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$8. Інструкція гїро обов’язки та права нічних
сторожів.
39. Інструкція про порядок переходу спілок
промислових та промислових кредитних
^ кооперативів (промспілок) на статут про
мислових кредитових союзів.
40. Про зміну статуту 'Пайового Товариства
•Едектрохліб".
41. Інструкція про прикладення постанови
ВУЦВК і РНК УСРР з 21 грудня 1927 р.
«Про пенсійне забезпечення педагогичного
лерсоналу установ соціального виховання
для дефективних дітей*.
42. Інструкція про порядок учинення дізнання 42.
санітарними лікарями.
43. Про скасування постанови „Про двохрічну 43.
давність для призначення соціяльного за
безпечення*.
44. Тимчасові правила, що регулюють склад 44.
І якість продаваних харчових продуктів.
45. Положення про Проектно-Консультаційне 45.
Бюро в справах комунального, шляхового
А житлового будівництва при Народньому
Комісаріаті Внутрішніх Справ УСРР.
46. Інструкція про прикладення деяких артику- І
лів постанови ВУЦВК І РНК УСРР з 18 лю
того 1928 р. .Про пільги Й переваги ко
лишнім червоним партизанам І червоногвардійцяи, а так само військовим службовцям
РСЧА А РСЧФ та їхнім родинам у звязку
в десятиріччям Робітничо-Селянської Чер
гою! Армії*.
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40.
41.
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Инструкция об обязанностях и правах
ночньф сторожей.
Инструкция о порядке перехода союзов
промысловых и промыслово-кредитных ко
оперативов (промсоюзов) на устав промы
словых кредитных союзов.
Об изменении устава Паевого Товарище
ства „Электрохлеб*.
Инструкция по применению постановления
ВУЦИК и СНК УССР от 21 декабря
1927 г. „О пенсионном обеспечении педа
гогического персонала учреждений социаль
ного воспитания для дефективных детей*.
Инструкция о порядке проведения санитар
ными врачами дознания.
Об отмене постановления „О двухлетней
давности для назначения социального обес
печения*.
Временные правила, регулирующие состав и
качество продаваемых пищевых продуктов.
Положение о Проектно-Консультационном
Бюро в области коммунального, дорожного
и жилищного стооительства при Народном
Комиссариате Внутренних Дел УССР.
Инструкция по применению некоторых ста
тей постановления ВУЦИК и СНк УССР
от 18 февраля 1928 г. „О льготах и пре
имуществах бывшим красным партизанам и
красногвардейцам, а также военнослужа
щим РККА и РККФ и их семьям в связи
с десятилетием Рабоче-Крестьянской Крас
ной Армии*.
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(7. О ликвидации районных селянских обществ
Про ліквідацію районових селянських то- V-!
взаимопомощи.
вариств взаємодопомоги.
48. Об изменении таксы оплаты за судебноПро зміну такси оплати за судово-вико
исполнительные действия.
навчі чинності.
49. Об исчислении сроков давности по делаю
Про вираховування реченців давности в пра
о нарушении обязательных постановлений
вах про зламання обов'язкових постанов
и о маловажных правонарушениях.
та про маловажні праволомства.

♦----ПОСТАНОВА НЛРКОМВНУСПРАВ УСРР. ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРНОМВНУДЕЛА УССР.
38. Інструкція про обов'язки та права ніч
них сторожів.

Підстава: арт. арт.210—212 Адмі
ністративного Кодексу УСРР (36. Уз.
УСРР 1927 р., М 63 — 65, арт. 240)
4.
Нічних сторожів, ідо їх згідно з обов'яз
ковими постановам іг оируїгсшх виконавчих
комітетів повніші утримувати домоволодін
ня, заводиться в усіх містах і селищах місь
кого типу для нічної охорони й допомоги* ор
ганам 'МІЛІЦІЇ.
2. Мета, з якою заводиться пішов сторо
жів,—охороняти громадський лад та тишину
вночі, а так само допомагати органам роб.сел. ‘Міліції та охороняти майко.

38. Инструкция об обязанностях и правах
ночных сторожей.

Основание: ст. ст. 210—-212 Адми
нистративного Кодекса УССР (С. Уз,
УССР 1927 г., №> 63—65, ст. 240)
1. Ночные сторожа, коих обязаны на ос
новании обязательных постановлений окруж
ных исполнительных комитетов содержать домовладеігия, вводятся во всех городах и пек
селениях городского типа для ночной охра
ны л содействия органам милиции.
2. Цель, с которой вводятся ночные сторо
жа,—охрана общественного аорядка и тиши
ны в ночное время, а также оказание содей
ствия органам Раб.-кр. милиции и фхрана
имущества.
3. Ночные сторожа обязаны:
3. (Нічні сторожі зобов'язані:
а) охранять па врученной им территории;
а) охороняти на дорученій їм території тетишину и общественный порядок;
шину та громадський лад;
б) следить за целостью врученных им' уч
б) стежити за цілістю доручених їм уста
реждений,
имущества, складов, магазинов и
нов, майна, -склепів, «магазинів та інших схо
других
хранилищ,
находящихся яа территории
вищ, що « па території домоволодінь та під
домовладений
и
предприятий;
приємств;
в) оказывать всемерное содействие мест
всебічно допомагати місцевим органам
|.об,-сел. миаЦї в справі нагляну ладу, до ным органам раб.-кр. милиции в дезе над
держання тишкші. та громадської безпеки; зора за порядком, сохранением ташкны о об
щественной безопасности;
г) исполнять все законные распоряжения
г) виконувати воі законні розпорядження
місцевих органів роб.-сел. міліції та -окре местных органов раб.-кр. милиции и отдедь
мих урядових осіб її, а так само адміністра выг должностных лиц ее, а также и админи
ції по здійсненню обов'язків, що їх -визначе страции по осуществлению обязанностей, ука
занных в настоящей инструкции;
но цією інструкцією;
Я) оказывать содействие органам раб.-хр.
д) допомагати органам -роб.-сел. міліції
затримувати щраводомців, а таз; само само милиции в задержатся правонарушителей, а
стійно затримувати їх, коли це буде также задерживать самостоятельно, если это
будет возможно;
*
можливо;
е)
уведомлять
ближайшего
постового
мили
е) повідомляти найближчого стіжкового мі
ліціонера про псі нещасні випадки та зло ционера о всех несчастных случаях н -престу
чини, що тралились на території домо плениях, происшедших на территория охра
няемых домовладений и предприятий;
володінь та тдуриемстг, які охоропясться;
ж) .в -разі яиникігення та території домо . ж) -в случае возникновения на охраняемой
володінь «ги підприємств, що охороняються, территории домовладений или предприятий по
пожежі, негайно викликати телефоном по жара, немедленно -вызывать по телефону по
жежну команду, а коли нема змоги зпкдпка- жарную команду» в случае невозможности вы
тп «пожежну команду, іпегайио заявити яро це звать «пожарную команду, немедлеапю заявить-
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вайбляшому СТїйКОВОМу міліціонерові, 'ВІД об этом ближайшему постовому милиционеру,
ПОВІДНОМУ двірникові або представникові досоответствующему дворнику или представите
моволодіння, вживати заходів до рятування , лю домовладения, прникмать меры к* спа
майна та додержувати належний норздок
сению имущества н поддерживать надлежа
біля місця пожежі до прибуття міліції;
щий парадов около места 'пожара до прибы
тия милиция;
з) не допускать -на охраняемой территория
з/ не припускати на території, що охоро
крика,
ругани, ссор, драк и насилия, задерняється, крику, .тайки, сварки, бійок та на
сильства, затримувати прзЕОдомців та до дкивать правонарушителей и доставлять их
ставляти їх стійковаму мілщіонерові або до постовому милиционеру или в ближайший
найближчого району міліції;
район милиции;
і) доставляв до'району міліції приблудну и) доставлять в район милиции пригуль
худобу;
ный енот;
к) доставляти стійковому міліціонерові ді
к) доставлять постовому милиционеру за
тей, що заблудили;
блудившихся детей;
л) оказывать посильную помощь потерпев
л) посильно допомагати пошкбдоваппм за
пещаснпх вниадків, а за потрібних випадків шим при несчастных случаях, а в необходиных случаях вызывать карету скорой помо
викликати карету швидкої допомоги;
щи;
м) негайно повідомляти особово або через
м) немедленно уведомлять лячно или че
стіШмвого шлащонера відповідний .район мі рез постового милиционера соответствующий
ліції про всі випадки самогубств, вбивств та район милиции о всех случаях самоубийств,
нагло вмерлих, вживати заходів, щоб їх тру убийств и скоропостижно умерших, прини
їш до прибуття міліції залишались * в тю? мать меры, чтобы их трупы до прибытия МИ
самім стані, в якому їх було знайдено;
ЛИЦИН оставались в том самом положении, в
котором их было найдено;
я) за дорученням стійкових міліціонерів
н) по поручению постовых милиционеров и
та інших урядових осіб міліції доставляти других должностных лиц милиция доставлять
до району міліції затриманих та п’яних;
в .район милиции задержанных и пьяных;
П р и м е ч а н и е . Ночные сторожа
У в а г а . Нічні сторожі доставляють до
доставляют в район милиции задержанных
району міліції затриманих за тих випад- '
в том случае, если на это яе требуется во
ків, коли на це не треб^ озброєного кон
оруженного конвоя;
вою.
•
о) за тих випадків, коли за розпоряджен о) в тех случаях, когда по распоряжению
ням міліції нічний сторож відлучається зі милиции ночной сторож отлучается со свое
своєї стійки, охорону володінь, підприємств го поста, охрана владений, предприятий и
та майна, що він охороняв, покладається па имущества возлагается на соседних ночных
сусідніх кших сторожів.
сторожей.
4. При исполнении служебных обязанно
4. Виконуючи службові обов’язки, нічні
сторожі повинні мати свисток та значок, стей яочлые сторожа обязаны иметь свисток
и значок установчії ного образца.
встановленого зразку.
5. Ночные сторона при исполнении своих
5. Нічні сторожі, виконуючи свої службові
служебных обязанностей обязаны:
обов’язки, зобов’язані:
а) т время дввурств йе лить, йе петь и
а) підчас чергування не свати, не співати
і нічим не відтягатися від нагляду, громадсь ничем не огатежться от надзора за обще
кого ладу та від охорони дорученого майна; ственным порядкам и охраной врученного
имущества;
б) не бросать своего поста до окончания
б) не докидати своєї стійки до закгачшш
черга, а в разі захоруз&ння на стійці, про це дежурства, а в случае болезни на посту об
повідомляти сті&сового міліціонера та су этом уведомить постового милиционера и со
седней) потного сторожа;
сіднього пічного сторожа;
в) при вступлении па дежурство, где
в) вступаючи на чергу, де є магазини,
склепи та інші сховища, замкнені запорами, имеются магазины, склады и другие хра
замками з пломбами та печатками, нічні сто нилища, закрываемые запорами, замками с
пломбами и печатями, ночные сторожа охрарожі їх оглядають і за черга накладають за
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шьют их в во время дежурства наблю
дают за из целостью и исправностью, уве
домляя администрацию домовладений или
предприятий н постового милиционера о
всех повреждениях в преступлениях, воз
никших за ночь;
г) за зацрозн володієш, тдцопємсгішу чи
г) ори угрозе охраняемому владению, пред*
майну, що охороняється, вживати всіх ваг приятию или имуществу принимать все над
лежких заходів до залобтіення, а коли де лежащие меры к предупреждению и в случае
яеможна зробити своїми силами, звертатись * невозможности сделать это своими силами об
за доиомошо до сусідніх сторожів та отій- ращаться за помощью, посредством свистка,
нового міліціонера, сигналізуюча свистком;
к соседним сторожам в постовому милицио
неру;
Я) паправлятп стійковому мітіціоперові
д) направлять постовому милиционеру или
або в найближчий район міліції запідозрю в ближайший район мллшщи подозреваемых
ваних осіб, що виносить будь-які вузли та лиц, выносящих какие-либо узлы л другое
інше майно;
имущество;
е) наглядати, щоб в стінах помешкання
е) наблюдать за тем, чтобы в стенах охра
домоволодінь та підприємств, що охороняють няемых помещений домовладений и пред
ся, не було проломів, підкопів та інших по приятий пе было проломов, подкопов и дру
шкоджень, що утворені з метою скоєння зло гих повреждений, сделанных с целью совер
чину;
шения преступлений;
{
ж) охороняючи гроціеві сховища, склепи,
ж) при охране ими денежных храпнлищ,
магазини та інше, де для проходу встановле складов, магазинов и т. о., куда для входа
но певний пропуск, вопи зобов'язані допус установлен определенный пропуск, обязаны
кати до охоронюваних помешкань лише тих допускать в охраняемые ими помещения лишь
осіб, що мають па не право.
тех лиц, которые имеют на ото право.
6. Інструктують нічних сторожів в адміні
6. Инструктирование почных сторожей по
стративній галузі органи міліції на спеці административной линии проводят органы
альних зборах нічних сторожів.
милиции на специальных собраниях ночных
*
7. Нічних сторожів утримується коштом сторожей.
7.
Ночные
сторожа содержатся за счет до
домоволодінь чя підприємств і волн викону мовладений или
предприятий и исполняют
ють їх розпорядження, з ти», що розмір распоряжения последних,
при этом денежное
грошевого утримання нічних сторожів не содержание ночных сторожей
не может бытьможе бути меншим за встановлений мінімум меньше установленного минимума
зарплаты.
зарплати.
8.
Когда
ночные
сторожа
не
исполняют
8. Коли пічні сторожі не викопують розпо
ряджень домоуправлінь чи підприємств по распоряжений домоуправлений или предприя
охороні доручевнх їм сховищ, то вони відпо тий по охране врученных им хранилищ, тэ
відають на загальних підставах перед тими они яесут ответственность на общих основа
домоуправліннями, чи підприємствами, в ниях перед теми домоуправлениями или
предприятиями, в цедевин которых они на
чийому віданні вони є.
ходятся.
9. Когда потные сторожа не исполняют
9. Колп вічні сторожі не виконують
обязанностей
по охране существенного поряд
обов'язків по охороні громадського ладу та
опокою, то вони відповідають па загальних ка и спокойствия, то они несут ответствен
підставах, як за невиконання розпоряджень ность, на общих основаниях, как за неиспол
нение распоряжений органов раб.-кр. ми
органів роб.-сел. міліції.
4
лиции.
10. Органам раб.-кр. милиция предостав
10. Органах роб.-сел. міліції надається
право за нездатаостн нічного сторожа пору ляется право па случай непригодности ноч
шувати перед відповідними домоуправління ного сторожа возбуждать перед соответст
ми чи шдприекствавд питання про звільнен вующими домоуправлениями или предприя
ня його. В данім разі домоуправління звіль- тиями вопрос об увольнении такого. Уволь-

їх цілістю та справністю, швідомлаочн ад
міністрацію домоволодінь або підприємств
та стійкового «ігіціоноіра про всі жадходжешія та злочшш, що віпшкія за кія;

яяють вічних сторожів за правилами звіїь- *
денна робітників з причин нездатносте до
праці <п. <в> арт. 47 Кодексу Законів про
Працю УСРР).
' 11. Приймаючи на службу чи звільнюючи
8 леї шчаих сторожів, домоуправління, під
приємства та приватні особи ловил ні проти*
го* двох день повідомляти про це міський
район роб.-сел. міліції, а за відсутпостп
його—місьвз чи округові управління роб.-сел.
міліції, що' має право відведу нічних сторо
жів протягом 4 день після повідомлення. Не
одержання відводу протягом зазначеного ре
ченця вважається за згоду міліції на зали
шення нічного сторожа -на службі. Двохденппй і чотпрьохденний речепець встановле
но з метою, щоб у разі відводу з боку мілі
ції нічного сторожа можна було звільнити
протягом іспитового реченця.
їй. Норму охорони для пічних сторожів
встановлюється відповідно до кількости
дорослої людиостн, що мешкає в домо
володіннях чи підприємствах, що охоро
няються з тіи, що т одного нічного сто
рожа повинно бути найбільш 300 осіб до
рослої людности.
У в а г а . Цю норму можна за місцеви
ми умовами збільшувати і зменшувати за
згодою працедавця з місцевими відділка
ми^ профспілки комунальних робітшків.
13. Для нічних сторожів встановлюється
семигодинний робітний день. В домоволо
діннях, де сторожі чергують протягом цілої
доби, або де воші виконують обов’язки про
тягом 8-годидного робітного дня, домоуправ
ління зобов'язані платити пічним сторожам
за позачерговий час, за правилами Кодексу
Законів про Працю УСРР.
У в а г а . Праця нічних сторожів прова
дяться в 10 годен вечора до 5 годин ран
ку, а в разі 8-мдгодпнного робітного дня
-г* 10 год. вечера до 6 г. раяку.
14. 8-хїїгоднпппй робітний день для віч
них сторожів можна встановити за згодою
спілки комунальних робітників з адагжістр-ацією домоволодіння.
15. виконуючи свої службові обов’язки,
нічні сторожі повинні бути одягнені відпо
відно до пори року о спецодязі за нормами,
що їх встановлено загальним порядком та
матп при собі.
«г

нение в этом случае домоуправлениями ноч
ных сторожей производится согласно правил
увольнения работников как за неспособ
ность к работе (п. «в» ст. 47 Кодекса За
конов о Труде УССР).
11. При приеме на службу или увольне
нии со службы ночных огорожей домоуправ
ления, предприятия и частные лица обяза
ны в 2-дпевныЙ уведомлять об этом го
родской район рао.-кр. милиции, а за отсут
ствием его—городское дли окружное управ
ление раб.-кр. милиции, которые имеют пра
во отвода ночных сторожей в течение 4-х
дней после уведомления. Неполучение отво
да вгеченне указанного срока считается со
гласном мнлицин на оставление ночного сто
рожа на службе. Двухдневный и четырех
дневный срок установлен для того, чтобы,
в случае отвода со стороны милиции ночного
сторожа, его можно было уволить в течение
срока для испытания.
12. Норма охраны -выработки для ночных
сторожей устанавливается соответственно ко
личеству взрослого населення, проживающе
го в охраняемых домовладениях плп пред
приятиях, с тем, что на одного ночного
сторожа должно быть не более 300 лиц
взрослого населения.
П р и м е ч а н и е . Згу норму по мест
ным условиям можно увеличивать п
• уменьшать по согласию работодателя с
местпымп отделениями профсоюза ком■ купальных работников.
13. Для ночных сторожей устанавливается
семичасовой рабочий день. В домовладениях,
где огорожа дежурят втечеппе суток пли где
ошг исполняют ооязаиноста в точение 8чммчасозого рабочего дня, домоуправления обя
заны оплачивать ночным сторожам сверх
урочный час, согласно Кодекса законов о
Труде УССР.
П р и м е ч а н и е . Работа ночных сто
рожей производится с 10-ти часов вечера
до 5-тп часов утра, а в случае 8-мичасоэого рабочего дня — с 10-ти часов вечера
до 6-ти часов утра.
14. 8-яичасовой рабочий день для ночных
сторожей можно устанавливать с согласия
ч союза коммунальных работников с админи
страцией домовладения.
15. При исполнении своих служебных обя
занностей ночные сторожа обязаны быть
одеты в спецодежду соответственно времени
года по установленным общим порядком нор
мам и иметь при себе:

а) на шанці прикріплений знак (биту)
а) на шапке првкреалеваый заак (бляху)
встановленого від НКВС для нічних сторожів установленного Ш8ВД дія ночных стороже!
зразку;
образца;
б) свисток, олавець і патр.
б) свеете*, єаращаш і бумагу.
16. Перечисленные в ст. 15 предметы при
10. Перелічеш в аірт. 15 речі набугаяьобретаются за счет домовладений ш пред
сл коштом ;юмовхюдть або підприємств.
приятий.
17. Проверку, сак веяные сторожа испол17. Перевірку, як гота сторожі викопують
озої обов'язки, крім адміністрації й власні- ляют свои обязанности, кроме адепвеггрздп
кав домоволодінь або підприємств, що охоро я владельцев охраняемых домовладевдВ ыя
предприятий, провэеодят:
няються, провадять:
а) пачальввкп окружных я городских уп
а) начальники окрутовлс та омських уцзаяліиь роб.-сел. міліції, їх помічннкп та іпші равлений раб.-кр. милиции. ях помощни
ки і другие уаол помоченные на эго лица,
на не уповповажепі особа;
б) начальники соответствующих районов
б) иачалышкп відповідних районів роб.Раб.-Кр.
Милицин, ях помощники, дежурные
сел. міліції, їх помічники, чергові по району
□о району л другие уполномоченные ими лица:
та інші уповноважені від них особи;
в) участковые райиадзиратели и постовые
в) районові райпагсвт'гі та сттйкові хііішопори за територшьикм розташуванням милиционеры по территориальному располо
домоволодінь, підприємств та майна, шо їх жению охраняемых лочвыми сторожами домо
владений, предприятий и имущества. '
охороняють пічні сторожі.
18. Действия настоящий инструкция рас18. Читгість щєі інструкції поширюєть
ілространяогггя
и на -ночных домашних сто
ся і па шічшгс домових сторожів, .що їх уірзгмується не па підставі обов'язкових поста рожей, которые содержатся не <на основании
обязательных состаткшедпгй исполкомов.
нов виконкомів. .
Харків, 28 лютого 1928 р.

Харьков, 28 февраля 1928 г.

Т. в. о. Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УСРР І. Якимопн

Вр. неп. об. Народа. Комиссара Впутрсп:
Дел УССР И. Адамович.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВКООПЕРКОМА ПРИ
ПОСТАНОВА ГОЛ08КООПЕРКОМУ ІТИ РНХ
СНК УССР.
УСРР.
39. Інструкція про порядок переходу СПІЛОК ). Инструкция о перш» іярвхола евюзов
юмысяовых и промысаоео-кредитных кмпромислових та громислооих кредитових ко
ретивое (лромсоюзое) на устав промыоператив» (громепмон) на статут примиеловых додатных союзов.
' слових кредитових союзів.

1. Спілки яромпелоннх та промислових юре-1. Союзы промысловых я промысловоюдогвых кооперативов (Промсоювы) кодитовях кооперативів (Промсшлкп) можуть
переходити на затверджені Головкооперкомом т переходять на утвержденные Главкоо■ршмом уставы промысловых кредитных
статута промислових вредатових союзів на
•юзов на основании постановления ЦИК и
підставі постанови ЦБК і РНК Союзу РСР
НК Союза ОСР от 18-го января 1927 год*
з 18-то січня 1927 року «Положения про
Ъложоние о кооперативно» -кредите»
кооперативний кредит» (Зо. Зак. СРСР
’обр. Зак. СССР 1927 г., X: 4, гтр. 44).
1927 р., Ха 4, арт. 44) лише при умові,
шь при ус»ети, кеш йх состояние и
колл їх стан та стан їх члеию відповідають
— —
—-------- л«л11,1м л 1лтт іґип н и
тагам вимогам:
ребоваввах:
а) промсоюз на день перехода на устав
а) промспілка па день переходу на статут
роохкреднтсоюза
должен быть вполне реипромкредптсоюзу повинна бута цілком рен
'Аіттн
вдтгтоаюсобяым
я платеже
табельна, кредитоспроможна та платі жоевроспособным;
можня;
б) операция союза за последнее полугодие
б) операції спілка за останнє півріччя по
збуту Й постачанню повинні бути найменш по сбыту я сиабзюїто должны быть яе ме-

неє как ва 75% натравлены исключитель
но па обслуживание єго членов (артелей и
товариществ);
в) паевые взносы членов низовых коо
в) пайові внески членів ііизових коопе
ративів, об'єднаних спілкою, повинні бути перативов, об’одтшенных союзом, должны
стапелі найменше «на 76% та пайові быть оплачены де меньше как да 75% и
внески самих кооперативів до опалки—(най 'паевые, взносы самих кооперативов в союз
менше на $0% в порівпенні ^ тим, що з —не меньше как на 80% по сравнению с
тем, что с них причитается по уставу со
них належить за статутом спілки;
юза.
П р и м е ч а н и е . ’ Когда кооператив со
У в а г а . Коли кооператив € член промстоит членом промсоюза в течение мень
спілки протягом менше року, то % норма
ше года, то % норма этого пункта отно
цього пакту відносно плесків до промспілсительно взносов в промсоюз па него не
кн на нього не поширюється;
распространяется;
>
г) район деятельности промкредптсоюза
г) район діяльности промкредптсоюзу не
не может быть меньше чем на округ;
може бути менш иіж на округу;
д) служебный аппарат союза * (особенно
д) службовий апарат союзу (надто ін
структорський та бухгалтерський) повинен инструкторский и бухгалтерский) должен
цілковито відповідати вимогам обслуговуван вполне отвечать требованиям обслуживания
кредитной деятельности союза.
ня ‘кредитової дгядьпостп союзу.
2. Впредь до разрешения вопроса б пере
2. Наперед аж до розв'язали справи з
переходом лромспілки на статут промкредит- ходе промсоюза на статут згромкредитсоюза
союоу Вукопронгсреіитсоюз повинен ВЧИІПГШВукоагромкоедитсЛоз должен произвести ре
ревізію для детального та повного вияснсп- визию для детального н полного выяснения
ня фінансового стану промшілкп та окремо финансового положения тгромсоюза к в част
рахуіпав -її балансу* а саме: по активу— ности счетов его баланса, а именно, *»о ак
ввяошгпя безнадійних бортів, перевірка та тиву—выяснение безнадежных ДОЛЧъ^ ТООетзпачения певної вартостн майна, краму, верка и определение ладной стоимости им,
рептабсльностп підприємств та їх матеріяль- яцества, товаров, рентабельности производ
ного й фінансового стану й взагалі висвіт ства, а также их материального и финансо
состояния н вообще выяснения сумм
лення сум нереальних статів активу, що їх вого
нереальных
статей актива, подлежащих*
треба списати на втрати або з капіталів, списанию в убыток
или с капиталов, по па
по паопву—виявлення дійсної заборгова сиву—выявления действительной
задол
носте промсігілки та дійсної суми її власних женности промсоюза и действительной
сум
кошів. В паслідок такої перевірки повинно мы его собственных средств. В результате
бути складено реальний баланс, що Його мож такой проверки должен быть составлен ре
на лпокласти в основу промкрвдитсоюзу.
альный бадане, который можно положить в
основу промкредптсоюза.
3. Баланс, що належить до передачі пром3. Баланс, подлежащий передаче промкредптсоюуу, повинен бути перебудований креднтсокву, должен быть перестроен со
відповідно до вимог законів, що стосуються гласно с требованиями законов, относящих
до кредитоЕо-ксопе])ати!Внпх організацій.
ся к кре^ятяо-кооае^шш/ш организа
циям.
Для провадженії"» операцій: торговельноДля ведення щтво-лоеръщичшюй, сбы
посеред шщької, збутової та ' виробничої, - товой я производственной операции дромяромкреднтсоюз помнен мате СПЄЦІЯсіЬНІІЙкредитсоюз даїжен иметь специальный ка
капітал згідпо з вимогами арт. ІЗ* та 14 питал, согласно с требованиями ст.ст. 13 и 14
‘Положення про кооперативний кредиту з «Положения о кооперативном кредите», при
тим, що заборгованість по тих операціях чем задолженность по этим операциям не
не може перевищувані цей капітал більш ніж может превышать этот капитал больше чем
в 10 раз.
в 10 раз.
4. Для здійснення переходу промепілкя на 4. Для осуществления перехода лромсою•статут промкредптсоюзу* повинно бути на за на устав промкредетсоюза должны быть
перед ухвалою постанови: а) зборів улов предварительно вынесены постановления:

ва 75% повернені виключно па обслугову^ ваши її членів (артілей та товариств);

во важених промспши про перещ ла ста
тут промкредатсоюзу, про передачу активу
1. пасиву та про перебраная промісреднтсоюсом ла себе «всіх зобов'язань прсшіоділка; б)
загальних зборів більшости товариств та ар
тілей—членів профспілки про вступ їх члепами до промкреднтсоюзу та взяття ними на
себе відпевідальпостя ® справах союзу за
його статутом {санкції).
5. Промкродптсоюз, зорганізований з
профспілки, повинен провадити кредитові,
посередницькі та інші операції відповідно до
вимог статуту кроднтсоюзу.
6. Промкредитсоюз включається до плаву
кредитування відповідної кредитової устано
ви (Держбанк, Українбанк) па ближчай
квартал по реєстрації його статуту і з умо
вою вчасного подання ним свого оператив
ного плану діяльносте.
' 7. Як профспілка перейде ва статут пром
кредптсоюз у, тоці промкредитсоюз зберігав
всі взаємшш, що були у 'Цромсоюза з Вукопромкредптсоюоом.
Харків. 2 березня 1928 р.

а) собрания уошомочепных прсмооюэа о
переходе ва устав сромкредитсоюза, о пе
редаче актива и пассива, а также о приня-#
тин промкрецитсоюэох на себя всех обяза
тельств профсоюза; 6) общих собраний боль
шинства товариществ и артелей—членов
промооюза о вступлении их членами в проикредитсоюз к принятой ямн ва себя ответ
ственности по делах союза по его уставу,
(сапкцвй).
5. Промкредятооюз, организованный из
промсоюза, должен производить кредитные,
посреднические, а также и другие операция
согласно требованиях устава* кредятсоюза.
6. Проикредвтсоюз «включается в план
кредитования соответствующего кредитного
учреждения (Госбанк, Унраннбанк) ш бли
жайший квартал после регистрации его ус
тава п при условии своевременной подачи
них-своего оперативного плана деятельно
сти.
7. После перехода промсоюза на устав
лромвредитсоюза, промкредитсоюз ‘'сохроня
ет все взаимоотношения, которые были у
промсоюза с Вукопромкредитсоюзом.
Харьков. 2 марта 192$ р.

Голова Головкоопервому при РНК УСРР
Аціуп-Ілзен.

Затверджено НКТ УСРР
8 березня 1928 р.

' Председатель Главкоаперкома ігри С5К
УССР Ашуп-Ильзен.
Утверждено НКТ УСРР

8 марта 1928 IV

40. Об изменении устава Паевого Товарище
40. Про зміну статуту Пайового Товариства
ства «Электрохлеб».
«Електрохліб».

На зміну статуту Пайового Товариства ви
пікання хліба механічним засобом «Блоктрохліб», що його затверджено від УЕН 17 ли
стопада 1924 року (36. Уз. УСРР 1925 р.,
вздд. ІІ, їй 21, арт. 62), § 1 згаданого ста
туту ухвалено в такій редакції:
•<§ 1. Для обслуговування державних орга
нів та кооперативних організацій в будуван
ні механічних хлібних заводів, підприємств
для перероблення та переховування продук
тів харчування, та торговельних приміщень,
засновується Пайове Будівігиче Товариство
капітальних торговельних сЛаруд «Електро
хліб».
Увагу 1 до § 1 статуту залишено без
змін.
Увагу 2 до § 1 виключено.
§ 2 згаданого статуту утишено в такій
редакції:

По изменение устава Паевого Товарище
ства по выпечке хлеба механическим спосо
бом «Элоктрохлеб», утвержцеввого УЭС'ом
от 17-го ноября 1924 года (С. У. УССР
1925 г., от*. П, У* 21, ст. 62), § 1 упомяну
того устава принят в следующей редакции:
<§ 1. С целью обслужкваиня государствен
ных органов и кооперативных организа
ций по обслуживанию механических хлеб
ных заводов, предприятий для переработка
и хранения продуктов питания и торговых
помещений, учреждается Паевое Строитель
ное Товарищество капитальных торговых
сооружений «Электрохлеб».
Примечание 1-е в § 1-му устава остав
лено без изменений.
Примечание 2-е к § 1-му исыючопо.
§ 2 упомянутого устава принят -в сле
дующей редакции:

«§ 2. Для осуществления указанной в § і
цели, Т-ву предоставляется право:
а) сооружения и оборудования механиче
ских хлебных заводов;
б) сооружения я оборудования атредаряятий по переработке и хранению продуктов
питания преимущественно механическими
аюсобамя;
в) сооружения и оборудования торговых
в) будувати та устатковувати торговельні
прнміщеппя, елеватори, склепи, овоче-схо- помещений, элеваторов, складов, оинце-храшглнщ, магазинов а пр.;
вища, краашиЦ та інш.;
г) производства оборудования, необхедн-'
г) виробляти устаткування, що потрібне
мото
для указанных в п. п. < а > — « в * пред
Ля згаданого в <п. л. -«а»—<в> івдривмсяв
приятий
и сооружений;
та агару*;
д) шстр\тпуватн роботу споруджених
д) инструктирования .работы сооруженхлібних заводів, що передані в ештлоатащію ных хлебных заводов, пеоедаяяых в эксплоакооперативним організаціям;
таппю кооперативным организациям;
о) виявляти ініціативу в будуванні нових е) проявления инициативы по сооруже
хлібних механічних заводів;
нию новых хлебных механически* заводов;
ж) провадити всілякі операції, то звод
ж) (производства всевозможных операций,
ні зі здійсненням покладених на Т-во зав связанных с осуществлением возложенных
дань».
к» Т-во задач».
<§ 2. Для здійснення зазначеної в § 1 ме
ти Т-во мав право:
а) бувати та устатковувати механічні
хлібні заводи;
б) будувати та уттаовуватп підприєм
ства для переробітку та схову продуктів хар
чування переважно механічними способами;

« І і ’ к БЕСА
І І УССР.
ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗАБЕЗУ УСРР.ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАР*
41. Інструкція про викладення постанови41. Инструкция по применению постановле
ВУЦВК і РНК УСРР з 21 грудня 1927 р. ния ВУЦИК и СИК УССР от 21 декабри
«Про пенсійне забезпечення педагогичного1927 г. «О пенсионном обеспечении педаго
персоналу установ соціялного виховання гического персонала убеждений социаль
ного воспитания для дефективных детей».
для дефективних дітей».

Основание: ст. ІІ постановления
Підстава: артикул ІІ постанови
ВУЦВКу й РИК УСРР з 21 грудня ВУЦИК а и СИК УССР от 21 дека
1927 р. „Про пенсійне забезпечення бря 1927 г. „О пенсионном обеспече
педагогичного персоналу установ соці-нии педагогического персонала учреж
яльного виховання для дефективних дений социального воспитания для
дітей* (36. Уз. УСРР 1927 р., № 66 дефективных детейм (Собр. Уз. УССР
1927 г., М$ 66у ст. 256)
арт. 256).
1 Особа, що бажає одержати пенсію на
1. Лицо, желающее получить пенсию на
підставі постанови ВУ'ЦІЖ'у й РИК УСРР з основании постановления ВУЦИК’а и СНК
21 грудня 1927 р. «Ліро пенсійне забезпе УССР от 21 декабря 1927 г. «О лонсвоюгам
чення педагогичного персоналу установ соці обеспечении педагогического персонала уч
ального виховання для дефективних дітей». реждений социального воспитания для (де
(36. Уз. УСРР 1927 р., № 66, арт. 256), фективных детей» (С. У. УССР 1927 г.,
подає про те заяву: в районі—до інспекто У* 66, ст. 256), «дает о ток за шлепке:
ра соціального забезпечення райвиконкому, в районе — инспектору социального обес
а в «фуговому місті—до онріжшсгурн соц печения райисполкома, в окружном городе—
в окркнешктуру сообеса с приложением сле
забезу, додаяіти такі докумояги:
дующих документов:
а) довідку від надежного оргаяу Нарком- . а) справки от подлежащего органа Наросвіта про стаж служби заявника на штат- кокпроса о стаже службы заявителя на
пій посаді в установах соціального вихован штатной должности в учреждениях социальня для дефектчгшшх дітей, або про стаж ро- пого воспитания для дефэктиввых детей или

боти в групах розумово-відсталих ігри шко о стаже работы в группах умственно-отста
лах для нормальних дітей, а так само про лых при нгкозах для дюрмальиых детей, а
те, чи продовжує заявник службу в зазна также о том, продолжает ли заявитель служ
бу в указанных учреждениях тя он ее
чених установах чи зад залишив її;
оставил;
б) справки от органа соцстраха о том.
б) довідку органу соцстраху про те,
что
заявитель иеиснн от соцстраха не по
то заявник пенсії нід соцстраху не одер
лучает,
а в случав, если пенсию получает,
жує. а якщо пенсію одержує, про |хшір її:
о размере ее:
в) справки от домоуправления, милиции,
в) довідку від домоупракгіння, міліції, міс
костного
совета, райисполкома или от ялото
цевої ради, раіквинсигкочу або від іншого на
подлежащего
органа об имущественном по
лежного орган}’ про майновий стан заявни
ложении
заявителя,
а в случае, если заяви
ка, а якщо заявник перебуває на службі, та тель состоит на службе,
в справки с
кож і довідку з місця служби заявника про моста службы заявите.] ятакже
о.
размере
сжем.у
щомісячний розмір його заробітку;
сячпого заработка его;
г) справки от подлежащего органа Нарг) довідку від належного орган)' Наркомка\гпроса
о размере оклада для соответст
освіти про розмір платні для відповідної
штатної «осади, яку обіймав за останній час вующей штатной должности, которую зани
заявник в установах соціального виховання мал в последнее время заявитель в учреж
для дефективних дітей або в трутах розу дениях социального воспитания для дефек
тивных детей или в грушах умствЬиномово-відсталих дітей;
отсталых детей;
д) справки о том, ког,ш заявитель прокд) Довідку про те, коли заявник пршікеип
(ратпл
работу по найму п о размере заработ
пращо в наймах та про розмір зараштп
ной платы за последний до прекращения
за останній до припинення праці рік;
работы год;
е) при подачі- заявления о назначении
є) за подання заяви про призначення пен
сії на підставі того, що заявник прослужив пепсин па том основании, что заявитель
найменш 10 років на штатній посаді в уста прослужи не менее 10-тп лег па штат
новах соціального виховання для дефектив ной должности в учреждениях социального
них датой або в трупах розумово- відсталих воспитания для дефективных-детой или в
дітей ! дійшов 65-тн років, крім переліче группах умственно • отсталых детей и до
них у п.п. «а», <б>, < в > , <г>, «д> нього стиг 65 лет, кроме документов, перечислен
ных в п. я. «а», «б>, < в > , <г», <д» настоя
артикулу документів. також додавши і сві щей
статьи, также с приложением удосто
доцтво ЗАіІХГу або інших належних органів верения
ЗАГСа или иных подлежащих
про вік залишки.
органов о возрасте заявителя.
П р и м е ч а н и е 1. В справке, пре
У в а г а 1. У довідці, що її передбачено
дусмотренной п. <т» настоящей статьи,
п. <г» цього артикулу, має бути зазпачодолжна быть обозначена плата, получа
• но платню, яку одержує заявиш; за по
емая заявителем во время подачи заяв.гедання заяш про видачу пенсії, лядо за
иия о выдаче пепсин, я случае если зая
явят; продовжує службу* в установах для
витель продолжает служоу в учреждедефективних дітей, або розмір платні, що
>гнях для дефективных детей, Али размер
існує зараз для тої посади, яку раніш
платы, сущосгпукдай в настоящее вре
обіймав заявник, якщо юя залишив служ
мя
для той должности, какую ранее эаияУ
бу в зазначених установах.
мал заяшпчмь. в случае если он оставил
службу в указанных учреждениях.
У в а г а 2. Довідку, що її зазначено п
П р и м е ч а н и е 2. Справку’, указан
п. «г» цього артикулу, особа, що їй ігриную в о. <г> настоящей стать», лицо,
зпачено пенсію за постановою ВУЦВК’у й
которому назиалева пенсия в порядке по*
РНК УСЕРР з її вруцня 1927 року, по
тновлеиня ВУДйК’а и (Ж УОСР «гг
винна щорічно поновляти й подавати до
21 декабря 1927 г., обязано ежегодновідаю від неї окріпспектуря соцзабезу або
обновлять я представлять в соответству-

до інспектора соціялького забезпечення
райвиконкому, за належністю.

