 р. – 
27 листопада 1918 р. 

349  

239  Списки діючих телеграфних дротів 
поштово-телеграфних установ 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

січень 1917 р. 629  
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240  Справа про розсилку поштово-
телеграфним установам елементів 
живлення і витратних матеріалів до 
батарей 

31 січня 1917 р. – 
18 травня 1918 р. 

19  

241  Справа про ремонт телеграфних ліній і 
дротів Київського поштово-
телеграфного округу 

06 травня 1917 р. – 
27 грудня 1918 р. 

47  

242  Справа про хід і приймання виконаних 
робіт по ремонту телеграфних ліній і 
дротів Київського поштово-
телеграфного округу 

16 листопада 1917 р.
– 27 грудня 1918 р. 

113  

243  Справа про налагодження ремонту, 
пересилки і заміни телеграфних 
апаратів, розшук і повернення поштово-
телеграфного майна евакуйованого 
Директорією тощо 

20 червня 1917 р – 
28 листопада 1919 р. 

551  

244  Справа про переміщення телеграфної 
майстерні та складу витратних 
матеріалів в нове приміщення кінної 
поштової станції на Подолі у м. Київ 

13 листопада 
1917 р. –  
29 травня 1918 р. 

29  

245  Відомість матеріалів, інструментів та 
запчастин, що вийшли з ладу і 
підлягають продажу 

20 грудня 1916 р. – 
07 серпня 1917 р. 

8  

246  Справа про заготівлю матеріалів, 
інструментів та запчастин для роботи 
поштово-телеграфних установ у 1917 р. 

13 січня 1917 р. – 
01 грудня 1917 р. 

198  

247  Справа про огляд і приймання 
телеграфних стовпів та ізоляторів 

18 лютого 1917 р. – 
02 травня 1918 р. 

69  

248  Справа про заготівлю матеріалів, 
запчастин та інструментів для поштово-
телеграфних відділів Південно-
Західного і Румунського фронтів 

10 червня 1917 р. – 
19 лютого 1918 р. 

165  

249  Відомості наявності телеграфних 
матеріалів на складах Київського 
поштово-телеграфного округу 

01 січня –  
01 листопада 1917 р. 

106  

250  Справа про присилку відомостей руху 
телеграфної кореспонденції у поштово-
телеграфних установах 

10 травня 1917 р. – 
04 травня 1918 р. 

27  

251  Відомості стану телеграфної мережі 
Київського поштово-телеграфного 
округу на 31 грудня 1916 р. 

14 лютого –  
10 червня 1917 р. 

39  
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252  Справа про перекази авансових кредитів 
для оплати виконаних робіт, поставку 
обладнання і матеріалів 

03 березня 1917 р. – 
25 березня 1918 р. 

46  

253  Рахунки Київського електричного 
товариства за спожиту Київською 
центральною телеграфною конторою 
електроенергію у 1917–1918 рр. 

26 лютого 1917 р. – 
12 вересня 1918 р. 

60  

254  Справа про поставку Федорівським 
фарфоровим заводом “В.І. Бердніков і 
Ко” фарфорових воронок з втулками, 
телеграфних і телефонних ізоляторів за 
нарядами Головного управління пошт і 
телеграфів 

15 лютого –  
17 серпня 1917 р. 

52  

255  Справа про приймання і огляд 
електричного освітлення у приміщенні 
Київської казенної палати 

10 січня –  
09 червня 1917 р. 

8  

256  Справа про підключення до 
електромережі кінематографа у 
м. Ніжин Чернігівської губ. 

24 червня –  
24 серпня 1917 р. 

5  

257  Справа про підвищення якості 
трансляцій Київської центральної 
поштової контори 

16 січня – 
19 листопада 1917 р. 

121  

258  Справа про випробування захисту 
регулятора розподільника апарата Бодо 
від пилу 

04 лютого –  
18 вересня 1917 р. 

3  

259  Пропозиції заводів і фірм на поставку 
запчастин, інструментів і витратних 
матеріалів 

26 квітня – 
30 листопада 1917 р. 

3  

260  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Стечанка 
Радомишльського пов. Київської губ. 

07 грудня 1916 р. – 
04 травня 1919 р. 

86  

261  Циркуляри і роз’яснення Міністерства 
пошт і телеграфів УНР, Управління 
пошт і телеграфів Української Держави 
щодо роботи поштово-телеграфного 
відомства 

30 березня –  
06 грудня 1918 р. 

62  

262  Циркуляри і роз’яснення Міністерства 
пошт і телеграфів УНР та Народного 
комісаріату пошт і телеграфів УСРР 
щодо роботи поштово-телеграфного 
відомства 

05 січня 1918 р. – 
06 листопада 1919 р. 

