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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 архіву1.  

Документи опису 3 фонду 696 хронологічно охоплюють 1841, 1850, 1869, 

1898–1920 рр. Територіально охоплені населені пункти Волинської, Київської та 

Чернігівської губерній. 

Опис складають плани поштових шляхів; документи про перетворення 

поштових відділень у поштово-телеграфні, прокладання телеграфних мереж; 

циркуляри і накази начальника Київського поштово-телеграфного округу щодо 

роботи пошти, доставки кореспонденції, вилучення і знищення заборонених 

видань; слідства про зловживання і крадіжки вчинені поштово-телеграфними 

службовцями; річні звіти про доходи отримані різними поштово-телеграфними 

установами; маршрути і розклади руху кінних пошт; відомості про невиплачені 

                                                 
1 ЦДІАК України. – Справа фонду № 696. – Арк. 3. 
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поштові перекази з США та Західної Європи; справи про укладання угод з 

різними фірмами на проведення будівельних робіт і постачання будівельних 

матеріалів; документи про організацію роботи пошти в районі театру воєнних дій, 

евакуацію поштово-телеграфних відділень і службовців з родинами; документи 

про поліпшення роботи пошти в м. Києві; справи про будівництво 

Головпоштамту на вул. Хрещатик та поштової кінної станції на Подолі; 

циркуляри (обіжники) Української Народної Республіки, Української Держави, 

Української Соціалістичної Радянської Республіки щодо роботи пошти в умовах 

війни. 

Інвентарний опис фонду було складено у 1956 р. з використанням діловодних 

заголовків, що недостатньо розкривали зміст документів, надруковані на машинці 

або написані від руки чорнилом; 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 

с.   –   село 

сел.   –   селище  

ст.   –   станція 

УД   –   Українська Держава 

УНР   –   Українська Народна Республіка 

УСРР  –   Українська Соціалістична Радянська Республіка 
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№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

1  Генеральний план поштових шляхів 
Київської губ. 

1841 р. 1  

2  Плани поштових шляхів Ольгопільського  
і Гайсинського повітів Подільської губ., 
Радомишльського пов. Київської губ. 

1850, 1869 рр. 3  

3  Справа про перетворення поштового 
відділення на поштово-телеграфне у  
м-ку Баранівка Новоград-Волинського пов. 
Волинської губ. 

30 березня – 
07 грудня 1898 р. 

33  

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

16 травня – 
05 грудня 1898 р. 

24  

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

26 вересня 
1898 р. – 
18 серпня 1899 р. 

26  

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

31 серпня 
1898 р. –  
04 січня 1899 р. 

36  

7  Справа про перетворення поштового 
відділення на поштово-телеграфне у 
с. Теофіполь Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. 

12 серпня 
1898 р. – 
30 травня 1900 р. 

35  

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

28 липня 1898 р. – 
25 лютого 1899 р. 

27  

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

2 червня 1898 р. – 
12 травня 1900 р. 

29  

10  Справа про перетворення поштового 
відділення на поштово-телеграфне у  
м-ку Купель Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. 

02 червня 
1898 р. – 
16 березня 1899 р. 

 

 

26  
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№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

11  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу (виявлення 
антиурядової кореспонденції і видань, 
підробок поштових марок, запровадження 
нових телеграфних шифрів, охорона цінної 
кореспонденції і таємниці телеграфних 
пересилок військового і морського 
відомств, евакуація поштово-телеграфних 
установ, виявлення шпигунів тощо) 

21 квітня 1908 р. – 
16 грудня 1915 р. 

300  

12 а  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу (виявлення 
шпигунів і антиурядової кореспонденції, 
правила пересилки кореспонденції для 
військовослужбовців, запровадження 
умовних скорочень для позначення 
армійських чинів і частин тощо) 

02 січня – 
29 грудня 1916 р. 

74  

12 б  Карта руху поштової кореспонденції в 
межах Київського поштово-телеграфного 
округу 

01 січня 1913 р. 1  

12 в  Схематична карта руху поштових вагонів 
Російської імперії 

1914 р. 1  

13  Листування з поштово-телеграфними 
установами з приводу транспортування і 
зберігання поштових посилок в умовах 
війни та порядку пересилки за кордон 
кореспонденції військовополонених 

21 березня 
1916 р. – 
07 лютого 1917 р. 

546  

14  Справа управління Київського поштово-
телеграфного округу 

04 грудня 1916 р. 135  

15  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу (виявлення 
шпигунів і антиурядової кореспонденції, 
правила пересилки кореспонденції для 
військовослужбовців, запровадження 
умовних скорочень для позначення 
армійських чинів і частин тощо) 

14 січня – 
08 грудня 1917 р. 

38  

16  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу 
(цензурування кореспонденції, правила 
пересилки кореспонденції для 
військовослужбовців, запровадження 
умовних скорочень для позначення 
армійських чинів і частин тощо) 

 

29 березня 
1917 р. – 
23 грудня 1918 р. 

24  
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№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

17  Справа про створення і діяльність 
виконавчих комітетів поштово-телеграфних 
службовців у Київському поштово-
телеграфному окрузі 

30 квітня – 
20 липня 1917 р. 

118  

18  Справа про створення і діяльність 
виконавчих комітетів поштово-телеграфних 
службовців у Київському поштово-
телеграфному окрузі, циркуляри Головної 
ради всеукраїнської поштово-телеграфної 
спілки (проведення з’їздів, підтримка 
Української Центральної Ради) 

11 березня – 
30 грудня 1917 р. 

134  

19  Циркуляри (обіжники) урядів УНР і 
Української Держави з питань роботи 
поштово-телеграфного відомства 

01 січня – 
30 грудня 1918 р. 

260  

20  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу (припинення 
приймання і відправки грошових посилок у 
Росію і на території підконтрольні 
більшовикам, вироблення порядку охорони 
і пересилки цінностей) 

20 січня – 
15 серпня 1918 р. 

15  

21  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу 
(запровадження нових шифрів, вироблення 
порядку охорони і пересилки цінностей) 

20 березня – 
27 грудня 1918 р. 

17  

22  Справа про діяльність виконавчих комітетів 
поштово-телеграфних службовців у 
Київському поштово-телеграфному окрузі, 
циркуляри Головної ради всеукраїнської 
поштово-телеграфної спілки (проведення 
з’їздів, підтримка УНР) 

02 січня – 
31 грудня 1918 р. 

77  

23  Телеграма Леніну В. І. від комуністичного 
осередку м. Ірпінь Київської губ. 

08 квітня 1919 р. 1  

24  Секретні циркуляри начальника Київської 
поштово-телеграфної округи про 
необхідність формування при військових 
штабах польових телеграфних установ 

05–18 січня 
1919 р. 

17  

25  Справа про перепідпорядкування 
телеграфної станції у с. Чернище 
Пінського пов. Мінської губ. з відомства 
Київського поштово-телеграфного округу 
до Віленського поштово-телеграфного 
округу 

 

30 грудня 
1885 р. – 
01 лютого 1886 р. 

