
Архівний відділ Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області 

СПИСОК АРХІВНИХ ФОНДІВ (НЕФОНДОВИХ КОМПЛЕКСІВ), 

в яких виявлено та встановлено фактичну наявність архівної інформації репресивних органів 

за період 1917-1991 роки 

№ з/п Фонди (нефондові комплекси), що містять архівну інформацію репресивних органів 

 Номер, назва фонду, крайні дати 

документів фонду, номер опису 

Характеристика документів (фільтраційні, судово-слідчі, особові 

справи, управлінська документація тощо) 

1 2 3 

1 Ф. № Р-17 

Народний суд 1-ї дільниці 

Чугуївського району. м. Чугуїв, 

Харківської області 

1943-1960 рр. 

Опис № 1, опис № 3. 

Штатний розклад та кошторис видатків 

Місячні статистичні звіти про діяльність суду з розгляду 

кримінальних та цивільних справ 

Місячні звіти про виконання кошторису витрат 

Звіт про виконання кошторису витрат  

 
 

  Квартальні та місячні статистичні звіти з розгляду кримінальних та 

цивільних справ, про роботу судових виконавців 

Книга реєстрації проходження кримінальних справ 

Книга реєстрації проходження цивільних справ 

Рішення суду про встановлення фактів, від яких залежить 

виникнення, зміна чи припинення особистих та майнових прав 

громадян  

Кримінальні справи, що залишені для наукових цілей 

Цивільні справи, що залишені для наукових цілей 

Алфавітний покажчик до кримінальних справ 

Алфавітний покажчик до цивільних справ 



 2 

Вироки суду на засуджених 

Рішення суду про вселення та виселення 

Рішення суду про стягнення аліментів 

 
 

1 2 3 

  Рішення суду загальнопозовного характеру 

Рішення суду про розірвання шлюбу 

Рішення суду про виключення з опису майна  

Рішення суду про трудові спори 

Рішення суду про стягнення штрафів, податків  

та інших сум 

Рішення суду про право користування земельною ділянкою 

Рішення суду про відновлення на роботі та виплату зарплати за 

вимушений прогул 

Ухвали суду 

Ухвали суду про встановлення юридичних фактів 

Ухвали суду про розірвання шлюбу (примирливі) 

Постанови суду про порушення, що переслідуються в 

адміністративному порядку за Наказом Президії Верховної Ради 

Української РСР  

Узагальнення судової практики по окремим категоріям 

кримінальних та цивільних справ 

 
 

1 2 3 

  Реєстраційні картки кримінальних справ 

Реєстраційні картки цивільних справ 

Алфавітний покажчик кримінальних справ 
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Алфавітний покажчик цивільних справ 

Алфавітний покажчик судового виконавця 

Акти перевірки роботи суду 

Акти перевірки роботи суду Харківським обласним судом 

 

2 Ф. № Р-18 

Народний суд 2-ї дільниці 

Чугуївського району, м. Чугуїв, 

Харківської області 

1945-1960 рр. 

Опис № 1 

Статистичні звіти народного суду про розгляд кримінальних і 

цивільних справ 

Штатний розклад народного суду  

та кошторис адміністративно-господарських витрат 

Місячні звіти народного суду  

про виконання кошторису витрат 

Журнал реєстрації проходження кримінальних справ 

Вироки суду на засуджених 

Кримінальні справи 

Журнал реєстрації проходження цивільних справ 

 

1 2 3 

  Рішення суду про вселення та виселення 

Рішення суду про стягнення аліментів на утримання дітей та 

непрацездатних батьків 

Рішення суду загальнопозовного характеру 

Рішення суду про встановлення юридичних фактів 

Рішення суду про виключення  

з опису майна  

Рішення суду про стягнення штрафів, податків та інших сум 

Ухвали суду про розірвання шлюбу (примирливі) 

Ухвали суду по звинуваченню 

Цивільні справи за позовами громадян 
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Реєстраційні картки кримінальних справ 

Реєстраційні картки цивільних справ 

Алфавітний покажчик до кримінальних справ 

Алфавітний покажчик до цивільних справ 

Алфавітний покажчик судового виконавця 
 

1 2 3 

  Огляд про роботу народного суду 

Узагальнення народного суду 

 про судову практику по окремим категоріям кримінальних та 

цивільних справ 

Квартальні статистичні звіти народного суду про роботу судового 

виконавця 

Акти Харківського обласного суду про перевірку роботи 

народного суду 

Акт Харківського облуправління Міністерства юстиції про 

перевірку роботи народного суду 

 

 

 