189  
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263  Циркуляри і роз’яснення Міністерства 
пошт і телеграфів УНР, Управління 
пошт і телеграфів Української Держави 
щодо роботи поштово-телеграфного 
відомства 

12 квітня –  
30 жовтня 1918 р. 

10  

264  Циркуляри і роз’яснення Міністерства 
пошт і телеграфів УНР, Управління 
пошт і телеграфів Української Держави 
щодо роботи поштово-телеграфного 
відомства 

09 квітня –  
06 грудня 1918 р. 

72  

265  Справа про приймання у відання Уряду 
УНР майна і телеграфних ліній Індо-
Європейського товариства 

30 березня –  
09 травня 1918 р. 

7  

266  Журнали засідань Колегії Управління 
поштово-телеграфними закладами 
Волинської, Київської і Подільської 
губерній та Господарчого комітету 
Київського губернського поштово-
телеграфного управління 

17 жовтня 1918 р. – 
15 серпня 1919 р. 

38  

267  Справа про приєднання поштово-
телеграфних закладів Пінського, 
Мозирського, Гомельського і Річицького 
повітів до Київського поштово-
телеграфного округу 

13 квітня –  
11 серпня 1918 р. 

19  

268  Справа про підвіску додаткових дротів 
для поліпшення зв’язку між 
містами Київ, Полтава і Кременчук 

19 червня –  
16 серпня 1918 р. 

10  

269  Справа про підвіску додаткового дроту 
Житомир – Рівне Волинської губ. 

06 серпня 1918 р. – 
03 червня 1919 р. 

61  

270  Справа про підвіску дроту Конотоп – 
Середина Буда Чернігівської губ. 

09 листопада 
1918 р. –  
28 червня 1919 р. 

12  

271  Справа про підвіску додаткового дроту 
Конотоп – Ічня Чернігівської губ. 

16 серпня 1918 р. – 
28 червня 1919 р. 

8  

272  Справа про підвіску додаткового дроту 
Черкаси – Золотоноша Київської і 
Полтавської губ. 

17 серпня 1918 р. – 
14 липня 1919 р. 

28  

273  Справа про порушення правил техніки 
безпеки при обслуговуванні поштово-
телеграфного устаткування, що 
призвело до псування апаратури і 
затримки у трансляціях 

16 січня –  
28 грудня 1918 р. 

87  



 33 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

274  Справа про підвіску додаткового дроту 
Гомель – Новозибків Могилівської і 
Чернігівської губерній 

13 липня – 
30 листопада 1918 р. 

61  

275  Листування про перевірку стану 
телеграфного дроту № 69 

07–30 жовтня 
1918 р. 

3  

276  Справа про демонтаж дротів урядового 
зв’язку зі стовпів вздовж вузькоколійної 
залізниці Бердичів – Житомир Київської 
і Волинської губерній  

12 червня 1917 р. – 
31 грудня 1918 р. 

43  

277  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у с. Бостинь 
Пінського пов. Мінської губ. 

30 жовтня – 
16 листопада 1918 р. 

9  

278  Справа про перенесення телеграфних 
стовпів і ліній на залізничних станціях, 
вздовж шосейних доріг і мостів 

17 січня 1918 р. – 
31 грудня 1919 р. 

29  

279  Відомості наявних у поштово-
телеграфних установах Київського 
поштово-телеграфного округу запасних 
частин до телеграфних апаратів 

06 липня –  
03 жовтня 1918 р. 

457  

280  Справа про присилку поштово-
телеграфними установами телеграфних 
апаратів і обладнання для ремонту в 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу 

09 січня 1918 р. – 
15 березня 1919 р. 

256  

281  Листування про розсилку у поштово-
телеграфні установи запчастин, 
телеграфних апаратів, дроту і витратних 
матеріалів 

09 січня 1918 р. – 
29 серпня 1919 р. 

764  

282  Справа про псування, крадіжки та 
евакуацію обладнання та інструментів у 
поштово-телеграфних установах 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

02 жовтня 1918 р. – 
18 лютого 1920 р. 

220  

283  Відомість кількості діючих апаратів і 
батарей в поштово-телеграфних 
установах Київського поштово-
телеграфного округу і матеріалів, 
потрібних на їх утримання протягом 
1918 р. 

1918 р. 37  

284  Справа про перечистку акумуляторної 
батареї при Київській центральній 
телеграфній конторі 

11 жовтня 1918 р. – 
13 березня 1919 р. 

39  
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285  Справа про випробування змін в схемі 
апарата Юза 

22 серпня –  
08 жовтня 1918 р. 

6  

286  Пропозиції різних фірм з виготовлення і 
постачання запчастин, інструментів та 
різних витратних матеріалів для потреб 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

11 березня –  
21 грудня 1918 р. 

12  

287  Справа про видачу необхідних 
матеріалів для ремонту телеграфних і 
телефонних ліній з запасів майна 
польових установ, що зберігається на 
складах Київського поштово-
телеграфного округу 

09 квітня 1918 р. – 
11 квітня 1919 р. 