10  
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№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

26  Справа про присилку до Управління 
Київського поштово-телеграфного округу 
формулярних списків телеграфних 
службовців Чернігівської і Полтавської 
губерній 

25 лютого 
1886 р. – 
10 жовтня 1887 р. 

205  

27  Справа про укладення договору з купцями-
підрядниками Хазановським С.М. і 
Менем А.М. на будівництво корпусу для 
Київських поштово-телеграфних закладів  
і телефонної станції в м. Києві, 
вул. Хрещатик, 24-26 

27 вересня 
1912 р. –  
18 липня 1916 р. 

33  

28  Справа про влаштування навісу з 
платформою при новій будівлі поштово-
телеграфного відділення на залізничній 
ст. Київ-І 

06 листопада 
1914 р. –  
02 травня 1917 р. 

39  

29  Накази начальника Київського поштово-
телеграфного округу з кадрових питань 

 

01 червня 
1916 р. – 
23 листопада 
1917 р. 

150  

30  Відомості на виплату жалування 
службовцям Управління Київського 
поштово-телеграфного округу 

грудень 1917 р. 46  

31  Справа про кадрові переміщення і 
призначення наглядача Чернігівської 
поштово-телеграфної контори Фокіна М. 

21 серпня – 
01 грудня 1917 р. 

8  

32  Списки службовців залізничних поштово-
телеграфних відділень Київського поштово-
телеграфного округу 

25 грудня 
1919 р. – 
04 грудня 1920 р. 

212  

33  Листування і розпорядження Народного 
комісаріату пошт і телеграфів УСРР щодо 
роботи Київського поштово-телеграфного 
округу в умовах війни 

24 лютого – 
26 червня 1919 р. 

252  

34  Справа про розтрату чиновником  
3 розряду Київської поштової контори 
Лабуньком Д.О. знаків поштової оплати  
на суму 14000 руб. 

10 грудня 
1907 р. –  
31 січня 1908 р. 

99  

35  Справа про пограбування пошти та 
вбивство поштаря і візника на шляху з 
с. Новий Ропськ до с. Чуровичі 
Новозибківського пов. Чернігівської губ. 

 

27 липня 1906 р. – 
19 жовтня 1916 р. 

214  
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№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

36  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
правил пересилки міжнародної 
кореспонденції та дій, у разі втрати і 
пошкодження посилок із-за кордону 

29 грудня 
1912 р. – 
27 червня 1913 р. 

362  

37  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
правил пересилки міжнародної 
кореспонденції, втрати, пошкодження і 
запізнення у доставці посилок із-за кордону 

29 грудня 
1912 р. – 
27 грудня 1913 р. 

630  

38  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
надання довідок про кількість відправленої 
кореспонденції, накладення арештів на 
грошові перекази, огляду і виїмки телеграм 
на вимогу судових слідчих 

04 січня – 
31 грудня 1913 р. 

227  

39  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
крадіжок у поштово-телеграфних закладах 
грошей, листів і поштових скриньок, втрати 
поштового майна, смерті службовців тощо 

03 січня – 
12 грудня 1913 р. 

141  

40  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
правил пересилки міжнародної 
кореспонденції 

07 січня 1913 р. – 
06 лютого 1914 р. 

173  

41  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про виїмку 
поштово-телеграфної кореспонденції і 
посилок на вимогу судових слідчих 

07 січня 1913 р. – 
11 січня 1914 р. 

68  

42  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зумисних пошкоджень 
телеграфних мереж зловмисниками з метою 
крадіжки дроту 

19 січня 1913 р. – 
16 березня 1914 р. 

133  

43  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зумисних і випадкових 
пошкоджень телеграфних мереж 

17 лютого 
1913 р. – 
21 грудня 1914 р. 

185  

44  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
правил пересилки міжнародної 
кореспонденції, пошкодження і несвоєчасну 
доставку посилок і переказів із-за кордону 

03 липня 1913 р. – 
19 лютого 1914 р. 

324  
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45  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зумисних і випадкових 
пошкоджень телеграфних мереж 

21 січня – 
25 грудня 1914 р. 

60  

46  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зумисних і випадкових 
пошкоджень телеграфних мереж 

24 січня 1914 р. – 
05 березня 1915 р. 

131  

47  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зумисних і випадкових 
пошкоджень телеграфних мереж 

05 березня – 
26 листопада 
1914 р. 

122  

48  Акти ревізій поштово-телеграфних установ 
Київського поштово-телеграфного округу 

08 березня – 
06 грудня 1914 р. 

203  

49  Справа про організацію охорони поштово-
телеграфних установ озброєними  
вартовими 

16 липня 1914 р.– 
01 вересня 1918 р. 

38  

50  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування випадків розголошення 
таємниці, посадових злочинів, зловживань, 
крадіжок, травмування і некоректної 
поведінки поштово-телеграфних 
службовців 

09 січня 1915 р. – 
01 вересня 1918 р. 

550  

51  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування скарг, посадових злочинів, 
зловживань, випадків некоректної 
поведінки поштово-телеграфних 
службовців 

11 травня 
1915 р. – 
28 березня 1916 р. 

482  

52  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про 
розслідування зловживань поштово-
телеграфних службовців, пошкодження 
кореспонденції, втрату поштового майна 

02 лютого 
1916 р. – 
18 серпня 1917 р. 

402  

53  Відомості про грошові перекази з Західної 
Європи, невиплачені поштово-
телеграфними установами Київського 
поштово-телеграфного округу 

29 грудня 
1915 р. – 
31 грудня 1916 р. 

165  

54  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про 
вилучення і знищення заборонених видань 
(книг, газет, журналів) 

07 січня 1916 р. – 
06 лютого 1917 р. 

90  
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55  Листування про розслідування фінансових 
зловживань поштово-телеграфних 
службовців, загублення і крадіжки 
кореспонденції, вжиття заходів для 
поліпшення трудової дисципліни 
чиновників, залучення пошти для боротьби 
зі спекулянтами, організацію охорони 
поштово-телеграфних установ тощо 

16 вересня 
1914 р. – 
25 жовтня 1917 р. 

385  

56  Відомості про грошові перекази з Західної 
Європи, невиплачені поштово-
телеграфними установами Київського 
поштово-телеграфного округу 

30 грудня 
1916 р. – 
19 грудня 1917 р. 

142  

57  Відомості про грошові перекази з США, 
невиплачені поштово-телеграфними 
установами Київського поштово-
телеграфного округу 

05 січня 1916 р. – 
05 серпня 1919 р. 

147  

58  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про розшук 
міжнародної кореспонденції 

13 грудня 
1916 р. – 
26 жовтня 1917 р. 

32  

59  Справа про розслідування зумисних і 
випадкових пошкоджень телеграфних 
мереж у Житомирському і Овруцькому 
повітах Волинської губ. 

16 лютого 
1915 р. – 
10 серпня 1917 р. 

47  

60  Справа про розслідування скарг на втрату 
посилок, зловживання, сварки, випадки 
некоректної поведінки поштово-
телеграфних службовців; цензурування 
кореспонденції політичного змісту, 
спрямованої проти УНР і Української 
Держави 

03 січня 1918 р. – 
29 січня 1919 р. 