кщую окричгспектуру сообеса я.тп инспек
тору социального обеспечения райиспол
кома, по принадлежности.
2. Для залічення до реченця стажу шкіль
2. Для зачета в срок стажа школьной
ної служби перерв служби за випадків, за службы перерывов в службе в случаях, ука
значених в арт. '5 постанови ВУЦВК’у й занных в ст. 5 постановления ВУЦИК’а я
РНК УСРР з 21 Грузія 1927 (року, заявник (Ж УССР от 21 декабря 1927 года, заяви
тель должен представить следующие доку
повинен «издтн такі докумеіггя;
менты:
а) в случае пребывания в радах Красной
а) в разі перебування в лавах Червоної
Армии
— удостоверение подлежащего воен
Армії—свідоцтво належної військової уста
нови про час перебування заявника в лавах ного учреждения о времени іфебьівання зая
вителя в радах Красной Армии;
Червоної Армії;
б) за наукових відряджень—довідесу від на б) яря научных командировках — справ
лежного орган}1 Наркомосвіти про час перебу* ку от подлежащего органа Наркомпроса о
вання заявника в наукових відраджеюіях;
времени пребывания заявителя в научных
командировках;
в) в разі перебування на виборних поса
в) в случае пребывания на выборных дол
дах—довідку від належного радянського ор жностях — справку от подлежащего совет
гану або професійної організації про час ского органа или профессновальной органи
зация о времени пребывания заявителя на
перебування заявника на цих -посадах;
этих должностях;
г) в случае отбивания наказания за по
г) в разі відбування карн за політичні
злочини в дореволюційний час—належпу литические преступления з дореволюцион
довідку про факт і довгочасність відбуван ный период —1 надлежащую справку о фак
те п продолжительности отбывания указання зазначеної кари.
\ ного наказания.
3. Члени родия осіб, зазначених у арт. 1
3. Члены семей лиц, указанных в ст.
постанови 'ВУЦВК’у Й Р Н К УСРР з 21 грац 1 постановления ВУЦИК'а и СНК УССР от
ия 1927 року, яшо вони мають за арт. 6 21 декабря 1927 г., в случае если онп
тіеї-ж постанови право на пенсію, до своїх имеют согласно ст. 6-й того же постановле
заяв про призначення пенсії додають такі ния право па пенсию, к заявлениям, своим
о назначении пенена прилагают следую
. чкумента:
щие документы:
а) евцоцтво ЗАГС’у про смерть годуваль
а) 'Удостоверение ЗАГСа о смерти кор
ника, а також про те,- що заявник е дійсно мильца, а также о том, что заявитель дейчлен родини вмерлого;
стаительво является членом оемьк умер
шего;
б) довідку цро склад родини заявника- й
б) оправку о составе семьи заявителя к
вік її членів;
возрасте ее членов;
з) довідки, зазначені в п. п. <б>, <в»
-в) справки, указанные в п. п. <б>, <в>
арт. 1 цієї інструкції;
ст. 1 настоящей инструкции;
г) докумеаги, що її зазначено в п. я. < а > , , г)
документы, ухазашшс в п. п. « а > ,
< г » , <д* арт. 1 цієї шсгрукщї, в тому разі, < г > , <д> ст. 1 настоящей инструкция, в
коли вмерлий гсоувааышк пенсію за поста том случае, асан умерший кормилец пен
новою ВУЦВК'у й РШ УСРР з 21 грудня сию в лорадке постановления ВУЦНКа н
1927 року де одержував, а також докумен СНК УССР от 21 декабря 1927 г. не полу 
та, передбачені п. <е» арт. 1 та арт. 2 чал, а также документы, цредувмотрлыше
цієї інструкції, якщо треба буде встановити п. <е> ст. 1 н ст. 2 настоящей инструк
ции, в случае если необходимо будет устано
обставанії, що в нях зазначені.
вить обстоятельства, указанные в них.
4. У разі смерте осіб, зазігачених в арт. 1
4. В случае смерти лвд, указанных в ст.
постанови ВУЦВІРу й РНН УСРР з 21 груд 1-й постановления ВУЦИК’а я СНК УССР
ня 1927 рові*, право на пенсію набувають
от. 21 декабря 1927 г., право на пенсию

такі одіта їхніх родин, що перебували на
утримаїпгі вмерлих і що не мають достат
ніх засобів до життя:
а) діти, брати й сестри, що йе мають 16
років, а так само ті о шх, що втратили
працездатність до досягнення 16 років;
б) непрацездатні батьки й дружина вмер
лого;
в) дружина, хоч і працездатна, але коли
вона мас при собі дітей, що пе мають 8 ро
ків.
У в а г а . Повторюй шлюб дружиш
вмерлого (п.п. «б>, «в> цього артикулу)
позбавляє цю дружину орава на пенсію
за постановою ВУЦШГу п РНК УОРР з
21 грудня 1927 року.
5. За непрацездатних, за п. п. < а > , « б »
арт. 4 цієї інструкції й арт. 4 постанови
НУЦВК'у й РЇЇК УОРР з 21 грудня 1927 ро
ку, вважається тих осіб, що їх медично-екс
пертна комісія віднесла до одної з перших
трьох груп іивалідностн, встановлених арт. 2
постанови БУЦВК’у з 13 нереста 1922 реку
«Про соціальне забезпечення військових ін
валідів й родин військових службовців в ра
зі їх смерте* <36. Уз. УСРР 1922 р..
№ 42, арт. 599).
6. За наявністю в пенсіонерів заробітку
або прибутку вщачу їм пенсії припиняється,
коли їхшйчзаробггов або прибуток не мецшяй вад розміру призначеної їм пенсаї. В
іншому разі виплачується різницю між на
лежною їм пенсією та заробітком або прибут
ком.
Пенсіонери з числа осіб педагогичного
персоналу устане® для дефективних дітей,
що залишилися на службі в цих установах,
одержують палежву їм пенсію в лоловннвому розмірі, незалежно яд заробітної шати
їх в згаданих установах.
У в а г а . За обліку майнового стану
пенсіонерів з числа осіб педагогичного
персоналу устане® для дефективних дітей
заробіток членів їх родин не урахо
вується.
7. Ви плачутся пенсії таким порядком:
а) за заявами, що їх подадуть заявншгн до
органів соціяльяого забезпечення протягом
ш

приобретают следшцне члены їх еэмей,
состоявшие на иждивении умерших я не
имеющие достаточных средств к существо
ванию:
а) дети, братья, п сестры, не достигшие
16-летнего возраста, а также те к шх, что
'утратили трудоспособность до достиж.чшя
16-летнего возраста;
б) нетрудоспособные родители и супруг
умершего;
в) супруг, хотя я трудоспособный, но если
он имеет при себе детей, не достигших 3
дет.
П р и м е ч а н и е . Повторный брак
супруга умершего (п. п. «б», «в» настоя
щей статьи) лншаот этого супруга орава
на (пенсию в порядке постановления
ВУЩШ’а н <Ж УССР ст 21 декабря
1927 г.
5. Нетрудоспособными, согласно п.п. » а > .
«б» ст. 4-й настоящей инструкции и ст.'4-й
постановления БУДШГа н СЯК УССР от
21-го декабря 1927 г., считаются' лица, от
несенные мешко-экспортной комиссией к
одной из первых трех груш инвалидности,
установленных ст. 2-й постановления
ВУЦПК’а ст 13-го сентября#1922 года <0
социальном обеспечении военных инвалидов
н семей военнослужащих в случае смерти
последних» (Соб. Уз. УССР 1922 г., № 42,
ст. 599) .
6. При наличии ♦ пенсионеров заработка
или дохода, вьцача нм пенсии приостанав
ливается в случае, если их заработок или
доход не менее размера назначенной им пен
сии. В ином случав выплачивается разницу
между полагающейся им пенсией и зара
ботком или доходе®.
Пенсионеры из числа лнц педагогического
персонала учреждений для дефективных де
тей, оставшиеся на службе в этих учреж
дениях, получают полагающуюся ям пен
сию <в половинном размере, независимо от
заработной платы их в упомянутых учре
ждениях.
П р и м е ч а н и е . Ври учете имущестиешого положення пенсионеров 03 чи
сла лиц педагогического персонала уч
реждений для дефективных детей зара
боток членов их семей не учитывается.
7. Выплата пенсий производятся в та
ком порядке:
а) по заявлениям, поданным заявителя
ми в органы социального обеспечения в т*-

■сяця з- дня огаюїденяа цієї інструкції,
пенсаю виплачується з часу, кол заявник
забув право ва пенсію за постановою
ВУЩНГу й РШС УСРР з 21 грудня 1927 ро
ку, але найбільш за період з 1-го жовтня
1927 року;

ченне месяца со дня «аубіюияавия настоя
щей инструкция, пенсия вьшлачявается с.
момента, воща заявитель приобрел право за
пенсию до постановлению ВУЦИК’а и СЯК
УССР от 21-го декабря 1927 года, ао не
более как за период о 1-го октября 1927
года;
б) за іниш випадків—е доя падания за б) в яимт случаях—со дна подачи заяв
ления со всеми надлежащими документами.
яв? зі всіма наложивши докумеетаадг.
П р и м е ч а н и е . Заявления, подан
У в а г а . Заяви, подані в реченець, пе
ные в срок, предусмотренный п. <а» на
редбачений в. «а> цього артикулу, хоч і
стоящей статьи, хогя-бы и бее надлежа
без належних документів до них, вважа
щих документов к ним, считаются подан
ється за ладані о зазначений реченець.
ными в указанный срок.
8. Пенсия заявителю назначается, исхо
8. Пенсію заявникові призначається з
розрахунку окладу відповідної штатної по дя йе оклада соответствующей штатной
должности того самого учреждения, ще ра
сади тої самої установи, де працював в_
ботал в последнее время заявитель.
осташіій час заявиш;.
9. В случае, если после назначения пен
9. Якщо після призначення сенсі) оклад,
сии
оклад, установленный для штатной дол
встановлений .ги штатної посади, яку обій
мав або продовжує обіймати пенсіонер в жности, какую зашей ал или продолжает за
установі дія дефевпбшк датей, буде зміно- нимать пенсионер в учреждения для дефек
вяй (тдвящитьоя або зменшиться), пенсію тивных детей, будет изменен (повысятся
уменьшится), пенсия такому пенсионе
такому пенсіонерові виплачується з розра или
ру
выплачивается,
исходя из нового оклада,
хунку нового окладу', на підставі довідки на на основаним справки
подлежащего органа
лежного орпаву Наркомосвіти, що її падав Яаркомпроса,: представляемой
пенсионером
пенсіонер або одержує орган соціального за или получаемой органом социального
обес
безпечення безпосередньо.
печения непосредственно.
10. Суми, що їх за арт. 10 постаиови
10. Суммы, подлежащие, согласно ст. 10
ВУЦВК'у й РЯК УСРР з 21 грудня 1927 року постановлении ВУЦКК'а и СНК УССР от
належить вносити іга прибуток скарбниці, 21-го декабря 1927 года, внесению в доход
округові каси соціального страхування вно казны, окружные кассы социального стра
сить кожш три мкаді до місцевих органів хования вносят каждые три месяца в мест
Наркомфіну УСРР, на підставі щомісячних ные органы Царкомфнна УССР, на основании
відомостей, що їх падають округові інспек ежемесячных ведомостей, представляемых
тура соціального забезпечення про залічення окружными инспектурами соццалытого обес
на пенсію осіб, що мають право на забез печения о зачислення на пенсию лиц. име
печення яорздвом соціального страхування. ющих право ва обеспечение в порядке соци
ального страхования.
11. Окружные инспектуры социального
11. Округові інспектури соцшьного заоезпечееня кожного півроку надсилають до обеспечения представляют каждые лолгода в
«дповдної округової страхової каси відо соответствующую окружную страховую
мості про інвалідів перших трьох груп, що кассу сведения об инвалидах первых трех
одержують повою за постановою ВУЦВК'у групп, получающих пенсию в порядке по
й РНК УСРР з 21 іруцля 1927 рову й ма становления ВУЦИКа и СНК УССР от 21-го
ють право, па забезпечення порядком соці декабря 1927 года п имеющих Щ&эо на обес
ального страхування, про те, чи є в них які печение в оррадке социального страхова
ния, о там, имеются ли у них какие-либо
заробгпл або прибутки (крім пенсії, що и заработки
на доходы (креме пепсин, вы
виплачує орган соцзабезу), а якщо такі є, плачиваемой
органом сообеса), а в случае ес
то про місячний розмір цих заробітків або ли таковые имеются,
то о месячном раз
прибутків.
мере этих заработков ял доходов.
У в а г а . Інспектори соціального забез
П р и м е ч а н и е . Йвспевтора социаль
печення райвиконкомів своєчасно подають ного обеспечения райисполкомов своевре
до онриспекгури соцзабезу відомості про *• менно представляют в- окрипсвевтуру го*•

осіб, залічених па пенсію иа підставі псстановн ВУЦВВ’у й РНК УСРР з 21 груд
ня 1927 року, для поїдання до оврстраХкаси, за арт. арт. 10 й 11 цісї інструкції.
' 12. Прийом заяв про забезпечення за по
становою ©УДВК’у Й РНК УСРР з 21 груз
ил 1927 року, розгляд їх, провадження об
слідування майнового сталу заявників, а за
випадків, передбачених в арт. арт. 4 і 6 по
станови ВУЦВКу й РИК УСРР з 21 грудня
1927 року, й стуніпь їх непрацездатності!, а
так само * видача пенсій—просадиться па
підставі запальних правил, що їх встанов
лено постановою Наркомсоцзабезу УСРР з
26 січня 1928 року «Інструкція про поря
док призначення та надання ооиіяльного за
безпечення» (Э6. Уз. УСРР 1928 р., від. П,
Л* 4, арт. 20) зі змінами, то їх передба
чає ця інструкція.
13.
Особи, що одержують пенсію за по
становою ВУЦВК’у іі РІГК УСРР з 21 груд
ня 1927 року, якщо вопп мають право та
кож й на забезпечення па ігдставі правил
про солильне страхуваїшя, користуються
правом на одержання додаткових видів до
помоги (на народження, на годувапия й иа
поховання) від страхових органів ззгальпим
порядком, як всі застраховані.
Харків, 2 квітня 1928 р.

Народиій Комісар Соціального
Забезпечення УСРР Повторний.

обеса сведения о лицах, зачисленных на
пенсию на основании постановленая
•ВУЦПК’а я СИК УССР от 21-го декабря
1927 года для представлення » окретрахкассу, согласно ст.ст. 10 и 11-й настоя
ний инструкция.
12. Прием заявлений об обеспечении в
порядке постановления ВУЦІІіГа и СИК
УССР от 21-го декабря 1927 г., рассмотреннне их, проведение обследования имущест
венного положення заявителей, а и случа
ях, предусмотренных ст.ст.'4 и 6 постановле
ния ВУЦИК’а к ШК УССР от 21-го декабря
1927 г., и степеии их нетрудоспособности
а также выдача пенсий—производятся на
основании общих правил, установленных
постановлением Наркомсообеса УССР от
26-го января 1928т. «Инструкция о поряд
ке назначения и предоставления социально
го обеспечения» (С. У. УССР 1928 г., отд. П,
•V* 4. ст. 20), с изменениями, предусмотрен
ными настоящей явстр^цией.
13. «1ица, получающие 'пенсию в поряд
ке постановления ВУЦШГа и СИК УОСР от
21-го декабря 1927 года, в случае, если они
имеют право также и на обеспечение да
осиоваипн правил о социальном страхова
ния, пользуются правом па получение до
полнительных видов пособия {на рождение,
на кормление и па погребение) от страхо
вых органов в общем порядке, как все запдйховаииые.
Харьков, 2 апреля 1928 г.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения УССР Покорный.

ПОСТАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРНОМЗДОРОВ’Я ТА НАРКОМЮСТУ УСРР.
НАРКОМЗДРАВА и КАРНЮЙОСТА УССР.
42. Інструкція про порядок учинення дізнан
ня санітарними лікарями.

42. Инструкция о порядив проведения
санитарными врачами дознания.

Видано на підставі постанови Ради
Народніх Комісарів з 1 червня 1923 р.
яПро санітарні органи Республіки"
(36. У зак. 1923 р.. №22-23, арт. 331).

Издана на основании постановления
Совета Народных Комиссаров УССР
от 1 іюня 1923 г. шО санитарных
органах Республики* (Собр. Узок.
1923 г., № 22-23, ст. 331).

1. Загальні правила.

1. На підставі п. З арт. 94 КримінадьпоПроцесуалмюго Кодексу УСРР оргапп сані
тарного догляду—санітарні лікарі — е орга
нами зізнання.
2. Вчинення дізнання і взаємини еаьітісного лікаря з судовими орпаїтами (проку-

тая

1. Общие правила.

1. На оснований а. 3 ст. 94 Уголовно^
Процессуального Кодекса УССР органы саннтарпого надзора—санитарные врачи яв
ляются органами дознания.
2. 'Производство дознания и взаимоотно
шения санитарпого врача с судебными ср-

г<шаа« (прокурором, следователем н т. х)
при производстве дознания регулируюпчн
статьями 94—105 УголошкнІ1роцесоу«иьиого Кодекса УССР с изложенными в насто
ящей инструкции ограиичешши.
3. Розголошення даних дізнання б-^ від3. Разглашение данных дознания без со
жодного дозволу прокурора, слідчого або са- ответствующего разрешения прокурора,
пітардоо лікаря пеіюслідуеться за арт. 91 следователя или саеитариого врача пресле
Кримінального Кодексу, УСРР.
дуется по ст. 91 Уголовного Кодекса У СОР.
4. Если при производство дознания выяв
4 Келії *за вчншмчч дізнання виявляється
кримшааипі (правопорушення, що виходять ляются уголовные правонарушения, выходя
•шьза межі санітарної охорони- людности, са щие за пределы санитарной охраны населе
нітарний лікар негайно зіовіцо>с.тяе про це ния, санитарный врач немедленпно изве
щает об этом следователя, в участке коего
слідчого, що в «його районі вчиняється ві
зи аяпя.
производятся дознание.
5. Сапітарш лікарі вчиняють дізнання в
5. Сснштардые органы производят дозна
справах, віднесених законом до їх відання, ния но делам, отнесенным законом к их
зокрема, за арт. арт. 96, 183 та 193 Крим, ведению, в частности по ст. ст. 96, 183 и
193 Уг. Код. УССР.
йод. УОРР.
рої»*, слідчим то-що) за чинення дізнашія
регулюються арт. арт. 94—195 К|»іпинально-<Прсщ<*таявдого Кодексу УСРР аз «зазна
ченими о цій івструодії 0бМ«КЄітЯМК.

ІІ. Вчинення дізнання.
И. Производство дознания.
6. Санітарні лікарі вчштшоть дізнапня в
6. Санитарные врачи приступают к про
гіграшх порушення чинного закрнодавства. изводству дознания по делам о нарушении
лбо правил в царияі санітарної охорони люд действующего законодательстг пли дравнл
ности:
в области санитарной охраны населения:
а) па пропозицію суду; с.іідчого або про
а) по предложению суда, следователя пли
курора;
прокурора,
б) па помдаасленім урядових осіб і уста
б) по уведомлению должностных лиц и
нов'та г)юмадсьних органтцій:
учрендоиий, а также общественных орга
низаций;
в) л .врученая органів охорони здоров'я;
в) по поручению органов здравоохране
ния:
г) на свій тючии, коли санітарний лшаїр
г) в случае, если санитарный врач непо
безпосередньо завбачт порушення чинного средственно усмотрят нарушение действу
законодавства або гаттарввх оравил;
ющего законодательства ион санитарных
і^авлл;
9)
на скарги й шви громадян та приват
д) по жалобам и заявлениям граждан и
них організацій.
частиых организаций.
7. Заяви і скарги іромадяня можуть по
7. Заявления и жалобы граждан могут по
давати в листовній формі і усно.
даваться в письменной форме и устно.
Листовну заяву повинна підаисати особа,
Письменные заявления должно додппсат..
то її подає. Заяви, що їх ніхто не шдписав літо, подающее его; заявления, никем не
і невідомо від кого ш йдуть, вважається подписанные п неизвестно откуда поступив
за аноніми; ва ними може бути зроблена шие, считаются анютиными; по ним может
попередня таємна перевірка, а далі, залеж быть произведена предварительная неглас
но від наслідків тоншої перевірки, або ано ная проверка и далее: в зависимости от ре
німні заяви залишається без наслідків, або зультатов. анонимные заявления либо «ме
санітарний лікар приступає до вчинення діз таются без результатов, либо санитарпый
нання (арт. 90 Кр.ЛІр. Код). Зміст усної врач приступает к производству дознания
заяви та постанови санітарного лікаря про (ст. 90 Угол.-Пр. Код.). Содержание устного
.довше направлення ецши за зробленою за - заявления, а также решение санитарного
явою записується до спеці ялмюї книги, що врача о дальнейшем направлении дела по
її видає окрінспектура охоронп здоров'я чи одета иному заявлечшю записываются в сне-

циааьную книгу, выдаваемую окружной ин
спектурой здравоохранения яла медсанутьром и хранящуюся у са янтарного врача.
8. Если в сделанном устном заявлении
8. Коли зроблеву усну заяв)' санітарний
лікар вважатиме за підставну, вів присту санитарный прач найдет достаточно осно
пає до вчинення дізнання. В цьому разі са ваний, то оп приступает к производству до
нітарний лікар запротокодьовуе усну заяву знания. В этих случаях санитарный врач
Протокола про це підписує заявник і сапі- составляет протркод устного заявления, ко
торый шдоискюается заявителем в сани
тарннй .тікар.
тарным врачом
В протокол устного заявления (форма 1)
До протокол)* усної заяви (форма 1) запи
сується всі обставини справи, що їх вияв записываются все обстоятельства дела по
лено з розпит)’ заявника. При цьому окремі опросу заявителя, при чем отдельные от
заявникові відповіді, що подають відомості, веты заявителя, содержащие 8 себе сведе
які доповнюють або змінюють початкові да ния, дополняющие иля изменяющие началь
ні, також записується до протоколу. Склада ные данные, также заносятся в протокол.
ючи протокола, санітарний .тікар попереджує Яри составлении протокола санитарный врач
заявника про відіговідальністі» за неправди Предупреждает заявителя об отвотетшшости за ложный донос (ст. 88 Уголовного Ко
вий донос (арт. 88 Крим. Код. УСРР).
декса УСОЛ.'
,
9. Содержание поданного письменного за
9. Зміст поданої заяви негайно переві
ряється по змозі через особистий розпит за явления ,немедленно проверяется но возмож
явника.
ности путем личного опроса заявителя.
10. В разі санітарний лікар сам виявить
10. В случае, ест санитарный врач сам
порушення чинного законодавства в царині обнаружит иарушенне действующего зако
санітарної охо]юнн людности, що'повинні нодательства в области санитарией охраны
мати наслідком судові заходи, віп сам складав, населения, которое должно иметь послед
відповідного акта, з’ясовуючи при цьому кого ствием суд сои ые меры, то он сам составляет
в цій справі повинно притягнути як поруш соответствующий ает, при этом санитарный
•драч выясняет, кто в это* дале должен быть
ника.
примечен как парушителъ.
11. К уголовной ответственности могут
11. До кримінальної відповідальностн
быть
привлекаемы лишь определенные фи
можна притягати лзппе певних фізичних осіб,
йолі порушення сталося в установі, щдпрн- зические яйца. Если нарушение произведено
еметві або закладі то-що, що належить това в учреждении, предприятии, организации н
риству, об’едванню, спілці, кооперативові, т. д. принадлежащих товариществу, соеди
трестові то-що, то яко порушників повниво нению, союзу, кооперативу, тресту и т. л.,,
притягати безпосередніх корівників даної то в качество нарушителей привлекаются
установи, закладу то-що й осіб, яким вони непосредственные руководителя данного
безпосередньо ПІДУрАДНІ, коли порушники чиучрежден»!, оргаюващин в т. п. и лица,
коим они непосреротвеино подведомственны,
нили з їхнього відому й уповноваження.
если нарушители действовали с их ведома и
1
полномочия.
12.
Вчиняючи дшаїшя, санітарний лікар
12. Ирн производство дознания санитар
складає протокол долиту порушника і свід ный врач составляет протокол допроса нару
ків, керуючись арт. арт. 160—465 Крлм.- шителя н' свидетелей, руководствуясь
Прзц. Кодексу УОРР з обмеженнями, що їх ст.ст. 160—165 Утоловво-Процессуадьяого
зазначено в арт. 95 КЇЇК.
Кодекса УСРР с указанными в ст. 95 ДНК
ограничениями.
Санітарний лікар повинен мати на увазі,
Санитарный врач должен иметь в виду,
що дізнання, яке він учинив про порушення, что дознание, которое он произвел по поводу
буде за підставу до притягнення4до суду за нарушения, будет основанием к- привлече
низки випадків без досудового с.тідства. Про- нию к супу в целом роде случаев без предмздсавупр. і яка переховується в санітарного
лікаря.

тоеола допиту порушника повинно складати
особливо повно, ясно і докладно (форма 2).
13. Санітарний лікар повинен приймати
від притягненого ти пошкодованого вимоги
для з'ясування тих чи гашнх обставин—до
питати свідків, експертів точко.
Задовольняючи ці вимоги, санітарний лікар керується д. 4 арт. 06 КШи Відмовляю
чи на вимоги (форма 3), санітарний лікар
керується арт. 116 та д. 2 арт. 06 Крпм.ІЬоц. Код. УСРР.
14. Санітарний лікар дошпує притягнено
го, свідків і інших осіб у місці вчиненая дізнання аГю викликає Тх до себе, залежно від
важливості! й складносте справи (п. 4 арг.
95 Крни.-Проц. Кодексу УСРР—форма 4) в
порядкові, зазначеному в арт. 12В Крнм.Проц. Кодексу УСРР. Усяка особа, що її ви
кликається, повинна прибуде й розповісти
про все, що їй відомо в справі, й давати від
повіді на запитання санітарного лікаря й
сторін.
Коли свідки без уважливих причин не при
буть, саятаряий лікар .керується' арт. 61
Крим.-Іірод. Код. УСРР (форма 5). Свідків
повинно допитувати окремо не при інших
свідках, за арг. арт. 160—165 Крим.-Проц.
Код. УСРР (форма 6). іЦеред допитом сані
тарний лікар попереджує їх про відповідаль
ність за веправдяві свідчення (арт. 89 Крим,ІІроц. Код УСРР).
У в а г а . Свідків сттаршгй лікар мо
же викликати дія долиту лише е инках
тото залюдненого пункту, де мешкає сві
док.'
15. Коли за вчинення дізнання, для точно
го дослідження якихось обставин, що стали
ся в справі, погрібні спецшьігі відомості або
знання з якоїсь наукової або практичної ца
рили, то для висновків запрошується знавці»
або експертів з відповідних наукових або
аауково-дослідчих установ. Викликається їх
так само, яв і свідків. Викликаючи і допи
туючи експерта (форма 7), санітарний лікар
керується арт. арт. 166—17 та л. 2 арт.
95 Кпам.-Проц. Код. УСРР.
16. Саиітзрннії лікар у справах, що в них
цос рове слідство не є обов'язкове, має право
по доліт тдоорюваного застосувати до ньо
го один із залобжиих заходів (підписка про
невиїзд. порука особиста й майнова Й т

варятельного следствия. Протокол допроса
нарушителя должен составляться полно,
ясно и подробно (форма 2).
13. Санитарный врач должен принимать
во внимание просьбы привлекаемого или по
терпевшего, с целью выяснить те или виые
обстоятельства о допросе свидетелей, экспер
тов и т. п.
Яри удовлетворении просьб санитарный
врач руководствуется п. 4 ст. 95 УПК. При
отказе в удовлетворении просьб (форма 3)
сашггарпый врач руководствуется ст. 166 н
с. 2 ст. 95 Угол.чПроц. ‘Код. УССР.
14. Привлеченного , свидетелей Н фугах
лиц санитарный врач допрашивает на месте
производства дознания или вызывает их к
себе, в зависимости от важности и сложности
. дела (п. 4 ст. 95 Угол.-Проц. Код. УСРР —
форма 4) порядком, указанным в ст. 128
Угол.-Прац. Код. УССР. Бойкое вызываемое
лицо должно прпбьггь и изложить все, что
ему известно по делу, и давать ответы на
вопросы санитарного врача н сторон.
Волн свидетели без уважительных причин
не явятся, санитарный врач руководствуется
ст. 61 Уг.-Пр. Код. УССР (форма 5). Сви
детеле допрашиваются отдельно в отсут
ствии других свидетелей, в порядке ст.ст. 160
—165 Уг.-Лр. Код. УССР (форма 6). Пред
варительно сапптарный врач предупреждает
их об ответственности за ложные показания
(от. 89 Уг.-Пр. Код. УССР).
П р и м е ч а н и е . Свидетелей санитар
ный врач может шзы-вать для допроса
только в пределах того населенного пунк
та, в котором проживает свидетель.
16.
Бела при производстве дознания, дли
точного выяснения каких либо обстоятельств
дела, необходимы специальные сведения али
знания в какой либо научной или їграктической области, то для дачи заключения вызы
ваются сведущие лица пли эксперты от
соответствующих научных и научно-исследо
вательских учреадоний. Вызываются они
теш же порядком, как п свидетели. При вы
зове и допросе экспертов (форма 7) саннта§>ный врач ршжодсткуечуя ст. ст. 166—172
и п. 2 ст. 95 УЫ1р. Код. УССР.
16.
Санитарный врач но делам, по кото
рых предварительное следствие не обяза
тельно, имеет право после допроса подозре
ваемого применить к нему одну из мер пре
сечения (подписка о невыезде, поручштелъ-

інш.), додержуючи арт. аут. 98. 142, 145,
158, 159 Крнм.-Лроц. Кодексу УСРР й керу
ючись арт. 98 Крим.-Проц. Код. УСРР.
У в а г а . Ув'язнення як запобіжний за
хід застосовується тільки після поперед
ньої згоди слідчого й провадиться черес
органи міщгї.
17. В разі потреби зробити вішку чи труте,
сдиатарний .тікар* пае звергатися до органів
міліції й кримінального розшуку, (арг. 87
Адм. Кодексу УСРР).
18. Коли буде виявлено недоброякісні,
швадливі або фальсифіковані продукти, яких
не с.тц знищувати. органи санітарного лаг.іщу накладають арешт на ді проекти або
Лносять його за арг. 442 Адмін. Кодексу
УСНР.
III. Наставления закінчених дізнач».

19. Чинепня дізнання де може тривати
більш одного місяця в справах за злочини,
за які відповідними артикулами Крим. Ко
дексу передбачено іюзбашеипя ваті на ре
ченець до одного ірову, й більш двох місяців
за всіх інших «випадків (арт. 100 Крнм.-Проц.
Кодексу УСРР).
20. Закінчені дізнання санітарні лікарі
направляють:
1) до ШВО А)Г0РР. адміністративного від
ділу ОВК, ар^стратшію-мшційііоіго від
ділку райшкшному, куди належать, каїн
здобуті дані вказують, що порушено прави
ла охорони здоров'я й каш це порушення не
енрнчшшло тяжких наслідків, за же -л. п. <а>
й «б» арт. 72 Адміністративного Кодексу
(36. Узак. УСРР 1027 р., У* 63—65,
арт. 240) встановлено заходи адміністратив
ного впливу;
2) до суду, коли здобуті дані вказують,
шо хтось учигага порушення законодавства
про санітарну охорону людности, за яке вста
новлений за Кримінальним Кодексом захід
соцшьіюї оборони по може перевищувати
позбавлення волі на речбпець до 1 рову
(п. 1 арт. 102 Кргос^Проц. Кодексу);
3) до слідчого, в районі якого ©гонят
ся дізнання, коли за артикулами Крим. Ко
дексу, що передбачають учинений злочин,
захід соціяльної оборони можна призначити
я формі позбавлення ваті на реченепь понад

стіво .тачное или имущественное я т: %),
придерживаясь стяг. 98, 142, 146, 156,
159 Уг.чПроц. Код. УССР п руководствуясь
ст. 96 Ут.-іПроц. Код. УССР.
П р и м е ч а н и е . Содержание над стра
жей как мера пресечения применяется
только после предварительного согласия
следователя и производится через органы
мнлкцни.
17. К случае необходимости производства
из’ятяя и обыска, санитарный врач обра
щается к органам мвлвцлн и уголовного ро
зыска {от. 87 Админ. Код. УСОР).
18. В случае обнаружения недоброкаче
ственных, вредных или фальсифицированных
продуктов, которые не подлежат уничтоже
нию, органы санитарного надзора -налагают
• арест -па эти продукты иди снимают его «в
порядке ст. 442 Адмвп. Код. УСРР.
Ж. Направление законченных дознаний.
г

19. Производство дознаний не -может про
должаться более одного месяца по цехам о
преступлениях, по которым соответствую
щими статьями Уг. Код. предусмотрено лишевио свободы на еров до одного года, и бо
лее даух месяцев -во веек остальных слу
чаях (от. 100 Уг.-Проц. Код. УСОР).
20. Законченные • дознания санитарные
врачи направляют:
1) )ШВД МСЮР, административному от
делу скршюлкома. административно-мили
цейскому отделению райисполкома, по прннадаежиостн, если -добытые данные указы
вают, что нарушены правила охрану здо
ровья и если эти нарушении- не повлекли за
собою тяжелых последствий, за каковые
п. п. <а> й «б> ст. 72 Административного
Кодекса (Собр. Узак. УССР 1927 г.,
Л* 63—65, от. 240) установлены меры
административного воздействия-;
2) в суд, если добытые данные указы
вают на то, что произведено нарушение за
конодательства по санитарной охране насе
лении. за которое установленная Уголовным
Кодексом мера социальной защиты не мо
жет превышать лишения свободы на срок
до 1 года (п. 1 ст. 102 Уг.-Пр. Кодекса);
3) следователю, в участке коего произво
дится дознание, если по статьям Угол. Ко
декса, предусматривающим совершенное
преступление, мора социальной защиты мо
жет быть определена в виде лишения сво-

боды на срок свыше одного года (п. 2
ст. 102 Угол.4Іроц. Кодекса).
21. 'Во всех случаях необходимости пре
кращения дела (форма 8) па основаниях,
указанных в ст.ст. 4 и 197 Утод.чПроп.
Код. УССР, санитарный врач нацрашяег
следователю весь материал со своим заклю
чением.
22. Ори направлении дознаний в суд иля
22. Коли дізнання направляються до суду
аОо до слідчого, то всі протоколи, акти й следователю, все протоколы,' акты г бумаги,
папери, дотичні дало! справи, повинно по в них заключающиеся, должны быть ошвты
зшивати в хронологічному порядкові їхнього в хронологическом порядке их составления
складання й одержання та перенумерувати. и получения я пронумеровали. К дознанию
До дізнання повинно прикласти соне дотич должен быть приложен список протоколов,
них протоколів, актів і листування та речо жгов и переписка в нем заключающаяся, а
вих доказів, зазначив пін, де їх переховуєть также и вещественных доказательств с укаг
ся. До направлюваяого дізнання санітарний заниєм, «що таковые сохраняются. Б на
лікар повинен прикладати короткий висно правляемому дознанию должно быть прило
вок {ферма 8), в жому оіає бути точно за жено краткое заключение {форма 8) сани
значено обставини справи, виявлені порушен - тарного врача, в каковом должны быть точно
вя санітарного законодавства чи обов'язко указаны обстоятельства дела, выявленные
вих постанов <в Ш'й царині, які особи піддя нарушения санитарного законодательства
гають відповідальності за ці порушення й или обязательных постановлений в этой об
за якими артикулами Кримінального Кодек ласти, лица, подлежащие ответственности за
эти нарушения и соответствующие статьи
су УСРР.
Уголовного Кодекса УОСР (форма 8).
23. Чинність цієї інструкції поширюється
23. Действие этой инструкции распростра
іі на чзавггарпнх лікарів, що обслуговують няется также и на санитарных врачей, об
водяний та валізшняй транспорт.
служивающих водный и железнодорожный
транспорт.

один рік (я. 2 арт. 102 Крим.-Ирод. Ко
до*?).
‘21. Зо вок випадків, коли оправу треба
закрити, (форма 8) з мотивів, зазначених в
арт. арт. 4 та 157 Крюг.-Проц. Код. сані
тарний лікар направляє до слідчого ввесь
матеріал зі єйом висновком.

Харьков, 3 апреля 1928 г.

Харків. З квітня 1928 р.

Народній Комісар Охорони Здоровя
УСРР Сфімов.
Ззст. Народи ього Комісара Юстиції УОРР
та Генерального Прокурора
.
Республіки Иихайлик.

Народный Комиссар Здравоохранения
УШР Ефимов.
Зам. Народного Комиссара Юстиция
УССР и Генерального Прокурора
Республики Михайяик.
Форма і
Додаток 1 до арт. 42

П Р О Т О К О Л з^яви.
агмь і місяць)

....................... 192- -р...................

(місце складання протоколу)

--------.до санітарного лікаря
міста -.... —...........-......................

(прізвище, ім'я, по*6«тько»і)

прийшов (-ла) громадянин (-Ка)р

(пріазмщо, ім’я, по-батькоаі)

що мешкає-..

.................... Д заявив (-ла). що
(точна адреса)

(описується, коли й де заявник виявив порушення в чому воно полягає, ім'я, по-батькові й Прі
звище, а коли відомо, то й місце мешкання порушника (-ків), то-що; _______________ _______
Свідками порушення названо -

(яріаамщг. ім'я та поЧ>а?ькоіІ) -

~

.......... («ДР«СИ І*/ .............................

Про відповідальність зя неправдивий донос (арт. 88 Кримін Код. УСРР) заявникові об'явлено
До цього заявник додав -............................................... —..................................-...........................- • .
(перелічується •іааоаідні документи, коди їх подяко)

Підписи: 1) Заявника........................... —......

)

2) Санітарного лікаря —..............
Форма 2
Додаток 2 до арт. 42

ПРОТОКОЛ ДОПИТУ ПОРУШНИКА
•г......................192192р. я,
с
(д,.ь Г.І..Й......................~ Р---'*■
с*н)тарний
лікар
■>
.
■округи
—....-......... ... ...........району, міста
(прімиие, ім'я та оо-6ятько*і)

допитав

в

-------- району——:—

місті

-округи як порушника
1

громадянина ( -ку)

(губериі. округа, рябому, міста, сем то-що)

1. Прізвище, Ім'я, по батькові................... .............................. ............................. “.................... ....... .......
2. Вік .............. ........ (років) .............. ............-.............................:................ ...

-----------

3. Місце мешкання (адреса) .............. - —................... - -—
4. Соціяльний стан .............. ............ ................................ .. ..
5. Фах...................... ................................................................
6. Родинний стан (кого має на свойому утриманні)
7. Стан майновий

......... ....................

8. Партійність................... ................................................
9. Освіта: | загальна .............. -................... ....... ■—...............
спецІялЬна .—.................. ..........
10. Відомості про минулу Підсудність-.-................... -.... .......................... ...............................................
Громадянин (-ка)

(лріямще)

після данкя йому (—їй) вини в тому, що

%

(зміст яинумчекия*;

пояснив (->ла) .................................................. ........... -.......

Підписи: 1) порушника ...........................................
'\
'2) санітарного лікаря................................
•) Зміст вннувачення треба викласти так, щоб було видно, хто, що, де та коди вчинив по
рушення, на чому грунтується вннувачення певної особи, хто є за свідка в справі.

*

•

Форма З
Додаток 3 до арт. 42

П р о

П О С Т А Н О В А
відмову з'ясувати обставини на заяву порушника.
192 р. я, санітарний лікар

(число Я ЯІСЯЦЬ)

округи

..........

району, міста
(орімище. 1*‘*. ао-батмоівО

розглянувши заяву громад .................... ............................ .А

(правите, Ім'я, ао-оатькоіі)

що його (ЇТ, їх) притягнуто як порушника в справі №...................
(зазначити прізвище, ім'я, по батькові покривдженого)

про з'ясування обставин зазначених ним в протоколі допиту з „......................
192....р., про допит свідків --------------- ------ -..............—... ....... ................—

ТїишчвтііГ
і, приймаючи до уваги
(макачкта «отава віднови)

постановив:
иа підставі п. 2 арт. 9$ та арт. 166 Крим. Проц. Кодексу УСРР в з'ясуванні обставин відмовити, про що повідомити заявника.
Санітарний лікар
(підпис)

Постанову мені об'явлено

.........

дня 192..... р.

Підпис.............................................................. .
,

Форма 4
Додаток 4 до арт. 42
Справа >й —
1-й примірник

ПРО ВИКЛИК ЗА СВІДКА ПОВІСТКА
Тр-

(прізвищ*. Ім'я, по-бвтвхові)

що мешкав

(точна вдрсса)

району

Санітарний лікарі .................................................округи
(прізвищ^ Ім'я, я«4атьхо»);

пропонує Вам прибути до............ -....................... -...............................по адресі

о•--

(цфесж, іуди иаяежить оробути)

. ..—

год.

192-----—р. для подання свідчень у справі №

На випадок неприбуття, санітарний лікар, на підставі арт. 63 Крим.-Проц. Код. УСРР
примушений буде Вас дат припровадити.
,
192
4

■ р.

Санітарний лікар ..........................,

іаІдйгісІ

Л

і

н

і

я

о д р і з у

ПОВІСТКА
Гр-иу
що мешкав

(ярівмще,
(ттічв дш«а)'

оо-6ять*©«і

2-й прииірник

№ 7
І
Санітарний лікар
міста .................

— округи

....... району,.

(прізмщс, <м% по* *бмькмі)

пропонує Вам прибути до -...................... ^ • ....... .... ..............—........... .......................-................................
о................год..........-...... ............................. міс. 192...........р. для подання свідчень у справі Л
На випадок неприбуття, санітарний лікар, на підставі арт. 63 Крим.-Проц. Кодексу УСРР
примушений буде Вас дати припровадити.
................... .................... .... 192.....".... р.
Санітарний лікар............
-............. ;..... ...................................
г
(випис)

1-й примірник цієї повістки рдержав
192.......... р. ,

...........,......

(підпис одержувача повістки;

Форма б
Додаток 5 до арт. 42
ПРОТОКОЛ ПРО НЕЯВКУ СВІДКА
ЕКСПЕРТА АБО.............................................................
192 р..............................................місяця...........дня, я, санітарний лікар
округи............................................. району, міста .................................................
(пріаашік, ім'я, во-ватмо*»)

склав цього протокола про нижчезазначене:
Повісткою з ................. .......................... 192—р. я викликував гром.
(примок, Ім'я, почитькоіі)

шо мешкає -............-...... ..................... -.... -.....

(точна адреса;

ЯКО------------- -------------------------------------- ------------------ ------- -------в справі №............................. ............................ .......... Громад..........................................................................................як свідчить другий примірник по
вістки з його підписом, повістку одержав • .............................................192.....р. І, не давши поясненьпро причини своєї неявки, на зазначений термін ае з'явився.

^

Санітарний лікар.

(підпас)

Форма 6
Додаток 6 до арт. 42
ПРОТОКОЛ ДОПИТУ СВІДКА
Місто

(число й місяць)

............... 192 р. я, санітарний лікар......................................... -району

.округи.-.

•

міста,............................................„.........----------------- •
^(яріааяак, ім'я, оо-батькои) і

допитав як свідка пошкодованого(з) громад...................... ........ .............—округи................
............................ району, міста.................... .......... ........-.--села................ -...................
1. Прізвище, ім'^ по-батькові.....................................,....... .................. -............................
2. Вік.......... (років).
3. Місце мешкання (адреса) ■ - - ■ ■

■

— ---------- ——

4. Сопіяльний стан ..................................................... ........—-------------- - ------- --------

л

5. Фах .............................................................................. ........................................... ...................................
6. Партійна приналежність

...

......

7. Відношення до сторін— ----------- — ----------------------- ...

Громад.

.....

-----------

після пояснення йому (їй) арт. 89 Крим. Кодексу

УСРР та арт. арт. 162-165 вкл. Крим.-Процес. Кодексу УСРР по суті справи зізнав (ла)

Підпис свідка

'

-------

, санітарного 'лікаря

...................................
Форма 7
Додаток 7 до арт. 42

.П Р О Т О К О Л ЕКСПЕРТИЗИ

ІЧНСЛЯ й місяць)

-192

р., я, санітарний лікар.............. -......................................... округи.

....................району, —

----- ---------------- —------- 1------- міста

(Іірімяще, Ім'я, по-6атьхоаі)

маючи потребу з'ясувати в цій справі ...............................................................
\
(м&Ячаються обстаїиим, що потребують з'ясування}

«а підставі п. 2 арт. 95 та арт. арт. 160 і 166 Крим. Проц. Кодексу УСРР, через запрошених
Ч СПерТіВ

.

(оріамщс, ім’я, по-Фатькоаі, фах та посада)

провадив .................................................... у........................................... .

(ааамчаггьця мету експертизи)

На питання, 4о їх висунуто перед експертами ............................
(перелік питань)

«они дали такий висновок
(по можливості елоаами самих експерті*)

Протокола прочитано й правдивість його підтверджуємо.
П і д п и с експертів ................................

,

П і д п и с санітарного лікаря ................

и
В И С Н О В О К
(число Я місяць)

—-

е
............................. округи.

...................................... 192 р. я. санітарний лікар
району, міста

Форма 8
Додаток 8 до арт. 42

‘

..... ' (прізвище. їм**, ікИІцтькояі, адреса)

розглянувиіи матеріали:

................. *

(«значити докладнб)

в справі винувачення громад.

.................... -

(нуЬии», Ьа*аи, м (ніші, адреса)

тому, що він (вона)

(зміст аимуаачекяя)

встановив:
Громад.

............. ......... за зламання:......—...........................

(лріааяще)

(о6ов‘яахоаоТ постанови, саяіт. правка а визначення*, де розпубліковано)

.................... підлягав відровідальності за арт. арт.---------

і! !рим. Кодексу УСРР,або арт. арт. АдмінКодексу УСРР), & всі матеріяли в цій справі передати до\

(слідчого, або адмГнвіддіїу) .... .......

Пршкодованийв цій справі:

\ *

(прізвище, ім'я, по-бзтьхові, адреса)

Свідки:
перелічити (прізамще, ім'я, по-датькові, адреса)

експерти:

(врізайте, ім'я, політикові, адреса)

Або: Справу зі всіма матеріялами належить передати до слідчого для закриття через
(ЗІІаиачктя мотивовану підставу арт. арт.Табо 137 Крим.-Лроц. Код).....................

............ ..........у................... * ................................... ; ....: .- ..... - ...................
Санітарний лікар

ПОСТАНОВА НАРКОМСОЦЗДБЕЗУ УСРР.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКИСООБЕСА УССР.
43.
скасування постанови «ГАю двохріч- 43. Об отмене постановления «О двухлетней
ну давність дня призначення соціяіьного за* давности для назначения социального обеспе
безпечення.
чения».
Народній Комісаріят Соціяльного Забез
Народный Комиссариат Социального Обес
печення УСРР постановляє:
печения УССР постановляет:
1. Постанову спою Хі 2 юх 15 травня 1926
1. Постановление свое Хг 2 от 15 мая
року «Про двох|йтну давність дія призначен- 1926 г. <0 двухлетней давности для назна
чения социального обеспечения» отловить.
пі соціального вабедпечеш»» скасувати.
2. Предложить местным органам социаль
2. Запропонувати місцевим органам со*
піяльного забезпечений приймати наперед до ного обеспечения впредь принимать к своему
свого розгляд)4 заяви громад гаї про призна рассоготрспию заявления граждан о назначе
чення соціял.пого забезпечення, незалежно нии социального обеспечения, независимо от
від реченця, коля виникло право їх на соці- срока возникновения права их на социальное
ЯЛІ4І0 забезпечення й розвязувата ці заяви обеспечение и разрешать эта ходатайства на
общих основаниях.
на лагазышх підставах.
Харків. З квітня 1928 р.