67  

288  Справа про реорганізацію лінійної 
служби 

02 липня –  
03 вересня 1918 р. 

14  

289  Справа про ремонт телеграфних ліній і 
дротів Київського поштово-
телеграфного округу у 1918 р. 

31 травня 1918 р. – 
03 січня 1919 р. 

79  

290  Справа про приймання виконаних робіт 
з ремонту телеграфних ліній і дротів 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

25 листопада 
1918 р. –  
31 березня 1919 р. 

15  

291  Справа про ремонт старшим механіком 
Івановим телеграфних ліній і дротів  
1-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

09 січня –  
10 грудня 1918 р. 

100  

292  Справа про ремонт старшим механіком 
Левицьким телеграфних ліній і дротів  
2-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

31 грудня 1917 р. – 
26 лютого 1919 р. 

54  

293  Справа про ремонт старшим механіком 
Ільїнським телеграфних ліній і дротів  
3-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

23 лютого 1918 р. – 
15 березня 1919 р. 

81  

294  Справа про ремонт молодшим 
механіком Янковицем телеграфних  
ліній і дротів 4-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

18 червня 1918 р. – 
15 березня 1919 р. 

80  

295  Справа про ремонт старшим механіком 
Горбовським телеграфних ліній і дротів 
5-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

22 червня 1918 р. – 
27 червня 1919 р. 

116  
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296  Справа про ремонт молодшим 
механіком Фєдяєвим телеграфних  
ліній і дротів 6-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

22 червня 1918 р. – 
13 липня 1919 р. 

76  

297  Справа про ремонт молодшим 
механіком Рябченком телеграфних  
ліній і дротів 7-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

02 квітня 1918 р. – 
29 липня 1919 р. 

73  

298  Справа про ремонт старшим механіком 
Аксьоновим телеграфних ліній і дротів 
8-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

04 липня 1918 р. – 
14 червня 1919 р. 

83  

299  Справа про ремонт молодшим 
механіком Булкіним телеграфних ліній  
і дротів 9-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

01 квітня 1918 р. – 
09 серпня 1919 р. 

116  

300  Справа про ремонт молодшим 
механіком Логвиненком телеграфних 
ліній і дротів 10-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

21 квітня 1918 р. – 
24 квітня 1919 р. 

90  

301  Справа про ремонт молодшим 
механіком Гурандо телеграфних ліній і 
дротів 11-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

15 червня 1918 р. – 
01 травня 1919 р. 

162  

302  Справа про ремонт молодшим 
механіком Миколайчуком телеграфних 
ліній і дротів 12-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

28 травня 1918 р. – 
30 квітня 1919 р. 

65  

303  Справа про ремонт молодшим 
механіком Хоменком телеграфних  
ліній і дротів 13-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

01 травня 1918 р. – 
11 червня 1919 р. 

71  

304  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ігнатським телеграфних  
ліній і дротів 14-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

15 травня 1918 р. – 
28 червня 1919 р. 

124  

305  Справа про ремонт молодшим 
механіком Божком телеграфних ліній і 
 дротів 15-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

 

28 травня 1918 р. – 
18 березня 1919 р. 

84  
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306  Справа про ремонт механіком 
Лосицьким телеграфних ліній і дротів 
16-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

червень 1918 р. 7  

307  Справа про ремонт молодшим 
механіком Хорошим телеграфних  
ліній і дротів 17-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

04 липня –  
29 грудня 1918 р. 

36  

308  Справа про ремонт молодшим 
механіком Голиком телеграфних ліній  
і дротів 18-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

17 червня 1918 р. – 
24 квітня 1919 р. 

107  

309  Справа про ремонт молодшим 
механіком Федоровичем телеграфних 
ліній і дротів 19-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

13 травня 1918 р. – 
14 вересня 1920 р. 

90  

310  Справа про ремонт молодшим 
механіком Храбаном телеграфних  
ліній і дротів 20-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

22 червня 1918 р. – 
18 березня 1919 р. 

84  

311  Справа про ремонт молодшим 
механіком Степановим телеграфних 
ліній і дротів 21-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

04 квітня 1918 р. – 
06 травня 1919 р. 

76  

312  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ричеком телеграфних ліній  
і дротів 22-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

20 червня 1918 р. – 
18 березня 1919 р. 

81  

313  Справа про ремонт механіком  
Совсуном телеграфних ліній і дротів  
23-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

06 червня 1918 р. – 
15 березня 1919 р. 

110  

314  Справа про ремонт молодшим 
механіком Нужним телеграфних ліній  
і дротів 24-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

20 червня 1918 р. – 
24 квітня 1919 р. 

95  

315  Справа про ремонт старшим механіком 
Ступаком телеграфних ліній і дротів  
25-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

 

04 липня 1918 р. – 
12 березня 1919 р. 