231  

61  Справа про розслідування випадків 
крадіжок поштового майна, арештів 
поштово-телеграфних службовців 
німецькою військовою владою, зловживань 
поштово-телеграфних службовців тощо 

02 січня 1918 р. – 
08 березня 1919 р. 

63  

62  Листування з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу про роботу 
поштово-телеграфних установ, затримку 
кореспонденції, розслідування скарг, 
зловживань, крадіжок поштового майна, 
випадків грубості та некоректної поведінки 
поштово-телеграфних службовців 

 

11 січня 1918 р. – 
25 лютого 1919 р. 

393  
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63  Справа про діяльність політичного комісара 
Давидовича В. при поштово-телеграфній 
установі в м. Новозибків Чернігівської губ. 

05 березня – 
29 серпня 1918 р. 

61  

63 а  Телефонограми про хід бойових дій на 
залізничних станціях Ворожба, Ніжин, 
Крути та інших вздовж Курсько–Київської 
залізниці 

24 лютого – 
09 квітня 1918 р. 

16  

64  Справа про неодноразові пограбування 
поштово-телеграфної філії у м. Базар 
Овруцького пов. Волинської губ. 

09 січня 1919 р. – 
06 вересня 1920 р. 

115  

65  Справа про пограбування поштово-
телеграфної контори у м-ку Березне 
Рівненського пов. Волинської губ. 

26 січня 1919 р. – 
06 листопада 
1920 р. 

40  

66  Справа про розслідування Народним 
комісаріатом пошт і телеграфів УСРР 
випадків вилучення готівки з грошових 
переказів та інших сум під час влади 
Директорії за наказом міністра пошт і 
телеграфів Штефана та інших осіб з метою 
оплати оренди приміщень, перевезення 
пошти і виплату заробітної плати 

08 травня – 
03 серпня 1919 р. 

316  

67  Справа про запровадження на вимогу 
Військового відомства 16-годинної і 
цілодобової телеграфної дії на окремих 
дротах Київського поштово-телеграфного 
округу 

16 липня 1904 р. – 
09 березня 1914 р. 

227  

68  Справа про відправку телеграфних 
матеріалів із запасів Київського поштово-
телеграфного округу для потреб  
2-ї Маньчжурської армії 

28 жовтня 
1904 р. – 
14 листопада 
1907 р. 

111  

69  Секретні списки адрес військових і 
цивільних установ, що підлягають 
телеграфному оповіщенню у випадку 
оголошення мобілізації армії 

17 травня – 
15 грудня 1907 р. 

36  

70  Справа про забезпечення польових 
поштово-телеграфних установ необхідним 
майном і складськими приміщеннями 

02 квітня – 
10 листопада 
1908 р. 

41  

71  Справа про забезпечення польових 
поштово-телеграфних установ необхідним 
майном і складськими приміщеннями 

 

06 березня – 
05 листопада 
1910 р. 

55  
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72  Справа про проведення Головним 
Управлінням Генерального Штабу 
перевірки швидкості передачі телеграм про 
мобілізацію армії до поштово-телеграфних 
закладів Російської імперії 

23 березня 
1910 р. – 
05 лютого 1911 р. 

309  

73  Справа про розсилку нових секретних 
списків адрес військових і цивільних 
установ, що підлягають телеграфному 
оповіщенню у випадку оголошення 
мобілізації армії у зв’язку із розширенням 
телеграфної мережі 

21 січня – 
26 квітня 1911 р. 

54  

74  Справа про уточнення і розсилку нових 
секретних списків адрес військових і 
цивільних установ, що підлягають 
телеграфному оповіщенню у випадку 
оголошення мобілізації армії у зв’язку із 
розширенням телеграфної мережі 

16 січня 1912 р. – 
06 січня 1913 р. 

90  

75  Справа про зберігання телеграфного майна 
військового запасу на складах Київського 
поштово-телеграфного округу 

15 травня 1912 р. 
– 16 листопада 
1913 р. 

53  

76  Справа про уточнення і розсилку нових 
секретних списків адрес військових і 
цивільних установ, що підлягають 
телеграфному оповіщенню у випадку 
оголошення мобілізації армії у зв’язку із 
розширенням телеграфної мережі 

14 січня 1913 р. – 
09 лютого 1914 р. 

54  

77  Справа про вжиття заходів щодо 
підвищення готовності поштово-
телеграфного відомства до оперативного 
оповіщення військових і цивільних установ 
у випадку оголошення мобілізації армії 

13 лютого – 
31 травня 1914 р. 

41  

78  Справа про закриття поштово-телеграфних 
установ і евакуацію службовців та їх родин 
з районів воєнних дій.  
Т. 1 

10 серпня – 
03 вересня 1915 р. 

456  

79  Справа про закриття поштово-телеграфних 
установ і евакуацію службовців та їх родин 
з районів воєнних дій.  
Т. 2 

26 серпня – 
15 вересня 1915 р. 

369  

80  Справа про закриття поштово-телеграфних 
установ і евакуацію службовців та їх родин 
з районів воєнних дій.  
Т. 3 

15 вересня 
1915 р. – 
04 лютого 1916 р. 

432  
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81  Справа про закриття поштово-телеграфних 
установ і евакуацію службовців та їх родин 
з районів воєнних дій.  
Т. 4 

07 вересня 
1916 р. –  
21 липня 1917 р. 

331  

82  Справа про налагодження роботи 
телеграфного і поштового зв’язку, 
реевакуацію поштово-телеграфних установ, 
службовців та їх родин 

21 липня – 
30 листопада 
1917 р. 

177  

83  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик. 
Т. 1 

17 липня 1915 р. – 
29 липня 1916 р. 

557  

84  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик 
(журнали засідань Будівельної комісії з 
будівництва приміщень для Київських 
поштово-телеграфних установ і телефонної 
станції).  
Т. 2 

10 травня 
1912 р. – 
14 лютого 1915 р. 

389  

85  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик 
(внутрішні та оздоблювальні роботи). 
Т. 3 

13 липня 1912 р. – 
15 липня 1916 р. 

452  

86  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик  
(оплата праці та матеріалів підрядників). 
Т. 4 

30 вересня 
1912 р. – 
30 серпня 1913 р. 

373  

87  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик (оплата 
праці та матеріалів підрядників, приймання 
виконаних робіт).  
Т. 5 

04 вересня 
1913 р. – 
30 червня 1914 р. 

483  

88  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик (оплата 
праці та матеріалів підрядників, відомості 
витрат, приймання виконаних робіт).  
Т. 6 

 

15 серпня 
1916 р. –  
10 квітня 1919 р. 

352  
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89  Справа про будівництво головного 
приміщення для пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик 
(рахунки оплати будівельних робіт). 
Т. 7 

31 серпня 
1916 р. –  
19 квітня 1918 р. 

192  

90  Справа про влаштування центрального 
опалення і вентиляції в будівлі пошти, 
телеграфу і телефону в м. Києві, 
вул. Хрещатик (технічні умови, креслення і 
плани фасадів та поверхів) 

24 квітня 1913 р. – 
10 травня 1915 р. 