Пародшй Комісар Соціального
Забезпечення УСРР Помірний.

Харьков, 3 апреля 192$ г.

Народный Комиссар Социального
Обеспечения УССР Локфньм.

ПОСТАНОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЗЕМА И НАРКОМНАРКОМЗДОРОВ'Я, НАРКОМЗЕМСГРА8У НДРКОМЗДРАВА,
і
ТОРГА УССР.
НАПШТОРГУ УСРР.
44. Тимчасові правила, що регудсипь аюад 44. Временные правила, регулирующие со
став и качество продаваемых пищевых про
І ягість продаваних харчових продуктів.
дуктов.
Для охорони народиього здоров'я та здій

В интересах охраны народного здоровья л
снення боротьби з фальсифікацією харчових
в целях осуществления борьбы с фальси
піюдукгів. встажииюстьгн тата правила: 1 2
фикацией пищевых продуктов, устанавли
ваются
следующие правила:
1. Молоко.

' 1. Коров'яче цільне свіже сире молоко, що
Але на продаж, треба здобувати повним ви
доюванням молочної салгон і воно повниш
мата такі ознаки й склад:
а) кольор « толстому шарі білий з жовтолатпю йдтіігкоіо: в тонкому—білий з

I. Молоко.

1. Коровье цельное свежее сырое молоко,
идущее на продажу, додлаю быть получено
путем полпото выдали,»пнл молочной железы
и иметь следующие ь р и д . е к п и состав:
а) цвет в толстом слое белый с желтова
тым огтелком, в тонким слое—белый с си
синьоватою відтінкою;
поватым отгонном;
б) смак і запах солодюоватяй, характер
б) вкус и залах сладковатый, характер
ний;
ный:
я) жиру в збірному молоці на ♦зливних
в) количеств) жира в молоке сборном на
пуикгах, фермах, я м<ис;них крамницях та сливных пунктах, ферзігьх, в молочных лав
у перокупців молока повнопо бути найменш ках и у скушцнков молока—должно быть
3,5% ; жиру в молоці не збірному — пай* не менее 3,5%; количества жира ® молоке
меиїн 3%, за питомою вагою—від 1.0280 йе сборном—не меньше 3%, при удельном
до 1.0340:
весе от 1.0280 до 1.0340;
г) квагпкть молока повинна бути найви
г) кислотность молока должна быть не
що 20° за Тернером.
выше 20е по Терисру.
2. Не допускається продавати молоко з не 2. Не допускается к продаже молоко с
нормальних кольором (скис, червоне та не нормальным цветом ‘(синее, красное п
інтп.). непорматьпам смаком та запахом (со ороч.), ненормальным вкусом я запахом (со
лоним. гірким, рпбягч, мильним то-що), з леным, горьким, рыбным, мыльпым я ироч.),
венормаштою копснстеящєю (слизуватою, с ненормальной 'консистенцией (слизистой,
тягучей я яроч.), а равно и молоко, содертяглнстою то-що', а так само і молоко, Що

мае тій, кров, або забруднення (найбільш
10 м/гр. бруду на 1 літр молока).
3. Забороняються домішувати до молока
воду, консервуючі і всякі інші сторонні ре
човини.
У в а г а 1. Зняте або цектрофуговапе (сепароване) молоко треба продавати,
з відповідних зазначенням.
У в а г а 2. Молоко від інших тварин
(кози, вівці (й т. тіи.) треба продавати з
нЦповідітм зазначеннях.
4. Для транспортування, схоропення Й
щюдажу матока в кістах треба вживати лу
жений або емальований метальовий посуд
з такими ж покришками або шкляннй посуд
а корками.
Іі. Молоді продукти.

5. Вершками зветься жярну частину мо
лока, що збирається після його відстоюван
ня або сепарування. Жиру у вершках по
винно бути ігаймешп 2 0 % .
6. Сметаною зветься вершки, що підпали
молочно-кислому шумуванню. Сметана не
повинна мати ніякого неприемного або сто
роннього запаху або смаку й не повніша
бута ігухиряста. Квас (гість сметани повин
на бути найвище 100* за Тернером. Жиру
в сметані повинно бути наймоігш 20%.
У в ' а г а . Всі видя сурогатної смета
ни («роботуха», «роблена», >«рнжапка»)
треба продавати з відповідним зазна
ченням.
7. Сиром зветься продукт сквашування
молока через маточно-кисле шумування з
виділені п ям після того сироватки. Не допу
скається продавати сир нпедлй, гіркий, цві
лий, з неприємних запахом і смаком, а так
само такий, що має сторонні домішки.
8. Коров’яче масло є продукт, що містить
у собі жир коров’ячого молока й ге має нія
ких інших жирових речовин. 9
9) Коров’яче масло буває таких видів:
а) вершкове масло, б) іядсирне масло, в) топ
лене масло.
10. .Вершковім маслом зветься масло, яке
добувається з жиру молока, вершків або
сметани через сколочування їх і дальший
їх обробіток.

жащее -гной, кровь или загрязнение (не
больше 10 миллиграмм, гризи на 1 литр
молока).
3. Воспрещается прибавлеігае к молоку
воды, консервирующих я «яких других 00стороинях веществ.
П р и м е ч а н и е 1. Святоє или цеитрофугироеадгаое (сепарнрсгашпос) молоко
должно продаваться с соответствующим
обозначением.
П р и м е ч а н и е 2. Молоко от других
животных (козье, овечье и ороч.) должно
продаваться с соответствующим обозна
чением.
4. Для транспортировки, хранения я про
дажи молока б городах должна ужпребляті.ся луженная млн эмалированная металли
ческая посуда с такнми-же крышками или
стеклянная посуда с корковыми пробками.
ІІ. Молочные продукты.

5. Сливками называется жирная часть
тюка, подученная путем его отстаивания
или сепарирования. Количество жира в
сливках должно бьггь <не менее 2 0 % .
6. Сметаною называются сливки, подвер
гнувшиеся молочно-кислому брожению. Сме
тана не должна обладать никаким -непри
ятным иди посторонним запахом или вку
сом и не должна быть вспученной. Кислот
ность сметаны должна быть не выше 100*
по Тернеру. Количество жира в сметане
должно быть не менее 2 0 % .
П р и м е ч а н и е . Все виды суррогат
ной сметаны («роботуха», «роблена»,
«ряжанка») должны продаваться с соот
ветствующим обозначением.
7. Творогом называется продукт сква
шивания молока путем молочно-кислого
брожения с последующим отделением сывоворотки. Не допускается в продажу творя1
перекисший, горький, плесневелый, с непри
ятным заоахом и вкусом, а также содержа
щий посторонние примеси.
8. Коровьим маслом называете* продует,
который состоят из жира коровьего маша
и не содержит шгкаких других жировых ве
ществ.
9. Коровье масло бывает таких видов:
а) сливочное масло, б) ноясырное масло, в)
топленное масло.
10. Сливочным4 маслом называется масло,
получаемое то жира молока, сливок иля
сметаны, путем их сбивания н последующей
обработки.

В зависимости от способа приготовления
сливочное масло разделяется на 2 группы:
1) масло на сладких свежих оливок и 2)
масло из кислых сливок. Сливочное масло
1-й группы может быть изготовлено: а) на
негретых сливов с солью иля без соли (слад
кое сливочное масло и соленое елввочпое
масло): б) ш гретых оливок (парижское
масло и парижское соленое масло).
Ко 2 й группе сливочного масла, приго
товленного из кислых сливок, относится:
экспортное масло (из гретых сливок, па
стеризованных с прибавлением сода),
голштинское масло (из негретых сливок с
прибавлением еолп), крестьянское сборное
масло.
11. Шдонрне масло або скроваточие—ци • 11. Подсырным маслом млн сывороточным
масло, яке готовиться із жиру сирної сиро называется масло, приготовленное из жира
ватки через відділення жиру 4 подальше сырной сыворотки путем отделения жира а
сколочування та обробіток.
последующего сбивания и обработки.
12. Топлене коров'яче масло — це масло,
12. Топленным коровьим маслом назы
по готовиться через витоплювання коров' вается масло, изготовляемое путем выта
пливания коровьего масла.
ячого масла.
13. Сливочное й шдсьфіюе масло, посту
13. Вершкове й піїсирпе масло, шо йде
на продаж для безпосереднього вживання, пающее в продажу для непосредственного
логреблешш, должны обладать следующими
повинно Мати таку якість і склад:
качествами и составам:
а) за кімнатної температури (15-20° С.)
а) пр* комнатной температур <16-20° С.)
не масло лавинно уявляти з себе одно названное масло должно представлял»
стайну масу мяпгої пластичної консистенції собою однородную массу мягкой, пластиче
й давати в розрізі рівну, слабко-блискучу ской консистенции и давать в разрезах
ловоріило, війну від криштадів соли;
ровную слабо-блестящую поверхность, сво
бодную от кристаллов соли;
б) козьср повянет бути рівномірний від
б) цвет должей быть равномерный от по
майже білого до жовтого без жодних сторон чти белого до желтого, без каких-бы то ни
ніх відтінків, плям та рябизни;
было побочных оттенков, пятен и пестроты;
в) смак і запах масла повинні бути приєм
в) вкус <и запах масла должен быть при
ні, властиві даному видові масла, без сто ятным, свойственным 'данному ввду масла>
роннього запаху й присмаку: кислого, згірк без посторонних запахав и привкуса: кис
лого, сального, рибного, мильного, цвілого, лого, пригорклого, сального, рыбного, мыль
ного, заплесневелого, привкуса редьки, лу
присмаку редьки, цибулі то-що;
ку л яр.;
У в а г а . Паризьке масло має при
П р и м е ч а н и е . Парижское масло от
смак смаженого фисташкового горіха в
личается привкусом жареного фисташко
легким запахом топленого молока.
вого ореха с легким запахом топленного
молока;
г
г) масло по повинно мати вщимсто за
г) масло ае должно иметь виданого за
бруднення;
грязнения;
п) яесолоне вершкове й підсирпе масло по д) несоленое еллвочпое и подсырное ма
винно мати жиру найменш 8 4 % , солоне — сло должны «держать жира не менее 84 %,
найменш 82 %;
соленое — йе меиес 82 %;
е) води в маслі повинно бути найбільш
е) воды в масле не должпо быть более
16%.; в селянському збірному маслі допу 16%: в крестьянском сборном мысле допу
скається кількість вода до 1 8 % ;
скается «одержание воды до 1 8 % ;
ж) кількість соли в солоному маслі має
ж) количество соли в солевом масле
бути найбільш 3%.
•должно быть -не более 3%.
Залежно від способу дратування верш
кове пасло іюдаюіься в» дат групи: 1) ма
сло з солодках свіжих вершків і 2) масло з
кислих вершків. . Вершкове масло першої
групи можна виготовляти: а) з нетрітях
вершив з шло або без иеї (солодке верш
кове масло й солоне вершкове масло); б) з
грітих вернеш (.паризьке масло й паризьке
солоне масло).
До 2-ої іруш вершкового масла, ідо його
готовлять з кислих -вершків, належить: екслортове масло (з грітих вершків, пастеризоваашх з добавкою соли), голышянсьне мас
ло (з Яеср'ґГИХ ВСрШпГВ з добавкою соли),
селянське збірне масло.

У в а г а . Дда солшші масла допу
скається поварену сіль, що має така фі
зичні та хемічні властивості: а) сіль
повинна хати хлорзгаюго натру най
менш 98,5%; б) січчь «є повинна ма
ти ніяшіх домішок, окрім т и х , ' що
звичайпо зустрічаються в промисло
вій повареній солі (кальцій, магній,
алюміній та іиш.), та ще допускаєть
ся сліди заліза й органічних сполучень
(сіль по повинна прігмітио буріти за наіріваная до 180° С.); в) сіль не повинна
мати сполучень, що збарвлюють звичай
нії# жовтоватнй кольор масла (хлоровато-кислі сполучення); г) реакція соли
повинна бути нейтральною; а) сіль не по
винна мати явного 'Забруднення й має
повністю переходити черк сито з дірка
ми в Уч міліметра.
14. Но допускалася добавка до масла ні
яких консервуючих речовин, окрім соли для
солоного масла, й ніяких іігитх сторонніх
речошппі окрім фарб, що їх дозволив їїаркомздоров’я УОРР (інструкція Наркомздоровя.
Наркомюсту з 15 жовтня 1925 р. <Про
вживання фарб для фарбування харчових
і смакових продуктів та напоїв* (36. Уз.
УОРР 1925 р., відділ П, & 27. арт. 73).
15. Топлене масло, що йде иа продаж
для безпосереднього вживання, повинно ма
ти таку якість і склад:
а) за кімнатної температури (15—20е С.)
консистенція масла повинна бути м'якою;
в ростопленому виді воно иоввппо бути про
зоре й не давати ніякого опаду; кольор від
солом'яно - жовтого до янтарно - жовтого,
рівномірний по всій масі продукта, воно не
повинно бути прогірклим, цвілим, забруд
неним і повинно мати смак і запах, влативяй цьому видові масла;
б) топлене масло повинно мати найменш
97% жиру, не повинно мата ніяких кон
сервуючих та інших сторонніх речовин.
16. Для всіх видів агасла не можна вжи
вати пакування, що може погіршувати
його якість.
НІ. Ковбасні вироби.

17. Ковбаси, що їх готовиться для про
дажу, повинні задовольняти таких вимогам:

П р и м е ч а н и е . Для посол*# масла
допускается поварсішая соль, имеющая
следующие физические и химические свой
ства: а) соль дошла содержать хлори
стого натра не менее 98,5%; б) соль не
должна содержать никаких примесей, кро
ме тех, которые обыкновенно встреча
ются в промысловой поваренной соли
(кальций, магний, аллшиний в ароч).,
при этом допускаются следы железа ■
органических соединений (соль4 не долж
на замолю буреть при нзгревашш до
180° Д); в) соль не должна содержать ооедянеїшй, обесцвечивающих естественную
желтоватую окраску масла (хлороватокислые соединения); г) реакция соля
должна быть нейтральной; д) соль не
должна иметь видимого загрязнения н
должна полностью проходять черев сито
с отверстиями в Уг миллиметра.
14. -Не допускается прибавление к маслу
никаких консервирующих веществ, кроме
соли для соленого масла, и никаких' других
посторонних веществ, кроме красок, разре
шенных Яаркомздравом .УССР (инструкция
Н&ркомздр&ва и 'Нарксопоста от 15 октября
1925 г. «Об употреблении красок для подйраппгвзнкя ншцевых и вкусовых прсцуктов н напитков* (Сб. Уз. УССР 1925 г.,
отдел Н, № 27, ст. 73).
15. Топленное масло, поступащее в про
пажу для непосредственного потреблении,
должно иметь следующие качества и со
став:
а) при комнатной температуре (15—
20° Ц.) консистенция масла должна быть
мягкой; в растопленном еще оно должно
быть прозрачных » и не давать никакого
осадка; цвет от соломенно-желтого до ян
тарно-желтого, равномерный во всей массе
продукта; не должно быть прогорклым, аа
плесневелым, загрязненным я должно иметь
вкус и запах, свойственный атому виду мас
ла;
б) топленное масло должно содержать не
мене 97% жара, не должно одержать ни
каких консервирующих я других посторон
них веществ.
16. Для всех видов масла не должна при
меняться упаковка, которая может ухуд
шать его качество.
III. Колбасные изделия.

17. Колбасы, приготовляемые для прода
жи, должны удовлетворять следующим тре
бованиям:

1) Всі ішридівігги, що їх вживається для
васото&івння ковбас, т. т.:
м’ясо, лівер,
гири, книш, вода, сіль то-що, повинні бу
ти доброї шюстп:
а) м’ясо, лівер і сало но можна вживати
ва ковбаси боа. відповідного огляду і виз
ваная за цілком придатне від ветеринар
но • санітарних органів; •менш цінне й
умовно придатне м'ясо за номенклатурою
постанова Нарксмземсправу, Наркомзлорав’я і Йаркомвнуссраву УСРР з 26 березня
1926 р. «Правила ветеринарно-санітарного
огляду худоби призначеної на заріз, дослі
ду та бракування м'ясних 'Продуктів» (36.
Уз. УОРР 1926 р., № 15-16, арг. 52), що
його не унешкоджеио за дослідженням веггерпяарно - Санітарного нагляду, для виготу
ваная ковбас не допускається; '
б) сіль повпнпа бути дрібної й середньої
кристалізації, білого кольору, суха, віїста,
без запаху й стороннього смаку; за роз
чинення в холодній воді ле повинна зали
шати нероотиновавого брудного опаду;
в) вода), що її вживається у виробництві,
повніша бути доброї якости, про що «еднкосаиітарва організація повинна дати овій
висновок;
т) киишт. що їх вживається для ковбас.
трд>а наперед опАіяльно обробити, гарно
вичистити й одпензеловатн. щоб вони т
мали жодних ознак гниття;
У в а г а 1. Дими правилами встанов
люється санітарні вороге що-до м'ясиих
ковбар і сосісок варених, копченях і натііввоіявпвх, не лоділюючн їх па сорти.
У в а г а 2. Сорти ковбас і відпо
відний склад їх (стандарт) розроблюєть
ся й встановлюється у всесоюзному маштабі із врахуваннях властивостей окре
мих республік;
2) ковбаои варені доброї якосте повинні
яа поверхні мати світло-бурий, а не темнобурий колір: по лінії розрізу - однопільний
рожевий кольор з лрошарааге досить щіль
ного білого кольору хребтового сала; фарш
повинен бути гарно ромологай; в свіжій
ковбасі по лінії розрізу не повинно бути
пустих місць зі зміненш навколо нвх
кольором фаршу, покритих сливиною, цвиллю; запах свіжої ковбаси повинен бути
візший, яекнслий й по затхлий.
У в а г а . До вабних ковбас належать
ті ковбаси, які теля начинки фаршом, до
того, ж їх варити, наперед недовго га-

1) ©се лнгрндиенты, употребляемые для
изготовления колбас, как то: мясо, ливер,
жиры, кашод вода, соль и проч., должны
бьггь добірокачсствепшьіми:
а) (мясо, лігвер и сало нельзя употреблять
для иаготовлетгя колбас без соответствую
щего осмотра и призвания вполне годным
«етериварно-салитарньпгн органами; менее
цошюо о условно годное мясо, согласно но
менклатуре постановления Наркомзема,
Нарвомздрава л Яарвомвнудела. УООР от
26 марта 1926 г. «Правила ветерннарносашггарвого осмотра убойных животных и
ясследовашя н браковки мяспых продук
тов» (С. У. УССР 1926 г., № 15—16,
ст. 52). не обезвреженное под наблюденном
ветеринарно-санитарпого надзора, для при
готовления колбас не допускается;
б) соль должна быть яшмой п средней
кристаллизации, белого цвета, сухая, чистая,
без запаха и постороннего вкуса, «при рас
творении в холодной воде не должка остав
лять (нерастворимого грязного осадка;
в) вода, употребляемая в производстве,
должна быть доброкачественной, о чем дол
жно быть дано заключение медико-санитар
ной организации;
г) кишки, употребляемые для колбас,
должны 'подвергаться специальной предва
рительной обработке, должны быть хорошо
вычищены, отпензолированы и во иметь ни
малейших признаков разложения.
П р и м е ч а н и е 1. 'Настоящие правіїда устанавливают санитарные нормы для
мясных колбас и сосисок вареных, полушпегкных и копченных, без подраодедеітя на сорта.
П р и м е ч а н и е 2. Оорта колбас к
соответствующий состав их (стандарт)
разрабатываются я устанавливаются во
всесоюзном масштабе с учетом особенно
стей ощельных республик;
2) колбасы вареные доброкачественные
должны поверхности иметь светло-бурый,
а не темно-бурый цвет; по лшпги разреза
—однородный розовый цвет с прослойками
довольно плотного белого цвета хребтового
сала; фарш должен быть хорошо размоло
тым; ® свежей колбасе по дтнтн разреза не
должно быть пустых мест с измененным во
круг лих цветом фарша, покрытых слизью,
плесенью; запах свежей колбасы должен
быть нежным, не квелым и> но затхлых.
П р и м е ч а н и е . К вареным сортам
колбас относятся те колбасы, которые
после набивки фаршем подвергаются

лишь кратковромеїіаому чіродвариїхмьіюму порад варкой горячему копчению (об
жарке), после чего варятся я идут в
продажу;
3) копченая доброкачестаешш колба;а
3) копчева, доброї жести ковбаса повин
на мати вверху темнобурнй колір, бути должна иметь снаружи теімоо-бурьій цвет,
щільна й остільки тверда, тоб надавлюван быть плотной л настолько твердой, чтобы
ня п&лыдам по запинало одзшит; по літі надавливание пальцем, не оставляло отпе
{юзрізу гострих ножем повни па мати одно чатка: по ля-ння разреза острым ножом
пільний темно • червоний колір, де-якяй должна иметь однородный темцо-красный
гляїгеяіь і рівномірний розполіг хребтового цвет, некоторый глянец и равномерное рас
«ала, яке неодмінно повинно бути щільно, пределение хребтового сала, которое непре
білого кольору; залах ковбаси повинен бути менно должно быть шогным, белого «вега;
приємний, злегка пряний; за спробою на запах колбасы должен быть приятный,
смак ковбаса повинна гарно розжовуватися, слегка пряный, при пробе на вкус колбавкшачатнея де-якою сокошптстю й призм- са должна хорошо разжевываться, отли
чаться некоторой сочностью и приятным со
шш солоно-пряним смаком.
лено-пряным вкусом.
( П р и м е ч а н и е . К полукопченым
У в а г а . До лапівкмиенпх сортів ков
сортам колбас относятся те из пах, ко
бас належать ті, що їх після попереднього
торые после предварительной обжарга я
обсмажування та варіння вдруге надовго
после
парки подвергаются новому непро
підкопчують протягом кількох годин. До
должительному кошенню в течение не
копчених сортів ковбас (московська ковскольких часов. К копченным сортам кол
б;ьса) належать ті ковбаси, що їх тривало
бас (московская колбаса) относятся те
піїкопчується протягом кількох день.
колбасы, которые подвергаются продол
жительному копчению в течение несколь
ких дней;
4) мясные колбасы дЛпкны изготовляться
4) м'ясні ковбаси повито готовити без
без примеси муки и крахмала;
домішки борошна й крохмалу;
5) влажность готовых вареных колбас не
5) вогкість готових варених ковбас йе
повинна перевищувати 60%; в ‘нашвкоп- должна превышать 60%; в оолукапченвых
чоігах сортах кількість вогізости повинна бу сортах количество влаги должно быть не
ти найбільш 45% і в копченях найбільш свыше 45% и в копченных не свыше 4 0 % ;
40%;
6) при изготовлении мясных колбас вос
6) на вгаютовлепня м ясних ковоас забо
роняється вживати різні консерванти, .за прещается употребление различных консер
вантов, за исключенвех соли и селитры;
винятком соли та салітри;
7) количество селитры не должно превы
7) кількість салітри не повніша переви
щувати 0,2% що до обезжиленого м'яса ра шать 0,2% в отношении к обезжиденэому
зом з салом, що йде па фарш; у готових мясу вместе с салом, идущим на фарш; и
ковбасах кількість азотистої кислоти не готовых колбасах содержание азотистой
повити, перевищувати' 0,007%, рахуючи кислот не должно бшъ выше 0,007 %, счи
тая на ангидрид;
на ангідрид;
8) колбасы, содержащие премося втои8) ковбаси, які мають домішку видимого
мого загрязнения, считаются недоброкаче
забруднення, ‘вважається за недоброякісні;
ственными;
9) подкраска как фарша, так к оболочки
9) фарбувати так фарш, як і шкурникп
ковбас будь-якими фарбами забороняються; колбас, какпми-бы то цп было нраскшиг вос
прещается;
10) колбасы, приготовленные из не
10) ковбаси, що їх виготовлено з незви
чайного м’яса (кінського, верблюжого, оячн- обычного роза уяса (конского, верблюжьего,
нього та іпш.), повипно продавати з від оленьего и проч.), должны продаваться с со
ответствующим обозначением;
повідним зазначенням;
11) непроданные колбасы по должны
11) ковбас», що залишились від продажу,
вновь
перерабатываться для колбас.
по можна знову перероблювати на ковбаси;
ряче підкопчують (обсмажують), після чо
го їх варять і потім вже пускають па про
даж;

18. Перевозку м'ясних виробів ловтию
іцюваднти в спеїгіялмкмїрнстосщуцжх для
цього закритих ящиках або закритих по
возках, обитих в середині оцинкований залі
зом і пофаіюоваїшх зовні олійною світлої)
фа|ібою: для хурщика на тих ловозках
треба жати окремо сидіння.
IV. Нагляд за виконаюсь) правил.

19. Нагляд за виконанням зазначених
правил докладається на санітарні та вете
ринарно-санітарні оргаїпі, за належністю.
20. За невиконання зазначених правил
винних притягається до адмішетратквної
відповідальносте за Адміністративним Ко
дексом УСРР (36. Уз. УСРР1927 рм .\*2 63-65,
арт. 240).

18. Пораниш янсных изделий _ должна
производиться в специально ирнсооеобленимх д*я этого закрытых ящиках или закры
тых повозках, обитых внутри оцинкованные
же.юзом п покрашенных снаружи агаслянной
светлой краской; для кучера на таких по
возках ДОЛЖНО быть отдельное СНДОІГНО.
IV. Наблюдение за исполнением праил.

19. Наблюдение за выполнением означен
ных-правил возлагается па органы санитар
ного л ветериварно-сацигарного надзора, по
принадлежности.
20. Невыполнение означенных правил
влечет за собой ответственность в админи
стративном порядке согласно 'Администра
тивного Кодекса УСОР (С. У. УООР 1927 г.,
у* 63—65, ст. 240).

Харків, 7 квітня 10*28 р.

Харьков, 7 апреля 1928 р.

Народній Комісар 0хо|юпи Здоров'я
УСІМ* Єфімов.
Заст. Народнього Комісара Земельні
Оправ УСРР Федотов.
За Народнього Комісара Торгівлі
УСРР Пліс.

Народный Комиссар
Здравоохранения УООР Ефимов.
Зам. Народного Комиссара
Земледелия УООР Федотов.
За 'Народного Комиссара Торговли
УССР Плис.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛА УССР.
ПОСТАНОВА НАРКОМВНУ СПРАВУ УСРР.

•
45. Положение
45. Положення
о Лроеетно-Комсультационном Бюро в обла
лро ЛроенпЫСонсультацжне Бюро в спра
вах комунального, шляхового й житловогости комкуна/ьного, дорожного и жилищного
будівництва гри Народ ньому Комісарі ятістроительства при Народном Комиссариате
Внутренних Дел УССР.
внутрішніх Справ УСРР.

1. Проектно-Консультационное Бюро в об
1. Проектно - Консультаційне Бюро в
справах комунального, шляхового й жит ласти коммунального, дорожного н жилищного
лового будівництва утворюється при відділі строительства организуется при отделе ком
комунального господарства Народнього Ко мунального хозяйства Народного Комиссариата
Внутренних Дел УСОР.
місаріату Внутрішніх Оправ УСРР. ,
2. Бюро становить самостійну організа
2. Бюро является самостоятельной органи
цію на господарському розрахункові, мас всі задней на хозяйственной расчете, имеет все
права юридичної особи й відповідає за всі права юридического лпца п отвечает за все
свої довги та зобов'язання же майном, свои долги и обязательства лишь принадле
що йому належить. Наркоману оправ УСРР і жащим ему имуществом. Наркомвнудел УССГ
державна скарбниця за довги та зобов'язана и государственная касса за долги и обяза
Бюра не відповідають.
тельства Бюро не отвечают.
3. Бюро має печатку з своєю назвою.
3. Бюро имеет печать со своим наимено
ванием.
4. Во главе Проектно-Консультационного
4. На чолі Проектно • ‘Консультаційного
Бюра є Завідатель Бюра, що його настанов- Бюро стоит Заведующий Бюро, назначаемый
лює Народній Комісар Внутрішніх Оправ Народным Комиссариатом Внутренних Дел
УСОР.
'{ *:1
УСРР.

Зааід&т&іь Бюра орудує та керує всіма
Заведующий Бюро распоряжается н рукосправами та майном Бюра, агцио з інструк
води? всеми делами и имуществом Бюро,
ціє*0* що її вндає Народній КомнАріят согласно инструкции, издаваемой Народным
Внутрішніх Справ УСРІР.
Комиссариатом Внутрегаих Дед УССР.
Зокрема, до відання Завідателя Бюра на
В частности, к ведению Заведующего Бюро
ложать такі оправи:
относится:
а) укладати договори на виконання
а) заключение договоров ш выполиеняе
проз ктлочнонсу л ьтаці й н их .робіт* та вчиняти
<фоекгно-консультационяых работ и соверше
всілякі і шш потрібні правочшии;
нно иных необходимых сделок;
б) порядкувати коштами Бюра;
б) распоряжение средствами -Бюро;
в) приймати й звільняти спшврооітпнв) прием и увольнение .сотрудников Бюро
ків Бюра, додержуючись чинних законополо с соблюдением действующих законоположений
жень і правил;
н правил;
г) сношение с учреждениями, ПрОДДрИЯг) 'зноситися з установами, підприємст
вами Й урядовими особами к усіх справах таячи и должностными лицами по всем делам
Бюра;
Бюро;
д) вчиняти позови Й відповідати на суді
д) проявление исков и представительства
або впупатя трст’єю особою в усіх справах Бюро в качестве ответчика па суде или тре
Бюра;
тьего лица по всех делам Бюро;
є) розподіляти роботу Й обов’язки між
е) распределение работы н обязанностей
співробітниками Бюра;
хешу сотрудниками Бюро;
ж) видавати й приймати на виолат везж) выдача и прием в уплату векселей п
. солі й інші речевщеві зобов’язання та їх
другф срочных обязательств и их протест;
дисконтувати;
з) выдача доверенностей соответственно
а) видавати довіреності відповідно до
ст. 267 Грааданского Кодекса УОСР.
арт. 267 Цигв. Код. УСРР.
5. Проектно-Консультационное Бюро ямеегг
5. Проектно - Консультаційне Бюро має
за свою мету обслуговування місцевого своей целью обслуживание местного (комму
(комунального) господарства в справах Ко нального) хозяйства в делах коммунального,
мунального. шляховою й житлового будів дорожного и жи.тищвого строительства путем
ництва, складанням різних проектів, 'даван составления разиых проектов, дачи консуль
иям консультацій то-що.
таций ит. д.
В частности, но заказам и поручениям го
Зокрема, за дорученням або замовленням
міських я селищних :рад, ВИКОНКОМІВ, від родских и поселковых советов, исполнитель
ділів місцевого (комунального) господарства ных комитетов, отделов местного (коммуналь
та комунальних агідврйєагств Бюро виконує ного) хозяйства -и коммунальных предприя
такі роботи:
тий Бюро выполняет такие работы:
а) составление проектов и смет по все*
а) складає проекти я кошториси по всіх
видах комунального, шляхового й житлового видал коммунального, дорожного и жилшцпо- го строительства;
будівництва;
б) составление проектов планировки горо
б) складає проекти шанувавші міст і
дов и поселений городского типа;
селшд міського типу;
в) дає консультації й провадить експер
в) дача консультаций и производство зхстові обслідування по комунальному, шля пертпых обследований по коммунальному,
ховому й житловому бу^впнцтву, а так са дорожному я жл людному строительству, а.
мо <по спорудженню й енешоатації кому также по сооружению и вксплоатацва комму
нальних підприємств і хфомадськях споруд; • нальных предприятий к общественных соору
жений;
г) дача технических, техдячес ко-экономи
г) дає технічні, тшшко-єконом і чи і і драє
ні поради в питаннях комунального, шля ческих и юридических советов по вопросам,
касающимся коммунального, дорожного и
хового й житлового будівництва.
жилищного строительства.
6. Всі роботи Бюро вшжу'і за плату у
6. Все работы Бюро выполняет за плату
згоді в замовниками, відповідно до особлипо соглашению с заказчиками, согласно осо-

вої шкали оплати цих робіт, що й затверд*
жує Нарксквнуспра-в УСРР.
7. Коште Бюра складається:
•■
а) з сум, що надходять до Бюра за роботи
що воно виконує;
б) з допомог держави.
В. Загальний нагляд за діяльністю Бюра
провадить Відділ Комунального Господарства
ШС.
9. Звітність так за свою роботу, як а гро
шеву Бюро подає до Відділу Комунального
Господарства Наркомвпусправу УСРР за
формою й в реченні, що їх віп встановлює.
10. Бюро може бути ліквідовано за розпо
рядженням Нарком вкуоітраву УСРР в тім
разі, коли ШВС визнає це за потрібне.
11. В разі ліквідації Бюра — ліквідацію
провадиться стосовно до постанови ВУЦВК’у
й РНК з 7 жовтня 1925 р. «Про порядок
ліквідації державших (промислових і тор
говельних підприємств, що існують на під
ставах господарського розрахунку, і також
акційних товариств і товариств з обмеже
ною відповідальністю, з виключною або пе
реважною участю державного кашталу» (36.
Уз. УСРР 1925 р., й 75-76, арт. 437). з
тим, що все майно, кошти й орава Бюра,
переходять до Наркомвиусораву, який від
повідає в зобов'язаннях Бюра лише в ме
жах, майна їй коштів, то належать Ьюрові.

Харків, 20 квітня 1928 р.

Народній комісар Внутрішніх Справ
>ОРР Балицький.
ПОСТАНОВА НАРНОИЮСТУ УСРР.

бой шкалы оплаты втих работ, утвержден
ной Нарвоивиуделом УССР.
7. Средства Бюро составляются:
а) из сумм, поступающих в Бюро за вы
полняемые нм работы;
б) из государственных пособий.
8. Общее наблюдение . за деятельностью
Бюро осуществляет Отдел Коммунального
Хозяйства НКВД.
9. Отчетность, как за свою работу, так
н денежную, Бюро додает в отдел Коммуналь
ного Хозяйства Нарком ви удела УООР яо фор
ме и в ороки, установленные последним.
10. Бюро может быть ликвидировано по
распоряжению Нариомвиудела УООР б том
случае, когда он найдет это нужным.
11. В случае ликвидации Бюро—ликвида
ция проэиводнтся применительно к яостанорлешно ВУЦІ1К я СИК- от 7 октября 1925 і*.
<0 порядке ликвидации государственных, про
мышленных и торговых предприятий, нахо
дящихся на хозяйственном расчете, а также
акционерных обществ и товариществ с огра
ниченной ответе тленность ю с исключительным
или преимущественным участием государст
венного капитала*. (Собр. Уваж. УССР
1925 г., )Г* 75—76, ст. 437), при том все
имущество, средства и нрава Бюро переходят
Нархомвнуделу УОСР, каковой несет ответ
ственность яо обязательствам Бюро лишь
в пределах имущества и средств, принадле
жащих Бюро.
Харьков, 2Р апреля 1928 г.

'

•.

Народный Комиссар Внутренних
Дел УССР Бажцкий.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НДРКОМЮСТА УССР*
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46. Инструкция по доменению некоторых
46. Інструкція про докладання деяких арти
кулів постанови вУЦВН і РНК УСРР з 18 статей постановления ВУЦИК и СИК УССР
лютого 1928 року «Цю пі/ьге -й переваги от 18 февраля 1928 года «О льготах и пре
колишнім червоним партизанам і червоно-имуществах бывшим красным партизанам и
красногвардейцам, а также военнослужащим
гвардійцям, а так само військовим службов
РККА и РККФ и их сеяьям в связи с десяти
цям РСЧА й РСЧФ та їхнім родинам у зв’яз
летием Рабоче-Крестьянской Красной Дрлли».
ку з десятиріччю Робітничо-Селянської Чер
воної Армії».

Вважаючи на тс, що па місцях виникає Принимая во внимание, что па местах вознепорозуміння в прикладанні деяких артику- пикают 'недоразумения по применению но
ле посталої® ВУЦВК і РНК УСРР з 18 лю- котбрых статей постановления БУЦИК и
того 1928 року, «Про пільги й переваги во- СИК УОСР от 18 февраля 1928 года «О
лшіініх червоним партизанам і чорвоногвар- льготах и преимуществах бывшим красным
Яійцям. а так садо військовим службовцям партизанам и красногвардейцам, а также

РСЧА й РСЧФ та їхнім шинам у зшшу з іювиногдужащим РККА и РККФ и нх семьям,
ДОСЛТИрІЧЧЯМ РобІТСНЧО-СеЛЯПГЬКОЇ ЧерВОгЮЇ
в связи с депггилеггаем Работе-Креетьянекой
Армії* (36. Уз. УСРР 1928 р., Кі 4, арт. 47), Красной Армии* (С. У. УССР 1928 г., К 4.
Народній Комісаріат Юстиції УОРР а порозу ст. 47), Народный Комиссариат Юстиции
мінні з Нарномфіном, Наркомземсправ, Нар- У(Х2\ но соглашению с Нартомфином, й«цн
ілхчияусорав і Наркомлраїй УСРР та УюО комземом, Наркомвнуделом, Наркомтрудом
постановив видати няжчеваводеяу інструк У(Х'Р и с УВО погтаиовил падать нижесле
цію:
дующую иипрукнию:
Інструкція

Инструкция

про прикладення деяких артикулів постанови
по применению некоторых статей постанов
ВУЦВК і РИК УСРР з 18 лютого 1928 року ления ВУЦИК И СИК УССР от 18 фе*аля
«Про пільги й переваги колишнім червоним1928 г. «О льготах и іфеимуществах быв
партизанам і черооногвардійцям, а так само
шим фасным партизанам и красногвардей
військовим службовцям РСЧА й РСЧФ та цам, а также военнослужащим РККА и РККФ
їхнім родинам у зв'язку з десятиріччям Ро и их семьям в связи с десятилетием Рабочебітничо-Селянської Червоної Армії».
Крестьянской Красной Армии».

І. З а с а д и
1. Чкпшсть постанови ВУЦВК і РИК УСРР
з 18 лютого 1928 року- «Про. пільга й перева
ги колишнім червоним партизанам і червоногвардійцям, а так само •‘військовим службов
цям РСЧА Й РСЧФ та їхнім подинам в звязку з десятитччям Робітіпло-ихіяіткої Чер
воної Армії* (36. Уз. УСРР 1928 р., Я* 4, арт.
47) ширяться на:
а) колишніх червоних па{ттн і червоногвардійців. т.т. на осіб, що бразв участь в пар
тизанських загонах, загонах Червоної Гвар
дії, а також на корівників цих загонів, на
даючи їм шльгн за арт. арт. 1-7, 9-10,
27-29 постанови ВУЦВК і РИК УСРР з 18
лютого 1928 р.;

I. О б щ и е п о л о ж е н н я
1. Действие постановления ВУЦШюи ('НК
УССР от 18 февраля 1928 г. <0 льготах и
преимуществах бшпгнм красным партизанам
и красногвардейцам, а также военнослужа
щим РККА и РЖФ и их семьях в связи с
десятилетием Рабоче-Кресгп.яігской Красной
Армии* (С. У. УССР 1028 г.. У* 4. ст. 47 У
распространяется на:
а) бывших красных партизан и красно
гвардейцев, т. е. па лиц, участвовавших к
тцгтизапсках отрадах, отрядах Красной
Гвардии, а также на ‘ ртководптелей этих
отрядов, предоставляя означенным лицам
льготы, 'предусмотренные ст. ст. 1-7, 9-10,
27-29 постановлен ВУЩЖ и СИК УССР
от 18 февраля 1928 г.:
б) всіх осіб, що мають орден Червоного
б) всех лиц, имеющих орден Краевого
Прапору, нагороджених встановленим по Знамени, награжденных установленным по
рядком, падаючи їм пільги за арт. арт. рядком. предоставляя этим лицам льготы
2, 4-о, 9, 29 тієї самої постанови;
предусмотренные ст. ст. 2, 4-5, 9, 29 топ*
же постановления;
в) червопоармійців, що є в кадровому скла
в) красноармейцев, состоящих в кадровом
ді РСЧА й за часи служби у військових ча составе РККА, «старіле во время нахожде
стинах зарекомендували себе зразковою слу ния на службе в вовпгких частях заренсЕменжбою або виатпнми вчинками, колл це за довали себя образцовой? службою либо вы
значено в наказах по відповідних частинах, дающимися подвигами, если ото бьио отсе
надаючи їм пільги за арт. арт. 2, 4-6, чено в приказах по соответствутощнм воин
9. 29 тіеї-ж постанови;
ским частям, предоставляя отим .типам льго
ты, предусмотренные ст. ет. 2, 4-6, 9, 29
того же постановления;
г) ийськослужбовців старшинського скла г) военнослужащих начальствующего со
ду (комапдпий, політичний, адмшістративігий, става (командный, политический, админи
медичний і ветеринарний), як дійсної ВІЙСЬ стративный, медицинский и ветеринарный),
КОВОЇ служби так і звільнених у запас, у
как действительной военной службы, так и
Ш

уволенных в запас, в долгосрочный отпуск
или вовсе от военной службы, предоставляя
означенным лицам льготы, предусмотренные
иг. ІУ-УІ и ст. 23 того же постановления;
д) демобилизованных к}>асіюармейцев и
д) двмо&аэопалях червоноарчгійніп і осіб
молодшого старшинського складу, надаючи їм лиц младшего начальствующего состава,
предоставляя означенным лицам льготы, пре
пільги за розд- V ііеї-ж постанови;
дусмотренные гл. V того же постаяовяешы;
е) ішшЦів громадянської війни, що во
е) инвалидов гражданской войны, воевав
ювали за радянську* владу, яким надається ших за советскую власть, коим предостав
пільга за арт. арт. 2, 4, 6, 9, 24, 29 тіеї-ж ляются льготы, предусмотіюішьк» ст. ст. 2,
4, 5, 9, 24, 29 того’же постановления;
поставовн;
ж) семей красноармейцев, коим предоста
ж) родин чердаіювржійщв, що їм надасть
ся вільга за арт. арт. 5, 7-8, 26 тюї-ж ш>- вляются льготы, предусмотренные ст. ст. 5,
7-8, 26 того же постановления;
-стааови;
з) на детей (сыновья, дочери, усыновлен
з) на дітей (снив, дочки та засяноадені)
червоню партизан і червоногварційців, не- ные) красных партизан и красногвардейцев,
ііовнагітніх членів родин осіб, зазначених в несовершеннолетних членов семей, лиц, ука
арт. 2 постанови ВУЦ&ГС й РНК УСРР з 18 занных в ст. 2 постановления ВУЦІІК и
лютого 1928 року, а так само на дітей ШК УСОР от 18 февраля 1928 г., , а также
иіікьвдужбмміів, загиблих за громадянської на детей воевноодужащнх, погибших в іражиійяк, падаючн їм пільги за арт. арт. 27^29 данской войне, предоставляя означеиным ли
пам льготы, іфодусмотренішс ст. ст. 27-29
тікї-ж постанови.
того же лоетшовлегает.
У в'а г а. За війсьісс.гуж6овцю вважаегь‘ П р и м е ч а н и е . Под воегоюсдужащисиосіб, що єна дійсній військовій службі: в
мн подразумеваются лица, находящиеся на
действительной военной службе: в частях,
частинах, управліннях, установах і закла
управлениях, учреждениях и заведениях
дах, ДОЦ* у склад всіх її сухопутних,
РККА, в составе всех ее сухопутных, мар
-морських і поятровях сил, військ Об'єдна
евах и воздушных сил, тойск Об'едшіенного. Державного Політичного Управління
пого Государственного Политического Уп
й конвойної сторожі <1*ЇР, а само:
равления и конвойной стражи ССОР, а
именно:
а)
рядовой состав, начальствующий
&) рядовий склад, старнгшггькнй склад
состав (младший, средний, старший и
<молодший, соредаій, старшій і вищий),
высший), подразделяющийся на составы:
нідподілюваний на склади: командний (ко
командный (командиры РША), политичомандире КЯА), жигпгвшй (комалдаогкпй (комаїано-пожгаческий, імллтнкополтичшгй, ПО.ПТЯЧНО-ОСНІТІНЙ, юридичнощюсветительпый, юридичесво - политиче
жиітичний), адміністративний, медачнвй.
ский), административный, медицинский,
вете|жпарняй. в тому числі особи. Що є
ветеринарный, в том числе лица, находя
в резерві й зоставлені понад реченець, а
щиеся в і резерве и отглмтыс сверх
тав само—увьтміедах у. запас, у доигорепкжа, а также—укюлмтые в запас, в
чонцеву ВЦЇПГПГу або зовсім від військо
вої служби.
долгосрочный отпуск или вовсе от воен
ной службы.
2. За родину військслужбовнів треба ро (>. Под семьей военнослужащих разумеется
зуміти нревио-трудсве об'єднання осіб різ родственно-трудояюе соединение лиц разных
них ступнів слкрідневня, що живуть укупі степеней родства, жтюущих вместе и веду
й деркать одне гоглояарпяо або живуть із щих едяо хозяйство или живущих на общие
средства.
спільнії коштів.
П р и м е ч а н и е 1. Входящими в со
У в а г а 1. За тих, які ввіходять усклад
став семьи счггаютгя также лица, вородини, вважається також осіб, що вий
шедогае в семью путем брака иля ириди* в родину черев шлюб або приймацгво.
■ачестеа.
довгоречеяцеву відпустку або зовсім від вій
ськової служби, надаюче їм пільги за
роэд. IV-VI і арт. 23 таї самої поставовн;

У в ага 2. До складу селянської роднші
днлучаегься також і осіб, що тимчасово
пішак па трудовий заробіток, аіе яких не
вважається па лвдетап закову за вибумх
із складу господарства.
3. Пільго й переваги надається: а) черво
ним партизанам і чершгогвартійцям на по
дання докрйнтів про пеі)ебу«шіія їх в пар
тизанських загонах і загонах Чорвоної Гвар
дії, виданих від названих загонів або місце
вих органів (сільради, РВН\ ОВК), а тав само
від окреійськоматів Й військових частин,
видаваних за правилами, встановленими вії
Штабі* УВО; б) червопоармійцям, зазначошім
в п. св» арт. 1 цісГ інструкції,—за докумен
тами, «идаваигош від військових частин; в)
інвалідам громадянської війни і родинам
військслужбовщв, загиблих за час громадян
ської лайни,—за документами, видаваними
від органів сощяиьпопо забезпеченім.
•
ІІ. П і л ь г и в г а л у з і ф і н а н с о в о податковій й сільського гос
подарства.
4. За арт. 1 постанови ВУЦВІЇ і РНК УСРР
з 18 лютого 1928 р., з господарств колишніх
червопих партизап і червоиогвардійців зні
мається недоплату та пеню, що утворилися
з єдиного с.-г. податку 1926—1927 та ми
нулих років. Знімають недоплату та пеню за
заявами господарств зазначених осіб раЇЇфіпчзстшін. Скарги па відмовдспвл зняти
недоплату на пегао подасться до районових
податкових комісій, що їх постанови є оста
точні.
5. За арт. 2 постанови ВУДВК і РНК УСРР
з 18 лютого 1928 р. зняття недоплат і пені
з усіх місцевих податків і оплат, невнесених
до 23 лютого 192І8 року, встановлених арт.
28 «Положення про місцеві фінансл» <36.
Зак. СРОР 1926 р., № 31, арт. 199) і поділу
ПІ «Положення про місцеві фінанси УСРР»
(36. Уз. УСРР 1926 р., Лі 74—76, арт.
463), з осіб, зазначених в арт. 2 ціеї-ж по
станови, провадять райвиконкоми й окрвнконкоми за заявами цпх осіб. Скарги на відмоатепаш райвиконкомів зняти недоплати й
пеню подасться до окрвиконкому і його по
станова о остаточна.