42  
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316  Справа про ремонт молодшим 
механіком Пашуковим телеграфних 
ліній і дротів 26-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

21 червня –  
21 грудня 1918 р. 

42  

317  Справа про ремонт молодшим 
механіком Марченком телеграфних 
ліній і дротів 27-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

13 липня 1918 р. – 
07 серпня 1919 р. 

89  

318  Справа про ремонт молодшим 
механіком Білоусом телеграфних ліній і 
дротів 28-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

01 травня 1918 р. – 
16 травня 1919 р. 

62  

319  Справа про ремонт молодшим 
механіком Гавриленком телеграфних 
ліній і дротів 29-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

22 червня 1918 р. – 
18 червня 1919 р. 

86  

320  Справа про ремонт старшим механіком 
Григор’євим телеграфних ліній і дротів 
30-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1918 р. 

16 травня 1918 р. – 
17 квітня 1920 р. 

123  

321  Справа про ремонт молодшим 
механіком Котловським телеграфних 
ліній і дротів 31-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

17 серпня 1918 р. – 
13 травня 1919 р. 

70  

322  Справа про збільшення штатів техніків і 
доглядачів, відрядження службовців для 
усунення пошкоджень та налагодження 
телеграфного зв’язку після воєнних дій 

21 червня 1918 р. – 
30 квітня 1919 р. 

754  

323  Справа про перенесення поштово-
телеграфних установ у нові приміщення 
та налагодження телеграфного зв’язку 

17 квітня 1918 р. – 
06 травня 1919 р. 

86  

324  Справа про обладнання старшим 
механіком Пршисовським Головної 
майстерні Міністерства пошт і 
телеграфів 

24 жовтня 1918 р. – 
03 січня 1919 р. 

57  

325  Справа про усунення наслідків 
пошкодження телеграфних ліній після 
воєнних дій 

квітень –  
31 грудня 1918 р. 

428  

326  Справа про поточний ремонт 
телеграфних ліній і дротів Київського 
поштово-телеграфного округу 

31 травня 1918 р. – 
30 грудня 1919 р. 

653  
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327  Справа про збільшення штатів техніків  
і доглядачів, відрядження службовців 
для усунення пошкоджень ліній та 
налагодження телеграфного зв’язку 
після воєнних дій 

30 грудня 1918 р. – 
30 грудня 1919 р. 

787  

328  Справа про видачу телеграфних  
апаратів та іншого майна зі складів 
Київського поштово-телеграфного 
округу на вимогу різних організацій 

17 грудня 1918 р. – 
27 березня 1919 р. 

200  

329  Справа про поточний ремонт 
телеграфних ліній і дротів Київського 
поштово-телеграфного округу 

27 квітня –  
25 вересня 1918 р. 

538  

330  Справа про усунення пошкоджень 
телеграфних ліній та налагодження 
телеграфного зв’язку 

01 січня –  
26 вересня 1918 р. 

585  

331  Справа про влаштування електричного 
освітлення у різних населених пунктах 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

08 липня –  
28 жовтня 1918 р. 

22  

332  Справа про влаштування електричного 
освітлення у театрах м. Києва 

08 липня –  
7 листопада 1918 р. 

5  

333  Рахунки за спожиту Київською 
центральною телеграфною конторою 
електроенергію у 1918 р. 

18 квітня 1918 р. – 
15 березня 1919 р. 

37  

334  Справа про влаштування електричної 
станції при Київській центральній 
телеграфній конторі 

09 грудня 1918 р. – 
17 січня 1919 р. 

11  

335  Справа про відрядження механіків для 
приймання від військового відомства 
польового поштово-телеграфного майна 

30 квітня 1918 р. – 
17 липня 1919 р. 

46  

336  Справа про передачу військовим 
відомством польового телефонного і 
телеграфного майна поштово-
телеграфному відомству 

12 квітня 1918 р. – 
20 січня 1919 р. 

234  

337  Справа про розподіл на складах і  
видачу колишнього польового 
телефонного і телеграфного майна на 
вимогу поштово-телеграфних установ 

 

 

09 березня – 
21 листопада 1918 р. 

70  
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338  Справа про демобілізацію польового 
Головного поштово-телеграфного депо 
№ 10 і передачу його майна і складів у 
відання Київського поштово-
телеграфного округу 

15 березня –  
12 жовтня 1918 р. 

70  

339  Справа про розшук і перевезення 
телеграфних і телефонних матеріалів з 
польових складів на склади Київського 
поштово-телеграфного округу 

15 березня 1918 р. – 
10 лютого 1919 р. 

295  

340  Справа про розшук і приймання 
поштово-телеграфним відомством 
телеграфного, телефонного, поштового, 
радіо-телеграфічного і авіаційного 
майна, котре лишилося після війни 

21 лютого –  
06 грудня 1918 р. 