53  

91  Справа про встановлення 
електропідйомників у задньому корпусі 
головної будівлі пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик 
(креслення і плани фасадів та поверхів, 
рекламні проспекти, акти приймання 
виконаних робіт) 

05 січня 1913 р. – 
21 серпня 1915 р. 

220  

92  Справа про влаштування електричного 
освітлення в будівлі пошти, телеграфу і 
телефону в м. Києві, вул. Хрещатик 

19 квітня 1913 р. – 
28 лютого 1916 р. 

246  

93  Справа про будівництво сараїв, гаража та 
інших службових приміщень у садибі кінної 
поштової станції у м. Києві на Подолі 

20 серпня 
1913 р. – 
19 травня 1915 р. 

294  

94  Справа про будівництво привокзальної 
поштової контори у м. Києві (журнали 
засідань Будівельної Комісії з будівництва 
приміщень для Київських поштово-
телеграфних установ і телефонної станції) 

23 травня 
1912 р. – 
30 вересня 1916 р. 

233  

95  Справа про спорудження будівлі 
привокзальної поштової контори у м. Києві 
(кошториси, акти приймання будівельних 
матеріалів і робіт) 

28 вересня 
1912 р. – 
17 серпня 1913 р. 

346  

96  Справа про спорудження будівлі 
привокзальної поштової контори у м. Києві 
(розрахунки навантаження і закладення 
фундаменту) 

27 квітня – 
28 вересня 1912 р. 

210  

97  Справа про влаштування центрального 
опалення і вентиляції в будівлі 
привокзальної поштової контори у м. Києві 
(угоди з фірмами, креслення, кошториси) 

 

 

10 березня 
1913 р. – 
12 лютого 1915 р. 

151  
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98  Справа про влаштування центрального 
опалення і вентиляції в будівлі 
привокзальної поштової контори у м. Києві 
(конкурс підрядників, кошториси, рекламні 
проспекти, креслення) 

01 лютого – 
05 квітня 1913 р. 

266  

99  Справа про влаштування електричного 
освітлення в будівлі привокзальної 
поштової контори у м. Києві (креслення, 
кошториси, рахунки) 

08 березня 
1913 р. – 
29 березня 1915 р. 

122  

100  Справа про будівництво нових приміщень 
для пошти, телеграфу і телефону у м. Києві 
(виділення земельних ділянок) 

07 січня 1909 р. – 
09 листопада 
1910 р. 

199  

101  Справа про будівництво нових приміщень 
для пошти, телеграфу і телефону у м. Києві 
(розрахунки площ приміщень, креслення, 
статистичні відомості, пропозиції 
підрядників) 

15 січня 1911 р. – 
21 травня 1912 р. 

225  

102  Справа про будівництво сараїв, гаража та 
інших службових приміщень у садибі кінної 
поштової станції у м. Києві на Подолі по 
вул. Набережно-Хрещатицька, 2 (конкурс 
на завершення будівництва) 

19 травня – 
30 вересня 1915 р. 

325  

103  Справа про будівництво привокзальної 
поштової контори у м. Києві (кошториси, 
акти приймання будівельних матеріалів, 
рахунки) 

30 серпня 
1913 р. –  
19 січня 1917 р. 

474  

104  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про 
накладення і зняття арештів, вилучення і 
знищення заборонених видань (книг, газет, 
журналів) 

28 січня 1912 р. – 
09 березня 1913 р. 

93  

105  Річні звіти про доходи отримані поштовими 
закладами Київської і Волинської губерній 
у 1887 р. 

16 квітня 1888 р. 189  

106  Справа про відкриття ощадних кас 
Державного Банку при поштових і 
поштово-телеграфних закладах Київської  
і Волинської губерній 

17 січня 1890 р. – 
09 грудня 1894 р. 

985  

107  Річні звіти про доходи отримані поштово-
телеграфними закладами Київської і 
Волинської губерній у 1893 р. 

 

26 квітня 1894 р. 263  
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108  Річні звіти про доходи отримані поштово-
телеграфними закладами Київської і 
Волинської губерній у 1895 р. 

31 березня 
1896 р. – 
20 лютого 1897 р. 

383  

109  Річні звіти про доходи отримані поштово-
телеграфними закладами Київської і 
Волинської губерній у 1901 р. 

05 квітня – 
02 травня 1902 р. 

498  

110  Річні звіти про доходи отримані поштово-
телеграфними закладами Київської і 
Волинської губерній у 1902 р. 

29 березня – 
28 квітня 1903 р. 

416  

111  Кошторисний розклад витрат на утримання 
особового складу Київського поштово-
телеграфного округу у 1911 р., 
розпорядження Головного Управління  
пошт і телеграфів про розширення штатів 
поштово-телеграфних службовців 

05 травня 
1910 р. – 
15 березня 1911 р. 

247  

112  Розклади витрат дозволених згідно 
кошторису Головного Управління пошт і 
телеграфів на утримання поштово-
телеграфних закладів Київської і 
Волинської губерній у січні – квітні 1911 р. 

04 грудня 
1910 р. –  
22 квітня 1911 р. 

640  

113  Розклади витрат дозволених згідно 
кошторису Головного Управління пошт і 
телеграфів на утримання поштово-
телеграфних закладів Київської і 
Волинської губерній у травні – грудні 
1911 р. 

21 квітня – 
31 серпня 1911 р. 

550  

114  Справа про виплату Київським поштово-
телеграфним округом компенсацій за 
втрачену на пошті кореспонденцію 

09 січня 1912 р. – 
14 лютого 1913 р. 

261  

115  Справа про виділення поштово-
телеграфним закладам грошового 
підкріплення для виплат переказів 

30 січня 1912 р. – 
20 листопада 
1913 р. 

160  

116  Розклади витрат дозволених згідно 
кошторису Головного Управління пошт і 
телеграфів на утримання поштово-
телеграфних закладів Київської і 
Волинської губерній у січні – квітні 1913 р. 

20 грудня 
1912 р. –  
20 квітня 1913 р. 

558  

117  Відомості про поштові, телеграфні і 
телефонні доходи, отримані поштово-
телеграфними закладами Київського 
поштово-телеграфного округу протягом 
1913 р. 

23 березня – 
23 листопада 
1913 р. 

705  
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118  Справа про грошові розрахунки з 
підрядникам за перевезення кореспонденції 
та утримання поштових станцій 

29 грудня 
1912 р. – 
21 червня 1914 р. 

283  

119  Справа про використання авансів, 
відпущених поштово-телеграфним  
закладам для оплати нарочних 

08 січня 1913 р. – 
08 січня 1914 р. 

117  

120  Справа про виявлення Київською 
контрольною палатою недоліків у роботі 
поштово-телеграфних закладів 

06 лютого 
1913 р. –  
10 січня 1914 р. 

84  

121  Справа про асигнування кредитних коштів 
поштово-телеграфним закладам для оплати 
господарських витрат і оренди приміщень у 
1913 р. 