П р и м е ч а н и е 2. В состав крестьян
ской семьи включаются также лица,
ушедшие временно на трудовой заработок,
«о йе считающиеся на основаиші закона,
выбывшими из состава дворе.
3. Льготы и' преимущества предоставля
ются: а) красным партизанам и красногвар
дейцам ло лредстаптению документов о со
стоянии их в партизанских отрядах н огра
дах Красной Гвардпн, выданных названны
ми отрядами нлп местными органами власти
(сельсоветы, РІЖ, ОВК), а также окрвоевпенатами и вояпскими частями, выдаваемых
по правилам, установленным Штабом УВО;
б) красноармейцам, указанным з н. «в» на
стоящей инструкции,—оо документам, вы
даваемым от воинских частей; в) инвалидам
гражданской войны и семьям военнослужа
щих, погпбнгпх за время гражданской вой
ны,—по документам, выдаваемым оргала1
.чи социального обеспечепия.
ІІ. Л ь г о т ы в о б л а с т и ф и н а н с о 
во-налоговой я сельского хо
зяйства.
4. Согласно ст. 1 постановления ВУДІЖ в
ШК УССР от 18 февраля 1928 г., с хозяйств
бьющих красных партизан и вдасногвартейиега'катаются' недоумки а пеня, образовав
шиеся до единому с.-х.''_вадюгу 1926-1927 я
прошлых ледГ^ложение "недоимок я пени
производится райфннчастямл по заявлениям
хозяйств означшвых лиц. Жалобы на откаэ
в сложсіойі.нсдонхок и пени подаются в
районные налоговые комиссии, постановле
ния коих окончательны.
5. Согласно ст. 2 постановления ВУЦЙК
я СИК УССР от 18 февраля 1928 г. сложе
ние недоимок и пеан со всех местных нало
гов п сборов, иевнссоквых до 23 февраля
1928 г., установленных ст. 28 «Положения
о Местных финансах» (С. 3. СОСР 1926 г.,
Лі 31, ст. 199) и разд. Ш ‘Положения о
местных финансах УЩР» (С. У. УССР
1926 г., Лі 74-76, ст. 463), с лиц, указан
ных в ст. 2 того же постановления, произ
водится райисполкомами л оврисшшомамп
по задалешпо отих лиц. Жалобы на отказ
райисполкомом в сложении недоимок я пеня
подаются в окрлс полком, постановления
коего окончательны.
6. За арт. З тієї-ж постанови зняття з
6. Согласно ст. 3 того ^же постановлен.
«аяозасібних селянських господарств колнш- сложеикГ с маловмуппд Урестьапокях до
ях червоних партизан і червоногвардійцш
зи йгга бищшТіфасньїх партизан п красно-

гвардсйцсв заакхіжешюші іш семшш&іуи&їдам, выданным з посевную, кампанию 1926
года, производится районными налоговыми
комиссиями по заявлениям названных лиц.
Постановления этих комиссий окончательны.
7. Суммы недоимок и пени по местным
налогам и сборам, внесенные после 23 фев
раля 1928 г., а также суммы недоимок н
пени по с.-х. налогу 1926—27 и прошлых
лет и суммы задолженности по семенной
ссуде, внесенные после получения на местах
постановления ВУЦИК и ОНК УОСР от 18
февраля 1928 г., подлежат возвращению в
общеустановлен ном порядке лицам, осво
божденным от пх внесения вышеназванным
постановлением.
8. Все заявления, ответы, свидетельства,
8. Всі заяви, відповіді, посвідчення, довід
ки, скарга Й т. ішн. документи в Справах справки, жалобы ц т. п. документы по долам
зняття зазначення недоплат і пені вільні від сложения озпаченшх недоимок и пени осво
бождаются от гербового сбора.
гербової оплати.
*
9. Местпые органы власти, но принадлеж
9. Місцеві органи влади, за належністю,
за розподілу фонду' лісосіки 1927—1928. р. ности, при распределении лесосечного фонда
та витрачання пільгового фонду вживають 1927-1928 г. и при расходовании льготного
заходів до збільшення пільг особам, зазна фонда принимают меры к увелнчешпо льгот
ченим в арт. 2 постанови ВУЦВК і РИК УСРР лицам, указанным >в ст. 2 постановления
з 18%ютого 1928 р., а. так само родинам ВУДИК и ОШ УССР от 18 февраля 1928 г.,
червоноармійців з таким розрахунком, щоб а также семьям красноармейцев, с таким
зазначені особи в цілому одержали гальг на расчетом, чтобы озпачештьге лица в конечном
итоге получили бы льготы на судиму не ме
суму найменш 25% від загального фонду.
нее 25 % от обшего фонда.
10. .Місцеві органи Царкохземсправ повин 10. Местпые органы Наркомзеяа должны
ні терміново через райвиконкоми вшгвпта срочно через райисполкомы выявить _с>та,
села, де свого часу буао зорганізовано заіч>- где_ вевое время были организованы отряды
нп червоних партизан, для включення в красных партизан, для'включения ©"первую
першу чергу цих сел до плану землевпоряд очередь" этих'сел ц план землеус^ительлых
'работ* незави<жмо_ от_ районов ускоренного
них робіт, незалежно від районів прискоре _земле
устройства.
ного землевпорядження.
11. Дри составлении иредва^ятеаьных
11. Складаючи попередні списки на бід
списков
б едшщки х и малоимущих' серед
няцькі та малозасібт середояцькі господар
няцких
хозяйств
на предмет освобождения
ства для увільнений від плати за землевпо от _ллаты за ^Ш>хтрйство
за средства
рядження коштом держави, місцеві органи
Ттеударства;'
местпые
'органы
Наркомзема
Нарномземсправ повинні обов'язково й окре додкЗш ббттельшГ г 'одельноіїчесть
мо урахувати господарства колишніх черво ’зяйства бывших красных шартазан хо-.
и
них партизан і червоногвардійців, а так само красногвардейцев, а также''бедняцкое хозяй
бідняцькі господарства: осіб, лагороджевих ства^'лщ, вагрйждёпвых орденом Красного
орденом Червоного Прапора; червовоармііі- ■Знамени; красноармейцев, которые во
ців, що підчас перебування на службі у вій время нахождения на службе в воинских
ськових частинах зарекомендували себе зраз частях зарекомендовали себя образцовою
ковою службою або видатними вчинками, службою, либо выдающимися подвигами,
коли це відзначено в наказах по відповідних если это было отмечено в приказах по соот
військових частинах; інваліда громадянської ветствующим воинским частям; инвалидов
війни й родин червоноармійців; за розподілу гражданской войны и семей красноармейцев:
коштів, що віданутшетті па провадженая без- лрп распределении средств, отпущенных на

задовжеиостн з насінньових позичок, вида
лю у засівну кампанію 1926 р., провадять
районові податкові комісії за заявами зазна
чених осіб, .і постанови цих комісій є оста
точні.
7. Суми недоплат і пеігі з місцевих подат
ків та оплат, що надійшли після 23 лютого
1926 р., а так само суми недоплат і пені з
с.-г. податку 1926—27 і мвиулих ромів і
суми задовжеиостн пасіїшьової позики, що
надійшли після одержании па місцях поста
нови ВЛ1ВК та ЙЖ УСРР з 18 лютого 1928
рому, повертаться загально встановлеїшм по
рядком особам, що їх увільнено від внесення
за мпценаведсною постановою.

шатаого землевпорядження бідняцьких та
малозасіблих середняцьких господарств, в
першу чергу увільняти їх від плати за зем
левпорядження; крім того, за землевпоряд
ження, підводити зазначеним в цьому арти
кулі особам землі кращої якостн й в межах
земель, що їх відводиться бідняцьким та малозасібнш середняцьким господарствам,
ятрагяучл до утворення Ь зазначених осіб
фундаторів колективного господарювання.
12.
Місцеві органи Наркомземсправ по
винні терміново зробити облік господарств'
колшпгіх ксрівшпав лартизаисьіаїх загопів
та чсрвопопрапорців, які вн являють бажан
ня використати пільги в справі переселення
й розселення, зазначені в п. *<®> арт. 5 по
станови ВУЦВК і РИК УСРР з 18 лютого
1028 р., щоб переселити їх на спеціально
вилучені для цілого землі на півдні УСРР.
Проводячи облік цих господарств у перссезексправ повинні з’ясувати для бажаючих
переселитись загальні умови та порядок нереселешія па південь УОРР й сиеціяльві чер
еоноармійські фольги, а сане: право,'за скла
ду господарства з 3-х працездатних, па
одержані^ повното дворового наділу, право
па одержання, за нерсседепня на пове місце,
повної норми переселенського кредиту в 350
•кію. ліа господарство. Проводячи облік цих
господарств у переселенні, спрямувати робо
ту так, щоб утворити з цих господарств с.-г.
колективи.
13. Місцеві органи Наркомземспраз по
винні в першу чергу задовольняти па пільго
вих умовах малозасібпі господарства колиш
ніх червоних партизан і червоногвардзйців і
родин чсрвоноармійців ігасішгям, кредитами.
За контрактації технічних культур видавати
аванси розміром понад 25% супроти аван
сів, вндаваппх іншим колам людности.
14. Місцевим органам Наркомземсправ
підсилити обсутовувашія об’єднань, що скла
даються переважно з родин червопоармійпів,
надавати їм кредити, трактори, тяглову ху
добу нарівні з колективпгош господарствами; збільшити розмір кредиту, зокрема—дсвгоречеігцевого, окремим господарствам, до
рівнюючи їх іо бідняцьких господарств: вре
дит па машини давані за наіїпиьговішою
шкалою.
15. Радянські господарства УСРР за про
вадження робіт що-до агрокультурного обслу-

производство бесплатного землеуст|н>йства
бедняцких и малоимущих середняцких ХО
ЗЯЙСТВ, в первую очередь освобождать их
от платы за землеуст}юЙство; кроме пт»,
при землеустройство отводить означенным
в настоящей -статье лицам земли лучшего
качества н в границах земель, отводимых
бедняцким н малоимущим середняцким хо
зяйствам, стремясь к организации из этих
лиц учредигелей коллективного хозяйство
вания.
12. Местные органы іНаркомзема должны
срочно произвести учет хозяйств бывших ру
ководителей партизанских отрядов я красно
знаменцев, из'являющих желание исполь
зовать льготы но переселению и расселе
нию, указанные в п. <в» ст. о постановле
ния БУДОК п <ЗЖ УСРР от 18 февраля
1928 г., для переселення на специально от
веденные для этого земли на юге УООР.
Дри производство учета местные органы
Нарксмзсма должны рав’яагать желающим
переселиться общие УСЛОВИЯ И порядок пере
селенця на юг УООР и специальные красно
армейские льготы, а именно: право, при со
ставе двора из 3-х трудоспособных, па по
лучение полного дворового надела, нра^о на
получение прн переселении па новое место
полной нормы переселенческого кредита в
350 !руб. на двор. При производстве учета
этих хозяйств по переселению направлять
р-аботу так, чтобы с этих хозяйств создавать
с.-х. коллективы.
13. Местные органы Наркомзеха должны
в л?рвую очередь удовлетворять па наиболее
льготных условиях малоимущие хозяйства
бывших красных партизан и красногвардей
цев и семей красноармейцев семенами, кре
дитами. При контрактации технических
культур выдавать авансы в размере большем
на 25% по сражению с авансами, выдавае
мыми другам слоям населения.
14. Местным органам Яаркомзема паплежнт усилить обслуживание об’единепий. со
стоящих ярелмуществегено из семей красно
армейцев, предоставлять им кредиты, трак
тора, рабочий скот, наравне с коллекткв•ньиш хозяйствами; увеличить размер креди
та, в частности долгосрочного, отдельным
хозяйствам, приравнивая их к бедняцким хо
зяйствам: кредиты на машины предостав
лять по наиболее льготной шкале.
15. Советские хозяйства УССР при произ
водство работ по агрикультурному обслужн-

говувапня околичної лкщостя повинні в
першу чергу задавати пільги колишнім чер
вонив партизанам і червоіголвардійцям та
родинам черво:юарогійц*в, які мають малозасібігі господарства.
Зокрема ці пільги надавати:
аі безкоштовним оереланвлм сільсько
господарчого реманент)’ в попасше кори
стування;
б) виданням чистосортового насіння на
шьговішнх умовах;
в) безплатним користуванням плідниками
радгоспів для паруваипя та гшп.

ваягаю окрестного населения Тюлжпы в пер
вую очередь предоставлять льготы бывшим
красным партизанам в красногвардейцам и
(Семьям красноармейцев, имеющим маломощ
ные хозяйства.
В частности эти льготы предоставлять
путем:
а) бесплатной передачи сельско-хозяйствен
ного инвентаря во временное пользование;
б) выдачи чистосортных семян на наиболее
льготных условиях;
в) бесплатного пользования племенниками
совхозяйств для случет Н Т. Д.

Ш. П і л ь г и в ц а р и н і п о . і і л и і е л ин житлових і побутових умов
с т а р ш и н с ь к о г о с к л а д у ІРСЧА.

Ш. ' Л ь г о т ы в о б л а с т и у л у ч ш е 
ния жилищных условий на
ч а л ь с т в у ю щ е г о с о с т а в а РККА.

16. Житлову площу дая задоволення стар
шинського складу РСЧА видаляють окрвнконкозгй за арт. 20 постанови ВУЦВК й РНК
У ПР? з 16 лютого 1926 року лише за наявцостк належте заявок па щ приміщенім,
так з боку вдаовідгоц військових органів,
як з боку самих осіб старішгнського складу.

16. Жилищную площадь для удовлетворе
ния начсостава РККА выделяют окрисполкоагы согласно ст. 20 постановления ВУЦИК
и СИК УССР с 18 февраля 1928 г. лишь при
наличии соответствующих заявок на эти
помещепия, как со стороны соответствую
щих воедкных органов, так к со стороны лиц
начсостава.
17. Для заселения указанной в ст. 16 «аст*»ящей инструкции жплой площади уста
навливается определенный е)юк, в зависи
мости от условий фактической возможно*-ти
такого заселения.
18. Копа указанные в ст. 16 настоящей
инструкции помещения на протяжении угтапопленпого для этого срока (ст. 17 тісто.)
не заселят без уважительных к тому при
чин. лица. ко»м Огги предоставлены, то такие
помещения, с разрешения окрисшшпча.
можно передавать липам других категорий
на общих основаэтинх.
19. Выделение, помощений для началь
ствующего состава в домостроениях, пере
данных в аренду жплтсоопам до 23 февраля 1928 г., допускается лишь в тех случаях,
когда в соответствующих арендных догово
рах предусмотрено право органов местного
(коммунального) хозяйства или местных со
ветов н исполкомов распоряжаться заселе
нием всей или части жилищной площади в
дапвых домостроениях, лишь в размерено
большем, предусмотренного в договоре. 1)
будущем при сдаче домостроений в аренду
органы местного (коммунального) хозяйства
обязаны предусматривать в договорах арен-

17. Для засолення зазначеної в арт. 16
лісі інструкції житлової площі встановлю
ються певний реченець, залежно від умов
фактичної змоги цього заселення18. Коли зазначені в арт. 16 цієї інструк
ції орвмтщовня протягом встановленого для
того реченця (арт. 17 інстр.) не заселять
без вважливих для того причин, особи, що їм
їх надано, то такі приміщення, за дозволом
окрвиканкамів. можна надавати особам ін
ших категорій на загальних підставах.
19. Видалення щиімшепь для старшинсь
кого складу у будинках, що їх віддано в орен
ду житлокоопам до 23 лютого 1928 р., при
пускається ляше за тих випадків, коли у
вдомдашх орендових договорах передбаче
не право органів місцевого (комунального)
ічюподарства або міськрад та викопкомів |юзиоряджатнсь заселеапян всієї або частини
житлової площі в лапнх будинках, лише в
розмірі не вище передбаченого в договорі.
Надалі, здаючи будинки в оренду, органи
місцевого (комунального) господаїнтва по
вніші передбачати в договорах оренди право,
окрвякопкомін ЩО-До виділення житлової

площі за арт* 20 постанови ВУЦВК і РНК
УСРР з 18 лютого 192-8 р.
У ва га. Вітсутпііть и ореидовнх дого
ворах па будинки, складених з жкт.ткооиамн після 23 лютого 1928 р„ вказівок на
права окрвжонзчош виділяти приміщення,
ле позбавляє їх права виділяти в таких
будинках приміщення на підставі арт. 20
постанови ВУЦВК і РНК УСРР а 18 лю
того 1928 рову.
Харків. 26 квітня 1928 р.

Народній Комісар Юстиції УСРР
та Генеральний Прокурор
Рес-пу&тікн в. Порайко.
Заст. Зав. Відділу Законодавчих Проектів
Та Кодифікації Законів М. Торчинський.
Оголошено' в «Вістях 'ВУЦВК» 29 квітня
1928 р., У« Ш:

ды право окрисполкомов на введение жи
лищной площади согласно ст. 20 -постанов
ления ЦУЦИК И ОНК УССР от 18 февраля
1928 -г.
ІІ р л м е ч а н и е. Отсутствие в ароидных
договорах на домостроения, заключенных
с жилкооиами после 23 февраля 1928 г.,
указаний о праве оярпеполкомов на выде
лена) помещепий, не лишает их права вы
делять в тех домостроениях ‘ помещения,
на основании ст. 20 постановления
ЦУЦИК и СНК УГОР от 18 февраля
1928 г.
Харьков, 26 апреля 19:8 г.

Народный Комиссар Юстиция УССР и
Генеральный Прокурор
Республики В. Порайко.
Зам. Зав. Ощелом Законодательных
'Предположений л Ковтифпкащш
Законов М. Тогчикртй.
Распубликовано в «'Вістях ВУЦВК»
29 апреля 1928 г., Хз 101.

ПОСТАНОВА НАРКОМ СОЦЗАБЕЗА УСРРПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМСООБЕСА УССР
47. Про ліквідацію районових селянських 47. О ликвидации районных сешнских
обществ взаимопомощи.
товариств взаємодопомоги.

На підставі постанови їВсеукраїяського
Центрального Виконавчого Комітету і Ради
Народиіх Комісарів УСРР з 4 січня 1928 р.
«Про зміну й доповнення Положення про
селянські товариства взаємодопомоги* (36.
Уз. УСРР 1928 р.,
3, арт. 21) й арт. 31
«Положення про -селянські товариства взає
модопомоги» (36. Уз. УСРР 1926 р. Уз З,
арт. 21) та на додаток до постанови своєї
від 6 квітня 1927 р. «Про ліквідацію райоиових товариств взаємодопомоги», Народній
Комісаріат Соціального Забезпечення УСРР
постаиовя®:
1. Всі райоиові селянські товариства
взаємодопомоги, що залишилися до цього ча
су з різних причин не зліквідованими (мали
мітцгу матерій лигу базу то-що),—злікві
дувати.
2. Ліілнідаційга комісії для «проведення
лквцацп справ райоиовнх селянських то
вариств взаємодопомоги встановити в кіль
кості 3-х осіб і в такому складі: голова —
представиш; відповідного райвиконкому та
члени — представники від ліквідованого
районового СГВ і районових КНС,

На основании постановлении Нсеукраипского Центрального Исполнительного Коми
тета и‘Совета (Народных Комиссаров УССР
от 4 января 1928 года. «Об изменении и дополпенни Положения о селянстах обществах
взаимопомощи» (Собр. Узак. УССР 1928 г.,
У* 3, ст. 21) и ст. 31 «Положення о се*
лянешх обществах взаимопомощи» (Собр.
Узак. УССР 1925 г., № 3, ст. 21) и ® деполноіпте к (постановлению своему от 6 апреля
1927 г., «О ликвидации районных обществ
юаігоюпомощн», Народаїьй Комиссариат Со
циального Обеспечения УССР п о с т а н о 
вил:
1. Все-районные селянские общества вза
имопомощи, оставшиеся до сего временя по
разным причинам не лнлвидированнымя (име
ли орочпую материадную базу и т. п.), —
ликвидировать.
2. Ликвидационные комиссии для проведе
ння ликвидации дел районных селянских
обществ взаимопомощи установить в количе
стве 3-х лиц и в таком составе: председа
тель—представитель соответствующего рай
исполкома и планы—представители от лик
видируемого районного СОВ. и районного КНС.

і'
Обирають представила районовопо СТВ
до ліквідаційної комісії районові з’їзди
смяаськах товариств взаємодопомоги, що
відбудуться з 1-го по 25*о травня 1928 ро
ву, згідно з обіжником Центрально! Комісії
Селянської Взаємодопомоги при НКСЗ УСРР
ХЬ 39 від 5-го квітня 1928 року.
3. Роботу по ліквідації справ райояового
товариства селянської взаємодопомоги лік
відаційна комісія розпочинав зараз же по
закінченні районового з’їзду СТВ й закінчує
ліквідацію протягом місяця.
4. Порядок ліквідації районовнх това
риств селянської взаємодопомоги (розподіл
коштів, землі, підприємств та іншого мдйна), а так само склад округових ліквідацій
них комісій для керовшщтва роботою но
ліквідації районовнх СТ1В залишається ті
самі, що їх встановлено вищезгаданою
постановою Наркомсопзабезу УСРР з 8-го
квітня 1927 р. «Про ліквідацію районовнх
товариств взаємодопомоги*.
Харків, 27 квітня 1928 р. •

Народній Комісар Соціального
Забезпечення УСРР Покорний.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК* 16 травня
1928 р., № 112.
ПОСТАНОВА
НДРНКМЮСГУ й ВДРКОМФІНУ УСРР

Избранно представителя районної» СОВ
в ликвидационную комиссию производится
районными с’ездами селянских обществ взаи
мопомощи, которые состоятся с 1-го по 25-е
мая 1928 г., согласно циркуляру Централь
ной Комиссии Селянской Взаимопомощи при
НКОО УССР Ха 39 от 5 апреля 1928 г.
3. К работе по ликвидации дел районного
общества селянской взаимопомощи ликвида
ционная комиссия приступает немедлеапю по
окончании районного с’езда СОВ и заканчи
вает ликвидацию и течение месяца.
4. Порядок ликвидации районных обществ
селянской взаимопомощи (распределение
средств, земли, предприятий и ИНОГО иму
щества), а также состав окружных ликвида
ционных комиссий для руководства работой
по ликвидации райСОВ остаются те же, что
установлены вышеуказанным постановле
нием Наркомсообоса УССР от 6 апреля
1927 г. <0 ликвидации районных обществ
селянской взаимопомощи».
Харьков. 27 апреля 1927 г.

Народный (Комиссар Социального Обеспе
чения УССР Покорный.
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК* 15 мая
1928 г., У* 112.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЮСТА И Н/РКОМФИНД УОСР

48. Про зміну такси оплати за судово-ви- 48. Об изменении таксы оплаты за судебно' нонавчі чинності.
ишшнитеъные действия.

Підстава: артикул 18 постанова
ВУЦВК і РНК УСРР з 29 березня
1924 р. *Про збір за судово виконавчі
чинності“ (36. Уз. УСРР 1924 року
Л& 7, арт.^69).
1. За приставку оповісток сторонам, а
так само третім особам, коли справляння
звертається на майно або гроші довжника,
береться оплати за фактичною вартістю зруч
нішого І дешевшого з місцевих умов спосо
бу приставления оповісток.
2. Вихитуючи всі передбачені в арт. 255
ДНК вироки за всі виконавчі чинності (вклю
чаючи опис майна і прилюдні торги), коли
сума справляння не перввщцуз 50 карб.,
справляється:
з сум справляння до 25 карб.—25 коп., 4
з сум справляння від 25 карб, до 50 карб,
(включно)—50юш.

Основание', ст. 18 постановления
ВУЦИК и СИК УССР от 29 марта
1924 г. „О сборах за судебно-исполни
тельные действия“ (Собрание Узак.
УССР 1924 гг, Л$ 7, ст. 69)
1. За доставку повесток сторонам, а равпо
в третьим лицам, пре обращения взыска
ния на имущество или деньга должника, взи
маются сборы по действительной стоимости
наиболее удобного и дешевого по местным
условиям способа доставления повесток.
2. При исполнении всех предусмотренных
ст. 255 ГПК решений, за все исползнтельлые действия (включая опись имущества и
публичные торги), при сумме взыскания яе
евьппе 50 руб., взыскивается:
с суммы взыскания до 25 руб.—25 коп.,
с суммы взыскания от 2Ь р. до 50 р.
включительно)—50 коп.

3.
Оплату виконавчих чинностей за аисо* 3. Оплата ясшдаятелъвых дейсгені пні
панна оса «передбачених в арт. 255 ЦПК ви ясскаяешщ всех вредуожяреяшл ст. 255
років. крім зазначеній в арт. 2 цієї доста- ГИК решений, кроме «указанных в ст. 2 это
лови, вираховується окремо за кожну про го постановления, исчисляется отдельно за
каждое исполнительное действие е та$ох
ваджувану «швшсть в такому розмірі:
размере:
а) за ясоолвенве бее производства опвсо
а) за виконання без провадженім ошсу в
п публичных торгов:
приливних торгів:
•
с суммы взы&алвя от 50 р. до §00 р.—У2*.
з суми справлеганя дід 50 крб. до 500 «рб.
Уг %, з суми справляння понад 500 карбо с суммы взыскания больше 500 рублей—
ванців—>1 %;
П р и м е ч а н и е . Пр® взысканииперио
У в а г а . Коли справляється періодичні
дических платежей сумма взыскания опре
ншиаш, суму справляння визначається
деляется совокупностью платежей за год.
сукутткято виплатів за рік.
б) за производство описи «существа
б) за провадження опису майна (включа
(включая н оценку):
ючи й ощпку):
с суммы оценки от 50 р. до 500 р.—1%,
з суми оцінки від 50 нрб. до 500 крб.—
с суммы оценки больше 500 руб. — 2Я.
\%, з суми оцінки понад 500 крб.—2%;
ч

П р и м е ч а н и е . Если оценка описыва
У в а г а. Каш оцінка описуваного майемого имущества «превышает сумуу взис
ш перевищує суму справляння, оплату
кания, сборы взыскиваются из расчета пос
оправляється з розрахунку цієї суми. За
тігх випадків, коли «наперед не можна точно ледней. В случаях, когда вперед нельзя
точно вычислить стоимость подлежащего
врахувати вартість шлежагого описові
описи имущества, необходимая за опись
майна, погрібну за опис його суму' виз
его сумма определяется вриблтзительйо и
начується погашено і справляється за
взыскивается в порядке ст. 269 ГПК, а
арт. 269 ЩІК, а холі нема змоги перед
если пет «возможности определить ее даже
бачити її навіть приблизно,-з розрахунку
и приамзвтсльно, - из расчета суммы
сума справляння.
взыскания.
Справлені за арт. 269 ЦПК зазначай
Взысканные в порядке- ст. 269 ГПК
суми в більшому як погрібно розмірі не
гайно після Опису повертається особі, що * указанные «суммы в размере большем чем
■нужно, немедленно после производства
їх внесла.
описи возвращаются лицу, их внесшему.
в) за проваджений прилюсгшіх торгів оп в) за «производство публичных ' торгов
лату справляється з вторгованої «ід про сборы взыскиваются с вырученной от прода
дажу суми, а кади ця сума більша за суму жи суммы, а осли эта сумма больше суммы
справляння, то з суми оправляння в .розмірі, взыскания, то с суммы взыскания в размере,
указанном в ат. «б» этой статьи.
зазначеному в в. <б> цього артикулу.
4. За «виконавчі чинності що-до вико4. За псполнптельяыд действия по жяшііапяя'оцроку про забезтечятя позову справ яеюя опредедеиня об обеспечения иска
ляється оплату в розмірі 1 % з суш забез взькгяяваегся сбср в размере \% с суммы
обеспечения.
печення.
. '
5. За выселение: а) то яежыых помещ*5. За виселення: а) з нежитлових помеш
кав ь {майстерень, торговельних і інших по ний (мастерских, торговых в других поме
мешкань) справляється 5 крб. за день «фак щений) взыскивается 5 руб. за день «фак
тичного сртшусового виконання; б) з жит тического принудительного исполнения; б)
лових помешкань та належних до них служб из жилых помещений я относящихся с них
служб—1 р. за каждую комнату или
—1 крб. за кожну кімнату або службу.
службу.
6. За чинності що до виконання вироків,'
6. За действия по жоолкчвпо решений,
не звязати з ірошешми справляннями,
связанных с денежными взыскавший,
напр., вилучеппя у довжника та передачу
наир., яз'ятие у должника я передача взыс
правіжникові речей, оплату' справляється в кателю вещей, сбор взыевнвается в размере
розмірі 1 карб.
1 руб.

7. За видачу від судових виконавців ко
пій. офісів та і китах діловодних запорів
оправляється 20 коа. з сторінки, рахуючи
сторінку в 25 рядків.
8. Коли виконавчі чинності провадиться
воза юсцем осідау камере судового вико*
яаяця, крім оплат за таксою справляється
ще оплату за переїзд судового виконавця в
обидва кінці, за дійсною його вартістю, бе
ручи найдешевший спосіб пересуваная
(трамвай, автобус то що).
У в а г а . Зазначену оплату справ
ляється, нош від камери судового вико
навця виконавчі чинності провадиться
більш як за 1 кіло», в сільських районах
та за півкілометра в міських.
9. Суш, погрібні па оголошення про про
даж, на оплату експертах за оцінки майна
та робітної сила, ягацо її потрібно за вико
нання вирову, праві ждяк вносить наперед у
розмірі дійсної потреби за визначенням су
дового виконавця, а плату охоронцеві—за
встановленою таксою (Бюл. НЕЮ УСРР
1924 р., й 9).
10. Всі оплати, зазначені в арт. арт. 1,
2, п. п. <а> і «б» арт. З, арт. арт. 4, 5,
8, 8 судовий виконавець справляє з прашжника, одержуючи заяву про справляння, а
ошатні зазначені у я. <в> арт. З, а так
само в справах, що в них цраіжнтив
увільнено від судових оплат та в справах
про справляння штрафів і судових витрат,
справляється з довжняків за виконання ви
рову.
,
У в а г а. Державні установа та дер
жавні шдприамства, увільнені від судо
вих оплат, вносять належні з них за так
сою оплата лише в розмірі 25 %, які ціл
ком надходять для плата особам, що
провадять виконавчі чинності 11

7. За выдачу судебным? исполнителями
копий описей и других делопроизводствен
ных бумаг—взыскивается 20 коп. за стра
ницу, считая страницу в 25 страде.
8. Если исполнительные действия произ
водятся вне места нахождения камеры судеб
ного исполнителя, то кроме сборов по таксе
взыскивается за проезд судебного исполни
теля в оба конца по действительной стои
мости, исходя из наиболее дешевого способа
сообщения (трамвай, автобус и т. л.).
П р и м е ч а н и е . Указанный сбор взыс
кивается, когда исполнительные действия
производятся на расстоянии более 1 кило
метра в селыжнх местностях п % кило
метра в городских, от камеры судебного
исполнителя.
9. Суммы, необходимые на публикацию о
продаже, на вознаграждение экспертов при
оценке имущества и рабочей силы, если она
нужна во время исполнения решения, взыс
катель вносит вперед в размере действи
тельной потребности ого определению судеб
ного исполнителя, а па вознаграждение хра
нителя имущества •— по установленной
таксе (Бюл. 0ШО УССР 1924 г., Уз 9).
10. Все сборы, указанные в ст. ст. 1, 2,
плі. <а> п «б» ст. 3, ст.ст. 4,5, 6, 8, судеб
ный исполнитель взыскивает со взыскателя
при принятии заявлення'О взыскании, а сбо
ры, указанные в и. <в> ст. 3, а также по
делам, по которых взыскатели освобождены
от судебных сборов н по делам о взыскании
штрафов и судэбных издержек, взыскивают
ся с должников при исполнении решения.
П р и м е ч а н и е . Государственные уч
реждения и государственные предщжятня,
освобожденные от судебных сборов, вносят
причитающиеся с-них по таксе сборы лишь
в размере 25%, которыэ целиком посту
пают для вознаграждения лиц, производя
щих исполнительные действия.
11. В случаях, указанных в ст. 315 ГОК и
в случаях освобождения оппсанпого имуще■ ства от обращения на пего взыскания' по
просьбе взыскателя, сбор платит взыскатель.

11. За випадків, зазначених в арт. 315
ЦПК та за випадків увільнення на прохання
правіжинка описаного мйна від повернення
на нього справленая, оплату вносить пра
віжних.
12. ІЗ всієї сума ошат за цією таксою
12. Из всей суммы сборов по этой таксе
частина в розмірі 75% надходить на прибу часть в размере 75% поступает в доход* го
ток держава за кошторисом НЕЮ, а решта сударства по смете НЕЮ, а остальные 25%
25%—для плати особам, що іфовадять Ви для 'Вознаграждения лиц, производящих
конавчі чинності.
пополнительные действия.
!В справах, що и виконують сільради,
По делам, исполняемым сельсоветами,
зазначені 75% оплат надходить на прабууказанные 75% сборов поступают в доход

ток бюджету відповідної сільської рада,
якщо вона має самостійний бюджет, або на
прибуток бюджету районового виконавчого
комітету за кошторисом сільської раде, як
що відлові дну сільську раду пе виділено в
самостійну бядакетову одашцю.

бюджета соответствующего сельского сове
та, если таковой имеет самостоятельный
бюджет, либо в доход бюджета районного ис
полнительного комитета во смете сельского
совета, если соответствующий сельский со
вет не вьцелен в самостоятельную бюджет
ную единицу.
П р и м е ч а н и е . Указанные в этой
ст. 25 % сборов для вознаграждения
лиц, производящих исполнительные
действия, поступают:
по делам, ис
полняемым судебными исполнителялги, — в окрсуд н распределяются
в сроки и в порядке, установленные
циркуляром ШЮ и ЖГ Хг 137 от 24
октября 1924 г. <0 порядке распределе
ния 25% отчислений от сборов за судебноисшшительныд действия» (Бюлет/ ЕКЮ
УССР 1924 г., Ха 48), а по делам, испол
няемым сельсоветами, остаются в пользу
лиц, фактически ИСПОЛНЯВШИХ решения.

У в а г а Вказані їв цьому арг. 2Ь%
оплат для шати особам, що провадят ви
конав^ чинності, надходять: в оправах,
що виконують судові виконавці,—-до
окрсуду і їх розподіляється в реченці й
порадком, встановленим в обіжнику БКЮ
та ЯІОТ Хе 137 з 24 жовтня 1924 р. «Про
порядок розподілу 25% вцрахунків від
зборів за судово-виконавчі чинності»:
(Бюі. ИВЮ і’СРР 1924 р„ їй 48), а в
справах, що викопують сільради, зали
шається на користь осіб, що фактично
виконували вироки.
Харків, 27 квітня 1928 р.

Народній Комісар Юстиції УОРР та
Генеральний Прокурор
Республіки В. Порайко.
Заст. Народиього Комісара Фінансів
УСРР Арсон.
Оголошено в ^Вістях ВУЦВК» 8 травня
1928 (р., X* 106.

Харьков, 27 'апреля 1928 г.

(

Народный Комиссар Юстиции УССР и Ге
неральный Прокурор Решублиаи В. Пораймо.
Зам. Народного Комиссара Финансов
УССР Арсон.
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК» 8 мая
1928 г., И 106.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

ПОСТАНОВА НАРКОМ ЮСТУ УСРР.

49. Про вираховування реченців давности49.
в Об исчислении сроков давности по делан
справах про зламання обов'язкових постанов
о нарушении обязате/ьных постановлений
та про маловажні праволомства.
и о маловажных правонарушениях.

П і д с т а в а : 1) п. яд“ арт. 9
Положенню про НКЮ УСРР(Зб. Уз.
УСРР 1924 р., №> 50, арт. 305;
2) арт. 49 Адміністративного Ко
дексу УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р.
№ 63—65, арт. 240); 3) арт. 14 Кри
мінального Кодексу УСРР (36. Уз.
УСРР 1927 р.,М 26-27, арт. 132).
В зв'язку з заштагошм з місць про те, як
вираховувати рочешЦ давности в справах
зламанпя обов'язкових постанов та про ма
ловажні праволомства, шш ці справи були
на розгляді суду, Народній Комісаріат Юсти
ції УОРР по Відділу Законодавчих Проектів
та Кодифікації Законів постановив пояс
няти:

О с н о в а н и е : 1) п. ядв ст. 9
Положение о НКЮ УССР (С. У.
УССР 1924 г., М 50, ст. 305),
2) ст. 49 Административного Ко
декса УССР (С. У. УССР 1927 г.,
№ 63—65, ст. 240); 3)ст. 14 Уго
ловного Кодекса УССР (С. У. УССР
1927 г., № 26-27, ст. 132).

В связи с запросом с мест о том, как
исчислять сроки давности по делам о нару
шении обязательных постановлений и о мало
важных правонарушениях, если эти дела
были яа рассмотрении суда, Народный Комис
сариат Юстиции УООР по Отделу Законо
дательных Предположений я Кодификация
Законов постановил раз’ясвить:

1. За арт. 14 Кримінального Кодексу
1. По ст. 14 Уголовного Кодекса УССР
УС?Р давність заотосовуепла, якщо за давность применяется, если за все это
ввесь час давности не було жодного сцраву- время не было никакого производства или
вашш або слідства в даній оправі.
следствия по данному делу.
2. Арт. 49 Адміністративного Кодексу
2. От. 49 Административного Кодекса
югавовлюе, що адміністративні органи мо устанавливает, что административные орга
жуть вважати заходе адміністративного ны могут применять меры административного
впливу, коли не оси нуди зазначені в арт. 49 воздействия, если не закончились указанные
Адміністративного Кодексу реченці, що їх в ст. 49 Административного Кодекса сроки,
встановлено лише для провадження справ которые установлены только для производ
адміністративних порядком.
ства дел в административном порядке.
3. Тому, води справа одо зламати обов'
3. Поэтому, если дела о паршей ни обяза
язковій постанов або одо малозначні пра- тельных постановлений или о маловажных
воломства направляються від органів слід правонарушениях направляются органами
ства або суду для притягаення до адміні следствия или суда для привлечения к адми
стративної идпові дальности, реченці дав нистративной ответственности, сроки дав
ности за о. о. «а> і <б> арт. 49 Адмін. ности по п. п. «а* и <б> ст. 49. Админи
Кодексу вираховуваеться не з моменту вти- стративного Кодекса исчисляются не с .мо
нешгя праоодомства, а з моменту, коли спра мента совершения правонарушения, а с мо
ви із суду або від органів слідства одержать мента получения дел из суда или от органов
відповідні урядові особи адміністрації.
'следствия соответствующими ДОЛЖНОСТНЫМ!
лицами администрации.
Харків, 28 квітня 1928 р.

Народній Кошар Юстиції УСРР, та
Генеральний Прокурор
Республіки В. Пораймо.
Член Колегії НКЮ Зав. Відділу Законодав
чих Проектів та Кодифікації
Запхав Юр. Мазуренко.

Харьков, 28 апреля 1928 г.