562  

341  Справа про вжиття заходів для 
повернення поштового майна,  
забраного німецькими військами 

09 грудня 1918 р. – 
14 червня 1919 р. 

157  

342  Справа про поштове майно, реквізоване 
і розграбоване австро-німецькими 
військами 

18 березня 1918 р. – 
01 січня 1919 р. 

258  

343  Справа про поштове майно, видане на 
вимогу державних установ та 
реквізоване і розграбоване австро-
німецькими військами 

23 грудня 1917 р. – 
14 грудня 1918 р. 

154  

344  Справа про передачу майна Індо-
Європейського телеграфу в 
користування німецькому 
командуванню 

30 липня 1918 р. – 
18 січня 1919 р. 

54  

345  Описи майна, матеріалів та  
інструментів польових поштово-
телеграфних установ переданих 
поштово-телеграфним установам 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

10 квітня –  
13 вересня 1918 р. 

140  

346  Справа про присилку поштово-
телеграфними установами старих мідно-
цинкових полюсів та осадочної міді в 
Київську технічну телеграфну 
майстерню 

18 липня – 
10 листопада 1918 р. 

74  

347  Справа про заготівлю для Головного 
складу поштових, телеграфних і 
телефонних матеріалів запчастин і 
витратних матеріалів 

11 грудня 1918 р. – 
04 липня 1919 р. 

80  
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348  Справа про заготівлю для Головного 
складу поштових, телеграфних і 
телефонних матеріалів, запчастин і 
витратних матеріалів 

15 липня –  
26 грудня 1918 р. 

72  

349  Справа про підвідділ Головного складу 
поштових, телеграфних і телефонних 
матеріалів у м. Бердичів Київської губ. 

04 липня –  
09 листопада 1918 р. 

18  

350  Справа про розсилку в поштово-
телеграфні установи обладнання, 
інструментів та запчастин для 
обслуговування телеграфних ліній 

10 серпня 1917 р. – 
28 березня 1919 р. 

572  

351  Справа про заготівлю стовпів для 
ремонту телеграфних ліній у 1919 р. 

30 липня 1918 р. – 
09 січня 1920 р. 

471  

352  Справа про списання і продаж з 
аукціонних торгів непридатного для 
використання майна колишніх польових 
поштово-телеграфних установ 

09 липня 1918 р. – 
21 січня 1919 р. 

88  

353  Справа про присилку поштово-
телеграфними установами старих  
мідно-цинкових полюсів та осадочної 
міді в Київську технічну телеграфну 
майстерню 

30 грудня 1917 р. – 
24 вересня 1918 р. 

54  

354  Справа про поставку різними фірмами 
запчастин, обладнання і витратних 
матеріалів для потреб Київського 
поштово-телеграфного округу, 
листування щодо підвіски додаткових 
телеграфних дротів на вимогу різних 
установ 

19 лютого 1918 р. – 
01 січня 1919 р. 

375  

355  Відомості наявності телеграфних 
матеріалів і запчастин у поштово-
телеграфних установах Київського 
поштово-телеграфного округу 

01 січня 1918 р. – 
26 лютого 1919 р. 

131  

356  Відомості стану телеграфної мережі 
Київського поштово-телеграфного 
округу на 31 грудня 1917 р. 

12 січня –  
20 березня 1918 р. 

10  

357  Справа про термінове усунення  
масових пошкоджень телеграфних  
ліній і дротів та налагодження зв’язку  
у Київському поштово-телеграфному 
окрузі після відступу більшовиків 

23 січня –  
04 листопада 1918 р. 

241  
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357 а  Листування про приймання на роботу і 
оплату праці телеграфних робітників 

04 вересня –  
31 грудня 1918 р. 

67  

358  Справа про складання ремонтного 
кошторису на 1919 р. (відомості 
телеграфних стовпів) 

31 серпня 1918 р. – 
14 серпня 1919 р. 

248  

359  Листування з інспектором Міністерства 
пошт і телеграфів УНР Кучуком про 
стан телеграфної мережі Київського 
поштово-телеграфного округу 

07 березня –  
26 квітня 1918 р. 

41  

360  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про 
організацію роботи установ, оплату 
праці, пересилки кореспонденції тощо 

04 січня –  
26 жовтня 1919 р. 

148  

361  Циркуляри Міністерства пошт і 
телеграфів УНР, Народного комісаріату 
пошт і телеграфів УСРР, Відділу пошт і 
телеграфів Особової наради при 
Головнокомандуючому ЗСПР щодо 
організації роботи поштово-
телеграфного відомства 

11 січня –  
09 вересня 1919 р. 

56  

362  Справа про передачу телеграфних і 
телефонних мереж Новозибківського, 
Мглинського, Стародубського і 
Суразького повітів Чернігівської губ. 
Київським управлінням у відомство 
Могилівського губернського поштово-
телеграфного управління 

18 квітня –  
19 липня 1919 р. 