01 серпня – 
19 листопада 
1913 р. 

532  

122  Справа про перекази поштово-
телеграфними закладами в Управління 
Київського поштово-телеграфного округу 
10 % з сум отриманих від продажу 
бланків і карток 

11 листопада 
1913 р. – 
15 листопада 
1914 р. 

448  

123  Справа про роботу ощадних кас при 
поштово-телеграфних закладах 

16 січня 1913 р. – 
12 лютого 1914 р. 

478  

124  Справа про усунення недоліків при 
відправці телеграм за кордон 

09 липня – 
26 липня 1913 р. 

6  

125  Справа про присилку до Управління 
Київського поштово-телеграфного округу 
зведень про кількість прийнятих і 
виплачених грошових переказів 

10 січня 1913 р. – 
06 травня 1914 р. 

336  

126  Відомості про кількість контрольних і 
ощадних марок, знаків поштової оплати, 
витрачених і проданих поштово-
телеграфними закладами Київської губ.  
у 1912–1913 рр. 

1913 р. 113  

127  Справа про виплату шляхових поштово-
телеграфним службовцям, грошові 
розрахунки з підрядниками за перевезення 
кореспонденції і утримання поштових 
станцій 

01 лютого 
1913 р. –  
11 січня 1914 р. 

1194  

128  Справа про асигнування кредитних коштів 
поштово-телеграфним закладам у 1913 р. 

22 квітня – 
07 серпня 1913 р. 

626  

129  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
телеграфного відділення у с. Вишеньки 
Кролевецького пов. Чернігівської губ. 

02 лютого 
1914 р. –  
07 січня 1915 р. 

32  
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130  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
сел. Ворзель Київського пов. і губ. 

22 січня 1914 р. – 
13 січня 1915 р. 

83  

131  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Іванків Радомишльського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 
1914 р. –  
06 січня 1915 р. 

112  

132  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Кисилин Володимир- 
Волинського пов. Волинської губ. 

01 лютого 
1914 р. –  
21 січня 1915 р. 

95  

133  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Ладижин Гайсинського пов. 
Подільської губ. 

05 лютого 
1914 р. – 
08 лютого 1915 р. 

85  

134  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Машеве Новгород-Сіверського пов. 
Чернігівської губ. 

02 лютого 
1914 р. –  
23 січня 1915 р. 

72  

135  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Монастирище Ніжинського пов. 
Чернігівської губ. 

04 лютого 
1914 р. –  
16 січня 1915 р. 

108  

136  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Маційов Ковельського пов.  
Волинської губ. 

01 лютого 
1914 р. –  
15 січня 1915 р. 

89  

137  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Махнівка Бердичівського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 
1914 р. –  
18 січня 1915 р. 

154  

138  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Маневичі Ковельського пов. 
Волинської губ. 

05 березня 
1914 р. –  
22 січня 1915 р. 

83  

139  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Матусів Черкаського пов. Київської губ. 

09 лютого 1914 р. 
– 10 січня 1915 р. 

73  

140  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Новий Олексинець Кременецького пов. 
Волинської губ. 

28 січня 1914 р. – 
16 січня 1915 р. 

95  
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141  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори у 
м. Житомир і поштового відділення у 
с. Кмитів Житомирського пов. 
Волинської губ. 

06 лютого 
1914 р. –  
29 січня 1915 р. 

190  

142  Відомість про кількість пробірних посилок, 
прийнятих і виданих Київською поштовою 
конторою у 1913 р., та листування щодо 
усунення недоліків у веденні діловодства 
ощадних кас при поштово-телеграфних 
закладах 

03 січня 1914 р. – 
20 лютого 1915 р. 

11  

143  Справа про виплату добових і шляхових 
поштово-телеграфним службовцям 

12 жовтня – 
31 грудня 1914 р. 

497  

144  Справа про встановлення додаткового 
подепешного збору на користь Червоного 
Хреста і Олександрівського Комітету про 
поранених 

18 серпня 
1914 р. – 
17 березня 1915 р. 

31  

145  Справа про грошові розрахунки з 
підрядникам за перевезення кореспонденції 
та утримання поштових станцій 

06 січня 1914 р. – 
06 червня 1915 р. 

245  

146  Справа про роботу ощадних кас при 
поштово-телеграфних закладах 

25 січня 1914 р. – 
14 березня 1915 р. 

358  

147  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які повернулися з службових 
відряджень 

16 вересня – 
30 жовтня 1914 р. 

482  

148  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

04 січня – 
30 червня 1914 р. 

812  

149  Справа про виплату премій службовцям за 
виконання операцій поштово-ощадних кас  
у 1913 р. 

26 березня – 
28 червня 1914 р. 

221  

150  Справа про відкриття у поштово-
телеграфних закладах продажу білетів 
благодійної лотереї на користь поранених і 
хворих воїнів, сімей осіб, призваних на 
війну, і осіб, що постраждали від воєнних 
дій 

02 грудня 
1914 р. – 
02 червня 1915 р. 

128  

151  Справа про надсилання до поштово-
телеграфних закладів знаків поштової 
оплати, марок, конвертів і поштових карток 

08 січня 1914 р. – 
19 січня 1915 р. 

283  
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152  Рапорти начальників поштово-телеграфних 
закладів про наявність посередників з 
продажу ощадних марок у 1913 р. 

01 січня – 
24 березня 1914 р. 

116  

153  Відомості поштово-телеграфних  
Державних ощадних кас про суми виданих 
по ощадним книжкам коштів 

11–23 червня 
1914 р. 

508  

154  Листування щодо правил пересилки 
телеграфної кореспонденції 

02 січня – 
24 квітня 1914 р. 

48  

155  Описи квитанцій Державного контролю, 
виданих Київською контрольною палатою 
поштово-телеграфним установам Київської 
і Волинської губерній, про ревізування 
звітності за 1911–1912 рр. 

10 липня 1914 р. – 
13 травня 1915 р. 

19  

156  Листування начальника Київської 
центральної телеграфної контори щодо 
правил пересилки телеграфної 
кореспонденції, зокрема про засвідчення 
підписів кредитних товариств 

04 травня – 
03 липня 1914 р. 

30  

157  Листування начальника Київської 
центральної телеграфної контори щодо 
правил пересилки телеграфної 
кореспонденції, зокрема про затримку 
телеграм з різних причин 

08 липня 1914 р. – 
29 травня 1915 р. 

51  

158  Відомості про суми, що надійшли у  
повітові казначейства в дохід поштово-
телеграфного відомства 

08 березня – 
30 квітня 1915 р. 

267  

159  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

02 липня – 
15 вересня 1914 р. 

662  

160  Справа про ревізію роботи ощадних кас  
при поштово-телеграфних закладах 

13 січня 1915 р. – 
16 квітня 1916 р. 

355  

161  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

01 жовтня 
1915 р. – 
24 вересня 1916 р. 

721  

162  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Андріївка Чернігівського пов. і губ. 

 

01 лютого 
1915 р. –  
30 січня 1916 р. 