Народный Комиссар Юстиции УССР и
Генеральный Прокурор
Респу&шкн В. порайко.
Член Коллегии НКЮ—Зав. Отделом
Законодательных Предположений
и Ксанфикапня Законов Юр. Мазурежо.
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Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции

г-

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м. Харків, вуя. Артема. 31, тел. 13-66, 37-35, 48-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

шнтшшоп) уряду У країні

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділ І і ІІ на рік...........................................................................................15 крб.
, І і ІІ на півроку...................................................................................... 8 крб.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „Збірн. Узак.“ за 1928 рік (відділ І і ІІ)
{

Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР“ дозволяється лише
тим особам, що мають спеціяльні на це посвідчення від Юрвидавництва, та всім поштово-телеграфним конторам, філіям
та агентствам.
За передплату, прийняту будь-якою Іншою особою, Юрвидавництво не відповідатиме й її виконано не буде.

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-<ХІІ або 1-І—ЗО-VI).
В 192.8 році цього видання в роздрібному
продажу відпущено не буде.

з
ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР «в»
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЛ ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків, аудио* Артеме, ЗІ
КРАМНИЦІ: Київ, вул. Ворояського, 1?
Одаса, вул. Ласала, 12
Дніпропетровське, проспект Карла Маркса, ріг Леїгіасаа* ІІ
Яртемовське, Харківська вул., 31
Полтава, Котлареаська вул., 11
Харків, вул. Першого травка, 8
ПРЕДСТАВНИЦТВА: Юридичне Вмд-во НКЮ РСФРР—Москва, Кузнец*** мост, Ь

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік
БЮЛЕТЕНЬ

ЮСТИЦІЇ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО
= УРЯДУ УКРАЇНИ =
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І ІІ на 1 рік . . 15 карб.
.
„ „ -„півроку . 8

*

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК

до ,36. Уз." за 1928 р. (від І І ІІ)
' ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН
НАРКОМЮСТУ У. С Р. Р.

На 1 рік...................... 6 крб. — коп.
*

5 0

АБЕТКОВИЙ
ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік
ВЕСТНИК

СОВЕТСКОЙ
юстиции

Двухнедельный Орган Наркомюста и Украинского Юридиче*
ского О-ва

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
З

На 1 рік . . . . 8 крб.— к.
- півроку . . . . 4 * 50 к.

__ШН^<рб___

ЧЕРВОНЕ
ПРАВО
На півроку . . . .

(ОБІЖНИКИ,
НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ
та ОГОЛОШЕННЯ)
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:

„

УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 год..................... 10 руб. — коп.
На б месяцев . . . 5 *
50 *

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ (з 1-го січня).
В 1928 року цих видань менш ніж на півроку
, Видавницт. передплату не приймає. __
Передплату приймається у всіх крамницях, предстаем,
та уповноважених Юрвндааммцтва.

&

шикОквнь та розпоряджетчі»

ЗВІРНИК

ррвІтниио-рБлинОького уряду у країни*
8 рік

.

Офіційне смддітя мдоодоього кОлІрАріяту іОртицЮ
6 червня 1928 р.

Відділ ДРУГИЙ

№8

Отдел ВТОРОМ

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Постанови Наркомторгу УСРР
(15 лютого 1928 р.)

Постановления Наркомторга УССР
(75 февраля 1928 г.)

50. Типовий статут Державного Акційного То
вариства.
51. Типовий статут приватного Акційного То
вариства. ,

Затвердив Народній Комі
саріат Торгівлі УСРР 15 лю
того 1928 р.

50.

6 июня 1928 г.

50. Типовой устав Государственного Акционер
ного Общества.
51. Типовой устав частного Акционерного
Общества.
,

Утвержден Народным Ко
миссариатом Торговли УССР
15 февраля 1928 г.

ТИПОВИЙ СТАТУТ • ДЕРЖАВНОГО 50. ТИПОВОЙ УСТАВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
АКЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

..................шо є у вцашп..........................
(еазначитк назву державної установи у відавні якої в Товариство)-

. . . . состоящего в ведении
(указать наименование государственного уч
реждения, в ведений которого состоит Обще
ство).

І. Мета закладення Товариства, його праваI. Цел» учреждения Общества, его права и
обязанности.
й обов'язки

1.
Дія провадження . . . (таких і таких)
операцій (зазначити освовпу нету Товари
ства) закладається Державне Акційне Това
риство .....................................................
. . . . з назвою ...........................................
скорочено ................................................
іро є у віданні...........................................
У в а г а . Фундаторами Товариства є:
(повна назва державної установи або дер
жавного підприємства).
1) ........................................................

1.
Для производства . . . . (таких-то)
операций (указать основную цель Общества)
учреждается Государственное Акционерное
Общество
....................... под
наименованием ........................................
..................................... сокращенно
......................................... состоящее в
ведении................................................. ....
П р и м е ч а н и е . Учредителям» Обще
ства являются:
(полное наименование государственного уч1«еждешя или государственного предприитая’і.
1) • • • ’ ...........................................

2. Для здійснення зазначеної ц арт. 1 ме
тл Товариству надається право провадити
такі операції: . . . . (зазначити пунк
тами докладно ті операції Товариства, які
воно буде провадити).
3. Від дня реєстрації Товариство має всі
права правної особи.
4. Товариства мав печатку зі своєю повпою назвою.
5. Правління Товариства має осідок в
місті..............................................
6. Товариство підлягає всім чиппнм за
конам, правилам і розпорядженням Уряду,
дотично об’єкту його діяльности.
На Товариство поширюється загальні за
кони, дотичні всіх державцю; підприємств,
що чинять па засадах комерційного (госпо
дарчого) розрахунку, незалежно від форми
їх організації, оскільки закони но встанов
люють інакше7. Вчиняючи правочинп, Товариство обов’язано, за однакових умов, давати перевагу
державних установам та підприємствам і
кооперативним організаціям, що виступають
як контрагенти.

2. Для осуществления указанных в ст. 1
целей Обществу предоставляется право про
изводит!, такие операции . . . (указать
по пунктам подробно те операции. Общества,
которые оно будет производить)
3. Со доя регистрация Общество пользу
ется всеми правами юридического лица.
4. Общество имеет печать с обозначением
своего полного ыанмецовавня.
5. Правление Общества имеет местонахо
ждение в городе . . . . . . . .
6. Общество (подчиняется всем -действую
щим законам, правилах я распоряжения»
Правительства, относящимся к предмету его
деятельности. На Общество -распространя
ются общно заколы, касающиеся всех госу-'
дарственных (предприятий, действующих на
основе коммерческого (хозяйственного) рассчета, независимо от формы их оргалнзации,
поскольку законы не устанавливают иного.
7. При заключении сделок Общество обя
зано, лрп -прочих равных условиях, оказы
вать (преимущество государственным учре
ждениям и предприятиям и кооперативным
организациям, выступившим в качестве
контрагентов.

ІІ.
Статутовий капітал Товариства, акції,ІІ. Уставши капитал Общества, акции, пра
права й обов’язки їхніх державців, відповіва и обязанности владевдев их, ответствен
ность учредителей.
дальність фундаторів.

8. Статутовий капітал Товариства вста
новлено в . . . крб., поділених на . .
акцій, вартістю . . . карбованців кож
на.
9. За свої зобов'язання Товариство від*
повідає лише тим надежном йому майном,
па яке за чппнни законодавством можна
звернуто оправлення. Загально-державна
©карбнПля та місцеві ради за довги Това
риства не відповідають. Товариство не відпо
відав за довги держави та місцевих рад.
10. Акціоперп не відповідають за вобов’язання Товариства. Товариство не відпові
дає за зобов’язання акціонерів.
11. Акціонерами Товариства можуть бу
ти лише державні установи, державні під
приємства та державні товариства акцій
ні й з обмеженою відповідальністю.
12. Після оголошення про затвердження
статуту фундатори Товариства розпочнна-

8. Уставный капитал Общества уста
навливается в ... рубя., разделен
ных на .......................акций стоимостью
. . . . рубл. каждая.
9. (По с воші обязательствам Общество от
вечает лишь тем принадлежащим ему иму
ществом, па которое согласно с действую
щим законодательством может быть 'обраще
но взыскание. Общегосударственная казна и
местные советы за долги Общества не отве
чают. Общество не отвечает за долги госу
дарства я местных советов.
10. Акционеры не отвечают по обязатель
ствам Общества. Общество не отвечает во
обязательствам акционеров.
11. Акционерами Общества могут быть
только государственные учреждения, госу
дарственные предприятия (И государствен
ные акционерные общества-и товарищества
с ограниченной ответственностью.
12. По опубликовании об утверждения
устава .учредители Общества приступают в
/

Арт. ’&О

№8

ють розміщувати акаії 8 збирати статутовий
капітал.
13. Передплачуючи акції, передплатник
дає па підписному листі писане зобов'
язаний оплатити акції і зазиачуе терміни
оплати.
Передплатникові видається іменну роз
писку їв зазначенням числа та оорщшвнх
нумерів акцій, одо їх зараховується за ним.
На зазначеній розписці про внески, що
надійшли для оплати акцій, роблять поміт
ку фундатори, а після реєстрації Товарист
ва--Правління.
14. У підписних листах на акції разом з
іншими відомостями повинно обов'язково
зазначити:
я) дат)' оголошення про затвердження
статуту й у якому органі оголошеная ‘вмі
щено;
■ »
б) список фундаторів та їх адреси;
в) назву фірми Товариства;
г) предмет діяльности Товариства;
д) розмір статутового капіталу;
е) номінальну ціпу акцій, -порядок і тер
мін їх оплати;
ж) яке число акцій фундатори залиша
ють за собою;
9) розмір нарахувань на акції для покрит
тя організаційних видатків фундаторів на
закладення Товариства (як-що такі нара
хування встановлять фундатори);
* и) па яку суму оцінюється майно, що його
вносять фундатори для оплати акцій.
15. Найпізніш через 3 місяці після оголо
шення про Затвердження статуту, повинно
зібрати найменш одну чверть отатутовсм
капіталу, при цьому кожний фундатор і пе
редплатник акцій обов’язашій внести до
зазначеного терміну'найменш одну чверть
суми, що належить з нього па оплату ак
цій. Сповна ж статутовий капітал повинно
зібрати найпізніш через 12 місяців, а в то
му разі, коли акції фундатори сповна роз
містила поміж себе—найпізніш через 6
місяців після оголошення про затвердження
статуту Товариства.
Коли протягом встановленого •реяепця ж
буде покрито першої чверте статутового ка
піталу, то Товариство визнається за незщйонене. Коли протягом встановленого ре
ченця не буде покрито сповна статутовий
капітал, то Товариство належить лінвоу.вага якщо через зміну цього статуту не буде

и
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размещению акций и собираем» уставного
капитала.
13. При подписке на акции, подписчик
цвет <на . подписном листе обязательство
оплатить акции и указывает сроки оплаты.
Подписчику выдается именная расписка с
указанием количества и порядковых поке
ров акций, зачисляемых за ним.
На указанной расписке о взносах, посту
пивших для оплаты акций, делается отметка
учредителями, а после регистрации Обще
ства—Правлением.
14. В подписных листах на акция в числе
прочих сведений должны бьггь обязательно
указаны:
а) дата публикации об утверждении уста
ва и органа, в котором публикация поме
щена;
б) список у«феднтелей с указанием их
адресов;
в) фирменное наименование Общества;
г) предмет деятельности Общества;
д) размер уставного капитала;
о) нарицательная цена акций, порядок и
срок их оплаты;
ж) количество акций, оставляемых учре
дителями за собой;
з) размер начислений на акции для покры
тия организационных расходов учредителей
по учреждению Общества (если такие начи
сления будут установлены учредителями);
и) оценка имущества, вносимого учреди
телями в оплату акций.
15. Не позднее, чем через 3 месяца после
опубликования об утверждения устава, дол
жно быть собрано не менее одной четверти
уставного капитала, прв этом каждый учре
дитель н подписчик на акции обязан ввести
к указанному сроку не менее одной четверти
причитающейся с него в оплату акций сум
мы. Полностью же уставный капитал дол
жен быть собран не позднее, чем через
1/2 месяцев, а в случае, если акции полно
стью размещены учредителями между со
бой — не позднее, чем через 6 месяцев до
опубликовании об утверждении усташ Об
щества.
Если в течение установленного срока не
будет покрыта первая четверть уставного
капитала, Общество прианается ^состояв
шимся.
Вели в течение установленного срока не
будет покрыт полностью уставной капитал,
Общество подлежит ликвидации, если в по-

відповідно зменшено статутовнй капітал або
не буде збільшено реченця для нокрштя
сповна статутового капіталу.
Фундатори Товариства зобов’язані разом
залишити за собою акцій на суму не меншу
за одну пятину статутового капіталу і зо
бов'язані задержувати за собою акції иа
суму, що становить одну п’ятниу статуто
вого капіталу, до затвердження звіту ’ за
другий операційний рік Товариства.
Протягом того-ж реченця фундатори та
акціонери йе можуть перевласнювати акцій,
що за них заплачено не грішми чи державшші цінними паперами, а іншим май
ном.
У в а г а (перший варіянт).Терміни
впусків на оплату акцій встановлюються
такі....................................................
У в а г а (другий варіянт). Терміни
внесків иа оплату акцій відповідно до
арт. 12 цього статуту встановлюють ус
тановчі збори або загальні зборп акціоне
рів.
16. Акції оплачується за їх номінальною
ціною грішми, державними цінними папера
ми або іншим майном, що міститься в таких
матеріальних цінностях або правах, викори
стовувати які належить до предмету його
діяльності! або потрібно для організації То
вариства.

рядке вменения настоящего устава устав
ный капитал рте будет соответственно умень
шен ын срок на полное покрытие устного
капитала удлинен.
Учредители Общества обданы івое вместе
оставить за собой акции на сумму не менее
одной пятой уставного капитала «и обязаны
сохранять за собой акции на сумму, равную
одной пятой уставного капитала, до «утвер
ждения отчета за второй операционный год
Общества. В течение •'того же срока учреди
тели и акционеры не могут отчуздать ак
ций, оплаченных иным, кроме денег и госу
дарственных ценных бумаг, имуществом.

П р и м е ч а н и е (первый вариант).
Орокн взносов да оплату акций уста
навливаются следующие.....................
П р и м е ч а н и е (второйвариант).
Ороки киксов на оплату акций в соот
ветствии со ст. 14 настоящего устава
устанавливают учредительское собрание
нлп общее собрание акционеров.
16. Акции оплачиваются <по их (нарица
тельной цене деньгами, государственными
ценными бумагами нлн иным имуществом,
заключающимся в такого .рода материаль
ных ценностях или правах, использование
которых относится к предмету его деятель
ности или необходимо для организация
Общества.
Акції Товариства можна оплачувати й
Акции Общества можно оплачивать л
майном, що не підлягав дерекласнешпю для имуществом, ненадлежащим отчуждению
приватних осіб. Оцінюється це майно за частным лицам. Оценивается это имущество
правилами, що їх ввдає Народній Комісаріат но правилам, издаваемым Народным божиеФінансів Союзу РСР.
сарматом Финансов Союза ССР.
Найменш . ’ . .
% статутового капіта
Не менее как . . . % уставного ка
лу Товариства повинно в усякому разі пок питала Общества должно быть '©о всяком
рити грішми.
случае покрыто деньгами.
Попередню оцінку матеріальних ціннос
Первоначальная оценка вносимых в опла
тей, що їх вноситься для оплати акцій, вста ту акций -материальных ценностей опреде
новлюється угодою передплатника, що вно ляется соглашением- вносящего эти ценности
сить ці цішюсті, з фундаторами, коли оп подписчика с учредителями, еслі^ оплата
лату вчиняється до реєстрації Товариства, производится до (регистрации Общества, и с
і з Правлінням, коли оплату вчиняється Правлением, если оплата производится после
після, реєстраці Товариства.
регистрации -Общества.
Остаточну оцінку зазначеного майна вста
Окончательная оценка указанного имуще
новлюється за угодою особи, яка вносить ства устанавливается по соглашению внес
майно, з установчими зборами (арт. арт. 26 шего имущество лица с учредительским «оі 27), або з загальніші зборами акціонерів, бранном ’ (ст. ст. 26 и 27), или с общим
або з радою Товариства. Оцінка не може пе собранием акционеров, или с Советом Обще
ревищувати 'біржових або ринкових пересіч ства. Оценка яе может быть выше бирже
них цін ца те'майно, що його вноситься, на вых или средних рыночных пев на вносимое

місці й в дань цередаяня майя а. Таким са имущество в месте и в день передачи иму
ме чином учиняється оцінку црав, що ї<х пе щества. Тем же порядком производится
редається на оплату акцій.
оцет* прав передаваемых -в сплату акций.
17. Грошові внески на оплату акцій, пе
17. ‘Денежные взносы в оплату акций
редплатники вносять до реєстрації Товари вносятся подписчиками до регистрации Об
щества на имя учредителей в . . . .
ства па ім’я фундаторів в ■.....................
(зазначити кредитову установу), а видасться (указать кредитное учреждение) и выда
їх Товариству лише після запису до його ются Обществу лишь после внесения его в
торговый реестр. Производимые до регнст-\
торговельного реєстру.
Внески, що їх роблять до реєстрації То •рации Общества взносы л оплату акций
вариства, на оплату акцій майном, що мі имуществом, заключающимся ® материаль
ститься в матеріальних цінностях, передаєть ных ценностях, передаются учредителям.
ся фундаторам. Фундатори повинні вживати Учредители обязаны принимать все необхо
всіх іклірїбних заходів, щ<*> зберегти цінність димые меры к сохранению ценности этого
имущества.
цього майна.
Права «а оплату акцій (арт. 15) пере
Передача (прав, вносимых в оплату акций
дається тільки після реєстрації товариства.
(ст. 15), производится не иначе, как после
регистрации Общества.
18. Зібрані гроші та майно вносять фун
18. Собранные деньги и имущество за
датори, а після реєстрації Товариства — косят учредители, а после регистрации Об
Правління, в шнурові кпити, видавши про щества—Правление,^ в шнурованные книги
одержання їх тимчасові свідоцтва. Про одер с выдачей в (получении их временных свиде
жувані акційні внески позначуєгься на тим тельств. Получаемые Правлением (взносы по
часових свідоцтвах, що за останнього вне- акциям отмечаются на временных свидетель
ску належить замінити акційними свідоцт ствах, которые при последизм взносе долж
вами.
'
•Ч\
ны быть заменены акционерными свидетель
ствами.
Державцям згаданих тимчасових свідоцтв,
Владельцам упомянутых временных сви
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, при детельств, впредь до замепы их акционерны
своюється всі права й обов’язки акціонерів. ми свидетельствами, присваиваются все
права л обязанности акционеров.
19. Учредители Общества, а после реги
19. Фундатори Товариства, а після реєст
рації Товариства його Правління має право страции Общества—его Правление, вправе
стягувати * з лвредплатаизлв прострочені взыскивать с подписчиков просроченные
вклади на оплату акцій, або, анулювавши взносы в оплату акций, либо, аннулировав
передплату, повернути акцію, що за неї подписку, обратить акцию, взнос по которой
прострочено внески, иа продаж, з тим, що просрочен, в продажу, с том, что акции дол
акції мають бути сповна оплачені до скін жны быть сполна оплачены до окончания
чення зазначеіюго в арт. 14 реченця для указанного в ст. 14 срока для оплаты всего
сплачення всього отатутавого капіталу Това уставного капитала Общества. 6 последнем риства. За останнього ■випадку попередньому случае первоначальному подписчику из вы
передплатникові о уторгованої суми повер рученной от продажи суммы возвращаются
тається зроблені впески з відрахуванням сделанные взносы за (вычетом'расходов, свя
видатків, ‘звязаних з анулюванням колиш занных с аннулированием прежней подписки
ньої передплати й продажам акцій.
н продажею акций.
20. 'Агаш Товариства можуть бути тільки
20. Акции Общества мої*!? быть только
іменні. На акщйппх свідоцтвах позламується именными. На акционерных свидетельствах
назву державця. Акційні свідоцтва вирізуєть указывается наименование владельца. Акци
ся з книги, аюзвачуєтя черговим нумером і онерные свидетельства вырезываются из
відається за шяпвст голови Правління або квити, обозначаются номером по порядку и
Його заступника, члена Правління т бухгал вьцаются за подписью председателя Пра
влення или его заместителя, члена Правле
тера в додатком печатки Товариства.
ния н бухгалтера с приложенном печаті
Общества.
и

Тов&рігспю повнипо вести книгу акцій за
формою та правилами, що їх затверджує
Народній Кшіс^іят Зовнішньої і та Вну
трішньої Торгівлі Союзу РСР. Внготовлення
акційних свідоцтв та купонних листів не
обов'язково й провадиться за постановою зага.тших зборів.
21. До кожного акційного свідоцтва до
лається лист канонів н а одержання за шш и
дивіденду протягом '
. .років. По
скінченні цього реченця державцям видасть
ся ®а той самий реченець, тим самим поряд
ком нові листи купонів.
На купонах лозначуегься нумера акцій,
до яких кожний з кнх належить, та роки
послідовним лоредком.
22. Акції й тимчасові свідоцтва можна
передавати за передавальним написом, що
його {робить сам акціонер або на його за
яву Правління Товариства. Про передачу
акцій Правління робить потачку в книзі
акцій. За момент переходу акцій вважаєть
ся момент нотатки про и передачу в кни
зі акцій.
Перехід акцій па підставах, інакших як
передача, оформлюється в книзі акцій на
підставі документі», що свідчать про такий
перехід. За момент переходу -вважається
момепт, згаданий в зазначених 'докумен
тах. За цих випадків Правління робить від
повідний напис яа акційному або тимчасо
вому свідоцтві.
Акції Товариства неможна перевлаенювати під загрозою, яцо неревласпення бу
де не дійсне, нікому, крім державних уста-'
нов, державних підприємств та державних
товариств.
Тимчасове свїдоптво, де не буде нотатки’
* Правління товариства, що воно одержало
внесок, якому реченець скінчився, неможна
передавати іншій особі й всілякий правочин з таким свідоцтвом визнається за (не
чинний. Цю умову належить зазначити на
тимчасових .свідоцтвах.
4*
23. Акцій неможна добити. Якщо акція
належить кільком особам, то права, що
стосуються до Товариства, може здійснюва
ти тільки одна особа, що її на те уповно
важили ешвдержавці акції.

Общество должно вести книгу акций по
форме и по (правилам, установленным Народ
ним {Комиссариатом Внешней и Внутренней
Торговли СССР.
Изготовление акционерных свидетельств и
купонных листов необязательно и произво
дятся по постановлению общего собрания.

21. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается лист купонов на получение
по мим дивиденда в течение . . . лет.
По истечении этого срока владельцем выда
ются па тот самый срок, тем самым поряд
ком новые листы купонов.
На купонах обозначаются номера акций, к
которым каждый из тх (принадлежит, и го
ды в последовательном порядке.
22. Акционерные и временные.свидетель
ства можно передавать посредством переда
точной надписи, делаемой самим акционером
или по его заявлению Правлением Общества.
О передаче акции Правление делает отметку
■в книге акций. ‘Моментом перехода акции
считается момент отметки о ее передаче в
книге акций.
Переход акций по иным, кроме передачи,
основаниям оформляется путем отметки в
книге акций, па основании удостоверяющих
такой переход документов. Моментом пере
хода считается момент, указанный в озна
ченных документах. В этих случаях Правле
ние делает соответствующую надпись на
акционерном или временном свидетельстве.
Акции Общества нельзя отчуждать, под
страхом недействителшостн отчуждения, ни
кому, кроме государственных учреждений,
государственных яредариятиВ и государст
венных обществ.
Временное свидетельство, на котором не
будет отметки Правления Общества о 'Полу
чении нм износа, срок которому истек, йе мо
жет быть передаваемо другому лицу, и вся
кая сделка ло таковому свидетельству (при
знается недействительной. Условие его дол
жно быть обозначено на временных свиде
тельствах.
23.
Акции не могут быть дробимы. (0 слу
чае принадлежности акция нескольким ли
цам, права ло отношению к Обществу мо
гут быть осуществляемы только одам ли
цом. уполномоченным на то совладельцами
акции.
* !! '
Особові права акціонерів по акціях здій
Личные права акционеров <ю акциям осу
снюють уповноважені на те їх представни ществляются уполжигочеваыми на то их
ка. Заплетене в цьому артикулі уповноваж
представителями. Указанные ъ настоящей

»•

женпя можпа видавати в формі заяви на статье уполномочия можно видавать в фор
Ім'я Правління Товариства.
ме заявления на имя Правлення Общества.
У в а т а . Якщо представник вщрачує
П р и м е ч а н и е . При утрате предста
уповноваження тої юридичагої особи, що
вителем полномочия от представляемого
нм юридического лица, он выбывает из
він її репрезентує, то вій вибував зі скла
ду відповідного виборного органу Това
состава соответствующего выборного ор
гана Общества.
риства.
24. Купоны к акционерным свидетель
24. Кулони до акційних свідоцтв поможиа
ствам нельзя передавать отдельно от акци
передавати окремо від акційних свідоцтв.
онерных свидетельств.
25. При утрате акционерного -свидетель
25. Якщо акційно свідоцтво (або тнмчасиво свідоцтво) -втрачено, то акціонер ства (пли временного свидетельства) акцио
або його законний правонаступник вправі нер или законный єго правоприемник вправе
заявити Драазміто Товариства про втрату заявить Правлению Общества об утрате ак
акційного або тимчасового свідоцтва. Прав
ционерного 11-ти временного свидетельства.
ління оголошує про втрату акібйпопо або Правление производит публикацию об утрате
тимчасового свідоцтва й, з ушивом 6 місяців акционерного или временного свидетельства
я дня оголошення, замінює втрачене акцій и, оо истечении шестимесячного срока со
не або тимчасове свідоцтво дублікатом за дня публикации, заменяет утраченное акци
тим самим чіумерем, коли піхто не буде онерное -или временное свидетельство дубли
катом за тем же номером, если ни с чьей
заперечувати це судовим лордах».
стороны но будет заявлено спора в судебном
порядке.
26. Після розміщення всіх акцій і лш26. После размещения всех акций и по
риття одної чверти статутової» капіталу, крытия одной четверит уставного капитала,
найпізнші за един -місяць після зазначе не позднее чем через один месяц после озна
ного покриту, фундатори скликають попе ченного покрытия, учредителями созывается
редні збори фущаторів та передплатників •предварительное собрание учредителей и
па акції. На цих зборах фундатори подають подписчиков на акции. іНа втом собрании
аисаігу доповідь про розміщення акцій То учредители вносят письменный доклад о раз
вариства, про грошеві суми та інше майно, мещении акций Общества, о поступивших в
що надійшло на сшату акцій, про нцатал оплату денежных суммах и ином имуществе,
що їх зробили й заходи, що їх вжили фун о произведенных учредителями расходах и
датори для о})ганівації Товариства, про проведенных мероприятиях по орпангоации
всі чпшості й шравочшш, що вони вчвннлот, Общества, о всех действиях и сделках, со
і що їх пропонується Товариству взятц вершенных имн я предлагаемых к принятию
на себе, і взагалі про всі обстанеш, пот- на Общество, и вообще о всех обстоятель
рюві для судження про стан справ засно ствах, необходимых для суждения о со
вуваного Товариства, а так свого подають стоянии дел учреждаемого Общества, а рав
інвентарний опис його майна й проект його но представляют инвентарную опись ею
имущества и проект ©го вступительного ба
вступного балансу.
ланса.
. Для перевірки дооавщ фундаторів, інвен
Для проверки доклада учредителей, шгоеитарної» опису та лрозкту вступного балан тарпой описи и «проекта сступителыного ба
су збори обирають лерешрочну комісію з ланса собрание избирает проверочную ко
поміж себе. Фундатори товариства -не мо миссию из своей среды. Учредите® Обще
жуть увіходити до складу перевірочної ко ства н<$ могут входить в состав проверочной
4
жен.
у
•комиссии.
27. Назвеш за трт дні й найшзнйп за
27. Не ранее трех дней и пе позднее, чем
місяць тюля попередніх зборів фундаторів і через месяц после предварительного ообрвпередплатників на акції, фундатори скли ігая учредителей и подписчиков за акции,
кають установчі їх збори, що вислу учредителен* созывается учредительское их
хують доповідь перевірочної КОМІСІЇ й собрате, которое заслушивает доклад про
роз’язують ігетаїшя про визнання Товари верочной комиссии и разрешает вопросы о
ства за здійснене, про схвалення чнн- признании Общества состоявшимся, об одо-

яостей та правочшіів^ що їх чинили фунда
тори, про оидшсу майна, що надходить дія
оплати акцій, про затвердження інвентар
ного опису й «ветряного балансу Товариства,
щ>о офашм членів Драв.шшя й інших ви
борних по Товариству осіб, а так само інші
питання з доповіли фундаторів або з поточ
них справ Товариства.
28. Якщо фундатори сповна розмістили
аяції Товариства проміж себе Й докрили
найменні одну чверть статугового капі
талу, то замість зборів, зазначених ,в
арт. арт. 25 і 2-6, фундатори збираються на
установчі збори, які розв’язують зазначені
в арт. 26 питания.
29. Вважається, що зазначені в арт. арт.
25-—27 збори законно відбулися, коля в
них беруть участь особи, що репрезентують
принаймні полошену затильного числа акцій.
Постанову про визнати Товариства за
здійснено ловкіша ухвалити більшість
трьох чвертей загальної шьюостя голосів
учасників зборів.
їВсі ітігі лигшпія роав’язуєгея па цих
зборах звичайною більшістю голосів.
30. Якщо установчі збери <арт. арт. 26
та 27) визнати Товариство за здійспеис, то
обрало на зборах Правління повинно негай
но подати заяву до Народнього Коаісартяту
Торгівлі УСРР про реєстрацію Товариства з
додатком матеріалів за правилами про тор
говельну реєстрацію.
Правління 'розпочинай лише тоді викопу
вати чинності й правочшги' від іаени . Ак
ційного Товариства, коли Товариство запи
сано до торговельного реєстру.
31. Зазначена в арт' арт. 25—27 збори
скликається оповістками, що їх надсила
ється на адресу осіб, які шереспмапталн ак
ції. Фундатори Товариства повинні пові
домити Наройїв-Й Комісаріат Торгівлі УСРР
за сім день ішерсд про попередні та уста
новчі збори, що їх скликається.
22. Після оголошення про затвердження
статуту’ я до публікації про реєстрацію То- .
варнства^ фундатори згають право вчиняти
від свого ішели всі оптації & лравочини,сполучені з організацією Товариства, за'
своєю солідарною відповідальністю.
Права й обов'язки в цих правочниах пе
реходять до Товариства лише в тому разі,
коли ці шравочипк ухвалюють установчі
вбори або «найближчі після їх проведення
загальні збори акціонерів.

брении совершенных учредителями действий
и сделок, об оценке имущества, поступаю
щего в оашту анещй, об утеерждяш ин
вентарной описи я вступительного бдоиса
Общества, об избрании членов Правления и
других выборных по Обществу лиц, а также
другие вопросы но докладу учредителей идя
но текущим делам Общества.
28. Болл акции Общества полностью раз
мещены учредителей между собой н покры
то не менее одной четверти уставного ка
питала, то вместо собраний, указанных е
ст. ст. 25 и 26, учредители собираются в
учредительское собрание, которое разрешает
указанные в ст. 26 вопросы.
29. Указанные в ст. ст. 25—27 собрания
считаются законно состоявшимися, если в
янх участвуют лица, представляющие, но
крайне# мере, половину общего числа акций.
Постановление о орпзнапни Общества со
стоявшимся должно быть *нривято большин
ством трех четвертей общего числа ашосов
участников собрания.
їВсо прочие вопросы решаются .в этих со
браниях простым большинством голосос.
30. Если учредительское собрание (ст.ст.
26 и 27) признало Общество состоявшимся,.
то избранное собранием Правление обязано
немедленно подать заявлеине в Народный
Комиссариат Торговли УССР о регветрацнн
Общества о приложением материалов, со
гласно правил о торговой 'регистрации.
К совершению действий м сделок от име
ни Акціонерного Общества Права опис при
ступает лишь после внесения Общества в
торговый реестр.
31. Указанные в ст. ст. 25—27 собранна
созываются посредством повесток, которые
посылаются по адресу лиц, «кщшоавшвхся
та акции. Учредители Общества обязаны
тседгогить Народный Комиссариат Торговли
УССР за семь дней вперед <о созываемых
предварительных в учредительских со• бравиях.
22. (По опубликовашш об утвержден*»
устава н до публикации о регистрация Об
щества учредіггелн имеют право совершать
от своего имени все операции и щелей, свя
занные с организацией Общества, за своей
солидарной ответственвостью.
Права и обязанности по этим ездкам пе
реходят в Обществу в том лишь случае, если
эти сделки одобрены учредительским еобратгиом или ближайшим после их совершенияобщим собранном акционеров.

33. За втрата, що їх фучцатари эаподйглі через свій недогляд та неправильні чинвості, що звязапі з організацією Товарист
ва, фундатори солідарно -відповідають перед
Товариством та окремими акціонерами про
тягом одного року з того часу, ж Товарист
во зареєстровано.
Члени Правління й Ревізійно! Комісії, що
допустили педбалнсть, переваряючн чин
ності ^тедатсрів, солідарно відповідають пе
ред Товариством, поодинокими акціонерами Гі
кредиторам» Товариства за заподіяні їли
втрати, оскільки таких неможна стягти з
фундаторів.
III., Органи управління та контролю.

34. Органааги управління Товариства «з:
' а) загальні збори акціонерів;
б) Іїравліші (замість Правління в ста
туті може бути передбачена посада дирек
тора, що має усі права Правління);
в) Рада (в разі заснування Рацн передба
чено в статуті).
Органом контролю є Ревізійна Комісія.
35. Особи, що е у виборних органах Това
риства, зобов’язані вживати всіх заходів до
здійснення зазначеної в статуті мети Това
риства, виявляючи потрібну дбайливість та
•обачність.
За вдрати, що їх спричинила недбалість
та неправильні чинності виборних осіб То
вариства з звязку з виконанням тгакладеютх
яа них обов’язків, воші відповідають перед
.Товариством > окремими акціонерами, а в
разі пешплатности Товариства і перед його
кредиторами, з тим, що за втрати, що їх
заподіяли зазначені особи разом, вони від
повідають солідарно.
їйзалежко від цього, виборних 'осіб Това
риства притягається до дисциплінарної або
кримінальної відпов-ідальностк як урядових
«осіб.
А. З а г а л ь н і З б о р и а к ц і о н е р і в .
36. Найвищий фгал Товариства станов
лять загальні збори акціонерів. Неоцінно
му відаївію загальних зборів належить:
а) обирати й тадстаповлюпатц членів
Правління,‘Ради (коли іі організовано) й
Ревізійної Комісії,
б) затвеуцжутати інструкції Правлінню,
Раді (коли її організовано) Ревізійній Ко
пкії та Ліквідаційній Комісії.

33. За убытки, причиненные упущениями
и неправильными действиями учредителей,
связанными с организацией Общества, учре
дители несут, солидарную ответственность
дерод Обществом и отдельными акционерами
в течение одного года со времени регистра
ции Общества.
Члены Правлення и РевизАишой Комис
сии, допустившие небрежность при проверке
действий учредителей, подлежат солидарной
огветстшгности перед Обществом, отдельны
ми акционерами и кредиторам!! Общества за
причиненные ими убытки, поскольку тако
вые но могут быть взысканы с учредителей.
III. Органы управления и контроля.

34. Органами управления Общества явля
ются:
а) общее собрание акционеров; •
б) 'Правлеппе -(вместо Правления в уставе
может быть предусмотрена должность дирек
тора. который пользуется всеми правами
Правления;
о)
Совет (если образование Совета преду
смотрено уставок).
Органом контроля является Ревизпошвя
Комиссия.
35. Лица, состоящие в выборных орга
нах Общества, обязаны принимать все меры
к осуществлению указанной в уставе цели
Общества, проявляя необходимую заботли
вость и предусмотрительность.
За убытки,* причиненные упущениями и
неправильными действиями -выборных лиц
Общества ъ связи с выполнением лежащих
«а них обязанностей, они отвечают перед
Обществом' и отдельными акционерами, а в
случае (несостоятельности Общества и пе
ред его кредиторами, при этом за убытки,
причиненные указанными выборными липа
ми совместно, они отвечают солидарно. Незамгенмо от этого, выборные лица Общества
подлежат ответственности в дисциплинар
ном илй уголовном порядке, как должност
ные лица. ,
А. О б щ е е с о б р а н и е а к ц и о н е р о в .
36. Высшим органом Общества являет*: я
общее собранно акционеров. Непремешюму
падению общего собрания подлежит:
а) избранно и смещение членов Правде- .
пня, Совета (если таковой организован) и
Ревизионной Комиссии;
б)
'дтгоерждеиие инструкций (Правлеппю,
Совету (если таковой организован), Ревизпошюй (Комиссия и Лпкведационеой Ко
миссии;

в) затверджувати річний звіт, баланс,
кванторне видатків та фінансово - операційинй план на -майбутній рік, розподіл зиску
та встановлення' способів поьужтгя втрат;
г) постановляти про набування будівель і
права забудови дія Товариства, щю порешаснеш я й заставу будівель і права забу
дови, належного Товариству, а так само про
рошшфошія вндпрішств Товариства;
д) розглядати питання про зміну статутсь
воно капіталу та про зміну й доповнення
втатуту;
є) дюзв’язува/га питання про з'єднання
Товариства з іншими підприємствами та про
зак]штя діяльносте Товариства.
37. Затвердженню................ (установи,
у віданні якої с Тчвю) підлягають постанови
загальних зборів акціонерів з таких питань:
а) про склад Правління. Ради (в разі таку
організовано), Ревізійної та Ліквідаційної
комісії: б) про фінансово-операційний план
па наступний рік: в) про затвердження звіт)1
за минулий операційний рік; г) про змін)’
статуту та про ліквідацію Товариства.
38. Загальні збцри бувають звичайні й
надзвичайні.
Звичайні загальні збори Правління скли
кує найменш двічі на рік, а саме:
верднлн звіт та баланс за минулий опера
ційний (період, розподілили зиск й визначи
ли спосіб, як ©окрити втрат», а так само,
щоб провести за належних випадків обран
ня до органів керування та ревізії Товари
ства, а другі збори, що їх належить скли
кати до початку опзраційлого року,—для
затвердження фінансово - операційного шаігу й кшпторясу видатків на майбутній ірік.
Звичайні загальні збори можуть розглядати
й інші питаная, що їх закоп або статут по
кладає па компетенцію загальних зборів.
39.
Надзвичайні загальні збори Правлін
ня скликує па свій розсуд, або па пропози
цію Ради чи Ревізійної Комісії, або на заяву
акціонерів, що репрезентують разом най
менш одну двадцяту частину основного капі
талу, або за розпорядженням.....................
{зазначити установу, у (віданні якої є Това
риство) для розв’язувайшя негайних щгань,
«о ви никають з ру ху справ Товариства.

в) тЕверадічіие годового отчета, балаяг.п.
сметы расходов и финансово-операционного
шана па предстоящий год, распределения
прибыли я определения способов покрытия
убытков;
г) постановление о ггрнобрсдеинн строе1гнй и права застройки для Общества. об от
чуждения г залоге строений и орава застрой
ки, принадлежащего Обществу, а равно о
.расширении гцндорнятнй Общества;
д) рассмотрение вопросов об изменении
уставного капитала и об изменении н до
полнении устава;
е) разрешение вопросов о слияния Обще
ства с друтамв предприятиями и о прекращенки деятельности Общества.
37. Утверждению... (учреждения, в ве
дении которого состоят Оощешо). подлежат
постаяовлепЕя обнтх собраний акционерок
по таким ©опросом: а) о составе ЗГравледвя,
Совета (если таковой организован), Ревизи
онной и Ликвидационной комиссий; б) о фи
нансово-операционном плане па предстоя
щий год; в) об утверждении отчета за про
шедший операционный год; г) об изменении
устава к о ликвидации Общества.
38. Общие собрания бывают обыкновен' ные я чрезвычайные.
Обыкновенные общие собрания созывают
ся 'Правлением не реже дета раз в год, л
пмевно: одно собрате для рассмот|К?иия и
утверждения отчета <и баланса за истекший
операционный период, распределения при
были н определения способов покрытия убыт
ков, а.также для производства в подлежа
щих случаях выборов органов управления и
ревизии Общества, а второе собрание, кото
рое должно быть созвано до начала опералживого года, — для угверждепия фкнансово-операциошкмх) плана н сметы уходов на
предстоящий год. Обыкновенным общим соб
ранием аюгут рассматриваться и другие во
просы, отнесенные к южпегештаи общего со
брания законом, зон уставов.
39. Чрезвычайные общие собрания созы
ваются -Правлением по собствешнтеу усмот
рению, либо по предложению Совета или Ре
визионной Комиссии, либо по заявлению ак
ционеров. представляющих в совокчвосгн
не менее одной двадцатой часта уставвого
капитала, или по распоряжению. . . . .
. . . . (указать учреждение, в зедевин
которого состоит Общество) для разрешения
срочных вопросов, воэянкакщк по ходу дев
Общества.

