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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, Збройних 

сил півдня Росії. 

Діяльність Управління Київського поштово-телеграфного округу припинено 

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. 

У 1944 р. фонд 696 передано до ЦДІА УРСР у м. Києві з колишнього 

Київського обласного історичного архіву1. 

Документи опису 6 фонду 696 хронологічно охоплюють 1888–1925 рр. 

Територіально охоплені населені пункти Волинської, Київської та Чернігівської 

губерній. 

Опис містить документи про відкриття поштових установ у різних населених 

пунктах, оренду будинків для поштових відділень, перетворення поштових 

відділень у поштово-телеграфні, прокладання телеграфних мереж, відкриття 

ощадних кас при поштово-телеграфних відділеннях; екзаменаційні відомості 

поштово-телеграфних службовців; циркуляри і накази начальника Київського 

поштово-телеграфного округу щодо вилучення і знищення заборонених видань та 

                                                           

1 ЦДІАК України. – Справа фонду № 696. – Арк. 3. 
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боротьби зі шпигунами; циркуляри (обіжники) Тимчасового Уряду та Української 

Народної Республіки щодо роботи поштово-телеграфного відомства. 

Інвентарний опис фонду було складено у 1952 р. з використанням діловодних 

заголовків, що недостатньо розкривали зміст документів, написані 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 перескладено 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 

м.   –   місто 

м-ко   –   містечко 

пов.   –   повіт 

с.   –   село 

сел.   –   селище  

ст.   –   станція 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

1 а  Екзаменаційні листи, метричні та приписні 
свідоцтва поштово-телеграфних 
чиновників 

03 вересня 
1891 р. –  
07 березня 1924 р. 

21  

2  Секретний циркуляр начальника 
Київського поштово-телеграфного округу 
про порядок передачі телеграм у випадку 
загальної мобілізації військ 

01 грудня 
1893 р. – 
13 серпня 1904 р. 

14 

 

3  Секретні циркуляри і розпорядження 
начальника Київського поштово-
телеграфного округу щодо затримки 
заборонених видань, боротьби з 
шпигунами, порядку пересилки 
кореспонденції за кордон 

19 березня 
1894 р. –  
17 червня 1918 р. 

499 

 

3 а  Екзаменаційні відомості поштово-
телеграфних службовців 

29 червня 
1903 р. – 
10 березня 1916 р. 

11 
 

3 б  Екзаменаційні відомості поштово-
телеграфних службовців 

14 березня 
1905 р. – 
27 березня 1918 р. 

72  

4  Справа про відрядження поштово-
телеграфних службовців до м. Київ на 
випадок страйку 

05 листопада 
1905 р. –  
05 лютого 1906 р. 

181 
 

5  Екзаменаційні відомості, атестати, 
метричні та приписні свідоцтва поштово-
телеграфних чиновників 

06 листопада 
1905 р. –  
29 липня 1918 р. 

19 
 

6  Паспорти, атестати, метричні свідоцтва 
поштово-телеграфних чиновників 

20 червня 
1903 р. –  
26 квітня 1918 р. 

28  

7  Справа про розслідування страйку 
чиновників поштово-телеграфної контори 
м. Стародуб Чернігівської губ. 

18 листопада 
1905 р. –  
19 лютого 1909 р. 

167 
 

8  Справа про відкриття і експлуатацію 
телефонної мережі загального 
користування в м. Ніжин Чернігівської губ. 

24 серпня 
1906 р. – 
11 березня 1908 р. 

42 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

9  Справа про відкриття телефонного зв’язку 
у маєтку графа Шембека Йосифа 
Адамовича в м. Бородянка  
Київського пов. і губ. 

07 квітня 1906 р. – 
27 листопада 
1914 р. 

54 

 

9 а  Справа про розслідування розтрати 
казенних коштів начальником Київської 
центральної телеграфної контори 
Пожидаєвим Василем Аполлоновичем 

30 жовтня 
1906 р. – 
14 березня 1914 р. 

329 

 

10  Свідоцтва про освіту поштово-телеграфних 
чиновників 

10 вересня 
1907 р. –  
11 квітня 1909 р. 