96  
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163  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення 
“Бердникове” при Федорівському 
фарфоровому заводі в с. Токарівка 
Новоград-Волинського пов. Волинської губ. 

03 лютого 
1915 р. –  
30 січня 1916 р. 

81  

164  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Батурин Конотопського пов. 
Чернігівської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
17 лютого 1916 р. 

98  

165  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у с. Білозір’я Черкаського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
04 лютого 1916 р. 

84  

166  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у с. Баклан Мглинського пов. 
Чернігівської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
22 лютого 1916 р. 

84  

167  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у с. Бережниця Рівненського пов. 
Волинської губ. 

26 січня 1915 р. – 
11 січня 1916 р. 

70  

168  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м. Богуслав Київської губ. 

31 січня 1915 р. – 
12 лютого 1916 р. 

96  

169  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у с. Бровки 
Сквирського пов. Київської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
11 лютого 1916 р. 

116  

170  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори у 
м-ку Горохів Володимир-Волинського пов. 
Волинської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
10 лютого 1916 р. 

89  

171  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Катеринопіль Звенигородського пов. 
Київської губ. 

31 січня 1915 р. – 
01 лютого 1916 р. 

111  

172  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Кривин Острозького пов. Волинської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
07 лютого 1916 р. 

60  

173  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Кобижча Козелецького пов. 
Чернігівської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
29 лютого 1916 р. 

89  
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174  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Коростишів Радомишльського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 
1915 р. – 
09 лютого 1916 р. 

130  

175  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Колки Луцького пов. Волинської губ. 

28 січня 1915 р. – 
05 січня 1916 р. 

113  

176  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Радзивілів Кременецького пов. 
Волинської губ. 

31 січня 1915 р. – 
06 лютого 1916 р. 

122  

177  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Райгородок Житомирського пов. 
Волинської губ. 

14 лютого 
1915 р. – 
14 лютого 1916 р. 

136  

178  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Рокитне Васильківського пов. 
Київської губ. 

28 січня 1915 р. – 
12 січня 1916 р. 

160  

179  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і  
повертаються з службових відряджень 

24 вересня 
1915 р. – 
29 лютого 1916 р. 

844  

180  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

27 березня – 
12 грудня 1915 р. 

328  

181  Маршрути проїзду і документи на оплату 
шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

02 січня – 
11 червня 1915 р. 

317  

182  Маршрути проїзду, рапорти і документи на 
оплату шляхових поштово-телеграфним 
службовцям, які вирушають і повертаються 
з службових відряджень 

05 серпня – 
31 жовтня 1915 р. 

752  

183  Відомості про поштові, телеграфні і 
телефонні доходи, отримані поштово-
телеграфними закладами Київського 
поштово-телеграфного округу протягом 
серпня –грудня 1915 р. 

 

01 вересня 
1915 р.–  
22 січня 1916 р. 

340  
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184  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Демидівка Дубенського пов. 
Волинської губ. 

01 жовтня 1916 р. 
– 14 січня 1917 р. 

37  

185  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Дружкопіль Володимир- 
Волинського пов. Волинської губ. 

03 лютого 1916 р.
– 28 січня 1917 р. 

15  

186  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Деражне Рівненського пов.  
Волинської губ. 

05 липня 1916 р. – 
14 січня 1917 р. 

60  

187  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення 
“Киселівка Завод” у с. Киселівка 
Звенигородського пов. Київської губ. 

01 лютого 1916 р. 
– 08 січня 1917 р. 

87  

188  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Кисилин Володимир-Волинського пов. 
Волинської губ. 

31 жовтня 1915 р.
– 28 січня 1917 р. 

8  

189  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Колки Луцького пов. Волинської губ. 

04 листопада 
1916 р. –  
19 січня 1917 р. 

34  

190  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Лабунь Заславського пов. 
Волинської губ. 

27 січня 1916 р. – 
15 січня 1917 р. 

94  

191  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у  
м-ку Млинів Дубенського пов. 
Волинської губ. 

11 червня 1916 р.– 
06 лютого 1917 р. 

64  

192  Звіти про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення при 
залізничній ст. Маневичі Луцького пов. 
Волинської губ. 

03 лютого 1916 р. 
– 28 січня 1917 р. 

6  

193  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
сел. Митьківка Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. 

31 січня 1916 р. – 
01 березня 1917 р. 

98  

194  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
сел. Чуровичі Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. 

27 січня 1916 р. – 
01 травня 1917 р. 

45  
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195  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори у 
м-ку Ружин Сквирського пов. Київської губ. 

31 січня 1916 р. – 
15 січня 1917 р. 

71  

196  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Махнівка Бердичівського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 1916 р.
– 15 січня 1917 р. 

71  

197  Річний звіт про доходи телефонної мережі  
у м. Біла Церква Васильківського пов. 
Київської губ. 

17 березня 1916 р. 
– 10 лютого 
1917 р. 

69  

198  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у с. Юрківці Липовецького пов. 
Київської губ. 

08 лютого 1916 р. 
– 28 березня 
1917 р. 

75  

199  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
в с. Хутір Михайлівський Глухівського пов. 
Чернігівської губ. 

01 лютого 1916 р.
– 24 січня 1917 р. 

104  

200  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення “Милорадовичі” в с. Нові 
Боровичі Городнянського пов. 
Чернігівської губ. 

06 лютого 1916 р.
– 26 лютого 
1917 р. 

58  

201  Виписка з книги казенних матеріалів 
поштово-телеграфного відділення при 
залізничній ст. Ольшаниця 
Васильківського пов. Київської губ. про 
отримані витратні матеріали і прилади у 
1915 р. 

13 січня 1916 р. 3  

202  Табель відомостей і донесень, що 
доставляються установами Київського 
поштово-телеграфного округу 

б/д 27  

203  Відомості руху телеграфної кореспонденції 
по дротах установ Київського поштово-
телеграфного округу за липень 1916 р. 

05–31 серпня 
1916 р. 

320  

204  Відомості про поштові, телеграфні і 
телефонні доходи, отримані поштово-
телеграфними закладами Київського 
поштово-телеграфного округу протягом 
серпня 1916 р. 

 

31 серпня – 
10 вересня 1916 р. 

370  
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205  Відомості про поштові і телеграфні доходи, 
отримані в поштово-телеграфних закладах 
Київського поштово-телеграфного округу 
протягом червня – липня 1916 р. 

03 липня – 
05 серпня 1916 р. 

615  

206  Відомості про довідкові ціни в м. Києві на 
будівельні матеріали, найм робітників і 
візників 

10 січня – 
19 листопада 
1916 р. 

219  

207  Відомості про поштові і телеграфні  
доходи, отримані поштово-телеграфними 
закладами м. Києва протягом 1917 р. 

31 грудня 1916 р.– 
17(04) лютого 
1918 р. 

550  

208  Листування Головного Управління пошт і 
телеграфів з начальником Київського 
поштово-телеграфного округу з приводу 
асигнування коштів для оплати робіт і 
матеріалів по ремонту і прокладанню 
телеграфних мереж 

01 лютого 1916 р.
– 08 грудня 
1917 р. 