28  

363  Справа про виділення Чернігівської губ. 
зі складу Київського поштово-
телеграфного округу в окремий 
губернський поштово-телеграфний 
округ 

10 березня 1919 р. – 
24 липня 1920 р. 

33  

364  Справа про виділення Волинської губ.  
зі складу Київського поштово-
телеграфного округу в окремий 
губернський поштово-телеграфний 
округ з центром в м. Житомир 

26 червня 1919 р. – 
9 березня 1920 р. 

39  

365  Справа про забезпечення Головного 
київського телеграфу витратними 
матеріалами і переведення у 
приміщення колишньої Земської Управи 
по вул. Велика Володимирська 

27 червня 1919 р. – 
23 червня 1920 р. 

10  
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366  Кошторис на влаштування телеграфу 
при поштовому відділенні у с. Розважів 
Радомишльського пов. Київської губ. 

02 серпня 1919 р.  6  

367  Справа про перевлаштування 
магістральної телеграфної лінії між 
залізничною ст. Київ-ІІІ і Дніпровським 
залізничним мостом 

05 липня –  
21 серпня 1919 р. 

28  

368  Справа про перенесення на прохання 
залізничного відомства телеграфних 
ліній і дротів в межах Київського 
поштово-телеграфного округу 

24 січня –  
10 жовтня 1919 р. 

20  

369  Справа про перевлаштування 
телеграфної лінії вздовж залізниці 
Миронівка – Богуслав в межах 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

11 жовтня 1916 р. – 
18 серпня 1919 р. 

12  

370  Справа про ремонт телеграфних ліній і 
дротів Київського поштово-
телеграфного округу у 1919 р. 

13 січня –  
05 липня 1919 р. 

18  

371  Справа про розсилку поштово-
телеграфним установам 
відремонтованих телеграфних апаратів, 
обладнання і витратних матеріалів 

10 березня –  
14 серпня 1919 р. 

45  

372  Відомості кількості діючих телеграфних 
апаратів в установах Київського 
поштово-телеграфного округу і 
матеріалів, вжитих на їх утримання 
протягом 1919 р. 

19 лютого –  
27 червня 1919 р. 

46  

373  Справа про приймання на роботу і 
оплату праці телеграфних робітників 

01 січня –  
15 листопада 1919 р. 

152  

374  Відомість розподілу штатних 
телеграфних робітників по дільницях 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

14 жовтня 1919 р. 4  

375  Листування про ремонт телеграфних 
апаратів, ліній і дротів, акти ревізій 
поштово-телеграфних установ, купівля 
витратних матеріалів і запчастин для 
поштово-телеграфного відомства 

 

 

10 січня –  
26 грудня 1919 р. 

265  
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376  Листування про ремонт телеграфних 
апаратів, ліній і дротів, відрядження 
телеграфних службовців для 
налагодження телефонного і 
телеграфного зв’язку тощо 

10 січня –  
15 жовтня 1919 р. 

172  

377  Справа про збільшення кількості 
дільничних механіків для покращення 
поточного ремонту телеграфних ліній 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

06–22 серпня 
1919 р. 

3  

378  Справа про ремонт механіком Івановим 
телеграфних ліній і дротів 1-ї дільниці 
Київського поштово-телеграфного 
округу в 1919 р. 

09 травня 1919 р. – 
26 березня 1920 р. 

46  

379  Справа про ремонт старшим механіком 
Левицьким телеграфних ліній і дротів  
2-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1919 р. 

20 травня 1919 р. – 
21 вересня 1920 р. 

48  

380  Справа про ремонт старшим механіком 
Ільїнським телеграфних ліній і дротів  
3-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1919 р. 

10 травня 1919 р. – 
26 квітня 1920 р. 

49  

381  Справа про ремонт молодшим 
механіком Янковицем телеграфних  
ліній і дротів 4-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

07 травня 1919 р. – 
25 лютого 1920 р. 

109  

382  Справа про ремонт старшим механіком 
Горбовським телеграфних ліній і дротів 
5-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1919 р. 

05 травня 1919 р. – 
10 вересня 1920 р. 

118  

383  Справа про ремонт молодшим 
механіком Фєдяєвим телеграфних ліній  
і дротів 6-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

09 травня 1919 р. – 
09 березня 1920 р. 

16  

384  Справа про ремонт молодшим 
механіком Рябченком телеграфних  
ліній і дротів 7-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

09 травня –  
30 липня 1919 р. 

11  

385  Справа про ремонт старшим механіком 
Аксьоновим телеграфних ліній і дротів 
8-ї дільниці Київського поштово-
телеграфного округу в 1919 р. 

10 травня 1919 р. – 
05 березня 1920 р. 