Бели Правленое по выполнит требоваагая
Совета или Ревизионной Комиссии о созы
ве чрезвычайного общего собрания в течение
двух недель со времени его поступления,
названное собрание может быть созвано Со
ветом или Ревизионной Комиссией Общества
непосредственно.
40. Загальні збери окликається оголошен 40. Общио собрания созываются посред
ням до загальоого відома в офіційному органі ством об’явлений, публикуемых во всеоб
друку, по місцю осідку Правління найменш щее сведение в оффицпальнои органе печа
за два тижні до загальних зборів.
ти по месту нахождения Правления, по
крайней мере, за две недели до общего соб
рания.
В оголошенні зазначається час, місце й
К об'явленнях указывается время, место
іорядок денний загальних зборів.
н порядок дня общего собрания.
Цро день загальних зборів (звичайних та
О дне общего «бранна (обыкновенного и
кадевичайішх) Товариство павшою еітовічрезвычайного) Общество должно уведомить
•шя Наркомторг УСРР та................... (той
Народный Комиссариат Торговли УССР и . .
орган, що затвердив статут Товариства).
................. (тот орган, который утвердил
устав Общества).
41. Доповіді Лрашішгя з приводу призна
41. Доклады Лравлепия по назначенных
чених до обміркування справ треба подавати1 к обсуждению вопросам должны представ
в службовий час, шоб акціонери розглянута ляться в лрисутгствогатые часы для рассмот
їх, ярвптаЛмпі за сім донь до дня загальних рения акционерам, ло крайней мере за семь
вборів.
дней до дня общего собрания.
42. Сцравя, що їх треба розсуджувати
42. Дела, подлежащие рассмотрению в
на загальних зборах, надходять до них не общем собрании, поступают в него не иначе,
гайяпе, як черев Прав.шнш. Акціонери, що как через Правление. Акционеры, желающие
бажають зробити якусь пропозицію загаль сделать какое-либо предложение общему
нім зборам, гкашшУ лзктошю вдатися з нею собранию, должны письменно обратиться с
до Правління пайгозинн за деа тігжша пі- ним в Правление по позже, как за две неде
род затьтігсмк зборами. Якщо пропозицію ли до общего собрания. Если предложение
зробиш акціонери, що мають сукупно най сделало акционерами, имеющими в совокуп
менні одну двадцяту частину статутового ности до менее одной двадцатой части устав
капіталу, то Правління зобов’язане, в кож ного капитала, то Правление обязано, во
ному разі, подати таку пропозицію найбіиж- всяком случае, представить такое предложе
там загальним зборам з своїм висновком.
ние ближайшему общему собранию со ововх
заключением.
43. Кожний акціонер має право бутлі ва
43. Каждый акционер имеет право при
загальних зборах і брати участь в обмірку
сутствовать в общем собрании и участво
ванні іфопоновашх від зборів справ. . . . !
вать-в обсуждении предлагаемых софаянем
(установа, що в іі відашгі перебуває Това
вопросов................................ (учрежде
риство) має право відрядити свого представ ние, в ведения которого состоят Общество),
ила ш загальні збори Товариства в дорад
имеет право командировать своего предста
чі* голосом.
вителя на общее собрание Общества с пра
вом совещательного голоса.
44. Каждая акция предоставляет право па
44. Кожда акція дав ораво на ердга голос един голос (или — «Правом голоса поль
(або «'Право голосу мають акціонери, що дер зуются акционеры, владеющие не менее чем
жать найменш............... акцій. Акщонерп,
.............................. акциями. Акционеры.
Шо держать менше число акцій, можуть з'єд владеющие меньшим числом акций, могут со
нувати свої акції за загальною дойренктю единить свои акции по общей доверешост*
яга одержання права на один або більше для получения права на одно или больше
голосів»).
число голосов»).
46. Державці акцій мають право братя
45. Владельцы акций пользуются правом
участь на загальних зборах тільки тосі, поля участия в общем собравши лишь в том слуи

Якщо Правшая ле -виконає вимоги Ради
або Ревізійної Комвсії про скликання над
звичайних загальних зборів протягом двох
тижнів від чаф іі надходження, то зазна
чені збори Рада та Ревізійна Комісія може
безпосередньо скликати сама.
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їх вавосеио в книги Правління, принаймні,
за сім день іпзред загалышмн зборами.
46. Збори відкриває голова Правління
або особа, що його заступає. По відкритії
зборів акціонери, що мають страао голоса,
обирають з поміж себе голову, Голова загаль
них зборів не згає права з свого розсуду
відкладати обміркування й розв'язання
справ; внесених -на загальні збодмі.
47. На загальний зборах неможна ухва
лювати постанов, в справах, про які не було
зазначено в оголошенні про скликання збо
рів, якщо вони не стосуються до поточних
оправ. Загальні збори відносять будь - яко
питання до поточних справ, з 141», оце до
числа їх неможна відносити питань, 'пере
лічених в арт- 35....................... (установа,
що .в її віданні є Товариство) має право впи
сувати до порядку денного загальних зборів
ті або інші питання.
48. Щоб загальні збори мали силу, треба
щоб за розв’язування кожного питання, що
його обговорюється па зборах, буди присутні
акціонери, яві разом реятрюзнтуклгь най
менш одну третину статутового капіталу.
49. Питания про зміну статуту й про за
криття діяльнос-тп Товариства можна роз
в'язувати тільки двохтретшшою більшістю
доданих голосів, якщо гарті тому на загальні
збори з’явились акціонери, що репрезен
тують найменш половину статутового капі
талу.
50. В оголошенні про Житнкалня загаль
них зборів можна передбачігги повторні за
гальні збори па той випадок, коли акціоне
ри, що з’явилися на збори, не будуть реп
резентувати тої частини статутового капіта
лу, тобі вимагається в законі. В такому разі
повторна загальні збори можуть відбутися
не раншіз, як за 24 годіши після перших
зборів, що це відбужся. Якщо вказівки па
’це в оголошенні но було, то повторні загаль
ні вбори скликається, додержуючись
арт. 41.
іПовтдрні загальні збори вважаєте» за
здійснені, незалежно йд розміру тої части
ни статутового капіталу Товариства, що
на них репрезентована. Постанови на них
ухвалюзтая звичайною більшістю поданих
голосів, крім питань, зазначення в арт. 50,
для ухвали яких треба більшість їв два тре
тини поданих голосів.

чає, еСчіи они внесены в книги Правления,
оо крайней мере, за семь дней до общего со
брания.
46. Собрание открывается # председателем
Правления пли лицом, заступающим его ме
сто. По открытии собрания акционеры, име
ющие право голоса, избирают из своей сре
ды председателя. Председатель общего соб
рания не имеет права по своему усмотрению
откладыкнъ обсуждение и разрешение дел,
[внесенных в общее собрание.
47. В общем собрания не могут быть по
становляемы решения по вопросам, кото
рые не значились в об’явленнях о созыве
собрания, если они не относятся к числу
текущих дел. Отнесение какого-либо вопро
са к числу текущих дел 'Производится общим
собранием, при этом к числу, их не могут быть
относимы вопросы, перечисленные в ст. %Ь
.......................... {учреждение, в ведении
которого состоит Общество) имеет прааЬ вно
сить в порядок дня общего собрания те или
иные вопросы.
48. Для действительности общего собрания
требуется, чтобы при разрешения каждого
обсуждаемого в нем вопроса в собрании при
сутствовали акционеры, представляющие в
общей совокупности ’ не менее одной трети
уставного напитала.
49. Вопросы об изменения устава и о пре
кращении деятельности Общества когут
быть разрешаемы только большинством двух
третей доданных голосов, если при том на
общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее половины уставного
капитала.
50. В об’явлещщ о созыве общего'собра
ния может быть предусмотрело вторичное
общее собрание на случай, если явившиеся в
собранно акционеры по приставляют требуе
мой законом части уставного капитала. В этом
случае вторичное общее собрание может со
стояться не ранее; как через 24 часа после
несостоявшегося первого собрания. Если та
кого указания в сб'явлешга не было, то (вто
ричное общее собрание созывается с соблю
дением ст. 41.
Вторичное общее собрание признается со
стоявшимся независимо от размера пред
ставленной части уставного капитала Обще
ства. Решения в нем принимаются простым
большинством поданных голосов, кроме во
просов, указанных в ст. 50, для решения
которых требуется большинство -в две трети
поданных голосов.

і
Вторичвоо собрание может разрешать
лишь то вопросы, которые стояли в порядке
дня первого, леоостоявшегося собрания.
54. 'Постановления общих собраний, на
рушающие права акционеров, могут быть ос
порены акционерами в течение месячного
с|юка со доя принятия постановлений, пос
редством подачи соответствующей жалобы в
.......................... (учреждение, в ведении
которого состоит Общество).
52. Акціонери, що не погодилися в біль
52. Акционеры, ае согласившиеся с боль
шістю, мають право подати окрему думку, шинством, вправо подать особое мнение, о
про що заноситься до протоколу загальних чем заносится в протокол общего собрания.
зборів. Той, хто «подав окрему думку, може Заявивший особое мнение может в семиднев
протягом семи днів від дня зборів подати ный срок со дня собрания представить для
мя долученпя до протоколу докладний .ви приобщения к протоколу подробное изложе
клад своєї думки, що й повинно надіслати ние своего мнения, которое должно быть
отослано в
. (учрежде
до.................... (установи, що в її відан
ні « Товариство).
ние, в ведении которого состоит'Общество).
53. Порядок голосувавши справ установ
53. Порядок голосования вопросов уста
люють сами загальні збори. За ухвалені на навливается самим общим собранием. Призагальних зборах вважається ті постанови, нятьаш в общем собрании считаются реше
що за нях висловилась звичайна більшість ния, за которые высказывалось простое
большинство поданных голосов.
поданих голосів.
64. Постановления, принятые общим соб
54. Постанови, що їх ухвалили загальні
збори, з обов’язкові для всіх акціонерів, так ранием, обязательны для всех акционеров,
как присутствующих, так н отсутствующих.
присутніх, язе а відсутніх.
55. По делам, подлежащим обсуждению «
55. Справам, що їх мають обміркувати
і розв'язати загальні збери, ведеться док решению общего собрания, ведется подроб
ладного протокола. іВлкзацаючм постанови ный протокед. При изложении постановле
зборі», зазначається, якою більшістю голо ний собрания указывается, каким большин
сів ухвалено постанови, а так само нотуєть ством голосов постановления приняты, а
ся заявлені до цього окремі думки. Протоко равно отмечаются заявленные при этом осо
бые мнения. Протоколы ведет лицо, пригла
ли йоде особа, що и защросив голова збо’ рів з акціонерів або сторонніх осіб, з тим, шенное председателем собрания из акционе
що голова зборів відповідає за погодже ров или посторонних лип, прп чем председа
ність протоколу з бутси на зборах мірзу- тель собрания ответственен за согласован
ваияями й вирішеннями. Правдивість прото- • ность протокола с бывшими *в собрании
КО!у посвідчує своїм підписом голова зборів. суждениями и решениями .Правильность про
Засвідченні від Правління копії протоко тока! а удостоверяет своею подписью пред
лу загальних зборів, окремих думок і вза- седатель* собрания. Засвидетельствованные
гай всіх до нього додатків, належить на Правлепкем копни протокаїа общего собра
ния, особых оспеаий и вообще всех к нему
діслати на огляд до.................. (установи,
шо в її відошгі о Товариство), а так само приложений должпы быть пересданы в . .
-подавата кожному акціонерові на його ви . . . . (учреждение, -в ведення коего со
стоит Общество), а также представляться
могу.
для обозрения каждому акционеру по его тре
бованию.
Б. П р а в л і н н я Т о в а р и с т в а , й о г о
Б. П р а в л е н и е О б щ е с т в а , е г о
права й обов’язки.
права и обязан пости.
56. Правді пня Товариства склад ається з . . 56. Правление Общества состоит из. .
. . танін (найменш 3), обраних на загальних . . . . членов (не менее 3), избираемых
збо]»ах акціонерів речеящем на . . . . років общим собранием акционеров сроком на. .
(ааймепп рік, але найбільш 3) з числа . . . года (номен^е года, но не более трех) из
акціонерів або сторошіх осіб.
числа акционеров и.ти посторонних лиц.
Повторні эборн мажут розв’язувати* лвшо
ті пнтажя, що були на порядку денному
перших зборів, акт не відбулися.
51. Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що порушують їх
права, аротягох одного місяця -від дня, коли
їх було ухвалзно, подавши належну скаргу*
до ,.............. (установи, що в її віданні
в Товариство).

Розподіл обов’язків між членами Прав
ління провадиться та постаново» * Прав
ління.
Па той же реченець, що й членів Прав
ління, загальні збори о6іі]>акггь тих самих
порядком кандщатів ®ід одного до трьок.
(клад Правпіушя затверджує... (устаиова,
що в її віданні € 'Товариство).
57...............(установа, що в її паданні є
Товариство) та загальні збори акціонерів
можуть знімати членів та кандидатів Прав
ління й до терміну їх обрання.
Л
58. Члени Правління й кандидати до них
оо уи.ткш рсчоїщя їх обрання зберігають
свої повноваження до найближчих загальних
вборів.
59. Члени Правління можуть одержу
вати крім визначеного від загальних зборів
акціонерів утримання й заохотливу винагорил за особливими закотами.
60. Правлішія заваду* всіма справами
Товариства й зараджує майном Товариства.
Зокрема, до його обов’язків належить:
а) приймати иадііїшлі й ті, що надхо
дить за акції Товариства гроші та видава
ти іменні тимчасові свідоцтва, а по повній
оплаті акцій —> й самі акційні свідоцтва;
б) заводити бухгалтерію, касу і діловод
ство, а так само складати зват, баланс, кош
торис і шал діяльности, подавати звітність
Товариства загальнім зборам;
\

•в) наймати службовців, (призначаючи їм
плату, а так само іі звільнювати їх;
г) купувати й продавати майно, так за
готові гроші, яв і па кредит;
д) наймати склади, кеатнрі й інші примі
щення;
е) кредитуватися, так у Державному Бан
кові, як і в інших кредитових установах;
ж) страхувати майно Товариства;
в) видавати й приймати до виплати век
селі й ішш ретепцем зобов'язання;
я) дисконтувати векселі, що надійшли на
ім’я Товариства;
*) укладати від вмени Товариства дого
ворі й угоди з державними установами й
шдяриемствами, а так само і з (Приватними
особами;
д) видавати довіреності;
м) складатл заканаі акти <иа набуття,
псревласнення та заставу будівель і права
забудови;

Распределение обязанностей между члена
ми Правления производится по постановле
нию Правлення.
На тот же срок, что и членов Правлегаа.
общее собрание избирает тем же самых по
рядком кандидатов от одного до трех.
Состав Правления утверждается. . . .
................. (учреждением, в веденні ко
торого состоит Общество).
57.
(учреждение, в ведені*
коего состоят Общество) я общее собрате
акционеров могут отстранять членов и кан
дидатов в члены Правления я до срока их
избравня.
58. Члены Правления и каедад&ты к шаг
но истечении срока их избратш сохраняют
свои полномочия до ближайшего общего соб
рания.
59. Члепы Применяя могут получать кро
ме определенного общим собранием акцноперов содержания поощрительное возпогражде
ние в поредев особых законов.
60. Правление заведует всеми делают Об
щества и управляет имуществом Общества.
В частности, к обязавиостам его относится:
а) прием поступивших п поступающих за
акции Общества денег н выдача им сшил
временных свидетельств, а по полной оплате
акций — акциовериых свадетельств;
б) устройство бухгалтерии, кассы и дело
производства, а равно и составление отчете,
баланса, сметы и плана действий, пред
ставление отчетности Общества общему соб
ранию;
в) прием служащих с назначением им воз
награждения, з также н их увольнение:
г) покупка и продажа имущества, как та
наличные деньги, так и в кредит;
д) наем складов, квартир и других помещеввй;
е) кредитование как в Государственном
Балке, так и в других кредитных учрежде
ниях;
ж) страхование имущества Общества;
з) выдача н принятие к платежу векселей
н других срочных обязательств;
и) дисконт векселей, поступивших на хм
Общества;
б)
зак легшие от ямеаш Общества догово
ров н соглашений, как с государственный
учреждениями н предприятиями, так я с ча
стными лшідмн;
л) выдана доверенностей;
м) совершение законных актов иа приоб
ретение,' отчуждение и залог строетй я
орава застройки;

н) созыв общи; собраний акционеров;
о) вообще, заводываіше и распоряжение
всеми делами Общества без исключения, вхо-.
дящшш в круг операций Общества в предо?
лах, установленных общин с-обранпем. * '
Ближайший порядок действия Иравледня,
пределы нрав н обязанностей его хотугодть
обгределеш инструкцией, выр№?ыШм4в
Правлением нл Советом, еедй'‘¥ада1!Ш&«
ниэоваи, и утверждаемой ;ії'і’й^ней}^мои^об
щим собранием. ''І;1'1
*;с
61.
Правление лрсйЛ^г рас^од^Ъ^'^^
там, ежегодно утверждаецьаг
«нем н . . . і. ■' ыр
в ведении которого состоит 0бщ#грб>7г0вщему соираншр пр^сктШяе^^тдйеб опре
д
е л
и т
ь
, л
а д
расходовать сверх сметного яаайачешм'в
саучШ,;
йОтер&щйХШатат^
йетсявеикостью ііраагеняя перед юбнщ#> «об*
раннем за необходимость и последствие мх>
го расхода. О каждом таком расходе должно
бЬлЪ; предоставлено' яа усмотрвнао ближай
шего общего еОбраяия. (При паличив Совота
в уставе указывается, что сверхсметные рас
ходы МОГ^г производиться Прасленвем лшпь
о іїредоаріпелпого'разроішч(яя і Совета). - .ті
62.
Усі папери їГ^аш'.г тТёеарЯ1^Т1$ -'■'■Шіі&'фийги іпо ^йИ'ОбОДЙиЩ' (вексе
векселі, дові^кміоісті^ догбварй* й^іішії; актіц ля, доверетіостнгЛбіОворм‘ а:іадйе акОДЪ
а так само вимоги на тюворотш одержання также требования на обратное получение
;0іЙц^сг&аі:й^ *1гр^й1Йы^ ^5>«в^нінв, а
сум Товариства рГ іЄф^рснтеіввх|г^ д+ги[
а
,
,
талтаЛ фяах. «о* ;,ї^ісз^ішзс ’ ея от»1 ;діо#ікьіва ^
само чйя 'Ш№&'ДОуиіів ій^У:з 'ІЇсюбг[
;і
(або^ЬШг). рй*>®Йт ’&Тб вЬ Прав*
кіімІи.Т' •*«. % і/.ч
«п Пакёлепнём'
.аг ».
' деЛаї^ОШЙстіл
вЗ^ЗДгпогг]$А&
'у!‘^і^аґгТрв^ігс'івН
вредб(іг^ят^Гіі'йрйАб
ввйфАа ЙраМпію
і^ц^Шят№^'-Ідовзг <ЭДчаях5 Правіенїіб'
1
4*йг#?
тУйЙ‘,:бс1(5 хіадаЧаЙот» в • «^ойт^йь^ташньк' гу1рад^
1
ниях и у должностных лиц, без особой на)*Є
без оейблййм 'Чй‘Что
доверенности; ра-вно разрешается Поавледовюметься\!$#в^^
«Його
оейїгого 5 чзеШв ІїраНЙішя Щ сторЦцю
Ш^аВлеїтя'®
ли
пёетфо&йеё, тЯадйЛ
сэдш
дОДг,.1 дрстоБодЫ»^
утИгв
1"^
Шя^^еббл^ются
-«•и*
о** г,;;іио од(ії:л.ог.оі:хл?г. ож
вида. *'
("-Лі- м.;:
- . аг
.к!ми*»ГІ,м|Т одолет впиоглг/г»
л. _ і.ггіГ/ГГОГГіі. г;*І ;.т лЛ...0Т
г
и) «ждикатн загальні збори акціонерів;
о)
взагалі, завідувати іі зарятувати
весна справами Товариства без винятку, що
входять до вола созрацій Товариства, в
ранках, встававлввах вія загальних вборів.
ЙайблигшЙ порщок чяшюстей Прав-»
ліній, рання його орав і обов'язків можуть
бути внзначош інструкцією, вироблюваною
від Правління або гади, коли її організо
вано і затверджуваною та змінюваною
вія загальних зборів.
61. Правління робить задатки за кошто
рисами, які що-року затверджують загальні
збори та ................... (установа, оцо в н
ввдакго е Товариство). Запальним зборам на
дається право визначити, до якої сухи Прав
ління може витрачати понад кошторисне
призначення за іювцшадш випадків з від
повідальністю Правілая перец загальними
зборами за потребу й наслідки цього видатку.
Про кожний видаток наложить подавагпц.іф'
розсуд найближчим загальним з6ор^х, ‘ ї •
(Людо е Рада, в статуті веазурїиія,' що
вадкошторяст задатки може нровадят?!
Правління тільки з гсвережього.'1' іоз'біілї
Ра<пЛ
'*
....

£4. ПравЙвня ббйуШІйі )^;.®&шйня

ЯШШяіг

-шіте

ёШШШ бЫлп&Ъо

і^.швелеви^.ліл|ь ^..зая^ттоед^:,

Мі

содасы^^г>^шше^
с)тоіеуісщгаі« членуй .Драедеши.
оо.
всё вопросы' в Ёравленви Р®4{^^|
проти большкнсгвоас голосов афисугстар-

д

иіях членів. У разі голоси поділяються на
рівно, голос толове або того, що заступав
Його, дав перевалу.
В. Р а д а Т о в а р и с т в а , ї ї п р а в а й
обов’язки.
<Дей розділ вносится до статуту тільки
за тих випадків, якщо визнано за потрібне
зорганізувати Раду Товариства).
66. [Для загального керівництва В на
гляду за ходом справ товариства загальні
збори акціонерів обирають гаду 'Товариства
складом найменш . . . . члепі8, тим самим
•порядкам і на той же .реченець, як і членів
Правління.
67. На той же «реченець, що й членів Ради
загальні збори акціонерів обирають калі■дпдаттв т . . . до . . .
До членів Ради можім обирати тільки ак
ціонерів (або «іНа членів Ради можна обирати
і акціонерів і сторонніх осіб»).
ч
Оклад Ради затверджує.............. ,. (уста
нова, що в її -віданій .в Товариство).
. . . . (установа, що в її виданні е То
вариство) та .загаїлші обора акціонерів (мо
жуть знімати членів та кандидатів Драівління й до терміну їх обрання.
68. Для дійсносгн постанов Ради на пій
повніша брати участь зіаіЬгеїшг патовина чле
нів Ради. Справи .розв’язується бІ-тиністю го
лосів. Засіданням ведеться протоколи, одо їх
підписують усі присутні члеш Ради. На за
сіданнях Ради у разі поділу голосів нарівно,
голос голови або його заступника дав пере
вагу.
69. раду збирається в міру' потреби, на за
прошення голови, а також само на вимогу
Правління або трьох чдеиів Рази або Реві
зійної Комісії пайшзніш через 2 тижні від
часу надходжений такої вимоги.
70. До відання Ради належить:
а) наперед ірозглядагги всі справи, що на
дійшли на обміркування загальних зборів, і
складати на ми впсповкн;
б) дозволяти Правлінню провадити чин
ності не завбачені кошторисами іі планами,
затвердженими вад загальнпіх зборів акціє*
нефів, за певцкладітх випадків, подаючи
«дповідш постанови па затвердження . . .
. . . • (устапови, що в її віданні є Това
риство);

юишх членов. В случае разделения голосов
поровну, голос председателя или заступаю
щего его место дает перевес.
(В. С о в е т О б щ е с т в а , е г о п р а 
ва и . обязанности.
(Настоящий раздел вносится в устав
только в тех случаях, коїда признано не
обходимым о^гаши^вать Совет Общества).
66. Для оощего вуково-дстаа л наблюде
ния за ходом дел Общества, общее собра
ние акционеров выбирает Совет Общества
в составе'ВЄ менее ... членств, в том же по
рядке я па тот же срок, как и членов Пра
вления.
67. На тот же срок, что и членов Совета,
Ъбщсе собрание акционеров избирает капдвдатов от . . . до . . .
В члены Совета могут быть избраны толь
ко акционеры (или «В члены Совета мог)-г
быть избраны как акционеры, так и посто
ронние лица»).
*
Состав Совета утверждается...............
{^учреждением, в ведении которого состоит
Общество).
. . . . (учреждение, (В ведении коего со
стоит Ооіцоство) и общее собрание акцио
неров ^меют право отстранять членов и
кандидатов* Правления до срока их из
брания.
68. Для действительности постановления
Совета, в нем должно участвовать пе менее
полошены членов Совета. Дела решаются
по большинству голосов. Заседаниям ведут
ся протоколы, которые подписываются все
ми присутствующими членами Совета.
6 заседашш Совета, в случае разделения
голосов поровну, голос председателя пли
заступающего его дает перевес.
69. Совет собирается по мере зіадобноста, то приглашению председателя, а равно
по требованию Правлення ила тред членов
Совета или Ревизионной Комиссии не поз
же двухнедельного срока со времени по
ступлення такого требования.
70. (Ведению Сопота подлежит;
а) предварительное рассмотрение всех
дел, поступавших на обсуждение общего со
брания, и составление по ним заключений:
б) разрешение Правлению производства
действий, яе предусмотренных сметами н
планами, утвержденными общим» собра
ниями акционеров, в нетеряящих отлага
тельства случаях, с представлением соот
ветствующих постаиовлевяй «а утвержде
ние . . . . (учреждения, в ведении коего
состоит Общество);

в) окончательное решение вопросов, со
в) остаточно розв'язували справи, що в
ви на 'Правіші не буде досягнуто більшо которым в Правлении йе будет достигнуто
го голосів або що в ннх буде подано ок- большинства голосов или по которым бу
резгу дужку одного або кіль&ох членів Прав дет заявлено особое ашеяие одного или
нескольких членов Правления;
ління;
г) окончательное решение вопросов, по
г) остаточно розв'язків справи, що в
них Правління вязиае за оотрібие шшіи За которым Правление признает необходимым
действовать о согласия Совета;
порозумінням в Радою;
д) отмена иля приостановление поста
д) скасовувати або зупиняти постанови
Правління за всіх випадків, ката воин супе новлений Правления во всех случаях, когда
они противоречат закону ши уставу;
речать законові або статутові;
в)
разработка проектов инструкций и
б) розробляти проекти інструкцій і пода
вати їх яа затвердження загальним зборам представление их та утверждение общего
собрания акционеров;
акціонерів;
ж) давали загальні?# зборам звіт про свою ж) представление общему собранию от
чета о своей деюгозыюсти.
діяльність.
Г. Р е в и з и о н н а я К о м и с с и я .
Г. Р е в і з і й н а К о м і с і я .
71. Для проверки отчета к баланса из
71. 'Для перевірки ввіггу і балансу оби
бирается
на тот же срок, что и Правление,
рається на той самий реченець, що Й Прав
ління, Ревізійну; Комісію, найменш. з 3 осіб, Ревизионная Комиссия не менее, чем из
трех лиц, из числа акционеров или посто
з числа акціонерів або сторонніх осіб.
іЧленааси ‘Ревізійно! Комісії можуть, бути ронних лиц. Членами Ревизионной Комис
лише ті особи, що не е ані члени Правління сии могут быть лишь те лица, которые но
і Ради (коли іі організовано) ані є па ін состоят ш членами Правления и Совета
ших посадах,'Осаджуваних з обрання за (если таковой организован), ля в прутах
гальних зборів або з встановлення Правлін должностях, замещаемых но выбору общего
собрания ши со назначению Правления
ня Товариства.
Общества.
72. Ревизионной Л&хмиссик предоста
7£. Ревізійній Комісії надасться право з
дозволу загальних зборів притягати до своєї вляется право с разрешения общего собра
праці експертів. Ревізійна Комісія повніша ния привлекать к своям занятиям овспернайпізніш за місяць ер дня загальних зборів тов. Ревизионная Комиссия обязана не
розпочати перевірку1 каеп й капіталів і реві позже, как за месяц до дня общего собразію усіх належних до звіту й балансу юшг. ння, -приступіть к проверке кассы и яагоірахунків, документів і взагалі діловодства ,талов и к ревизии всех относящихся
Товариства. По перевірці звіту й балансу Ре к отчету и балансу книг, счетов, докумен
візійна Комісія дав свій на них висновок до тов и вообще делопроизводства Об
Правіігага <і Ради, як що таку зоргаягаойа- щества. По проверке отчета и баланса
во). Ревізійна 'Комісія осоже провадити огляд Ревизионная Комиссия представляет свое
і ревізію всього майна Товариства на місцях по шгм заключение в Правление (в Совет,
і перевірку зроблених протягом року робіт, і если таковой организован). Ревизионная
так само зроблених видатків. Для вико Комиссия производят осмотр и ревизию
нання цього Правління повинно дата Комі- всего имущества Общества на местах и про
верку сделанных в течение года работ,
. сії всі погрібні засоби.
равно и произведенных расходов. Для ис
полнения этого, Правление обязано предо
ставить Комиссии все необходимые сред
ства,
73. Ревізійна Комісія має право шмагати
73. Ревизионная Комиссия имеет право
від Правішая, дащо визнає за потрібне, требовать от Правления, еелм признает это
овлкання яадзввчайних ззгаїьетх зборів необходимым, созыва чрезвычайных общих
акціонерів.
собраний акционеров.
74. Ревизионная Комиссия обязала вести
74. Ревізійна Комісія повинна вето до
кладні протоколе уоім заоідааням вооіісйї, ви- подробные протоколы всем заседаниям Ко
миссии в отвечать в этих протодсолах оозавчаючи в ®н міркування і заявлені окремі

пухка поодиноких членів Кодом. Зазначені
иротоіколія, а так само і всі доповіді та вис
новки Ревізійної Комісії твзшло внести
правління з йото поясненням на розгляд......
(установи, оцо в її віданні є Товариство),
а так само ікійближчнм загальнім зборам
;иціонарів.
IV. Занаряжування.

• 75. Товари або послуги Товариства може
бутя занаряжено на користь державних ор
ганів за ціну иижчу. за (ринкову, але не
нижчу за собівартість з нарахуванням пе
ресічного зиску. Занаряжешш робить Народ
ній Комісаріат* Торгівлі УОРР, у порозумінні
з Народам Комісаріятом Фінансів УОРЇР та
урцдшщтвом, на користь органу якого ро
биться заяаряженпя.
Якщо нема угоди, занаряжешш робиться
за постановою Української Економічної На
рада УСРР.
Запаряженяя робиться зобов'язанням То
вариства скласти відповідного договора з
державшим органом, иа користь якого да
ється наряд.
Занаряжеігня на користь державного ор
гану, що вага загально-державному або міс
цевому бюджеті, ярштускається лише за наявности в кошторисі цього органу відповід
них асигнувань, які забезпечують вчасний
розрахунок за иаряжепу продукцію, за умо
вою. Йри цьому відповідну частішу кредиту
бронює розпорядник кредшу і її н^южна
навертати на інші потреби. ІІадо державний
орган не виконав грошевих зобов'язань за
таким договором, то відповідає загальнодер
жавна скарбниця або місцевий бюджет, за
належністю:
Якщо Товариству, що відпускає свої то
вари порядком занаряжування, по буде зроб
лено будь-якого платіжу в один з 'установ
лених у договорі термінів, то Товариству на
дається право відмовитись од дальшого по
стачання і справити свои втрати ш загаль
них підставах. V.

ображення п особые '(мнения, заявлявше
отдельными члеиааш Комиссии. Указанные
протоколы, а также все доклады я заклю
чения Ревизионной Комиссии Правление
обязано внести вместе со своим об'асие*
ннем па рассмотрение.............. (учрежде
ния, в ведении которого состоит Общество),
а также ближайшему общему собранию ак
ционеров.
IV. Занаряживание.

75.
Товары или ^лугн Общества могут
быть занаряжены в пользу государствен
ных оргаоюв по цене ниже рыночной, но ве4
ниже себестоимости с начислением средней
прибыли. Ззпаряжшшгие производится На
родным Комиссариатом Торговли УООР по со-^
глашеиию с Народным Комиссариатом Фж-'
иаясов УОСР и водомети, в пользу органа
которого производится занаряживание.
При отсутствии соглашбіЖЯ занаряжхвание производится по постановлению
Украинского Экономического Совещания.
Занаряживание производятся путср обя
зания Общества заключить состветствух?щнй договор с государственным органо*,
в пользу которого дай наряд;
Занаряживание в (пользу государствен
ного органа, состоящего на общегосудар
ственном нлп местном бюджете, допускаєте!
лишь при палишг в омете' этого органа
соответствующих ассигнований, обеадетавающвх своевременный расчет за занаряжен
ную продукцию, согласно договора. При
этом соответствующая часть кредита бро
нируется распределителем кредита и не мо
жет быть обращена на другие надобности.
В случае (невыполнения государственным
органом денежных обязательств по такому
договору, ответственной являемся общегосу
дарственная казна ши местный бюджет,
по принадлежности.
В случае, если Обществу, оптускающему
свои товары в порядке занаряжнвання, не
будет-произведен шкойчшбудь платежи одни
из установленных со договору сроков, Об
ществу предоставляется 'Право отказаться
от дальнейшей поставки и взыскать свои
убытки на общем основании.

V. Звітність у сфавах Товариства, розподілV. Отчетность по делан Общества, Распре
зиску й видачі дивіденду.
деление фибыли и выдачи дивиденда.

76. Олораційнпй рік Товариства лічиться 76. Операционный год Общества очвтаетвід.............. де . . . . . включно, за ви- ея с....................... до............. включительно, еа
пятом першого звітного періоду, що його* исключением .первого отатаюго периода*

призначається від дня засн)®анкя Товари
ства «о . . . . . дня.................. дальшого
рову, якщо цей лерка становитиме найменш
6 місяців. За кожний тулий рік Правління
лопає на розгляд і затведоаовння звняайши
річей загальним вборам річний звіт про опе
рації Товариства, що ■складаються найпізніше
черев ари місяці во скіпчеині операційного
року, в висновком (Ревізійної Комісії. Оримірігакн звіггу # балансу роздає Правління То
вариства за два тижні перед річними загаль
ними зборами всім акціонерам, що заявили
бажання дістати їх, від того-ж час)1 від
кривається акціонерам для огляду в години
урядування ‘Правління книш Правління *
усіма «рахунками й документами, наложити
до звіту й балансу.
77. Звіт мав хитати докладно тай головяі статті:
а) стан стартового капіталу зі вказівкою
у паста опремо частин капіталу, оплачених
готівкою і майном внесеним за акції, а так
само капіталів запасного й амортизацій
ного;
б) загальний прибуток і видаток за тай
самий час, що за нього ведеться звіт;
в) рахунок витрат на шатию службовцям
товариства і всі інші видатки по управлінню;
г) рахунок боргів Товариства іншим
особам і цих осіб Товариству;
д) рахунок наявного майна Товариства 9
-належних йому запасів за шорною або
ринковою ціною, вважаючи на те, яка з вих*
буде нижча.
78. Затвердження балансу та оголошення
його, розподіл зиску та встановлення способів
покриття втрат провадиться за особливим
запонам. VI.
VI. Зафкгтя діаіьности Товариства.
79. Реченця іспуваявя Товариства не визязчабпьса Діяльність Товариства закри
вається:
а) за ліквідацією його справ та майна,
б) без ліквідації.
80. Діяльність Товариства закривається з
двввдацюю його справ та майна:
в) воли втрачено більш за деі п'яті сгатутоваго капіталу, яяцо його не буде усіавовіеним порядком амшено, з тим, що заяву

*
который нажачаетсн со дня основания Об
щества до. ... . числа...................... следу
ющего года, если этот период составит ме
нее 6 месяце®. За каждый минувший год
Правление гіредставляет на рассмотрение в
утверждение обыкновенному годичному об
щему собранию годовой отчет об операциях
Общества, который составляется не позд
нее истечения трех месяцев по окончания
«итерационного года, с заключением Ревизи
онной Комиссии. Экземпляры отчета н ба
ланса Правлением Общества раздаются за
две недели до годичного общего собрания
воем акционерам, яэ’явпвпгам желание на
получение ех; с того же времени откры
ваются акционерам для осмотра, в часы
занятия Правленая, книге Праыешпя со
всеми счетами я документами, относящи
мися к отчету я Салаку.
77. Отчет должен содержать в подробно
сти следующее главные стали:
а) состояние уставного капитала с пока
занием в пассиве в отдельности частей
капитала, оплаченных наличными деньгами
и имуществом, внесенным за акции, а также
капиталов запасного и амортизационного;
б) общий приход н расход за то же вре
мя, за которое отчет (представляется;
в) счет издержек на жалованье служа
щих в Обществе н на прочие расходы по
управлению;
г> счет долгов Общества другим лицам я
этих последних Обществу;
д)
счет наличного имущества Общества
и принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или лыяочпой цепе, смотря по
тому, какая из них окажется ниже.
78. Утверждение баланса и опубликова
ние его, распределение прибылей и устано
вление способов покрытия убытков произво
дится в порядке, устанавливаемом особых
законам.
VI. Прекращение деятельности Общества.
79. Срок существования Общества не
устанавливается. Деятельность Общества
прекращается:
а) с ликвидацией его дел и имущества,
б) без ликвидации.
80. Деятельность Общества превращается
с ликвидацией его" дел я имущества:
а)
в случае потерн более двух пятых
уставного капитала, если последний не бу
дет в (установленной порадке изменен, при

Арт. ОД
<

Хе 8

про таку зміну повинно подавати ‘протягом
одного .місяця від дня затверцжения балансу,
що в ньому шорилася зазначена втрата;

СтГ50

втом заявление о таком и зменении доля пр
быть подано в месячный срок со дня
утверждмгия баланса, по котороа^у обгаруішлась указанная потеря;
б)
в наслідок оголошення Товариства по б) вследствие об’явлепяя Общества по
суду за певишатне;
суду несостоятельным:
•в) за постановою Уряду УСРР через ухи
в) по постановлению Правительства
лення Товариства од метя, зазначеної в УССР, вследствие уклонения Общества от
статггі, або в сторону, що.перечить інтере цели, указашюй в уставе, или в сторону,,
сах держави, або за вішанням дальшої, ді- противную интересам государства, а равнов случае прязпания дальнейшей деятельно
язьиости Товариства за Недоцільну;
сти Общества нецелесообразной;
г)
за розсудом загальник зборів Товари г) по усмотрению общего собрания ак
ционеров.
ства.
81. Деятельность акционерного Общества
81. Діяльність Товариства закривається
Превращается без ликвидации его дел я
бео ліквідації Його справ та майна в разі:
имущества в случае:
а) коли воно сполучається з ігашог яхційа) соединения его с другим акционер
ним товариством у нове товариство або при ным обществом в новое общество НЛП при
єднується до іншого товариства;
соединения его а другому обществу; .
б) коли його поділяється на-два або кілька
б) разделения его на два или несколько
самостійних товариств;
самостоятельных обществ:
. в) коли актив і пасив переходять до юри
в) перехода его актива и пассива к юри
дичної особи іншого ваду.
дическому лицу другого вида. *
82. Заікрігггя Товариства реєструється й
82. Прекращение Общества регистри
оголошується тим самих лорадком, як і за руется и ол'ублнковуется тем же порядком,
снування його.
что я военншовепне его.
83. Якщо нестапуть умови, юередбачеиі в
83. При наступлении условий, предусмо
п. €«» арт. 80, Правління з свого розсуду,
тренных п. <а* ст. 80, Правление по
або на вимогу.................... (установи, що
своему усмотрению иля по требованию
в и віданні є Товариство), найпізиіш за . . . (учреждения, а ведении которого со
ОДИН місяць після того, як викрився привід
стоит Общество), не позднее месячного сро
до ліквідації, скликає загальні збори, які ка. поело возникновения повода к ликвида
встановлюють горянок і реченець ліквідації ции, созывает общее собрание, которое уста
навливает порядок и срок ликвидации дел
справ і майна Товариства.
и имущества Общества.
*
84. При признання Общества несостоя
84. Якщо Товариство визнано за неви
плати* через суд <п. <6» арт. 80), то лікві тельным но суду (п. <б>. ст. 81) ликвида
дацію його оправ та майна провадиться за ция его дел н имущества производится -В'
порядке, установленном специальными уза
особливих законом.
конениями.
85. За випадку, передбаченого в п. «в»
85. В случае, аредуомотреянам п. <в>
арт. 80, а так само коли до випадків, перед ст. 80. а также если в случаях, предусмо
бачених в п. «а» того самого артикулу, не тренных о. «а» той же статьи, не будет
буде скликано у свій час (арт. 83) загаль созвано в срок (ст. 83) общее собрание ели
них зборів або загальні збори не вживуть общим собранием 'не будут приняты необ
потрібних заходів до ліквідації, ліквідацію,
ходимые меры к ликвидация, ликвидация,
порядок і реченець її призначає.................. порядок н срок ее назначается . . . . (орга
(орган, що мав затверджувати статут То-, ном, утверждению которого подлежит устг&
варнства).
Общества).
86. За випадку, передбаченого в п. «г»
86. <В случае, предусмотренном' п. <г>
арт. 80, загальні збори; ухвалюючи (поста ст. 80, общее собрание при принятии поста
нову про ліквідацію Товариства, устнов- новления о ляшдащга Общества устана
лоють так само порадок і речеяець ліквіда вливает также порадок в срок ликвидации.
ції.

87.
Ліквідацію справ та майна Товариства 87. Ликвидация дел; и имущества произ
проводить ліквідаційна комісія, що її оби водится ликвидационной ісомисенсй, избираерається в складі найменш трьох осіб на за* хой в составе не менее трех членов общим
тальник зборах кредиторів, або призна собранием или назначаемой <в том же числе
чте
(установа що ® аЗ відащн в постановлением ................. (учреждения,
Товариство).
8 ведении которого состоит Общество).
88. Срок,, устанавливаемый общим собра
* 88. Реченець, що його встановлюють за
гальні збори, або орган, що повертає Това нием или офгаоюм, которым Общество обра
риство иа ліквідацію (арт. 85), дія дквідацн щается к ликвидации (ст. 85), для ликви
справ та майна не може перебільшувати од дации дел и имущества, не может
ного року від дня постанови про повернення превышать одного года со дня цоетановлеагая
Товариства на ліквідацію.
об обращении Общества к ликввдащга.
89. Ліквідаційна комісія негайно після її
89. Ликвидационная комиссия, немедлен
окання або призначення подає заяву до за но по ее -избрании или назначения, исцает
повідного органу торговельної реест^еції про заявлевше^в Нарюомторг УССР об обраще
повернення Товариства «на лікаідацію, і пі нии Общества к ликвидации и, по внесении
сля занесения задгасу \до торговельного ре зашог в торговый реестр, производит публи
естру, робить оголошення, з зазначенням кацию, с указанием состава ликвидационной
окладу ліквідаційної комісії, місця осідку, а комиссии, ее местонахождения, а также сро
так само й реченця для заяви претензій. Ого ка заявления претензий. Публикация про
лошення робиться в газеті «‘Вісти ЯУДВК’у». изводится в газете «Вісти ВУїЦВК».
90. До обов'язків .пшдшіійііої комісії па* 90. В обязашостн .такоидационной ко
лежить: тсяпо установити актив і пасив миссии входгег: точное установление актива
Товариства і скласти з участю Правління и пассива Общества и составление при уча
вступипй ліювгзаційпіїй баланс, розшукати, стии Правления вступительного ликвида
•оцінити Зреалізувати майно, оправити довги, ционного баланса, разыскание, оценка и
виготовити план ліквідації майка і задово реализация имущества, «взыскание долгов,
лення кредиторів, викопати цей тая, зокре выработка плана ликвидация имущества и
ма через мерові, і скласти ліквідаційний удовлетворения кредиторов, ВЬПИШЄІШ&
звіт та остаточний лішдацііїнпй баланс.
этого плана, в частности, путем мирных
соглашений, и составление ликвидационного
отчета и заключительного ликвидационного
балаїгса.
91. ЛіігоідацШца комісія, щоб виконати
91. Ликвидационная комиссия для высвої обов'язки, користується правами Пра шшеїгая своих обязаятостей пользуется
вління Товариства, згідно з його статутом і правами Правления Общества, согласно его
може укладати всі лратини, оскільки такі уставу и может заключать все сделки,
потрібні для ліквідації, правити т-удом і від поскольку таковые необходимы для* ликви
повідати перед супом та репрезентувати То дации, искать и отвечать на суде и пред
вариство, що ліквідується, в інших випад ставлять лжащцнруеоюо Общество в прочих
ках.
случаях.
92. За ліквідаційною комісією наглядає та
92. Ликвидационная комиссия подлежит
контролює її Ревізійна Комісія та............... надеору и контролю Ревизионной Комиссия
(установа, що в її відавші є Товариство). и . . . . . . (учреждения, в ведении которо
Драазіння Товариства, щб його ліквідується, го стоит Общество). Правление ликвидируе
від моменту обрання ліквідаційної комісії мого Общества с момента избрания ляквттПрипяти: свою діяльність * передає всі дациошой комиссии прекращает свою дея
справи й майно Товариства ліквідаційній тельность и передает все дела и имущество
Общества ликвидационной комиссии. Лик
комісії.
ДіквдаціАпяй звіт, проект задоволення видационный отчет, проект удовлетворения
кредиторів та вінцевий ліквідацій ний баланс кредиторов^ в заялючителышй ликвидаци
затверджує............. Октанова, що у відан
онный баланс подлежат утверждению.-. . .
(учреждеатя, в ведении которого состоит
ні її є Товариство).
Общество).

93. Члени ліквідаційної вомкії за втрата,
що вовн вчинили своїми неправильними чин
ностями та недбалістю, содадарно еідповідають перед акціонерам» та ^юдитораж То
вариства, що ліквідується, й крім того віщо*
відають у дисциплінарному або кримінал»*
йому порядкові, як уртдові особи.