69  

209  Відомості про поштові і телеграфні  
доходи, отримані поштово-телеграфними 
закладами Київського поштово-
телеграфного округу протягом листопада – 
грудня 1916 р. 

06 грудня 1916 р.– 
08 січня 1917 р. 

720  

210  Рапорт начальника поштово-телеграфного 
відділення при залізничній ст. Маневичі 
Луцького пов. Волинської губ. про 
відрядження службовців в інші установи 

28 листопада 
1916 р. 

1  

211  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфного відділення у 
с. Зарудинці Бердичівського пов.  
Київської губ. 

07 лютого 1917 р.
– 10 квітня 1918 р. 

64  

212  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Здолбунів Луцького пов. 
Волинської губ. 

03 лютого 1917 р.
– 02 квітня 1918 р. 

100  

213  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Злинка Новозибківського пов. 
Чернігівської губ. 

04 січня 1917 р. – 
21 лютого 1918 р. 

82  

214  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у м-ку Ічня 
Борзнянського пов. Чернігівської губ. 

 

04 лютого 1917 р.
– 11 травня 
1918 р. 

83  
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215  Річний звіт про доходи, витрати і діяльність 
поштово-телеграфної контори у  
м-ку Іллінці та поштового відділення у 
с. Жорнище Липовецького пов. 
Київської губ. 

02 лютого 1917 р.
– 21 квітня 1918 р. 

110  

216  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Ізяслав Волинської губ. 

01 лютого 1917 р.
– 23 січня 1918 р. 

106  

217  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення в сел. Ірпінь  
Київського пов. і губ. 

02 лютого 1917 р.
– 23 лютого 
1918 р. 

82  

218  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Іванків та поштових відділень у 
селах Красятичі, Розважів, Прибірськ 
Радомишльського пов. Київської губ. 

09 лютого 1917 р.
– 17 травня 
1918 р. 

124  

219  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у м-ку Іваньки Уманського пов. 
Київської губ. 

09 лютого 1917 р.
– 1 лютого 1918 р. 

77  

220  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Коростишів Радомишльського пов. 
Київської губ. 

03 лютого 1917 р.
– 5 червня 1918 р. 

64  

221  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Короп Кролевецького пов. 
Чернігівської губ. 

03 лютого 1917 р.
– 16 травня 
1918 р. 

84  

222  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у с. Костобобрів Новгород-
Сіверського пов. Чернігівської губ. 

07 лютого 1917 р.
– 11 червня 
1918 р. 

72  

223  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у с. Красне Чернігівського пов. і губ. 

30 листопада 
1916 р. –  
05 квітня 1918 р. 

43  

224  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у м-ку Кунів Острозького пов. 
Волинської губ. 

 

 

27 листопада 
1916 р. – 
29 травня 1918 р. 

81  
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225  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Купель Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. 

05 лютого 1917 р.
– 28 квітня 1918 р. 

55  

226  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у м-ку Кочерів  
Радомишльського пов. Київської губ. 

03 лютого 1917 р.
– 19 березня 
1918 р. 

44  

227  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення під назвою “Коровинці” в 
с. Великі Коровинці Житомирського пов. 
Волинської губ. 

06 лютого 1917 р.
– 14 травня 
1918 р. 

47  

228  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Красилів Старокостянтинівського 
пов. Волинської губ. 

01 лютого 1917 р.
– 29 березня 
1918 р. 

67  

229  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у м-ку Ланівці 
Кременецького пов. Волинської губ. 

01 лютого 1917 р.
– 19 квітня 1918 р. 

79  

230  Асигновка начальнику поштово-
телеграфного відділення у с. Маційов 
Ковельського пов. Волинської губ. на 
канцелярські витрати 

04–11 листопада 
1917 р. 

2  

231  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Махнівка Бердичівського пов. 
Київської губ. 

06 лютого 1917 р.
– 10 вересня 
1918 р. 

39  

232  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Сураж і поштового відділення в 
с. Петрова Буда Суразького пов. 
Чернігівської губ. 

29 листопада 
1916 р. – 
16 червня 1918 р. 

76  

233  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Козятин Бердичівського пов.  
Київської губ. 

14 лютого 1917 р.
– 22 лютого 
1918 р. 

182  

234  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у сел. Стахівка 
Житомирського пов. Волинської губ. 

26 листопада 
1916 р. – 
20 березня 1918 р. 

100  
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235  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфного 
відділення у c. Стольне Сосницького пов. 
Чернігівської губ. 

28 листопада 
1916 р. – 
24 березня 1918 р. 

78  

236  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у с. Степанці Канівського пов. 
Київської губ. 

12 лютого 1917 р.
– 27 березня 
1918 р. 

86  

237  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Степань Рівненського пов. 
Волинської губ. 

26 листопада 
1916 р. – 
21 березня 1918 р. 

78  

238  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Судилків Заславського пов. 
Волинської губ. 

10 грудня 1916 р.– 
10 квітня 1918 р. 

82  

239  Річний звіт про доходи, витрати і  
діяльність поштово-телеграфної контори  
у м-ку Стеблів Канівського пов. 
Київської губ. 

01 лютого 1917 р.
– 05 травня 
1918 р. 

86  

240  Відомість необхідних витрат для оренди 
приміщень, утримання казенних будівель і 
квартирних виплат поштово-телеграфним 
чиновникам у Волинській губ. 

1918 р. 20  

241  Справа про організацію перевезення  
пошти у м. Києві 

05 серпня 1918 р.– 
22 вересня 1920 р. 

611  

242  Справа про неправильне складання  
реєстру на відправлену кореспонденцію 
службовцем поштово-телеграфної контори 
м. Житомир Волинської губ. Можаром А. 

17 квітня 1919 р. – 
13 березня 1920 р. 

17  

243  Справа про переважування і перепакування 
у поштовому відділенні залізничної 
ст. Козятин посилки з м-ка Звенигородка 
Київської губ. 

17 квітня – 
30 жовтня 1919 р. 

17  

244  Справа про недбале оформлення грошових 
переказів службовцями поштово-
телеграфної контори м-ка Іскоростень 
Овруцького пов. Волинської губ. 

28 червня – 
01 серпня 1919 р. 

10  

245  Справа про помилкову пересилку замовної 
кореспонденції службовцем поштово-
телеграфної контори в м. Кам’янка 
Чигиринського пов. Київської губ. 
Дементієм Є. 

27 січня – 
25 липня 1919 р. 

10  
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246  Справа про розслідування випадків 
службового недбальства і недоглядів 
чиновників Київської поштової контори 

23 грудня 1918 р.– 
19 листопада 
1919 р. 

117  

247  Справа про розслідування випадків 
службового недбальства і недоглядів 
чиновників поштово-телеграфних установ 
м. Києва 

31 грудня 1918 р.– 
06 серпня 1919 р. 

29  

248  Справа про недбале пакування грошового 
постпакета у поштово-телеграфній конторі 
м-ка Корсунь Канівського пов. 
Київської губ. 

18 вересня 
1919 р. – 
19 лютого 1920 р. 