39  
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386  Справа про ремонт молодшим 
механіком Улановим телеграфних ліній  
і дротів 9-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

10 квітня 1919 р. – 
06 лютого 1920 р. 

43  

387  Справа про ремонт молодшим 
механіком Логвиненком телеграфних 
ліній і дротів 10-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

09 травня 1919 р. – 
28 червня 1921 р. 

20  

388  Справа про ремонт молодшим 
механіком Балицьким телеграфних ліній 
і дротів 11-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

22 травня –  
25 червня 1919 р. 

16  

389  Справа про ремонт молодшим 
механіком Миколайчуком телеграфних 
ліній і дротів 12-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

20 травня 1919 р. – 
05 березня 1920 р. 

10  

390  Справа про ремонт молодшим 
механіком Хоменком телеграфних ліній 
і дротів 13-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

16 травня –  
13 липня 1919 р. 

15  

391  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ігнатським телеграфних ліній 
і дротів 14-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

18 червня –  
03 липня 1919 р. 

11  

392  Справа про ремонт молодшим 
механіком Божком телеграфних ліній і 
дротів 15-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

21 червня 1919 р. – 
08 квітня 1920 р. 

7  

393  Справа про ремонт молодшим 
механіком Хорошим телеграфних ліній і 
дротів 17-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1918 р. 

12–28 червня 
1919 р. 

7  

394  Справа про ремонт молодшим 
механіком Голиком телеграфних ліній і 
дротів 18-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

02–23 червня 
1919 р. 

6  

395  Справа про ремонт молодшим 
механіком Федоровичем телеграфних 
ліній і дротів 19-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

 

30 січня –  
27 серпня 1919 р. 

26  
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396  Справа про ремонт молодшим 
механіком Храбаном телеграфних  
ліній і дротів 20-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

04 червня –  
05 липня 1919 р. 

15  

397  Справа про ремонт молодшим 
механіком Ричеком телеграфних  
ліній і дротів 22-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

15 жовтня – 
08 листопада 1919 р. 

4  

398  Справа про ремонт молодшим 
механіком Нужним телеграфних ліній і 
дротів 24-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

08–31 жовтня 
1919 р. 

10  

399  Телеграми про ремонт молодшим 
механіком Черненком телеграфних  
ліній і дротів 25-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

14–17 жовтня 
1919 р. 

2  

400  Справа про ремонт молодшим 
механіком Гавриленком телеграфних 
ліній і дротів 29-ї дільниці Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

15 жовтня – 
02 листопада 1919 р. 

7  

401  Справа про хід робіт по ремонту 
телеграфних ліній і дротів Київського 
поштово-телеграфного округу в 1919 р. 

19 червня –  
12 серпня 1919 р. 

15  

402  Справа про усунення наслідків масових 
псувань телеграфних ліній і дротів та 
налагодження зв’язку у Київському 
поштово-телеграфному окрузі у 1919 р. 

29 січня –  
31 серпня 1919 р. 

541  

403  Справа про оплату обслуговування 
вантажного автомобіля для перевезення 
телеграфно-телефонних матеріалів і 
технічного персоналу 

21 лютого –  
30 грудня 1919 р. 

258  

404  Листування поштово-телеграфних 
закладів з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
вжиття заходів для поліпшення передачі 
телеграфної кореспонденції 

24 травня 1918 р. – 
01 травня 1919 р. 

923  

405  Справа про встановлення додаткових 
телеграфних апаратів на лінії та 
налагодження телеграфного зв’язку на 
вимогу військової влади більшовиків 

 

02 травня –  
24 червня 1919 р. 

597  
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406  Справа про приймання поштово-
телеграфним відомством телеграфного, 
телефонного і поштового майна, 
залишеного німцями 

04 січня –  
22 липня 1919 р. 

142  

407  Відомості руху телеграфної 
кореспонденції по дротах Київського 
поштово-телеграфного округу протягом 
травня – серпня 1919 р. 

15 червня –  
11 вересня 1919 р. 

337  

408  Справа про видачу поштово-
телеграфним установам обладнання і 
витратних матеріалів з Головного 
складу поштових, телеграфних і 
телефонних матеріалів 

31 грудня 1918 р. – 
31 липня 1919 р. 

133  

409  Справа про видачу поштово-
телеграфним установам обладнання і 
кабелів з запасів польового майна 

30 грудня 1918 р. – 
27 червня 1919 р. 

15  

410  Справа про розшук телеграфно-
телефонного майна, вивезеного з 
м. Києва відступаючими більшовиками 

22 серпня 1919 р. – 
2 січня 1920 р. 

119  

411  Справа про відновлення роботи 
поштово-телеграфних установ і 
налагодження роботи телеграфних ліній, 
пошкоджених під час ведення воєнних 
дій і відступу більшовиків 

25 серпня 1919 р. – 
2 січня 1920 р. 