2  

11  Атестати, метричні та приписні свідоцтва 
поштово-телеграфних чиновників 

23 травня 1905 р. – 
16 травня 1923 р. 

29  

12  Справа про викрадення з комори Київської 
міської поштово-телеграфної контори № 2 
казенних коштів у розмірі 3013 руб. 36 коп. 

07 червня 1907 р. 
– 21 травня 1910 р. 

88 
 

13  Справа про крадіжку з цінного закритого 
пакета 14022 руб. 

22 листопада 
1907 р. –  
10 травня 1910 р. 

427  

14  Справа про відкриття і експлуатацію 
телефонної мережі загального 
користування в м. Ніжин Чернігівської губ. 

31 січня 1907 р. – 
25 лютого 1918 р. 

156 
 

14 а  Правила передачі міжнародної телеграфної 
кореспонденції 

1908 р. 106  

15  Справа про підпорядкування поштового 
відділення при волосному правлінні  
м-ка Березине Мозирського пов. 
Мінської губ. поштовому відділенню у 
с. Рокитне Овруцького пов. 
Волинської губ. 

28 лютого 
1909 р. – 
13 лютого 1913 р. 

62 

 

16  Справа про переобладнання телефонних 
ліній у м. Києві у зв’язку з прокладанням 
Лук’яно-Кирилівської трамвайної лінії 

10 липня – 
13 листопада 
1909 р. 

23 
 

17  Справа про влаштування і експлуатацію 
телефонної мережі загального 
користування у м. Конотоп 
Чернігівської губ. 

05 листопада 
1909 р. –  
04 травня 1910 р. 

30 

 

18  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у с. Шамраївка 
Васильківського пов. Київської губ. 

21 березня 
1909 р. –  
04 квітня 1913 р. 

50 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

19  Справа про влаштування телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Мокра 
Калигірка Звенигородського пов. 
Київської губ. 

30 квітня 1909 р. – 
17 червня 1910 р. 

33 

 

20  Справа про перетворення поштового 
відділення на поштово-телеграфне у 
с. Бережниця Луцького пов. 
Волинської губ. 

09 жовтня 
1909 р. – 
12 листопада 
1910 р. 

33 

 

21  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення у м. Базалія 
Старокостянтинівського пов. 
Волинської губ. 

09 січня 1909 р. – 
22 вересня 1912 р. 

114 

 

22  Справа про влаштування телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Кобижча 
Козелецького пов. Чернігівської губ. 

15 серпня 
1909 р. – 
02 жовтня 1910 р. 

23 
 

23  Справа про перетворення поштового 
відділення на поштово-телеграфне у 
с. Тарнавка Дубенського пов. 
Волинської губ. 

30 вересня 
1909 р. –  
10 липня 1910 р. 

18 

 

24  Справа про відкриття ощадних кас при 
поштово-телеграфних установах 
Київського поштово-телеграфного округу 

13 січня 1909 р. – 
10 лютого 1910 р. 

421 
 

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

09 січня –  
12 лютого 1909 р. 

14 

 

25 а  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштово-телеграфного 
відділення м. Камінь-Каширський 
Ковельського пов. Волинської губ., термін 
зберігання яких закінчився 

26 лютого – 
12 жовтня 1909 р. 

23 

 

26  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо 
поточної роботи поштово-телеграфного 
відомства 

08 січня 1910 р. – 
24 грудня 1911 р. 

169 

 

27  Секретні циркуляри Головного управління 
пошт і телеграфів щодо правил 
шифрування у телеграмах імен, по батькові 
кавказьких і туркестанських тубільців 
магометанського віросповідання 

06 лютого – 
26 березня 1910 р. 

20 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

28  Екзаменаційні відомості поштово-
телеграфних службовців 

26 листопада 
1910 р. –  
21 травня 1921 р. 

37  

29  Формулярні відомості, заяви та інші 
матеріали особистого складу сторожів 
поштово-телеграфних установ м. Києва 

07 грудня 
1909 р. – 
27 грудня 1910 р. 