93. Члены лякацацікяной им всей «а
првчмедше их непраенлшьвіх дейсгамм»
в уштцевшпю убыла отвечают сомоарноперец акционерам» я кредиторами дищіруеоюп) Общества і яромє того подосот
отееггсттчвостн
в
дкцишварюм
ш
кряйжна.шіом поридає, как аояявостоие
.ища.
94. Порядок подати від кредиторів їх
94. Порядок лредагавлеиия кредиторам
Претензій до ліквідаційної комісії, а так само док ореггевовй в лигащацмовруїо комспорядок задоволення претензій кредиторів сню, а также горщок удовлетворяв щ*провадиться за чинними заковами.
тензий кредиторов провзеодмтоя «гласно
деАстаующмх законов.
95. Ліквідаційна комісія протягом трьох
95. Лшзящацооїтая кошссяа в тродвемднів по затвердженні звіту ПОВІДОМЛЯЄ про иый срок оо ргаероденш дога сообщает
сшвчення ліквідації Наркомторг УСРР, для об «ончавв ленедацн в Народаь* Козаведення запису до торговельного реєстру. мпосаряат Терток» УССР для веесешо за
96. Вадати на утуннання лввдтйаоі
писе в торговый реєстр.
комісії робляться з конггів Товариства, що
96. Расходы па содержание .шкоидацмолліквідується, в межах кошторису, що його вой юсеисоае производятся не средств лкзатверджує............. (установа, що в ЇЇ ві
вщнруеагого Общества в продолах одеты,

данні є Товариство).

утверждаемой........... (учреждением, в ведевви которого состоит Общество).

97. Назначение имущества Общества,
97. Призначення майна Товариства, яке
ке тсдагає перемаспенню прюатним особам, которое яе подлежит отчуждению частным
а так само майна, що лишилось після задо лвцам, а также имущества, оставшегося
волення ©становленим порядном усіх креди после удовлетворит н упхнкшотшм передторів Товариства, визначається у постанові ком всех кро;рэторок Общества, определят-л
Української Бнономічної Нарзан або РІК), за ностаїнонлсошом Украинского гЗ]^чкш»пюгі>^
Совещании или СТО, по ікиш«ідл*>жіноогм.
належністю.
98. Кшгга, дсюумеегы и другое мапряадн
98. Квити, документи й інші матеріали
по скінченні ліквідації передається вар- по окончании жвщацвн мадаюгся Наркоеггоргові УСРР, який повинен берета котгоргу УССР, кото]»ы# обязан хранить
всі ці матеріядя протягам трьох років, а по все эти материалы в течение трех лет, &
скінченні цього реченця ВЧИНЯТИ З ШО№ за по истечеявя этого сроке поступить в ним
вказівками Центрального Архівного Управ- согласно указав»» Ципралшого Архівно
го Упрввлевия УССР.
ліннвя УСРР.
Затвердив Народ*
ній Комісдріят тор
гівлі УСРР. 15 лю
того 1928 р.

Утвержден Народ*
иыи Комиссариатом
Торговли УССР. 13
февраля 1928 г.

51. ТИПОВОЙ УСТАВ ЧАСТНОГО ЖЦИ*
51. ТИПОВИЙ СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІЙ
МЕРНОГО ОБЩЕСТВА.
НОГО ТОВАРИСТВА.

(Назва Акційного Товариства).

(Наименование Акціонерного Общества).

І. Мита заснування Товариства, його права й
обов'язки.

І. Це» убеждения Общества, его едова «с
обязанности.

1. Дав лродощеош - ..... . (таюп-.оеь)
опоращА («значил оецовиу сііету .Товари
ства) заедоеурйся приватне Акційне Тяйг
рнотео . .
. . з назвою. .
.^....'ко
ротко

Для проюводега............. (тагах-то)
ооервдвй (указать освовную цель Обще
ства)
чартере Акц*яе§»е*
Общество ................. под' тіпгігіптгіши
еседивдедво

У в а г а . Фундаторами товариства є:

Пр им е т а п й е . Учредителями Об
щества являются:
1) полное наименование лица, пред
1) (ловка назва особи, тдтриемстаа або
приятия или учреждения),
установи),
2) (полное наименование лица, пред
2) (повна назва ососрт, підпрнгаства
або установи),
приятия иля учреждения),
3) полное наименование лица, пред
3) (ловка назва особи, оідприздства
приятия или учреждения).
або установи).
2. Для осуществления указанных в ст. 1
2. Для здійснення зазначеної в арт. 1 лети
целей Обществу предоставляется право про
Товариству надасться право оровадггв такі
изводить такие операция............... (указать
операції:.....................(зазиачига пунктазеа докладно ті операції Товариства, ідо по пунктам подробно те операции Общества,
которые оно будет производить).
воно буре яровадзгга).
3. Со дня регистрации Общество поль
3. Від для реєстрації Товариство має всі
зуется всеми правами кхредшческого лица.
права юридичної особи.
4. Общество имеет почать с обозначешш
4. Товариство мав нотатку з своєю ловною
назвою.
своего полного налменовааш.
5. Правление Общества имеет местона
Ь. Правління Товариства знає осідок в мі
сті........................
хождение
в городе . , . . .
N
6.
Общество
подчиняется всем действую
6. Товариство підлягає всім чинник уза
щим
узаконениям,
правилам и распоряже
конення*, правилам і розпорошенням Уря
ниям
Правительства,
относящимся к пред
ду, що стосуються до об'єкту йото аіяльномету
его
деятельности.
стя.
Уставный капитал Общества, аміни»
ІІ. Сгатуговий капітал Товариства, акції, ІІ.
фава
и обязанности владельцев их, ответ
права й обов’язки їхніх державців, відлові*
ственность уфедктелей.
да/ьність фундаторів.

7. Огатутовий капітал Товариства визна
чається з..............крб., поділених «а. . . .
акцій, гаргіотю.......... карбованців кожна.
8. Акціонери по відповідають за зобов'я
зання Товариства. Товариство не відповідає
за зобов'язання ащюлергв.
9. Після огатошетгая <про затвердження
статуту фундатори Товариства рсопачнпаюггь
рооявщутати акірї і збирати сгатуговий ка
пітал.
10. Передплачуючая акції, дередшатіт
дає на передплатному листі писане зобов'я
зання оплатити акції і зазпачує терміта
плата.
Лер<даагпикові видасться іменну роз
писку з зазначенням кількосте та порядновид нумерів акцій, що залічується за ним.
На зазначеній розтоці про внески, що
надійшли до ошали акцій, фундаторе, а
гасхя реєстрації Товариства Правління роб
от нотатку.
11. У передплатних листах на акції і в
оголошеннях ц»о публічну передплату (яросар^ед)% разом зіншимн відомостями жн
тлюо^в’язйовб'за^чатк:....... '* ”5'' \'Л ‘‘
„
.Ю.-5Т»

7. Уставный капитал Общества опреде
ляется в ................. рубл., разделенных на
...........акций стоимостью ..........................
рублей каждая.
’ 8. Акционеры но отвечают по обязатель
ствам Общества. Общество не отвечает па
обязательствам акциоооров.
9.
По отуйтяшваагии об утверждении
устава учредите® Общества приступают к
размещению акций и собиранию уставвото
капитала.
10- При подписке на акции, подписчик
•дает на подписном листе письменное обяза
тельство оплатить акции н указывает сроки
оплаты.
Псдотючягау выдается имевшая расписка
с указанием количества и порядковых но
меров акций, зачисляемых за ним.
На уиазапгаой расписке о волосах, посту падлах для оплаты акций, делается отмет
ка учредителями, а после регистрации Об
щества Правлением.
11. В подтает ьп листах па акция и в об'доештях о публичной подписке (проспектах)'

а) дата публкацп об уттарвдаши уста
ва я орган, в вигором публякацва помещева;
б) список учредителей с укавааяем п
адресов;
9) фврмопвое паямеиевавяе Общества:
г) предмет деятелиюста Общества;
д) размер уогаявсго калатала;
е) нсфш^йтохьпая цепа акций, порядок я
срок их оплаты; *
ж) количество «акций, осташямых учредэтерямп за собой;
з) размер иачнелешй па акцш для по
крытая сфгашсщяон'ных расходов учреди
телей по учреждению Общества (если так*»'
шгагслоавя пре^тмшрены -уставом);
и) оценка имущества, виошыго учредитолями в оплату акций.
12.
Не поеднее, чем через 3 месяца после
опубдвкоташа об увверждевли устава, дол
жно быть собрало не менее одой четверга
уставного капитала, при игом каждый учре
дитель а подписчик на акция должен вв*гтя к указанному сроку не мелев одой чет
верти причитающейся с него в оплату
акций отеемы. Полностью же уставный ка
питал должеп быть собрал не позднее, чем
через 12 месяцев, а в случае, если акции
подлостью размещены учредителями м-жду
собой, не ПОСТ5НХ\ чем через 6 месяцев по
опгблшЕовшши об утверждения устава Об
щества. Если в точение устаїїовлеїниго срока
Якщо по додержується реченця, встанов «е
будет сговрьгга первая четверть уставно
леного, щоб покрити першу чверть стагуто- го капитала.
вого капіталу, то Товариство вилається за квшчщея. Общество признается несостонездійснене. Коли не додержується реченця,
Бел е течение установленного срока
встановленого, Щоб покрити сповна етапутомгй капітал, то Товариство належить лік не будет покрыт полностью уставный
відувати, якщо порядком зніті цього ста капитал, Общество подлежит ликвидации,
туту не буде відповідно змешпело статуто- если н порядке изменения устава уставной
капітал або не буде збільшено реченця ЕШШ ПО бущт СООТВЄТСТРШЮ ужельшее ши <#мж на помог покрытие устаодото
для покраття сповна статутового капіталу.
капитала удцинп. ’
Фундатори Товариства зобов'язані разом
Учредители Общества обязаны все вместе
залишити за собою акцій на суму найменш оставить та собой акция на сумму не меяче
одну п’яти ву статутового капіталу і зобов' одной пятой уставного капитала и обязали
язані залишити ва собою акцій на руму, ооцивять за собой акщж на су мму, раэтую
що становить найменш одну п'ятітау стату не менее одной пятой усталого налягала,
тового капіталу, до затвердження звіту за чо утверждения отчета за второй опцыцадругай операщйняй рік Товариства
очшнй год Общества. В течение того же сро
Протягом того ж речевця футцатори та аь- ка учредит»» к авцноверы не могут отчуж
цкшерв не можуть доревласшоватн акцій, дать акций. мшчешых иным, кроме девег
що за них зашатано не грішми й дериив- и государственных цепные бумаг, имуще
ншек діл ними паперами, а і шлем майном.
ством.
в)
дату оголтелая яро затвердженим
статуту й орган, де де оголошення було
уміщено:
б) список фундатор» з зазначенням їх
адрес;
в) назву фірми Товариства;
г) об'єкт діяльносте товариства;
В) розмір статутного капіталу;
е) номінальну ціну акцій, порядок і тер
мін їх оплати;
ж) кількість акцій, що їх фундатори за
лишають за собою;
0) розмір нарахувань на акції для покрлтгя організаційних видатків футідаторів
на заснування Товариства (якщо такі нарахування «становлено у статуті);
1) оцінку майна, що його вносять фунда
тори для оплати акцій.
12.
Няйтзпіш за 3 місяці після оголо
шення про затвердження статуту повивно
зібрати одну чверть статутового капіталу
в тим, що кожний фущатор а передплатник
акцій ловгекш внести до зазначеного терміну
иайметп одну чверть суми, що належить з
нього на оплату акцій. Стос на ж статутовий
капітал повинно зібрати пайпізніш за 12
місяців, а в тому разі, коли акції фунда
тори сповна розмісти» поміж себе,—найпізніш за 6 місяців після оголошеная про
затвердження статуту.

-ХртГЗГ
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Увага (перший варіант).
Реченці внесків на оплату акцій встанов
люється такі .................
У в а г а ( д р у г и й м а р і я и т ) . Ре
ченець внесків на оплату акц й в дпов дно
до арт. 12 цього статуту встановлюють
установчі збори або загальні збори акціо
нерів.
ІЗ.
Акції оплачується за їх номінальною
ціною грішми, державними ціншімц папе
рами або іншим майном, то міститься в та
ких матеріальній -цінностях або правах, ви
користання яких входить до його діяльносга
або потрібно для організації Товариства.
Найменш............... % етатутового ка
піталу Товариства швипно в усякому разі
сошгги грішми.
^
Попередню оцінку матеріальних цінкостей, що ах івлоситься па оплату акцій,
визначається угодою, иоредіттшіка, що
вносять ці цігаюсті, з фундаторами, коли
оплату провадиться до реєстрації Товари
ша, і з Правлінням, ката оплат}: прова
диться після реєстрації Товариства.
Кінцеву оцінку зазначелого майна вста
новлюється за згодою * особи, яка вносить
майно, з установчими зборами (арт. арт. 24
та 25), або з загальними зборами акціонерів,
або з Радою Товариства. • Оцінка но може
перевищувати біржові або пересічні рин
кові ціни па те майно, що вноситься, на мі
сці і в день передачі майна. Тим же поряд
ком, що зазначено в цьому арт., провааиться
оцінку прав, що їх передається на оплат}*
акцій.
14. Грошеві внески на оплату акцій пе
редплатники вносять до реєстрації Товари
ства та ім’я фундаторів з....................(заз
начити кредитову установу) і їх видається'
Товариству лише після того, як його за
пишуть до торговельного реєстру.
Внески, що їх роблять до реєстрації То
вариства, на оплату акцій майном, що міс
титься в матеріальних цінностях, пере
дається фундаторам. Фундатори повинні вжи
вати всіх потрібних заходів, щоб зберегти
цінність цього майна.
Передачу прав, що їх вноситься для опла
ти акцій (арт. 13), провадяться тільки після
реєстрації товариства.
15. Зібрані гроші та майно фундатори, а
після реєстрації Товариства—Правління, залоують в шнурові киги, видати щю одер-
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Примечание (первый вари'
аят). Сроки взносов на оплату акций
устанавливаются следующие..............
Примечание (второй варк
а я т). Сроки взносов на оплату акций
в соответствии со ст. 12 настоящего уста
ва устанавливает учредительское собра
ние или общее сохшие акционеров.
13. Акции оплачиваются по их нарица
тельной цепе деньгам®, государственными
ценными бумагами или иным имуществом,заключающимся в такого рода материаль
ных ценностях или правах, яспольэсшшш
которых относится к предмету его деятель
ности или необходимо для организации Об
щества.
Не мепео как....................% уставного
капитала Общества должно быть во всяком
случае покрыто деньгами.
Первоначальная оценка вносимых в оп
лату акций материальных цешгостей опре
деляется соглашением вносящего эти цен
ности подписчика с учредителями, если
оплата производится до регистрации Обще
ства, п с Правлением, если оплата произво
дится после .регистрации Общества.
Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливаете я по соглашению
внесшего имущество, лица с учредительским
собранием (ст. ст. 24 и 25) или с общим
собранием акционеров, или с Советом Об
щества. Оценка ее может быть выше бир
жевых или средине рыночных цеп па вно
симое имущество в месте и в день пере
дачи имущества.’Тем-же порядком, который
указан в настоящей статье, производится
оценка прав, передаваемых в оплату акций.
14. Денежные взносы в оплату акций
вносятся пвденечиками до регистрация Об
щества на юга учредителей в . . ... . . :
(•указать «реои/гоое учреждение) и выдаются
Обществу лишь после внесения его в тор
говый реестр, разводимые до регистрации
Общества взносы в оплату акций имуще
ством. заключающимся в материальных
ценностях, передаются учредителям. Учре
дители обязаны прншмать всенеобходнные
меры к сохранению ценности этого имуще
ства.
«Передача прав, вносимых в оплату акций
(ст. 13), производится во иначе, как после
регистрации Общества.
15. Собранные дены* и имущество зано
сят учредители, а после регистрации Обще
ства — Правление, в пшургааияые води
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жанля тимчасові свідоцтва. Про одержуване!
акційні внески нотується на тшпаоовнх
свідоцтвах, ацо підчас останнього внеску на
летять вахішгпі акційнямн свідоцтвами.

Є^.”Тгг-

с віедачой в получения их временных сви
детельств. О получаемых взносах но акціям
отмечается на времсиных свидетельствах,
которые дри последнем взносе должны быть
заменены акцдоиецщьпга сводотедьегваага.
Державцям згаданих тимчасових свідоцтв,
Владельцам узюмнетутых временных сви
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, при детельств, впредь до замены ях акционер
своюється всі іграва і обов'язки акіцонерів.
ным: евщегехьетвамл, присваиваются все
права я обязанности акционеров.
16. Учредителя Общества, а после реп16. Фундатори Товариства, а після реестрації Товариства—його Правління має право страцнн Общества его Правление, вправи
стягати з передплатників прострочені внески взыскивать с подЛвсчнков профтюішьіе
на оплату* акцій або, анулювавши пе взносы <в оплату акций либо, аннулировав
редплату, повернута акцію, що з нею про івдюску, обратить акцию, взнос по которой
строчено внески, на продаж, з тим, що акції просрочен, в -продажу, с тем, что акции дол
мають бути ешвш оплачені до скінчення жны быть оплачены до окопчапня указан
зазначеного в арт. 12 реченця спя сплачення ного в ст. 12 срока для оплаты всего устав
всього статутового капіталу' Товариства. За ного капитала Общества. В последнем слу
останнього вигадку попередньому деред- чае первоначальному подписчику из выру
платникові з уторгованої сум» повітається ченной от продажи суммы возвращаются
зроблені внески з відрахуванням видатків, сделанные -взносы за вычетом расходов,
звязаігих з анулюванням кешшшьої перед связааиых с аннулированием прежней
подписки и продажею акций.
плата й лродажом акцій.
17. Акции Общества могут быть только
17. Акції Товаїрисгва можуть бутя тільки
іменні. На акційних свідоцтвах позначується именными. «На акционерных свидетельствах
назву державця. іАкційні свідоцтва вирі указывается- нашееноваине владельца. Ак
зується з книги, позиачунліся порядковим ционерные свидетельства вырезываются и
нумером і видасться за підписом голови шягя, обозначаются номером по передку і
Правління або Його застуяшнка, члена Прав выдаются за подшгсью председателя Празління і бухцальтера за почата©» Товариства. лошея или его заместителя, члена Правдепня и бухгалтера с приложением печаті
*
Товариство повинно вести книгу акцій за Общества.
формою та за правилами, що їх затверджує
Общество должно воет книгу акций н»
Народній Комкаріят Зовнішньої та Внутріш форме и по правилам, утвержденных Пагодным Ксошссарнатом Внешней и Впутрешньої Торгівлі Союзу РСР.
ней Торговля ССОР.
1В. До кожного акщйяого свідоцтва до
16. К каждому акционерному свидетель
дається лист купонів па одержання за ними ству прилагается 'лист купонов па солучедивіденду протягом............. раків. По скін
ігие но пнм дивидепда в точение........ лет.
ченні цього речешся державцям видається на По истечения этого -срока владельцам выда
той самий реченець там нзадом -порогам нові ются на тот самый срок, тем самым поряд
листи кулонів.
ком новые листы купонов.
Па купонах поз начується нумера акцій,
На куполах обозначаются номера акций,
до яких кожний з :]шх належить, та роки по к которым яаздый из них принадлежат к
слідовним порядком.
годы в последовательном порядке.
19. Акційні й тимчасові свідоцтва можна 19. Акционерные и временные свидетель
передавати .через передавальний напис, що ства можно передавать посредством переда
його робить сам акціонер або па його заяву точной яаодисн, учиняемой самим акционе
Правління Товариства. Йро передачу акнШ ром или по его заявлению Правлением Об
Правління робить еоталку в «янзі акцій. За щества. Моментом перехода акция считает
момент переходу акцій вважається момент ся момент пометки о ее передаче в книге
нотатки про її передачу в кинзі акцій.
акций.
Переход акций по иным, кроме передачи,
Перехід акцій на підставах, зпакнпгх, ніж
передача, оформлюється в кинзі акцій иа основаниям, оформляется путем отметай в
підставі документів, що свідчать про такий . книге акций, на основании удостоверяющих

. ііерехід. За «момент переходу вважається
.момент, згаданий в зазначелшх документах.
За цих випадків Правління робить відпсвідлий напис на акційному або тимчасовому
•сшдоцгоі.
Тимчасове свідоцтво, де на буде нотатки
Прашшля Товариства, що воно одержало
внесок, якому реченець скінчився, не можна
'передавати іншій особі і всілякий правочин
з таким свідоцтвом визнається за недійсний.
Цю умову належить зазначити на тимчасо
вих С8ІДОЦШХ.

такой переход документов. Моментом пе
рехода считается момент, указанный в озна
ченных документах. В этих случаях Пра
вление делает соответствующую надпись на
акционерном или временном свидетельстве.
Временное* свидетельство, на зюгором йе
будет отметки Лравлепия Общества о полу
чении «м взноса, срок которому истек, нс
может быть передаваемо другому лицу н
всякая сделка по таковому свидетельству
признается недействительной. Условие это
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.
20. Акцій неможна дробите. Якщо акції
20. А не могут быть дробимы. В слу
належать кільком особам, то права, що сто
чае приналежносте акции нескольким .пі
суються до Товариства, -може здійснювати цам, права по отношению к Обществу могу *
тільки одна особа, що її на то уповнова быть осуществляемы только одним лицом,
уполномоченным на то совладельцами акции.
жили юні вдержанні акцій.
Личные права акщмюров по акциям,
Особові орава акціонерів по акціях, що
належать юридичним особам, здійснюють принадлежащим юридическим лицам, осу
уооввоважвні па те їх представники. За ществляются улол н омоч екньш па то их
значене в цьому артикулі уповноваження представителями. Угнанные в настоящей
можна видавати в формі заяви на вся Прав статье улолшмочіш можно выдавать в
ління Товариства.
форме заявления на имя Правления Обще
ства.
• У в а г а . Якщо представник втрачує
П р и м е ч а н и е . При утрате предста
уповноваження тої юридичної особи, що
вителем полномочия от представляемого
вія її репрезентує, то він вибуває зі склаш юридического лила, он выбывает ж
. ду відповідного виборнсвю органу Товари
состава соответствуїоащгго выборного ор
ства.
гана Общества.
21. Кушш до акційних свідоцтв не можна
21. Купоны к акционерный свидетель
передавати опремо від акційних свідоцтвствам нельзя передавать отдельно от акцпрнеряых свидетельств.
22. Якщо акційне або тимчасове свідоцтво
22. При утрате акционерного или времен
■втрачено, то акціонер або його законний ного свидетельства акционер пли законный
правонаступник має право заявиш Правлін
его правопреемник, вправе заявить Прав
ню Товариства про втрату акційного або тим лению Общества об утрате акционерного
часового свідоцтва. Правління оголошує про или временного свидетельства- Правление
втрату акційного або тимчасового свідоцтва, производят публикацию об утрате акционер
і з ушивай 6 «місяців в дай огалошевдея, за
ного ‘или временного свидетельства я, по
мінює втрачене акційно або тимчасове сві истечении шестемесячного срока со дня
доцтво дублікатом за тям самим нумером, публикации, заменяет утраченное акционер
коли ніхто ле заперечуватиме це судом.
ное свадетелъство дубликатом, за там же но
мером, если ни с чьей стороны не будет за
явлено спора в судебном порядке.
23.
Після розміщення всіх акцій і спла
23. После размещения всех акций и по
чення одної чверте статутового капіталу, крытия одной четверти уставного капитала,
найпізніше за один місяць після зазначе ее позднее чем через един месяц после озна
ного сплачення, фундатори склжають попе ченного покрытая, учредителями созьюаетоя
редні збери фундаторів та передплатників на предварительное собрание учредителей и
акції. На цих зборах фундатори подають подписчиков па акция. На этом собрании уч
нисану доповідь про розміщення акцій Това редители вносят письменный доклад о разме
риства, про грошеві сум» та інше майно, щения акций Общества, о поступивших в
що надійшло на оплату акцій, про видатки, оплату акций денежных суммах и ином иму
що їх поробили, і заходи, що їх вжили фун- ществе, о произведенных учредителями раскции

даггорн для організації Товариства, про всі
чинності б правочіши, що воші вчинили, і
що Її пропонується Товариству взята на
себе, і взагалі яро всі обставини, потрібні
для судження про стаи справ .засновуваного
Товариства, а так само подають інвентарю
ний опис його майна й проект його вступ
ного балансу.
Для перевірки доповіді? фундаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного балансу,
збори обирають з поміж себе перевірочну
комісію. Фуадаторк Товариства йе можуть
увіходити до складу перевірочної комісії.
24. іНайраліш за три дні і найшзніш за
місяць після попередніх зборів фундаторів і
передплатників на акції фундатори склика
ють установчі їх збори, що вислухують до
повідь перевірочної комісії й роовязують пи
тання щро визнання Товариства за здійснене,
про ухвалу чинностей та ігравочігтв, що їх
вчинили фундатори, про оцінку майна, що над
ходить для оплати акцій, про затвердження
інвентарного опису й вступного балансу То
вариства, про обрати членів Правління й
інших виборних по Товариству осіб, а так
само інші питання з доповіді! фущаторів або
з поточних справ Товариства.
25. Якщо фундатори сповва розмістили
акції Товариства поміж себе й покрили
найменш одну чверть сгатутогіого капіталу,
то замість зборів, зазначених в арт. арт. 23,
24, фундатори обираються на установчі збо
ри, які роевязують зазначені в арт. 24 пи
тання.
26. Вважається, що зазначені в арт.арг.
23—26 обори законно відбулися, коли в нах
беруть участь особи, що репрезентують при
наймні половину загального числа акцій.
Постанову про •вгопаш.вя Товариства за
здійснено повинна ухвалити більшість трьох
чвертей загальної кількосте голосів учасни
ків зборів.
Всі інші литания развязується на цих
зборах звичайною більшістю голосів.
27. Якщо установчі збори (арт. арт. 24 та
25) визнали Товариство за здійснене, то
обране на зборах Правління 0100101110 негайно
подати заяву до Народнього Комісаріату Тор
гівлі УОРР про реєстрацію Товариства з до
датком матеріалів, згідно з давилами іфо
торговельну реєстрацію.
Правління розпочинає лише тоді викопу
вати чинності й лравочшш від імееи Акцій-

ходах и мероприятиях по организации Обще
ства, о всех действиях и сделках, совершен
ных ими и предлагаемых к принятою на Об
щество, и вообще о всех обстоятельствах, не
обходимых для суждения о состоят дел
учреждаемого Общества, а равно представ
ляют иввоотарную опись его имущества и
проект его вступительного баланса.
Для проверки доклада учредителей, таентарной описи н горевта вступительного ба
ланса собрание избирает проверочную комис
сию из своей среды. Учредители Общества
це могут входить в состав строверочаой ко
миссии.
24. Не ранее трех дней и яе позднее, чем
через месяц после предварительного собра
ния учредителей и подписчиков на акции
учредителями созывается учредительское их
собрание, которое заслушивает доклад про
верочной комиссии и разрешает вопросы о
признании Общества состоявшимся, об одо
брении совершенных учредителями действий
и сделок, об оценке имущества, поступаю
щего в оплату акций, об угверждеяин ин
вентарной описи л вступительного баланса
Общества, об избрании членов Правления и*
других выборных по Обществу лиц, а также
другие вопросы по доклад)’ учредителей или
по текущим делам Общества.
25. Если акции Общества полностью раз
мещены учредителями между собой и покры
то йе менее одной четверги уставного капи
тала, то ©моего собраний, указанных в
ст. ст. 23 я 24, учредители собираются на
учредительское собрание, которое разрешаетуказанные © ст. 24 ©опросы.
26. Указанные в ст. ст. 23—26 собрания
считаются законно состоявшимися, осла в
них участвуют лица, представляющие, по
крайней мере, половину общего числа акций.
Постановление о признании Общества со
стоявшимся должно быть принято большин
ством трех четвертей -общего числа участ
ников собрания.
«Все прочие вопросы решаются в этих со
браниях простым большинством голосов.
27. Если учредительское собрание (ст. ст.
24 и 25) призвало Общество состоявшимся,
то набранное собранием (Правление обязано
немедленно подать ваявлеяпе © Народный
Комиссариат Торговли УССР о регистрации
Общества с приложением материалов, со.гласно правил о торговой регвотрацнн.
К совершению действий я сделок ст име
ни Акционерного Общества Правление пра-

ступает лишь после внесения Общества в
торговый реєстр.
28. Указанные в от. ст. 23—25 собрания
созываются посредством повесток, которые
посылаются по адресу лиц, подписавшихся
на акции. Учредители Общества обязаны уве
домить Народный Комиссариат Торговли
УОСР за семь дней вперед о созываемых
предварительных и учредительских собра
ниях.
29. По опубликования об утверждении
29. Після оголошення цро затвердження
статуту й до публікації про реєстрацію То устава и до публикации о регистрации Об
вариства фундатори мають право вчиняти щества учредители имеют право совершать
від свого імеик всі операції й правочияи, от своего имени все операции и щелке, свя
стюдучепі в організацією Товариства за своєй» занные с организацией Общества, за своей
солидарной ответственностью.
оодідарною відповідальністю.
Права и обязанности по этим сделкам пе
Права й обов'язки в <цнх вравочпнах пе
реходят
к Обществу в том лишь случае, ес
реходять до Товариства лише» в тому разі,
коли ці правочиїш схвалюють установчі обо ли эти сделки одобрены учредительским со
ри або найближчі після лих загальні збори бранием или ближайшим после их соверше
ния общим собрание» акционеров.
акціонерів.
30. За убытки, причиненные упущениями
30. За втрати, що їх фундатори заподіяли
через свій недогляд та (неправильні чзиптості, и неправильными действиями учредителей,
що звязапі з організацією Товариства, фун связанными с оркншзацяеК Общества, учре
датори солідарно відповідають перед Товари дители несут солидарную ответственность
ством та окремими акт гелерами протягом •перед Обществом и отдельными акционерами
одного року з того часу, як зареєстровано в течение одного года со времени регистра
Товариство. Члени Правління й Ревізійної ции Общества.
Члены Правления и Ревизионной Комис
Комісії, що допустили недбалість, перевіряю
чи чинності фундаторів, солідарно відпові сии, допустившие небрежность при провер
дають перед Товариством, поодинокими акціо ке действий учредителей, подлежат солидар
нерами і кредиторами Товариства за запо ной ответственности перед Обществом, от
діяні від них втрати, оскільки їх не можна дельными акционерами и кредиторами Об
щества за причиненные ими убытки, по
стягти з фундаторів.
скольку таковые йе могут быть взысканы с
учредителей.

воло Товариства, ката Товариство записано
до торговельного реєстру.
28. Зазначені в арт.арт. 23—25 вбори
скликаться оповістками, що їх надсилається
на адресу осіб, які (передплатили акції. Фун
датори Товариства отовнвш повідомити На
родов Комісаріат Торгівлі УСРР за сій день
наперед про здобренні та установчі збори, що
їх окликається.

НІ. Органи лрвалікня та контролю.

31. Органами Правління Товариства в:

III. Органы убавления и контроля.

31. Органами управления Общества явля
ются:
а) загальні збори акціонерів;
аї общее собрание акционеров;
б) (Правління (заагіюць Правління може
б) Правление (вместо Правления в уставе
бути в статуті, передбачена посада дирек может быть предусмотрена должность ди
тора, що має усі права Правления);
ректора, который пользуется всеми права
ми Правления);
в) Рада (якщо утворення Рада передба
•в) Совет (если образование Совета пред
чено в статуті).
усмотрено уставом).
Органом ревізії є Ревізійна Комісія.
Органом ревизии является Ревнзиоэпая
Комиссия..
32. Особи, що є у виборних органах То
32. Лица, состоящие в выборных органах
вариства, зобов'язав вживати псіх заходів Общества, обязаны принимать все меры к
до здійснення зазначеної в статуті мети То осуществлению указанной в уставе цели Об
вариства, виявляючи,потрібну дбайливість та щества, проявляя необходимую заботливость
обачність.
в предусмотрительность.
За убытки, причиненные упущениями в
За втрати, що їх спретинила недбалість
та неправильні чинності виборних осіб Това- неправильными действиями выборных лиц

рхопва (В ввязку 9 виконанням покладених
на них обов'язків, вони відповідають перец
Товариством і окремими -акціонерами а в
разі шегвшиатпосггн .Товариства, а перед його
кредиторами, о тим, що за -втрати, що їх
заподіяли зазначена особи разом, вони відпо
відають солідарно.
А. З а г а л ь н і з б о р и а к ц і о н е р і в .
33. Найвищий орган Товариства стано
влять загальні збори акціонерів. Неодмінному
віданню загальних зборів належить:
а) обирати й звільняти членів Правління,
Ради {коли її організовано) й Ревізійної Ко
місії;
б) затверджувати Інструкції Правлінню,
Раді (коли її організовано). Ревізійній Комі
сії та Ліквідаційній Комісії;
в) затверджувати річний звіт, баланс,
кошторис- видатків та фінансово-операційний
план на майбутній рік, розподіл зиску та
встановленім способів покршгпя втрат;

Общества, в <«яэи с ©ьнюлнонвем лежащих
на інях обязанностей, они отвечают перед
Обществом и отдел шьми акционерами, а &
случае несостоятельности Общества к серед
«о кредитора»!, при этом за убытки, при
чиненные указанными выборными ладам*
совместно, они отвечают солидарно.
А. О б щ е е с о б р а н и е а к ц и о н е р о в
33. Высшим органом Общества является
общее собрание акционеров. Непременному
веденню общего собрания подлежит:
а) нзбраше я смещение членов Лравле,иия, Совета, (если таковой организован) ж
Ревизионной ‘Комиссии;
б) утверждение инструкций Правленого,
Совету, (если таковой организовал), Ревизи
онной Ком вески а Ливдедацяопной Ком нсста;
в) утверждение годового отчета, балай»,
сметы расходов я фюшнхш-оаерацяервого
плана на предстоящий год, распределение
прибыли и определение способов покрытая
убытков;
г) постановление о приобретении строений
.я права застройки для Общества, об отчуж
дении и залоге строений и орав застройка,
принадлежащих Обществу, а равно о рас
ширении предприятий Общества;
д) рассмотрение вопросов об изменении,
уставного капитала н об нэмснеаш я до
полнения устава;
е) разрешение вопросов о слиянии Обще
ства с другими предприятиями н о прекра
щении деятельности Общества.
84. Общие собрания бывают обыкновен
ные я чрезвычайные.
Обыкновенные общие собрания созывают
ся Правлением не реже одного раза в год
для рассмотрения и утверждения отчета и
баланса за ,истекший аперациошгьй перед,
рассмотрения я утверждения сметы .рФЙаа^
и фя ватюово -шеращешного Плавав щ яре^
стоящей год, распределения прибыли н опре
деления способов покрытая убьп?мв, а так
же для производства в Под^ьШш&^едуОДгх
выборов органов управления',),
щества. Обыкновенных общих1
гут рассма^да.я.^^е

г) постановляти про 'набування будівель і
прав забудови для Товариства, -про поревласпения й заставу будівель і прав забудови,
належний Товариству, а так само про роз
ширення тодпряоктв Товариства;
д) розглядати питання тлро зміну статутового капіталу та про зміну й доповнення
статуту;
е) роовязувати пнгаши про з’єднання То
вариства з іншими підприємствами та про
закриття діяльності Товариства.
34.
Загальні збори бувають звичайні Й.
надзвичайні. Звичайні загальні збори Прав
ління скликає найменш один раз па рік для
того, щоб еони розгляну ми й затвердили звіт
і баланс за минулий операційний період,
розглянули б затвердили кошторис прибут
ків та фшансово-опорапдйний плат на на
ступний рік, розподіляли зиск Й вгоначили
спосіб, як покрити прати, а так Само, щоб
провести в належних випадках обрання
Органів управління- та ревізії Товариства.
Звичайні загальні збори можуть розглядати
Іі з нзш питання, що їх закон або статут від
носив до компетенції загальних зборів.
, мИА/ ЗЗЕиНОя ІШ ТСТаВОЗС. ..
•• ■ чг
35. Надзвичайні за^ьйївбШ
^5|:1%дайяа!!,'йбп(яе;^гщт-Ш1:
склжае •
„ «Сй'-Щкюйв»-да
шт
гнию, либо, по предложению

№

їїіталу, для роовязувания «негайних погань,
що виникають з ходи справ Товариства.
Якщо Правління но виконає вимога Ради
або Ревізійної Комісії про «кликання над*
звичайних загальних зборів протягом двох
тижнів від часу її надходження, то зазна
чені збори, Рада чи Ревізійна Комісія може
безпосередньо скликати сама.
Якщо Правління не виконає вимоги одної
двадцятої чаопптв акціонерів протягом то
го-» самого речення, то дозвіл яа скли
кання надзвичайних загальних зборів маже
іати . . . . . (той орган торгової реєстрації,
що в його реєстрі записано Товариство), або
шли Правління Товариства має осідок лоза
місцем осідку............ (згаданого органу),
то — орган торговельної реєстрації того,
місця, де має осідок Правління Товариства.
В такому разі надзвичайні загальні збори
«клякають ті акціонери, що одержали дозвіл.
36. Загальні збори скликається оловісліамк оголошуваними до загального відома в
•офіційному органі друку по мнїцго осідку
Правління паймешне за два тижні .до за
гальних зборів.
В оголошенні зазначаєтеся час, місце й
працю загальних зборів. Якщо надевичайні
збори акціонерів скликають акціонери з
дозволу згаданих в арт. 85 органів, то обо
в'язково треба вмістити вказівку яа цей до
звіл до оголошення яро скликання зборів.
•Про день (загальних зборів (звичайних та
надзвичайних) Товариство повинно спові
стити Народній Комісаріат .Торгівлі УОРР
та....... (той орган, одо затвердив статут
Товариства).
37. Доповіді Правління в приводу (призна
чених до обміркування справ треба подавати
в службовий чаг, щоб акціонери розглянули
принаймні за сім день до дня загальних збо
рів.
38. Справи, що їх треба розглядати на
загальних зборах, надходять до них «є інак
ше, як черес (Правління. Акціонери, що ба
жають зробити якусь пропозицію загальним
зборам, повинні листовно вдатися з нею до
Правління «аДИшніш за два тижні перед
загальними зборами. Лядо пропозицію зро
били «нцооеря, що мають сукупно найменш
одну двадату частину статутового капіталу,
то правління зобов'язане подати такт лрооо-

\

стк не менее одной двадцатой части устав»
•ного капитала, для разрешения срочных во
просов, возникающих по ходу цел Обществ».
Если Правление не выполнит требования
Совета или Ревизионной Ком носил о созыве
чрезвычайного общего собрания в течение
двух недель со «времеїш его поступления,
•названное собрание может быть созвано Со
ветом плн Ревизионной Комиссией Общества
непосредственно.
Если Правлепие не выполпить требования
одной двадцатой части акционеров в тече
ние того же срока, то 'разрешение па созыв
чрезвычайного общего собрания может быть
дано . . . .
(тем органом торговой
регистрации, в реестр которого внесено Об
щество) или, если Правление Общества на
ходится вне места нахождения . . . .
(упомянутого органа), то-органам торговой
регистрации по месту нахождения Правле
ния Общества. Созыв чрезвычайного общего
собрания производится в этом случае поду
чившими на то разрешение акционерами.
36. Общно собрания созываются посред
ством об'явлений, публикуемых во всеобщее
сведение, в официальном органе печати, по
местопахождешію Правлення, по крайней
мере, ва две педели до общего собрашя.
В об'явленнях указывается время, место
н предмет запятий общего собрания. Если
чрезвычайное собрание акционеров созывает
ся акционерами с разрешения упомянутых
в ст._ 35 органов, указание на это разре
шение обязательно помещается в об'явлений
о созыве собрания.
О дно общего собрания (обыкновенного и
чрезвычайного) Общество должно уведомить
Народный Комиссариат Торговли УСЮР к....
(тот орган, который утвердил устав).
37. Доклады Правления по назначенным
к обсуждению вопросам должны представ
ляться «в присутственные часы для (рассмо
трения акционерам, по крайней мере, за семь
дней до дня общего собрания.
38. Дела, подлежащие рассмотрению 8 об
щем собрании, поступают в пего не кваче,
как через Правление. Акционеры, желающие
сделать какое-либо предложение общему со
бранию, должны письменно обратиться с ним
в Правление не позже; как за две недели
-до общего собрания. Если предложение сде
лано акционерами, имеющими в совокупно
сти не менее одетой двадцатой 4астя устав
ного капитала, то Правление обязано цед-

ставить такое предложение ближайшему об
(найближчим загальнім зборам із своїм
щему собранию со своим заключением.
висновком.

зяїїію

39. Кожний акціонер має траво бути на
загальних зборах і брати участь у обмірку
ванні яршюношттх зборам справ.
40. Кожна акція дав право на один голос
(або—«'Право голосу мають акціонери, «що
держать найменш...... акцій. Акціонери, що
держать менше число акцій, можуть з'єдну
вати свої акції в загальній довіреності для
одержання права па один або більше голо
сів»).
4(1. 'Державці акцій мають 'право брати
участь на загальних зборах тільки тоді, коли
їх записано в книзі Правління принаймні
за сім день леїред загальними оборами.
Замісць оригіналів акційних свідоцтв мож
на подавати посвідки й розписки <цро прий
мання акційних свідоцтв ага схов або в за
ставу, так державних, як і приватних кре
дитових установ. У посвідках (розписках)
позначається етумери акційних свідоцтв.
42. Акціонери, що є члени Правління,
Ради (шцо її організовано), або Ревізійної
Комісії, но імарть црава голосу мі особисто,
ні за довіреносте) інших акціонерів за доз
ування справ щодо притягнення їх до відповідальнести або увільнення о-аіід неї, усу
нення їх з посади, призначення'їм платні й
затвердження звітів, що вони тдешеали. За
ухвалення постаїговн вчинення від Товари
ства договору з особою,, що є в числі акціо
нерів, іця особа но мае права голосу на збо
рах ні особисто, ні за Довіреністю інших
акціонерів.
43. Виготовлений вад Правління список
акціонерів, що мають право брати участь
на зборах, де позначені нумерн належних 'їм
акцій, вивішується в приміщенні Правління
за чотири дні перед загальними зборами. Ко
ню зазначеного описку видасться кожному
акціонерові па його вимогу.
44. Перед відкриттям загальних вборів
Ревізійна Комісія проверяв складений від
Правління список акціонерів і в разі вимоги
акціонерів, що прибули «а обори й репре
зентують найменш х/ао частину основного
капіталу, перевірку зазначеного сажку

39. Каждый акционер имеет право присут
ствовать в общем ообрашш и участвовать
в обсуждении о ред латаемых собранию вопро
сов.
40. Каждая акция предоставляет право
на один голос {или—«Правом голоса поль
зуются акционеры, ^задающие но мевее
чем.................акциями. Акционеры, вла
деющие меньшим числом акций, могут-соеди
нять своя акции оо общей доверенности для
получения орава на один или большее чис
ло голосов»).
41. Владельцы акций пользуются правом
участия в общем собрании лишь в том слу
чае, если оіЕИ внесены в книги Правления
оо крайней мере за семь дней до общего
собрания. Взамен подлинных акционерных
свидетельств могут быть представляемы удо
стоверения ф расписки в принятии акцио
нерных свидетельств на хранение илй в за
лог как государственных, так и частных
кредитный учреждений. В удостоверениях
(расписках) обозначаются номера акционер
ных свидетельств.
42. (Акционеры, состоящие членами Правлеї гая, Совета (если таковой организован),
иля Рекизношюій Комиссии, це пользуются
правом голоса ш лично, пн оо доверенности
других акционеров при разрешении вопро
сов, касающихся привлечения пх к ответ
ственности или освобождения от таковой,
устранения их от должности, дазначейня им
вознаграждения и утверждения подписанных
ими отчетов. При постановлении решений о
заключении Обществом договора с лицом,
состоящим в числе акционеров, лицо-это йе
пользуется правом голоса в собраниях ни
лично, ял по доверенности других акционе
ров.
43. Изготовленный Правлением список
акционеров, имеющих право участвовать в
собрании, с обозначением номеров принад
лежащих нм акций, выставляется в поме
щения Правления за четыре для до обще
го собрания. Копия означенного списка вы
дается каждому акционеру оо его требо
ванию.
44. До открытия общего собрания Реви
зионная Комиссия проверяет составленный
Правлением список акционеров, при этш
о случае требования явившихся в собра
ние акционеров, представляющих ее менее
*/*о части уставного капитала, прсверяа

треба зробити на самих оборах через обраних
пая цього від акціонерів з поміж них осіб,
чином найменш три, і з них принаймні одну
особу повинна обрати «груша акціонерів, що
, доказала перевірити шнека, а тіш, що ця
група не бере уодги <в обранні ївших.
" 45. Збори вцкркває толова Правління або
особа, що йото заступав. По відкритті збо
рів акціонери, що мають право голосу, оби
рають з поміж себе голову. Голова загальних
зборів не має права з свого розсуду відкла
дати обміркування й розвівання справ, вне
сенні на загальні збори.
46. Яа загальних оборах по можна ухва
лювати' постанов в справах, ацро які не було
зазначено о оголошенні про скликання збо
рів, якщо воли но стосуються до числа по
точних справ. Віднесення будь-якого питан
ия по числа поточних справ провадять (за
гальні збори, з тим, що до числа їх яе
можна відносити питань, перелічених в
арт. 33.
47. Щоб загальпі збори були дійсні, треба,
щоб за розвязуваттог кожного питання, що
Його обговорюється ша зборах, були присут
німи акціонери, які «разом репрезентують
найменш одну третину сгатутового (капі
талу.