607  

412  Відомості наявності телеграфних 
матеріалів, приладів, апаратів і 
запчастин у поштово-телеграфних 
установах Київського поштово-
телеграфного округу 

10 січня –  
16 липня 1919 р. 

162  

413  Справа про списання брезентового 
намету з балансу поштово-телеграфної 
контори м. Дубно Волинської губ. 

10 січня –  
27 лютого 1919 р. 

2  

414  Справа про присилку поштово-
телеграфними установами зайвого 
телеграфно-телефонного майна і 
витратних матеріалів на Тимчасовий 
склад привокзальної філії у м. Київ 

13 січня –  
30 травня 1919 р. 

367  

415  Відомості про кількість діючих 
телеграфних апаратів в установах 
Київського поштово-телеграфного 
округу і матеріалів, вжитих на їх 
утримання протягом 1919–1920 рр. 

1919 р. – 
21 липня 1921 р. 

137  
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416  Справа про видачу і висилку механікам 
та поштово-телеграфним установам 
телеграфно-телефонного майна і 
витратних матеріалів з Головного 
складу телеграфних і телефонних 
матеріалів у м. Києві 

30 вересня –  
23 грудня 1919 р. 

51  

417  Рапорти і телеграми начальників 
поштово-телеграфних установ про 
отримання циркулярів про присилку 
зайвого телеграфно-телефонного майна і 
витратних матеріалів на Тимчасовий 
склад привокзальної філії у м. Києві 

10 січня –  
20 серпня 1919 р. 

304  

418  Справа про підвідділ Головного складу 
поштових, телеграфних і телефонних 
матеріалів у м. Рівне Волинської губ. 

12 листопада 
1918 р. –  
17 травня 1919 р. 

6  

419  Справа про роботу підвідділу Головного 
складу поштових, телеграфних і 
телефонних матеріалів у м. Бердичів 
Київської губ. 

24 червня 1918 р. – 
29 липня 1919 р. 

27  

420  Справа про роботу Центральної 
майстерні Київського поштово-
телеграфного округу (забезпечення 
реквізованими верстатами і 
приміщеннями, укомплектування штату) 

19 лютого –  
31 грудня 1919 р. 

250  

421  Відомості наявності телеграфних 
матеріалів, приладів, апаратів і 
запчастин у поштово-телеграфних 
установах Київського поштово-
телеграфного округу 

04 січня 1919 р. – 
17 лютого 1920 р. 

571  

422  Справа про перевезення поштово-
телеграфного майна і матеріалів зі 
складу в м. Кролевець Чернігівської губ. 
до м. Києва 

24 березня –  
24 серпня 1919 р. 

62  

423  Справа про видачу з Головного складу 
поштових, телеграфних і телефонних 
матеріалів телеграфних апаратів, 
призначених для обслуговування 
поштово-телеграфних установ 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

02 січня –  
26 листопада 1919 р. 

302  

424  Справа про заготівлю стовпів для 
ремонту телеграфних ліній Київського 
поштово-телеграфного округу у 1920 р. 

04 листопада 
1919 р. –  
05 березня 1921 р. 

291  
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425  Справа про заготівлю фарби, мастила, 
запчастин і витратних матеріалів для 
задоволення потреб Київського 
поштово-телеграфного округу 

16 січня –  
05 листопада 1919 р. 

107  

426  Листування начальників Київського 
поштово-телеграфного округу і 
Київської центральної телеграфної 
контори про оплату асигновки на 48 руб. 
за рахунок телеграфного збору 

27 червня – 
15 листопада 1919 р. 

5  

427  Справа про сплату рахунків за  
спожиту електроенергію Київською 
центральною телеграфною конторою  
у 1919 р. 

30 квітня –  
05 вересня 1919 р. 

14  

428  Відомості стану телеграфної мережі 
Київського поштово-телеграфного 
округу в 1919 р. 

01 січня –  
08 серпня 1919 р. 

24  

429  Справа про складання витратного 
кошторису Київського поштово-
телеграфного округу на 1919 р. 

05 березня 1919 р. – 
01 жовтня 1921 р. 

58  

430  Листування начальника Київського 
поштово-телеграфного округу з 
Київським губернським відділом 
Народного комісаріату державного 
контролю з приводу авансових звітів 
про використання коштів на оплату 
праці робітників та візників 

26 травня –  
12 серпня 1919 р. 

26  

431  Справа про передачу поштово-
телеграфних установ Черкаського і 
Чигиринського повітів Київської губ.  
у відомство новоствореного 
Кременчуцького губернського поштово-
телеграфного управління 

17 вересня –  
08 жовтня 1920 р. 

20  

432  Недіючі описи секретних справ 
поштово-телеграфних установ 
Київського поштово-телеграфного 
округу 

1891–1920 рр. 18  

433  Недіючий опис, складений у 1956 р.  47  
 

 

 

 