87 
 

30  Справа за позовом Київського поштово-
телеграфного округу про невиконання 
Вергуновським І.А. підряду на перевезення 
пошти з м. Мошни до м. Городище 
Черкаського пов. Київської губ. 

22 грудня 
1910 р. – 
28 березня 1916 р. 

69 

 

31  Справа за позовом Гогулинського М. до 
Управлінь Київського і Ростовського 
поштово-телеграфних округів з приводу 
втрати працездатності під час служби 
листоношею 

08 грудня 
1910 р. – 
20 березня 1914 р. 

55 

 

32  Справа про розслідування розтрати 
казенних коштів начальником поштово-
телеграфної контори м. Васильків 
Київської губ. Вилєжинським О.А. 

05 серпня 
1910 р. – 
05 листопада 
1915 р. 

253 

 

33  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі в м. Конотоп і Конотопському 
повіті Чернігівської губ. 

05 серпня 
1910 р. –  
22 травня 1914 р. 

90 
 

34  Справа про відкриття міжміського 
телефонного зв’язку між м-ком Сміла і 
м. Черкаси Київської губ. 

11 жовтня 
1910 р. – 
20 грудня 1916 р. 

31 
 

35  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі в м. Новгород-Сіверськ і Новгород-
Сіверському повіті Чернігівської губ. 

20 травня 1910 р. – 
15 січня 1914 р. 

31 
 

36  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Рея 
Житомирського пов. Волинської губ. 

11 вересня 
1910 р. –  
30 квітня 1911 р. 

30 
 

37  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Топорище 
Житомирського пов. Волинської губ. 

26 березня 
1910 р. –  
03 серпня 1912 р. 

48 
 

38  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Нова Басань 
Козелецького пов. Чернігівської губ. 

 

11 січня – 
02 вересня 1910 р. 

14 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

39  Справа про відкриття ощадних кас при 
поштово-телеграфних установах 
Київського поштово-телеграфного округу 

01 січня 1910 р. – 
11 лютого 1911 р. 

393 
 

40  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення в дачному 
сел. Ворзель Київського пов. і губ. 

03 вересня 
1910 р. –  
14 травня 1911 р. 

36 
 

41  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо 
вжиття додаткових заходів безпеки у 
роботі поштово-телеграфних закладів 

23 грудня 
1910 р. – 
24 жовтня 1911 р. 

8 

 

42  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Ріпки 
Городнянського пов. Чернігівської губ. 

14 жовтня 
1911 р. – 
19 серпня 1913 р. 

39 
 

43  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у с. Кочерів 
Радомишльського пов. Київської губ. 

10 лютого – 
25 вересня 1911 р. 

10 
 

44  Листування з поштово-телеграфними 
установами про укомплектування штатів 

17 грудня 
1911 р. – 
13 грудня 1912 р. 

91 
 

45  Атестати, метричні та приписні свідоцтва 
поштово-телеграфних чиновників 

02 липня 1897 р. – 
18 травня 1925 р. 

7  

46  Секретні циркуляри Головного управління 
пошт і телеграфів щодо правил 
шифрування у телеграмах імен, по батькові 
кавказьких і туркестанських тубільців 
магометанського віросповідання, назв 
установ та затримку заборонених видань 

20 січня – 
10 грудня 1912 р. 

20 

 

47  Справа про розслідування розтрати 
казенних коштів начальником поштово-
телеграфної контори м. Канів 
Київської губ. Кронгельмом О.А. 

16 вересня 
1912 р. –  
06 квітня 1914 р. 

185 

 

48  Справа про відкриття ощадних кас при 
поштово-телеграфних установах 
Київського поштово-телеграфного округу 

09 лютого 
1912 р. – 
16 березня 1913 р. 

260 
 

49  Справа про розслідування розтрати 
казенних коштів начальником поштово-
телеграфного відділення м-ка Спиченці 
Бердичівського пов. Київської губ. 
Квятковським Ю.О. 

 

10 червня 
1912 р. – 
31 березня 1914 р. 