3  

249  Справа про розслідування випадків 
службового недбальства і недоглядів 
чиновників Привокзального поштово-
телеграфного відділення м. Києва 

04 червня 
1919 р. –  
05 квітня 1920 р. 

31  

250  Записка про недоставлену посилку 
листоношею поштово-телеграфної контори 
м-ка Малин Радомишльського пов. 
Київської губ. Сорокою О. 

30 грудня 
1918 р. – 
01 лютого 1919 р. 

2  

251  Довідки про неявку службовців поштово-
телеграфної контори м-ка Овруч 
Волинської губ. на залізничну станцію для 
обміну поштою 

14 червня – 
22 липня 1919 р. 

3  

252  Справа про недбале пакування грошового 
постпакета у поштово-телеграфній конторі 
м-ка Дашів Липовецького пов. 
Київської губ. 

15 квітня – 
19 липня 1919 р. 

11  

253  Справа про відсутність на замовних листах 
поміток про поштову оплату, яка стягується 
службовцями поштово-телеграфної контори 
м. Фастів Київської губ. 

07 травня 1919 р.– 
09 червня 1920 р. 

24  

254  Справа про розслідування випадків 
службового недбальства і недоглядів 
чиновників поштово-телеграфної контори 
м. Черкаси Київської губ. 

05 серпня 1919 р. 
– 17 квітня 1920 р. 

17  

255  Справа про недостачу грошей у пакеті, 
присланому з поштово-телеграфної  
контори м-ка Таганча Канівського пов.  
в м. Біла Церква Васильківського пов. 
Київської губ. 

 

02 січня –  
05 серпня 1919 р. 

6  
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256  Справа про розслідування випадків 
службового недбальства і недоглядів 
чиновників поштово-телеграфної контори 
м. Умань Київської губ. 

23 червня 1919 р.– 
31 грудня 1920 р. 

57  

257  Довідка про недобір поштової такси за 
пересилку грошового переказу з поштово-
телеграфної контори м. Бровари 
Остерського пов. Чернігівської губ. в 
с. Бугаївка Ізюмського пов. Харківської губ. 

10–26 жовтня 
1919 р. 

2  

258  Справа про недобір поштової такси за 
пересилку грошового переказу з поштово-
телеграфної контори сел. Дарниця 
Остерського пов. Чернігівської губ. в 
ст. Павлівська Кубанської обл. 

30 вересня – 
29 жовтня 1919 р. 

7  

259  Справа про оплату недіючими марками 
пересилки грошового переказу з поштово-
телеграфного відділення сел. Пуща-Водиця 
Київського пов. і губ. у м. Гребінка 
Пирятинського пов. Полтавської губ. 

18 вересня – 
15 жовтня 1919 р. 

5  

260  Справа про недбале пакування 
кореспонденції у поштово-телеграфній 
конторі м-ка Рокитне Васильківського пов. 
Київської губ. 

10 вересня – 
28 жовтня 1919 р. 

3  

261  Справа про крадіжку листоношею поштово-
телеграфного відділення м-ка Малин 
Радомишльського пов. Київської губ. 
Рижим-Риженком Йосипом 
Порфирійовичем грошового пост-пакета 

10 лютого 1907 р. 
– 20 вересня 
1912 р. 

94  

262  Справа про розтрату казенних коштів 
чиновником 3 розряду Київської поштової 
контори Лабуньком Долматом 
Олексійовичем 

10 грудня 1907 р. 
– 16 листопада 
1913 р. 

325  

263  Слідство за звинуваченням Крамаря Йосипа 
у обманному отриманні грошей з поштово-
телеграфної контори м-ка Кам’янка 
Чигиринського пов. Київської губ. 

12 липня 1908 р. – 
05 червня 1913 р. 

36  

264  Слідство за звинуваченням колишнього 
старшини Ісайківської волості 
Канівського пов. Самойленка Єлисея 
Тимофійовича у обманному отриманні 
грошових переказів з поштово-телеграфної 
контори м. Богуслав Київської губ. 

 

07 квітня 1909 р. – 
15 червня 1912 р. 

183  
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265  Справа про стягнення з Абрама Хаїна та 
Ізраіля Кагана абонентської плати за 
користування телефоном київської мережі 

07 червня 1909 р. 
– 30 вересня 
1914 р. 

126  

266  Слідство за звинуваченням Деркача  
Дмитра Харитоновича і Осецького Степана 
Яковича у наклеюванні на поштові 
відправлення вживаних поштових марок 

17 серпня 1909 р. 
– 22 вересня 
1912 р. 

108  

267  Справа про втрату листоношею Київської 
поштової контори Тимофієвим Миколою 
коштів, призначених для грошових 
переказів 

21–31 жовтня 
1909 р. 

12  

268  Справа про розслідування порушень при 
отриманні грошових переказів у поштово-
телеграфній конторі м-ка Козятин 
Бердичівського пов. Київської губ. 

19 травня 1910 р. 
– 15 грудня 
1912 р. 

89  

269  Справа про відмову від телефонів і 
повернення коштів за раніш встановлені 
апарати абонентам м. Києва 

19 лютого 1914 р. 
– 14 квітня 1915 р. 

109  

270  Список поштово-телеграфних установ 
Київського поштово-телеграфного округу 

01 травня 1915 р. 24  

271  Скарги різних осіб на зловживання 
поштово-телеграфних службовців 

06 січня 1918 р. – 
02 червня 1919 р. 

734  

272  Недіючий опис, складений у 1959 р.  14  

273  Справа про оренду приміщень для 
розміщення поштово-телеграфної контори 
м-ка Червоне Житомирського пов. 
Волинської губ. 

10 червня 1902 р. 
–26 квітня 1922 р. 

117  

274  Справа про зловживання начальника 
поштово-телеграфного відділення  
м-ка Горностайпіль Радомишльського пов. 
Київської губ. Молодико Романа 

16 червня 1907 р. –
23 січня 1914 р. 

208  

275  Справа про розслідування порушень при 
отриманні грошових переказів у поштово-
телеграфній конторі м. Канів Київської губ. 

22 квітня 1908 р. – 
30 липня 1913 р. 

48  

276  Бухгалтерські документи Київської 
поштової контори та витратні розклади 
поштово-телеграфних контор м. Києва за 
1914 р.  

06 січня 1914 р. – 
26 лютого 1915 р. 

113  

277  Наказ про кадрові призначення по 
Київському поштово-телеграфному округу 

23 вересня 1916 р. 3  



 33 

№ № 
з/п 

Ділов.  
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів Примітки 

278  Наказ про кадрові призначення по 
Київському поштово-телеграфному округу 

01 травня 1917 р. 5  

279  Наказ Київського губернського поштово-
телеграфного управління про призначення 
політконтролерів у поштово-телеграфні 
установи Київської губ. 

26–30 червня 
1920 р. 

2  

280  Справа про звільнення завідувача поштово-
телеграфної контори м. Городня 
Чернігівської губ. Старостенка Прокопа 
Павловича за розголошення військової 
таємниці та безгосподарність 

01 січня – 
16 березня 1923 р. 

15  

 
 

 