229 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

50  Кошторис на спорудження будівлі для 
розміщення центрального відділення 
пошти, телеграфу і телефону по 
вул. Хрещатик у м. Київ 

1912 р. 29 

 

51  Матеріали до кошторису на спорудження 
по вул. Хрещатик будівлі для розміщення 
центрального відділення пошти, телеграфу 
і телефону в м. Києві 

27 квітня 1912 р. – 
31 березня 1914 р. 

311 

 

52  Справа про зміну кондицій на утримання 
казенних поштових станцій у 
Київській губ. 

18 червня 
1912 р. –  
13 січня 1918 р. 

60 
 

53  Відомості і рахунки на виплату грошового 
утримання чиновникам поштово-
телеграфної контори м. Канів 
Київської губ. 

30 грудня 
1911 р. –  
22 січня 1913 р. 

277 

 

54  Паспорти, атестати, фотокартки, метричні 
та приписні свідоцтва поштово-
телеграфних чиновників 

10 грудня 
1897 р. –  
24 липня 1920 р. 

68 
 

55  Атестати, метричні та приписні свідоцтва 
поштово-телеграфних чиновників 

26 травня 1888 р. – 
03 березня 1919 р. 

17  

56  Атестати, паспорти, фотокартки, метричні 
та приписні свідоцтва поштово-
телеграфних чиновників 

30 березня 
1902 р. –  
06 лютого 1920 р. 

73 
 

57  Циркуляри Головного управління пошт і 
телеграфів про арешт періодичних видань 

01 січня 1912 р. – 
16 жовтня 1913 р. 

540  

58  Циркуляри Головного управління пошт і 
телеграфів про арешт періодичних видань 

01 січня –  
24 грудня 1913 р. 

69  

59  Секретні циркуляри Головного управління 
пошт і телеграфів про затримку 
заборонених видань 

04 січня –  
16 грудня 1913 р. 

53 
 

60  Справа про розвиток телефонної мережі 
м. Київ 

04 вересня 
1913 р. –  
23 грудня 1914 р. 

770  

61  Справа про влаштування електричного 
освітлення в різних населених пунктах 
Київського поштово-телеграфного округу 

19 грудня 
1913 р. –  
01 травня 1915 р. 

191 
 

62  Справа про відкриття телеграфу при 
поштовому відділенні у м-ку Унеча 
Суразького пов. Чернігівської губ. 

26 вересня 
1910 р. –  
18 липня 1913 р. 

37 
 



 11 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

63  Справа про відкриття поштово-
телеграфних відділень у різних населених 
пунктах Київського поштово-телеграфного 
округу 

23 липня 1913 р. – 
15 листопада 
1917 р. 

165 

 

64  Справа про розслідування присвоєння 
казенного майна механіком Київської 
телефонної мережі Полуектовим В. П. 

16 грудня 
1911 р. –  
08 квітня 1913 р. 

85 
 

65  Справа про викрадення 24 міжнародних 
посилок з товарного вагона № 1062, який 
слідував з м. Олександров 
Володимирської губ. до м. Варшава 

11 листопада 
1913 р. –  
16 липня 1914 р. 

11 

 

66  Матеріали ревізій кінно-поштової станції 
м. Овруч Волинської губ. 

30 жовтня 
1913 р. – 
12 серпня 1916 р. 

77 
 

67  Матеріали ревізій кінно-поштової станції 
с. Ігнатпіль Овруцького пов. 
Волинської губ. 

03 грудня 
1913 р. – 
03 серпня 1916 р. 

43 
 

68  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі у м. Мглин і Мглинському повіті 
Чернігівської губ. 

18 лютого 
1913 р. – 
25 березня 1914 р. 

12 
 

69  Справа про відкриття і експлуатацію 
телефонної мережі загального 
користування між м. Ніжин 
Чернігівської губ. і м. Київ 

09 травня 1913 р. – 
17 лютого 1914 р. 

36 

 

70  Справа про розвиток і переобладнання 
Київської телефонної мережі з наземної у 
підземну 

22 травня 1913 р. – 
23 червня 1916 р. 

629 
 

71  Екзаменаційні відомості поштово-
телеграфних службовців 

17 серпня 
1913 р. –  
16 травня 1921 р. 

29 
 

72  Справа про розвиток телефонної мережі в 
м. Житомир Волинської губ. 

02 січня 1914 р. – 
30 вересня 1916 р. 

279  

73  Матеріали ревізій кінно-поштової станції 
с. Іскорость Овруцького пов. 
Волинської губ. 

08 листопада 
1913 р. –  
18 лютого 1916 р. 

44 
 

74  Справа про відкриття поштово-
телеграфного відділення при залізничній 
ст. Маневичі Луцького пов. 
Волинської губ. 

02 вересня 
1913 р. –  
09 жовтня 1914 р. 

30 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

75  Справа про прийом на службу 
вільнонайманих листонош на літній сезон у 
поштово-телеграфне відділення сел. Пуща-
Водиця Київського пов. і губ. 

02 травня – 
02 вересня 1913 р. 

11 

 

76  Справа про розсилку поштово-
телеграфним установам списків осіб і 
закладів, яким необхідно доставляти 
телеграми у випадку загальної мобілізації 
військ 

23 грудня 
1913 р. –  
19 квітня 1914 р. 

45 

 

77  Справа про розвиток і переобладнання 
Київської телефонної мережі 

31 травня 1914 р. – 
16 грудня 1916 р. 

528  

77 а  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштового відділення 
залізничної ст. Голендри 
Липовецького пов. Київської губ., термін 
зберігання яких закінчився 

11 лютого – 
12 березня 1913 р. 

7 

 

77 б  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштово-телеграфного 
відділення с. Іваньки Уманського пов. 
Київської губ., термін зберігання яких 
закінчився 

26 січня – 
10 березня 1913 р. 

10 

 

78  Справа про кадрові призначення у Київське 
міське поштово-телеграфне відділення 
№ 13 

28 січня –  
10 липня 1914 р. 

18 
 

79  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про 
затримку заборонених видань, розсилки 
шифрувальних таблиць і запобігання 
пересилки готівкових грошей в армію 

24 листопада 
1914 р. –  
14 грудня 1915 р. 

36 

 

80  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу про 
затримку заборонених видань, виявлення 
шпигунів, затвердження списків 
заборонених до висилки за кордон товарів 
та правил пересилки кореспонденції в 
армію 

28 травня – 
31 грудня 1914 р. 

700 

 

81  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу з 
роз’ясненням діючих правил пересилки 
поштової кореспонденції 

 

31 грудня 
1913 р. –  
20 липня 1914 р. 

31 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

82  Циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу з 
роз’ясненням діючих правил пересилки 
поштової кореспонденції 

21 лютого 
1914 р. – 
08 серпня 1915 р. 

144 

 

83  Справа про розвиток і переобладнання 
Київської телефонної мережі 

03 червня 
1913 р. – 
22 березня 1916 р. 

136 
 

84  Справа про заготівлю стовпів для 
влаштування міжміських телефонних ліній 
Київ – Ковель і Київ – Біла Церква 

29 травня – 
11 липня 1914 р. 

13 
 

85  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі в м. Кременець і Кременецькому 
повіті Волинської губ. 

22 квітня 1914 р. – 
23 травня 1915 р. 

12 
 

86  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі в м. Борзна і Борзнянському повіті 
Чернігівської губ. 

23 лютого 
1914 р. – 
15 серпня 1915 р. 

8 
 

87  Справа про вжиття заходів для усунення 
недоліків у трансляції телефонограм по 
дротах Київського поштово-телеграфного 
округу 

10 лютого – 
24 вересня 1914 р. 

255 

 

88  Справа про забезпечення експедиції 
Казанського університету телеграфним 
зв’язком між пунктами проведення вимірів 
для визначення різниці довготи під час 
сонячного затемнення 

24 червня – 
23 липня 1914 р. 

19 

 

89  Справа про роботу комісії з перевірки 
якості телеграфного зв’язку на лініях 
Київ – Берлін та Одеса – Берлін в межах 
Київського поштово-телеграфного округу 

11–31 січня 
1914 р. 

21 

 

90  Листування про виділення телеграфних 
ліній і налагодження обміну 
кореспонденції для військових потреб в 
межах Київського поштово-телеграфного 
округу 

14 липня 1914 р. – 
25 лютого 1915 р. 

579 

 

91  Справа про відкриття міжміської 
телефонної лінії Рівне – Дубно у 
Волинській губ. 

03 липня –  
01 серпня 1914 р. 

14 
 

91 а  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштово-телеграфного 
відділення с. Іваньки Уманського пов. 
Київської губ., термін зберігання яких 
закінчився 

25 січня – 
25 серпня 1914 р. 

10 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

92  Посвідчення чиновників Київського 
міського поштово-телеграфного відділення 
№ 11 

23 січня –  
10 липня 1914 р. 

13 
 

93  Посвідчення чиновників Київського 
міського поштово-телеграфного відділення 
№ 11 

01 грудня 
1913 р. –  
26 липня 1914 р. 

44 
 

94  Посвідчення, атестати, метричні свідоцтва 
поштово-телеграфних чиновників 

28 грудня 
1897 р. – 
16 серпня 1920 р. 

21 
 

94 а  Справа про відкриття земської телефонної 
мережі в м. Радомишль і 
Радомишльському пов. Київської губ. 

30 травня 1913 р. – 
15 травня 1917 р. 

101 
 

94 б  Справа про обслуговування і використання 
для воєнних потреб майна і телеграфних 
ліній Індо-Європейського товариства 

28 грудня 
1914 р. – 
30 грудня 1915 р. 

191 
 

95  Накази начальника Київського поштово-
телеграфного округу з кадрових питань 

09 січня 1914 р. – 
21 грудня 1915 р. 

128  

96  Секретне листування начальника 
Київського поштово-телеграфного округу з 
військовим керівництвом і поштово-
телеграфними установами з приводу 
запровадження цензури і викриття 
шпигунів 

02 вересня 
1915 р. –  
12 травня 1916 р. 

642 

 

97  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо 
затримки заборонених видань, розсилки 
шифрувальних таблиць, запобігання 
пересилці готівкових грошей до армії і 
викриття шпигунів 

15 січня – 
26 листопада 
1915 р. 

74 

 

98  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо 
затримки заборонених видань, розсилки 
шифрувальних таблиць, правил пересилки 
готівкових грошей до армії і викриття 
шпигунів 

22 січня 1915 р. – 
липень 1917 р. 

142 

 

99  Справа про розвиток телефонної мережі у 
сел. Пуща-Водиця Київського пов. і губ. 

03 жовтня 
1915 р. –  
20 липня 1918 р. 

48  

100  Справа про використання матеріалів, 
обладнання і дротів Київської телефонної 
мережі для воєнних потреб 

22 серпня 
1915 р. –  
14 липня 1917 р. 

123 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

101  Справа про розвиток і переобладнання 
Київської телефонної мережі 

12 жовтня 
1914 р. – 
29 жовтня 1915 р. 

570  

102  Справа про ремонт, усунення пошкоджень 
і переобладнання Київської телефонної 
мережі 

24 вересня 
1915 р. – 
01 листопада 
1916 р. 

500  

103  Справа про розвиток і переобладнання 
телефонної мережі у м. Чернігів 

30 грудня 
1914 р. – 
20 грудня 1916 р. 

69  

104  Справа про переобладнання подільської 
магістралі Київської телефонної мережі 

12 березня 
1915 р. –  
31 травня 1918 р. 

471  

105  Справа про розвиток телефонної мережі 
м. Біла Церква Васильківського пов. 
Київської губ. 

02 січня 1915 р. – 
15 квітня 1916 р. 

152 
 

106  Довідкові ціни на телефонне обладнання, 
будівельні матеріали і транспортні послуги 
в різних населених пунктах Київського 
поштово-телеграфного округу 

30 квітня – 
20 серпня 1915 р. 

94 

 

107  Справа про розвиток і переобладнання 
Київської телефонної мережі 

30 жовтня 
1915 р. –  
04 липня 1917 р. 

423  

108  Справа про кадрові призначення і 
відрядження чиновників Київського 
поштово-телеграфного округу 

01 вересня 
1915 р. –  
01 квітня 1916 р. 

503 
 

109  Екзаменаційні відомості поштово-
телеграфних службовців 

20 травня 1899 р. – 
03 серпня 1917 р. 

25  

110  Справа про кадрові призначення і 
відрядження чиновників Київського 
поштово-телеграфного округу 

29 вересня 
1912 р. –  
24 серпня 1915 р. 

447 
 

110 а  Циркуляри і роз’яснення начальника 
Київського поштово-телеграфного округу 
щодо роботи відомства 

12 грудня 
1914 р. –  
29 травня 1917 р. 

534 
 

110 б  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштово-телеграфного 
відділення м. Камінь-Каширський 
Ковельського пов. Волинської губ., термін 
зберігання яких закінчився 

11–28 лютого 
1915 р. 

5 
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№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
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ки 

110 в  Справа про знищення архівних справ, книг 
і документів поштово-телеграфного 
відділення с. Іваньки Уманського пов. 
Київської губ., термін зберігання яких 
закінчився 

27 січня –  
27 квітня 1915 р. 

9 

 

111  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу щодо 
передачі шифрованих телеграм, розсилки 
шифрувальних таблиць, запобігання 
пересилки забороненої літератури і 
поліпшення охорони цінних посилок 

13 січня – 
03 листопада 
1916 р. 

40 

 

112  Справа про розслідування скарг на 
зловживання поштово-телеграфних 
службовців, крадіжки цінностей, 
пошкодження обладнання тощо 

12 липня – 
11 грудня 1916 р. 

440 

 

113  Справа про вжиття додаткових заходів для 
охорони поштово-телеграфних контор 
містечок Канів, Бердичів, Умань 
Київської губ. 

28 лютого – 
23 липня 1916 р. 

22 

 

114  Справа про розслідування скарг на 
зловживання поштово-телеграфних 
службовців, крадіжки цінностей, 
пошкодження обладнання, втрати посилок 
тощо 

11 березня 
1916 р. –  
30 січня 1917 р. 

857 

 

115  Справа про розвиток телефонної мережі у 
сел. Пуща-Водиця Київського пов. і губ. 

19 січня 1917 р. – 
23 квітня 1918 р. 

27  

116  Справа про розвиток телефонної мережі у 
м. Житомир Волинської губ. 

04 листопада 
1916 р. –  
22 серпня 1918 р. 

126  

116 а  Справа про прийом у відомство Київського 
поштово-телеграфного округу майна і 
телеграфних ліній Індо-Європейського 
товариства; використання праці 
військовополонених для ремонтну 
телефонних мереж 

17 січня 1916 р. – 
13 квітня 1918 р. 

161 

 

117  Справа про розвиток телефонної мережі у 
м. Чернігів 

26 листопада 
1916 р. – 
26 березня 1918 р. 

131  

118  Справа про розвиток телефонної мережі у 
м. Чернігів 

02 січня 1916 р. – 
11 березня 1917 р. 

181  
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119  Справа про відкриття поштового 
відділення у с. Красилівка 
Радомишльського пов. Київської губ. 

06 січня 1916 р. – 
20 червня 1917 р. 

25 
 

120  Справа про відкриття поштового 
відділення при залізничній ст. Бобринська 
Черкаського пов. Київської губ. 

29 червня 
1915 р. – 
30 листопада 
1917 р. 

34 

 

121  Списки абонентів телефонної мережі 
м. Біла Церква Васильківського пов. 
Київської губ. 

11 лютого 
1916 р. –  
25 січня 1917 р. 

94 
 

122  Таємне листування начальника Київського 
поштово-телеграфного округу з Київським 
губернським жандармським управлінням 
про затримку і люстрацію поштової 
кореспонденції 

31 грудня 
1915 р. –  
28 квітня 1917 р. 

42 

 

123  Секретні циркуляри начальника Київського 
поштово-телеграфного округу, листування 
з Київським губернським жандармським 
управлінням про затримку і люстрацію 
поштової кореспонденції 

21 січня –  
04 грудня 1916 р. 

148 

 

124  Екзаменаційні бланки поштово-
телеграфних службовців 

25 травня 1891 р. – 
11 жовтня 1920 р. 

123  

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

10 червня 
1916 р. –  
27 січня 1917 р. 

532 
 

126  Кошториси на розвиток урядових 
телефонних мереж Київського поштово-
телеграфного округу 

10 червня 
1916 р. – 
18 вересня 1917 р. 

755 
 

126 а  Справа про призначення військових 
цензорів в установи Київського поштово-
телеграфного округу 

19 серпня – 
28 листопада 
1916 р. 

454 
 

126 в  Справа про переустановлення телефонних 
апаратів у м. Києві 

25 березня – 
26 серпня 1918 р. 

353  

127  Секретні циркуляри і розпорядження 
начальника Київського поштово-
телеграфного округу щодо боротьби з 
шпигунами, порядку пересилки 
кореспонденції за кордон 

07 лютого – 
22 вересня 1917 р. 

18 

 

127 а  Справа про цензурування поштово-
телеграфної кореспонденції; телеграми 
Тимчасового Уряду 

01 березня – 
30 квітня 1917 р. 

116 
 



 18 

№ № 
з/п 

Ділов. 
номер Заголовок справи Крайні дати Кількість 

аркушів 
Приміт-

ки 

128  Циркуляри і роз’яснення Міністерства 
пошт і телеграфів Тимчасового Уряду і 
Української Центральної Ради щодо 
роботи поштово-телеграфного відомства 

25 травня – 
31 грудня 1917 р. 

405 

 

129  Справа про розвиток телефонної мережі у 
м. Житомир Волинської губ. 

16 лютого 
1917 р. –  
10 січня 1918 р. 

147 
 

129 а  Справа про порушення правил пересилки і 
пошкодження міжнародної кореспонденції 

10 січня – 
31 грудня 1917 р. 

194  

130  Списки абонентів телефонної мережі 
м. Біла Церква Васильківського пов. 
Київської губ. 

06 березня – 
05 листопада 
1917 р. 

87 
 

131  Довідкові ціни на телефонне обладнання, 
будівельні матеріали і транспортні послуги 
у м. Києві 

08 лютого – 
28 жовтня 1917 р. 

114 
 

131 а  Секретні циркуляри Міністерства пошт і 
телеграфів Тимчасового Уряду щодо 
передачі шифрованих телеграм і розсилки 
шифрувальних таблиць 

26 січня – 
12 жовтня 1917 р. 

44 

 

132  Справа про переоснащення і забезпечення 
витратними матеріалами, устаткуванням і 
запчастинами Київської телефонної мережі 
і станції 

03 червня 
1916 р. – 
30 грудня 1917 р. 

93 

 

132 а  Матеріали ревізій поштово-телеграфних 
установ Київського поштово-телеграфного 
округу 

20 лютого 
1917 р. – 
22 лютого 1918 р. 

257 
 

133  Екзаменаційні листи поштово-телеграфних 
службовців 

01 серпня 
1905 р. – 
27 березня 1917 р. 

30  

134  Кошториси на розвиток урядових 
телефонних мереж Київського поштово-
телеграфного округу 

20 жовтня 
1916 р. –  
15 січня 1918 р. 

649 
 

135  Виписки з кадрових наказів про 
призначення на посади поштово-
телеграфних чиновників 

16 січня 1916 р. – 
08 грудня 1917 р. 

61 
 

136  Справа про розвиток телефонної мережі у 
м. Житомир Волинської губ. 

17 березня – 
13 грудня 1918 р. 

67  

137  Справа про відрядження доглядачів і 
телеграфістів у поштово-телеграфні 
установи 

15 вересня 
1917 р. –  
03 січня 1919 р. 

380 
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138 а  Екзаменаційні листи поштово-телеграфних 
службовців 

08 жовтня 1902 р. 
– 15 листопада 
1915 р. 

36  

139  Плани будинків, в яких розміщуються 
поштово-телеграфні установи 

05 травня 1908 р. – 
28 листопада 
1912 р. 

32  

140  Недіючий опис, складений у 1952 р.    
 

 