■означенного списка должна быть произве
дена (В самом собрании через избранных для
этого акционерами из своей среды лиц, в
числе не менее трех, из которых, по край
ней мере, одно лицо должно быть избрано
іруппой акционеров, потребовавшей про
верки списка, с тем, что эта ірутша пе
участвует в избрании остальных.
45. Собрание открывается председателем
Правлення или же лицом, заступающим его
место. По открытии собрания акционеры,
имеющие право голоса, -избирают из своей
среды председателя. Председатель общего
собратья не имеет права по своему усмотрешпо откладывать обсуждение и разреше
ние дел, внесенных в общее Ьобраяяе.
46. В общем собрании не могут быть по
становляемы решения по вопросам, которые
«не значились в об'явлення о созыве собра
ния, если они не относятся «к числу тек
ших дел. Отнесение какого-либо вопроса к
чій.ту текущих дел производится общим со
бранном, при этом к числу их не могут быть
относимы вопросы, перечисленные (В ст. 33.
47. Для действительности общего собра
ния требуется, чтобы при разрешении каждо
го обсуждаемого в нем вопроса в собрании
присутствовали акционеры, представляющие
(В общей совокупности не менее одной трети
уставного капитала.

46. Питання про зміну статуту і про за
48. «Вопросы об изменении устава п о
криття діяльносте Товариства можна реовя- прекращении деятельности Общества могут
зувати тільки двохтретинною більшість по быть разрешаемы только большинством двух
даних «голосів, «якщо при тому на загальні третей поданных голосов, если при том на
збори прибули акціонери, що репрезентують .общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие во менее «половины уставного
наймеш половину «татутшого капіталу.
капитала.
49. В об'явлений о созыве общего собра
49. В оголошенні про скликання загаль
них зборів можна передбачити повторні за ния может быть предусмотрено вторичное
гальні збори -па «гой вйпадок, кола-акціо общее собрание на случай, если явившиеся
нери, що прибули на збори, не будуть ре в собрание акционеры йе представляют тре
презентувати тої частини статутгового капі буемой законом части уставного капитала.
талу, що її вимагається в «законі. В такому В этом случае вторичное общее собрание мо
разі повторні загальні збори можуть вибу жет «состояться не ранее, как через 24 часа
тися на іі раніш за 24 години: після перших после иесостоявшогося первого собрания. Ес
зборів, що не відбулися. Якщо вказівки па ли такого указания ® объявлении яе было, то
це в оголошенні яе було, то повторні' за вторичное общее собрание созывается о со
гальні збори- скликається, додержуючись блюдением ст. 36.
арт. -36. „
Повторні загальпі обори вважається за
Вторичное общее собрание признается со
відбулі незалежно від розміру тої частюш стоявшимся независимо от размера предста
отатутового капіталу Товариства, що на нвх вленной части уставного капитала Общества.
репресантовано. (Постанови па лих ухвалю Решения в нем принимаются простым боль
ється звичайною баллгістю поданих голосів, шинством поданных голосов, кроме вопросов,
0
и

крім питань, зазначених з арт. 48, для
ухвали яких треба -більшість в -дві трегввд
поданих ГОЛОСІВ.
'Повторні зборп можуть розвязуватн ляше
ті питання, що були ла порядкові денжосу
перших зборів, ЯКІ 916 відбулися.
50.
Акціонери .можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що порушують їх
права, «протягом одного місяця -від дня, колі
їх бую ухвалено, ждавші? на Товариство
позов про скасування зазначених постанов.

указанных в ст. 48, для рошеная которых
требуется большинство в две третя ледач*
пых голосов.
-Вторичное собранно может разрешать,
лишь те вопросы, которые стояли в повест
ке дня первого несостоявшогооя собрания.
50. Постановления общих собраотнй, нару
шающих права акционеров, могут быть имк^
оспорены в течение месячного срока со дня'*
принятия постановлений посредством пред’
явлення иска к Обществу об отмене назван
ных постановлений.
М. Акціонери, що не погодилися о біль
51. Акционеры, не согласившиеся с боль
шістю, мають право подати окрему думку, шинством, вправе подать особое мнение, о
ігро що записується до протоколу загальних чем заносится в протокол общего «обратна.
зборів. Той, хто подав окрему думку, може Заявившій особое мнение может в семи
протягам* семи днів -від дня зборів подати дневный срок со дня собрания представить
для долучений до протоколу докладний іВИ- для приобщения к протоколу подробное из
ложение своего мнения.
клад своєї думки.
52. Порядок ‘полшівання справ установ*
52. Порядок голосования вопросов уста
.тюють сами загальні збори. За ухвалені на навливается саошм общим собранней. При
загальних зборах -вв^жастцся ті- постанови, нятыми в общем собрании считается реше
що за їх висловилась звичайна більшість ти, за Которые высказалось «простое боль
шинство поданных голосов.
поданих голосів.
53. Постановления, принятые общим со
53. Постанови, .ухвалені ла загальних
зборах, є обов'язкові .для всіх акціонерів, і бранием, обязательны для всех акционеров,
.•как присутствующих, так и отсутствующих.
присутніх, і відсутпіх.
54. По делам, подлежащим обсуждению н
54. Справам, що їх мають обмірковувати
і розтягувати оагалші збори, ведеться до . решению общего собрания, ведется подроб
кладний протекал. Викладаючи постанови ный протока!. При изложении оостаисвлевборів, зазначається, якою більшістю -голо іпїй собрания указывается, каким большин
сів .ухвалено постанови, а так само ноту ством голосов постановления приняты, а рав
ється заявлені до цього окремі думки. Про но отмечаются заявленные при этом особые
текали веде особа, що її запросив галова ■мнения. Протокаш ведёт лицо, приглашен
зборів з акціонерів, або сторонніх осіб, з ное председателем собрашя из акционеров
тим, що голова зборів відповідає за пого или посторонних .тиц, при стом председатель
дженість протока!у о булим-и <па зборах мір собрания ответственен за согласованность
куваннями й постановами. Праїяввгстг/тіро- протокола с бывшими в собрашя суждения
тщолу посвідчують своїми 'підписами толова ми и решениями. Правильность протокола
зборів та» інші акціонери, па їх бажання, удостоверяет своими подписями председатель
собрания, а также и другие акционеры, по
числом найменш той.
Засвідчені від Правління копії -протоколу их желашпо, в числе не менее'трех. Засви
Правлением конин прото
загальних зборі®, окремих думок і взагалі' детельствованные
ката
общего
собрания,
особых мнений н во
всіх до нього додатав належить давати кож обще всех к нему приложена#
должны быть
ному акціонерові на» -його (вимогу.
выдаваемы каждому акционеру по его тре
бованию.
Б. П р а в л і н н я Т о в а р и с т в а , й о г о Б . П р а в л е н и е О б щ е с т в а , е г >
права та обов'язки.
права н обязанности.
55. Правління Товариства складається з 55. Правление Общества состоит из ^ . . . . членив (інайжмшг 3), обраних ла за-.............................. членов (не менее 3), иэбигааытих ,эбора<х акціонері® реченцем на...... раемых общнм собранием акционеров сроком
років (наймепш рік, але найбільш 3) , із на' . .
. года <ие менее года, но
числа акціонері® або сторонніх осіб.
* пе бахее трех) пз числа акционеров ал
посторонних .тип.

Обов'язки між членами правління [рояподілоеться оа постановою Лравліітя.

Распределение обязанностей между члена
ми Правления производится по постановле
нию Правления.
На тот же срок, что и членов Правлення,
На той од реченець, що й членів (Прав
ління, вагазил збори обирають тим самим общее собрание избирает тем же самьос порядком кандидатов от одного, до трех.
пфядкок кавдвдатів від одного до три».
56. Общее собрание акционеров может
56. Загальні обори акціонерів
мата членів та кандидатів у члени Прав отстранять членов и кандидатов в члены
Правления и до срока их избрания.
ління & до терміну їх ббраиия.
57. Члены Правления н кандидаты к шгм
57. Члена Правління й ікащвдагн до «них
тго
истечении срока их избрания сохраняют
по управі реченця їх обрання вберігають свої
свои
полномочия до ближайшего общего со
повноваження до найближчих вборів.
брания.
58. Члены Правлення могут получать кро
58. Члене іПравліїлія можуть одержувати
ме
определенного общим собранием акционе
крім визначеного від загальне! зборів амціо*
перів утримання й відсоткову о чистого зи ров содержания п процентное вознагражде
ску тату в призначення загальних вборів ние из чистой прибыл по назначению обще
го собрания в размере, им установленном.
розміром, від них становленим.
59. Правление заведует всеми делами Об
59. Правління «завідує всіма справами То
вариства й заряцжуе майном ТоЬараства. щества н управляет имуществом Общества.
В частности, к обязанностям его относится:
Зокрема, до його обов'язків належить:
а) прием поступивших н поступающих за
а) приймати надШіиі <й ті, що надходять
за акції Товариства троиіі та видавати імен акции Общества денег и вьцача именных
ні тимчасові свідоцтва, а по повній їх оплаті временных свидетельств, а по полной оплате
их и акционерных свидетельств;
—й акційпі свідоцтва;
б) заводити бухгалтерію, касу і діловод
б) устройство бухгалтерии, кассы и дело
ство, & так само складати звіт, баланс, кош производства, а равно н составление отчета,
торис » план дмгльтюстн, подавати звітність баланса, сметы н ллапа действий, представ
Товариства загальним оборам;
ление отчетности Общества общему собра
нию;
в) наймати службовців, (призначаючи їм
в) прием служащих с назначением им
плату, і звільнювати їх;
вознаграждения, а также и их увольнение;
г) купувати й продавати майно і за го
г) покупка и продажа имущества, как па
тівку, і навредит;
наличные деньги, так и в кредит;
д) наймати склепи, кватирі й йпиі примі
д) паем складов, квартар л другая поме
щення;
щений;
е) кредитуватися і у ■Державному Банкові,
е) кредитование как в Государствен
і в івшях кредитових 'установах, а так само ном Банке, так и в других кредитных учреж
і в приватних осіб;
дениях, а также и у частных лиц.
ж) страхование имущества Общества;
ж) страхувати майно Товариства;
з) вьцача я припише к платежу векселей
з) видавати й (приймати до виплати век
и других срочных обязательств;
селі й коді реченцеві зобов'язання;
і) дисконтувати векселі, що падійшлв
и) дисконт векселей, поступивших па
ва ім’я Товариства;
«мя Общества;
в) укладати від імепи Товариства дого
к) заключение от лмопя Общества догово
вори І угоди з державними установами 8 ров и условий, как с государстввнньпсн
підприємствами, а так само і з приватними учреждениями и предприятиями, так и с
особами;
частными лицами;
л) видавати довіреності;
Л) выдача доверенностей;
м) складати законні акти на вабуття,
м) совершение законных актов на при
іеревласнення, заставу будівель і право обретение, отчуждение, залог строений я
забудови;
право застройки;
ц) скликати загальні збори акціонерів;
и) созыв общих собраний акционеров:
можуть

зні

о) взагалі, завідувати й зараджувати всі
ма справами Товариства без винятку, що
входять до обсяг)' операцій Товариства, в
рамках, установлених від загальних збо
рів.
Найближчий порядок чинностей Прав
ління, рамки його прав і обов'язків можуть
бути визначені інструкцією, вироблюваною
від Правління (або Ради, коли її організо
вано), і затверджуваною та зміцнюваиою від
загальних зборів.
60.
Правління робить видатки за кош
торисами, які що-року затверджують за
гальні збори. Загальним зборам надається
право визначати, до якої суми Правління
може витрачати попад кошторисне призна
чення у невідкладних випадках за відпові
дальністю Правлінпя перед загальними збо
рами за потребу й наслідки цієї витрати.
Про кожний такий видаток належить пода
вати на розсуд найближчим загальним
зборам. (Якщо є Рада, в статуті’ зазначається,
що надкошторисні видатки може провади
ти Правління тільки з попереднього дозво
лу Ради).

о) вообще, заведование и распоряодвве
всеми делами Общества без исключения, вхо
дящими в мрут операций Общества в преде
лах, установленных общих собранием.

62. За потрібних у справах Товариства
випадків Правлінню надасться ираво вда
ватися до урядових установ та урядових
осіб без особливої па те довіреносте так
само дозволяється Правлінню уповноважу
вати на це одпого з членів Правління або
сторонню особу, у оправах, проваджуваних
у судових установах, додержується відпо
відних правил.
63. Правління збирається па запрошення
Голови Правління в міру потреби. Для дійсности постанов Правління потрібна при
сутність більшостп членів Правління, вклю
чаючи голову Правління або його заступ
ника. Засіданням Правління ведеться про
токоли. що їх підписують голова та всі
присутні члени Правління.

62. В необходимых по дедам Общества
случаях 'Правлению предоставляется право
ходатайства в правительствештых учрежде
ниях и у должностных лщ, без. особой иа то
доверенности; равно дозволяется Правлению
уїкхтпомачгазать на эго одного из членов
Правления пли постороннее лицо; в дедах,
производящихся '.в судебных установлениях,
соблюдаются соответствующие* правила.
63. (Правление собирается по приглаше
нию председателя Правления по мере надоб
ности. Для действительности постановлений
Правления требуется присутствие большин
ства членов Правления, включая председа
теля Правления и его заместителя. Заседа
ниям Правления ведутся протоколы, кото
рые подписываются всеми присутствующий
членами Правлення.
64. Все вопросы в Правлении решаются
гростъгм большинством голосов присутству
ющих членов. В случае разделения голосов

Ближайший порядок действий правления,
пределы прав и обязанностей его определя
ются инструкцией, вырабатываемой Правле
нием (или Советом, с£дн таковой организо
ван), и утверждаемой я изменяемой общим
собранием.
60. (Правление, производит расходы по
сметам, ежегодно утверждаемым общим со*
бредшем. Общему собранию предоставляется
Право определять, до какой суммы Правле
ние может расходовать сверх сметного на
значения в случаях, не терпящих отлага
тельства, с ответственностью Правления пе
ред общим собрапвем за необходимость я по
следствия этого расхода. О каждом: таком
расходе должно быть представляемо иаЧсмотренио ближайшего общего собрания. (При
наличии Совета в уставе указывается, что
сверхсметные расходы могут производиться
Правлением лишь с предварительного раз
решения Совета).
61. Все бумаги по делам Общества, вексе
61. Усі папери в справах Товариства,
ля,
доверенности и иные акты, требования
векселі, довіреності, договори та інші акти,
на
обратное
получение сумм Общества из
вимоги на зворотне одержання сум Товари
кредитных
учреждений,
а также чеки по
ства з кредитових установ, а так само че
ки біжучпх рахунків підписує особа (або текущим счетам подписывает одпо лвпо (или
лица), уполномоченные на то Правлением.
особи), уповноважена на те від Правління.

64. Усі справи иа Правлінні розвязулться звичайною більшістю голосів присут
ніх членів. У разі голоси «поділяються паплп

Івно, голос голови або того, що заступає
ого, дає перевагу. Якщо буде більш' як
дві думки й жодна з них не збере більше*
стн, то спірну справу переноситься на роз
мазання загальних зборів (або Ради, якщо
її зорганізовано).

поровну; голос председателя или заступаю
щего его место дает перевес. Если образует
ся более двух мнений и ни одно из них не
соберет большинства, то спорный 4 вопрос
переносится на ‘разрешение общего собрания
(пли Совета, если таковой организован).

В. Р а д а Т о в а р и с т в а , ї ї п р а в а 8
обов'язки.
(Цей розділ вноситься до статут)- тільки
за тих випадків, коли визнано за потрібне
організувати Раду Товариства).

В- С о в е т О б щ е с т в а , е г о п р а в а н
•обязанности.
(Настоящий раздел вносится в устав толь
ко в тех случаях, когда признало необходи
мым организовать Совет Общества).

65. Для загального керівництва і нагля
ду над ходом справ Товариства, загальні
збори акціонерів обирають Раду Товари
ства складом наймсиш . . . членів, тим
сазіим (порядком і па той же реченець, як і
членів Правління.
На той же реченець, що й членів Ради,
загальні збори акціонерів обирають канди
датів від . . до . . .

65. Для общего руководства и наблюдения
за ходом дел Общества, общее собрание акци
онеров выбирает Совет Общества в составе
не менее . . . . членов, в том же поряд
ке п на тот же срок, как и членов Правле
ния.
На тот же срок, что и членов Совета,
общее собрание акционеров избирает канди
датов от . . . . до . . .

В членъе Совета могут бьггь избраны толь
До членів Ради можна обирати тільки
акціонерів (або «До членів Ради можна ко акционеры (или <В члены Совета могут
обирати і акціонерів, і сторонні* осіб»).
быть избраны как акционеры, так н посто
/
ронние лица»).
Общее собрание акционеров имеет право
Загальні збори акціонерів можуть зшь
мати членів та кандидатів Правліппя до снимать членов и кандидатов Правления до
срока их избрания.
терміну їх обраияя.
66. Для дейстаитслмгостк постановления
66. Для дійсносте постаиов Ради иа ній
новіші] брати участь найменш половина Совета, в нем должно участвовать не менее
членів Ради. Справи розвязується більші половины членов Совета. Дела решаются по
стю голосів. Засіданням Ради ведеться про большинству голосов. Заседаниям Совета
токоли, що їх підписують .усі присутні ведутся протоколы, которые подписываются
члени Ради. На засідання .Ради, у разі по всеми прис-утствукшдал членами Совета. -В
ділу голосів порівну, голос голово або його заседаниях Совета, в случае разделения го
заступника дає перевагу.
лосов поровігу, голос председателя или за
ступающего его дает перевес.
67. Совет собирается по мере надобиостн,
67. Рада збирається в міру потреб» на
запрошення голови, а так само па вимогу по приглашению председателя, а равно по
Правління або трьох членів Ради і Ревізій требованию Прашеипя или трех членов Со
ної Комісії найпізніш через 2 тижні від вета или Ревизионной Комиссия не позже
часу надходження такої вимоги.
двухнедельного срока со времени поступле
ния такого требования.
68. Ведепию Совета подлежит:
68. До відання Ради належить:
і ішглллатп всі справи, що
а) предварительное рассмотрение всех
надійшли на обміркування загальних збо дел, поступивших иа обсуждение общего со
рів і давати па впх висновки;
брания, и составление по ним заключений;
б)
дозволяти Правлінню провадити чин б) разрешение Правлению производства
ності, не завбачені кошторисами й талани, Действий, не предусмотренных сметами и
затвердженими від загальних зборів акціо планами, утвержденными общими собрания
нерів, подаючи за невідкладних випадків,
ми акционеров, в нетерпящих отлагательства
»• N

відповідні постанови на ухвалення иай- случаях, с представлением соответсшвушцц
ближчим загальним зборам;'
в таких случаях постановлений на одобрение
і
ближайшего общего собрания;
в) остаточно розвязуватп справи, що в
в) окончапгодыюе решение вопросов, по
них на Правлінні не буде досягнуто більшо которым в Правлении не будет доставлю
сте голосів, або що до них буде подано большинства голосов или по которым будет
окрему думку одного або кількох членів заявлено особое мнение одного или несколь
Правління;
ких членов Правления;
г) остаточно розвязуплти справи, що в
г) окончательное решение вопросов, по
них Правління віг.ша« за потрібне чинити которым Иравлепие**арнзнает необходимьм
за порозумінням з Радою;
действовать с согласия Совета;
д) скасовувати або зупиняти постанови
д) отмена или «приостановление нотяовПравління за всіх випадків, коли вони су .тений Правления во всох случаях, когда они
перечать законові або статутові;
противоречат закону иля 'уставу;
е) розробляти ироєктн іиструкції і пода
е) разработка прошов инструкция в
вати їх на затвердження загальним зборам представление их на 'утверждение общего
акціонерів;
собрания акционеров;
ж) давати загальним зборам звіт про
ж) представление общему собранию отче
свою діяльність.
та о своей деятельности.
Члени Ради можуть діставати плату иа
Члены Совета могут получать вознаграж
підставах, що їх установлюють загальні збо дение на основаниях, установленных общим
ри акціонерів.
собрание* акционеров.
'
Г. Р е в и з и о н н а я К о м и с с и я .
69. Для перевірки звіту і балансу оби
рається на той еампй реченець, що й Прав
ління, Ревізійну Комісію найменш з 3 осіб
з числа акціонерів або сторонніх осіб. Чле
нами Ревізійної Комісії можуть бути лппіе
ті, що не є ані члени Правління (або Ради),
ані є на інших посадах, обсаджуваних з об
рання загальних зборів або в наставления
Правління Товариства.
ч
70. Мепшість акціонерів, що заступає,
одну десяту частину статутового капіталу,
має праве обрати з свого складу одного
члена Ревізійної Комісії, з тим, що ці акці
онера вже не беруть участи в обранні ін
ших членів Ревізійної Комісії. Члепи Прав
ління по вибутті їх з посад не можуть бу
ти обрані в члени Ревізійної Комісії
протягом двох років від дня вибуття.
Ревізійній Комісії надається право з доз
волу загальних зборів притягати до своєї
праці експертів. Ревезійна Комісія повинна
вайшзпіш за місяць до дня загальних збо
рів розпочати перевірку каси й капіталів
і ревізію усіх належних до звіту й балансу
книг, рахунків, документів і взагалі діло
водства Товариства. По перевірці звіту й
балансу Ревізійна Комісія дає свій на них
висновок до Правління (Рада, якщо її ор-

Г. Р е и з я о и н а я К о м и с с и я .
69. Для проверки отчета и баланса изби
рается на тот же срок, что и Правление, Ре
визионная Комиссия не ыопее, чем из трех
лиц, из числа акционеров, и посторонних
лиц. Членами Ревизионной Комиссии мог^г
быть лишь те лица, которые «е состоит тяг
членами Правления (или Совета), ни в дру
гих замещаемых -но выбору общего собрания
или по назначению Правления Общества
должностях.
70. Меньшинство акционеров, представля
ющее одну десятую часть «уставного капи
тала, имеет право избрать из своей среды
одного члена Ревизионной Комиссии, с тем,
что эти акционеры уже не принимают уча
стия в выборах прочих членов Ревизионной
Комиссии. Члены но выбытии ИХ из должно
стей не могут быть набираемы в члены Ре
визионной Комиссия в течение двух лет со
дня выбытия. Ревизионной Комиссия предо
ставляется право с разрешения общего со
брания привлекать к своим занятиям экспер
тов. Ревизионная Комиссия обязана не поз
же, как за месяц до дня общего собрании,
приступить к проверке кассы а капиталов и
к ревизии всех относящихся к отчету и ба
лансу книг, счетов,’ документов и вообще
делопроизводства Общества. 0о проверю

гаяізовано). Ревізійна Комісія може крова
ти огляд і ревізію всього майна Товари-от на місцях і перевірну вроблених про
тягом рову робіт, так само вроблених вніатків. ?ля виконання цього Правління по
внено дати комісії 'вії потрібні засоби.

71. Ревізійна Комісія має право вимага
ти від Правління, якщо визнає за потрібне,
смикати надзвичайні загальні збори акці
онерів.
72. Ревізійна Комісія повинна вести до
кладні протоколи усім засіданням Комісії
Я зазначати в тщх протоколах міркування
і заявлені окремі думки поодиноких членів
Комісії. Зазначені «протоколи, а так само і
всі доповіді та висновки Ревізійної Комісії
Правління повинно внести з його пояснен
ням яа розгляд найближчим загальним
зборам акціонерів.
73. Платню членам Ревізійної Комісії
встановлюють загальні збори акціоне
рів.

отчета я баланса Ревизионная Комиссия
представляет свое по ним заключение в Пра
вление (® Совет, если таковой организован).
Ревизионная комиссия может производить
осмотр и (ревизию всего имущества Общества
на местах и проверку сделанных в течение
года работ, равно и произведенных расходов.
Для исполнения этого Правление обязано
предоставить Комиссии все необходимые
средства.
71. Ревизиоїтая Комиссия имеет право
требовать от Правления, если признает его
необходимым, созыва чрезвычайных общих
собраний акционеров.
72. Ревизионная Комиссия обязана весте
подробные протоколы всем заседаниям Ко
миссия и отмечать в этих протоколах сообра
жения и особые мнения, заявленные отель
ными членами Комиссия. Указанные прото
колы, а также все доклады н заключения
Ревизионной Комиссии Плавление обязано
внести вместе со своим об’яснением на рас
смотрение ближайшего общего собрания
акционеров.
73. Вознаграждение членам Ревизионной
Комиссии устанавливается обпгим собранием
акционеров.

IV. Звітність у стравах Товариства, розподіл
IV. Отчетность по делай Общества, распре
зиску й видача дивіденду.
деление прибыли и выдача дивиденда.

74. ' Операційній рік товариства лічиться
від........... це............. включно за внняткум першого звітного періоду, що його при
значається від дня заснування Товариства
до. . . . дня . . . дальшого року, (якщо
пей період становитиме менш 6 міся
ців' За кожний минулий рік Правління
подає на розгляд і затвердження" звичай
ним річним загальним зборам річний звіг
про операції Товариства і баланс, шо їх
складається найпізніше через три імсяці
по гкігчеинго операційного року, з виснов
ком Ревізійної Комісії. Примірники звіту й
балапсу роздає Правління Товариства за
два тижні перед річними загальпимп збо
рами всім акціонерам, шо заявили про ба
жаппя дістати їх, від того-ж часу відкри
вається акціонерам дія огляду в службові
години Правління книги Правління з усіма
рахунками й документами, належними до зві
ту й балансу.
75. Звіт мав містити докладно таці го
ловні статті:

74. Операцнонпый год Общества «читается
с................... до........................... вклю
чительно за исключением первого отчет
ного периода, который назначается со
дня основания Общества до........................
числа
. следующего года
(осля этот период составит менее 6 месяцев).
За каждый минувший год Правление пред
ставляет на рассмотрение и утверждение
обыкновенному годичному общему собранию
годовой отчет об операциях Общества и ба
ланс, которые составляются не позднее исте
кших трех месяцев по окончании опера
ционного года, с заключением Ревизионной
Комиссии. Экземпляры отчета и баланса
Правление Общества раздает за две недели до
годичного общего собрания всем акционерам,
ив‘явившим желание на ікиґучеягае их; с
того же времени открывается акционерам
для осмотра, в часы присутствия Правієш»,
книги со всеми счетами и документами, отно
сящимися к отчету и балансу.
75. Отчет должен содержать и подробно
сти следующие главные статьи:

а) стан статутового капіталу зі вказів
кою в пасиві окремо частин капіталу, оп
лачених готовими грішми й майном, внесе
ним за акції, а так само капіталів запасно
го та амортизаційного, з тим, що капітали
Товариства, які є у відсоткових паперах і
у всілякому крамі, повіпшо зазначати не
більшою ціною від тої, за яку цей- крам і
папери набуто; якщо біржова ціпа на день
складання балансу нижча від купівельної
ціни, то вартість паперів і краму зазнача
ється за біржовим курсом, що був на день
закриття рахунків.
б) загальний прибуток і видаток за той
самий час, що за нього подається звіт;
в) рахунок витрат на платню службов
цям Товариства й інші видатки по управ
лінню;
г) рахунок довгі® Товариства іншим осо
бам і цпх осіб Товариству;
Л) рахунок наявного майна Товариства і
належних йому запасів за пабувною або
ринковою ціною, вважаючи па те, яка з
них буде нижча.
76. Звіт і баланс, по затвердженні від
загальних зборів порядком правил про пу
блічну звітність, подається до Народнього
Комісаріату Фінансів й оголошується до
загального відома.
77. По затвердженні звіту від загальних
зборів із сум, що залишаються за прикрит
тям всіх видатків і втрат, якщо такі будуть,
відраховується найменш Чіт чистого зи
ску до запасного капіталу; крім того, за
постановою загальних зборів відрахову
ється ще визначувану від лих суму па
сплачення первісної вартости майна Това
риства аж до повного її сплачення, якщо
сплачення вартостп майна встановлюєть
ся шляхом відрахувань від чистого зиску,
па впдачу додаткової плати членам Прав
ління, робітникам і службовцям Товари
ства, а решту суми повертається на диві
денд акціонерам.
78. Обов'язкове відрахування до запас
ного капіталу продовжується, доки вів не
буде рівний половині статутового капіталу.
Йе відрахування поновлюється, якщо, за
пасний капітал буде витрачений повністю
або частною. Запасний капітал призначу
ється виключно на покриття втрат. Видат-

а) оостояиие уставного капитала с указа
нием «в пассиве в отдельности частей капита
ла, оплаченных наличными деньгами н иму
ществе», внесенным за акции, а также ка
питалов запасного в амортизационного, при
атом капиталы Общества, заключающиеся в
процентных бумагах и всякого рода товарах,
должны был. показываемы <не свыше той
цены, по которой эти товары н бумаги при
обретены: если же биржевая цела в день со
ставления баланса ниже покупной пены, то
стоимость бумаг и товаров показывается по
биржевому курсу в день заключения счетов:
б) общий приход я расход за то же время,
за которое отчет представляется;
в) счет издержек на жалованье служащим
Общества н па прочие расходы по управле
нию;
г) счет долгов Общества другим лицам и
этих последних Обществу;
'
д) счет наличного имущества Общества и
принадлежащих ему запасов по приобретятельпой ши рыночной цене, смотря по тому,
какая пз них окажется ниже.
76. Отчет и баланс, по утверждении об
щим собранием, в порядке правил о публич
ной отчетности, представляются в Народный
Комиссариат Финансов я публикуются во
всеобщее сведение.
77. Но утверждении отчета общим собра
нием из сумм, остающихся за покрытием
всех расходов и убытков, если таковые ока
жутся, отчисляется не менее */10 чистой
прибыли в запасной капитал, кроме того, по
постановлению общего собрания отчисляется
определяемая последним сумма на погаше
ние перво начальной стоимости имущества
Общества впредь до полного ее погашения,
если погашение стоимости имущества уста
навливается путем отчислений из чистой
прибыли, яа выдачу дополнительного возна
граждения членам Правления, рабочим и
служащим Общества, а остаток суммы обра
щается в дивиденд акционерам.
78. Обязательное отчисление в запасной
капитал продолжается, пока он не будет рав
няться половине уставного капитала. Это
отчисление возобновляется, если запасной
капитал будет израсходован полностью иля
частью. Запасный капитал ^предназначается
нсклкяителво на покрытие* убытков, Расхо-

кується запасний капітал не інакше, як за
постановою загальних зборів акціонерів.
79. Дивіденд, не зажаданий протягом
трьох років, стає власністю Товариства,
крім тих випадків, коли задавнювания вва
жається за законом зупиненим; за та
ких випадків дивідендними сумами розве
реджують згідно з судовим про них виро
ком або з розпорядження відповідних уря
дових 'установ. На неодержаш вчасно диві
дендні суми відсотків не видається. Правлін
ня не увіходить у розправу, ча дійсно купон
належить подавцеві його, крім тих випадків,
воли за судовою постановою видавати диві
денд за купонами заборонено, або коли по
даний купон буде <цнвх з тих, що про їх
втрату, подано до Правління Товариства зая
ву (.арт. 22).

V. Закриття діяльносте Товариства.

дованяе запасного капитала производится не
иначе, как по определению (Общего собрания
акционеров.
79. Давиденд, не истребованный в течение
трех лег, обращается в собственность Обще
ства, за ьскэючошем тех случаев, когда те
чение давности считается но закону приоотаноыещмым; в таких случаях с дивиденд
ными суммами поступают согласно судебному
о них решению или распоряжению подлежа
щих правительственных учреждений. На
неполученные своевременно дивидендные
суммы проценты не выдаются. Правление не
входит в разбирательство, действительно ли
купон принадлежит пред’явителю его, за
исключением тех случаев, когда по судебно
му определению вьцача дивиденда по купо
нам воспрещена, или когда пред явленный
купон окажется одним из тех, об утрате ко
торых подано в (Правление Общества заяв
ление (ст. 22).
У.

Прекращение деятельности Общества.

80. Срок существования Общоства не
устанавливается. Деятельность Общества
прекращается:
а) с ликвидацией его дел и имущества,
б) без ликвидации.
81. Деятельность Общества прекращается
с ликвидацией его дел и имущества:
а) в случае потер)! более двух пятых
уставного капитала, если последний но бу
дет в установленном порщке изменен, пр::
этом ходатайство о таком изменении должно
быть возбуждено в месячный срок со дни
утверждения баланса, но которому обнару
жилась указанная потеря;
б) вследствие об'явлення Общества по су
ду несостоятельным;
в) по постановлению Правительства УСЛ*.
вследствие . уклонения Общества от цели,
указанной ® уставе, или <в сторону, против
ную интересам государства, а равно в случае
признания дальнейшей деятельности Обще
ства нецелесообразною;
г) по усмотрению общего собрания акци
г) з розсуду загальних зборів Товари
онеров.
ства.
82. Деятельность Общества прекращав гса
82. Діяльність Товариства закривається
без ліквідації його справи та майна в ра без ликвидаціЬі его дел п имущества в слу
чае:
зі:
а) соединения его с другим акционерным
а)
коли воно з'єднується з інших акцій
них товариством в нове товариство, або обществом в новое общество или присоз пі
неная его к другому обществу;
приєднується до іншого товариства;

80. Реченця існування Товариства не
встановлюється. Діяльність Товариства за
кривається:
. а) за ліквідацією його справ та майна,
6) без ліквідації.
81. Діяльність Товариства закривається
з ліквідацією його справ та майпа.
а) коли втрачено більш за дві п'яті статутового капіталу, якщо його не буде уста
новлення порядков змінено, з тим, що зая
ву про таку зміну повинно подавати протя
гом одного місяця від дня затверджений
балансу, що в ньому викриту зазначену
втрату;
б) в наслідок оголошення Товариства по
суду невиплатним;
в) за постановою Уряду УСРР через ухи
лення Товариства від мети, зазначеної в
статуті, або в сторону, що перечить інте
ресам держави, або за визнанням дальшої
діяльносте Товариства за недоцільне;

б) коли його поділяється на два або
кілька самостійних іовариств;
в) воли актив і пасив переходять до юри
дичної особи іншого виду.
83. Закриття Товариства реєструється
й оголошується тим самим порядком, як і
заснування його.
84. Якщо надійдуть умови, передбачені
в п. <а> арт. 81, то Правліпня найпізніше
за один місяць після того, як виник привід
до ліквідації, скликає загальні збори, які
встановлюють порядок і реченець ліквідації
справ і майна Товариства.
85. Якщо Товариство визнано за невиплатпе по суду (п. «б> арт. 81), то лікві
дацію його справ та майна провадиться по
рядком, що його встановлено спеціальними
законами.
86. За випадку, передбаченого в п. <в>
арт. 81, а так само, коли за випадків, перед
бачених в п. <_а> того самого артикулу, не
буде вчасно скликано (арт. 84) загальиі
збори або загальиі збори не вживуть по
трібних заходів до ліквідації, ліквідацію,
лорадок і реченець її призначає . . . . (ор
ган, що затверджує статут Товариства).
8). За висадку, передбаченого в п. <г>
арт. 81, загальні збори, ухвалюючи поста
нову про ліквідацію Товариства, установ
люють також порядок і реченець ліквідації.
88. Ліквідацію справ та майна Товари
ства провадиться ліквідаційною комісією,
що П обирається у складі* найменш з трьох
осіб на загальних зборах або призначує , .
(орган, що ухвалив постанову «про ліквіда
цію Товариства (арт. 86).
89. Реченець, що його встановлюють за
гальні збори, або. . . . (орган, що, повертав
Товариство на ліквідацію (арт. 86), для лі
квідації справ та майна не може перебіль
шувати одного року від дня постанови про
повернення Товариства на ліквідацію.
90. Ліквідаційна комісія негайно після її
обрання або призначення, подає заяву до
Наркомторгу УСРР про повернення Това
риства па ліквідацію і, після занесення за
пису до торговельного реєстру, робить ого
лошення з зазначенням складу ліквідацій
ної комісії і місця осідку, а так само ре
ченця для заяви претензій. Оголошення ро
биться в газеті і Вісти ВУЦВК».

6} разделения на два яли несколько
самостоятельных обществ;
в)
перехода его актива я пассива к юри
дическому лицу другого вида.
83. Прекращение Общества регистрируете*
и опубликовывается тем же порядком, что *
возникновение его.
84. При наступлении условий, дредусмоірееных о. <а> ст. 81, Правление не подає*
месячного срока после воэыиы'.огешш поводі
к ликвидации созывает общее собрание, ко-'
торое устанавливает порядок и ср>ік лиш-1
дация дел и имущества Общества.
85. При призвании Общества песостоя*'
тельным по суду (п. <6> ст. 81) ликвидация
его дел и имущества производится в поряд •
ке, установленном специальными узаконен
1ШЯМИ.

|

8С. В случае, тфедусмотренйом п. <в> сг<’.
81, а также если в случаях, предусмотрев^
ных и. «а» той же статьи, не £удет со-?
звано в срок (ст. 84) общее собрание, ил!
если общим собранием яе будут принят»
необходимые меры к лакьщациЕ, двеввдзд
дня, порядок н фок ее назначается . . . . < *
(органом, утверждению которого подлежит
устав Общества).
т
87. В случае, предусмотренном п. «г* ст}
81, общее собрание при принят поегшовления о ликвидации Общества устанавли
вает также порядок и срок ликвнлаиин.
88. Ликвидация дел н имущества Общест
ва производится ликвидационной комиссией
избираемой в составе не менее трех члевоа
общим собранием или назначаемой в том ж*
числе постановлением......................... :
(органа, которым Общество обращается к
ликвидации (ст. 86).
^
89. Срок, устанавливаемый общим собрав
ином ....................(органом, которые
Общество обращается к ликвидации (ст. 86)і
для ликвидации дел и имущества, не можем
превышать одного года со дня постановлен
нвя об обращения Общества к ликвидации. ]
90. Ликвидационная Комиссия, немедхеа|
но по ее избрании иля назначении, подаей
заявление в Наркомторг УССР об обращений
Общества к ликвидации и, по внесении за*
писв е тортовый реестр, производят пубш
нацию с указаним состава ликвидационной
комиссии, ее местонахождения, а также ороі
ка заявления претензий. Публикация провл|
водится в газет* «Вісти ВУЦВК».
или

91. До обов'язків ліквідаційної комісії
залежить: точно установити актив і пасив
Товариства і скласти з участю Правління
вступний ліквідаційний баланс, розшукати,
оцінити й реалізувати майно, справити
борги, заготовити план ліквідації майна й
•задоволення кредиторів, виконати цей план,
зокрема через мирові угоди, і скласти лікві
даційний звіт та остаточний ліквідаційний
баланс.
92. Ліквідаційна комісія, щоб виконати
свої обов'язки, мав права Правління Товари
ства за його статутом, і може укладати всі
правочпни, оскільки вони потрібні для лікві
дації, правити судом а відповідати перед су
дом та репрезентувати Товариство/що лік
відується, за інших випадків.
93. Ліквідаційну комісію, що її обрало
на загальних зборах, контролює Ревізійші
Комісія. Правління Товариства, що його
ліквідується, від моменту обрання ліквіда
ційної коїм-ісії закриває свою діяльність і
передає всі справи Й майно Товариства лік
відаційній комісії. Щоб розвязуватн питан
ня про порядок ліквідації, не' передбачені
на валяльних зборах, а так само, щоб за
твердити звіт про зроблену ліквідацію й
кінцевий ліквідаційний баланс, ліквідаційна
комісія скликає загальні збори.

94.
Ліквідаційна комісія, утворена по
рядком призначення (арт. 86), працює Від
контролем органу, що іі попзначив, якому
належить також право остаточно затвер
джувати ліквідаційний звіт та кінцевий
ліквідаційний баланс. Від моменту призна
чення ліквідаційної комісії органи керуван
ня, що передбачені в статуті ліквідованого
Товариства, закривають свою діяльність і
Правління Товариства передає всі справи та
майно ліквідаційній комісії. Загальні збори
членів ліквідаційна комісія скликає лише для
попереднього розгляду аіквідаацйного звіту
та кінцевого ліквідаційного балансу.
95. Члени ліквідаційної комісії за втра
ти, що воин заподіяли своїми неправильними
чинностями та недбалістю, солідарно відпо
відають перед акціонерами та кредиторами
ліквідованого Товариства.

91. В обязанности ликвидационной комис
сии входит: точное установление актива и
пассива Общества и составление прн участки
Правления вступительного ликвидационного
баланса, разыскание, оценка л реализация
имущества, взыскание долгов, выработка
плана ликвидации имущества и удовлетворе
ния кредиторов, выполнение этого плапа, в
частвостп, путем мировых соглашений, и со
ставление ликвидационного отчета и заклю
чительного ликвидационного баланса.
92. Ликвидационная комиссия для выпол
нения своих обязанностей пользуется права
ми Правления Общества, согласно его уставу,
и может заключать все сделки, поскольку
'токовые необходимы для ликвидации, искать
к отвечать на суде и представлять ликвиди
руемое Общество в прочих случаях.
93. Ликвидационная комиссия, избранная
общим собранием,' подлежит контролю Ре
визионной Комиссии до окончания ликвида
ции. Правление ликвидируемого Общества с
момента избрания ликвидационной комиссия
превращает свою деятельность п передает
все дела и имущество Общества ликвидаци
онной комиссии. Для разрешения вопросов о
порядке ликвидации, не предусмотренных
общих собранием, а равно для утверждения
отчета о произведенной ликвидации и заклю
чительного лнквпдациопного баланса, ликви
дационная комиссия созывает общее собра
ние.
94. Ликвидационная комиссия, образован
ная в порядке назначения (ст. 86), действует
под контролем.................... (назначившего
ее органа), которому принадлежит также
право окончательного утверждения ликвида
ционного отчета и заключительного ликвида
ционного баланса. О момента назначения ли
квидационной комиссии органы управления,
предусмотренные уставом лтевнднруемого
Общества, прекращают свою деятельность и
Правление Общества передает все его дела в
имущество ликвидационной комиссии. Общее
собрание членов созывается ликвидационной
комиссией лишь для предварительного рас
смотрения ликвидационного отчета и заклю
чительного ликвидационного баланса.
95. Члены ликвидационной комиссии за
причиненные нх неправильными действиями
и упущениями убытки отвечают солидарно
перед акционерами н кредиторами ликвиди
руемого Общества.

96. Порядок хфедста&іешш кредиторами
своих претензий в ликвидационную комис
сию, а также порядок удовлетворения пре
тензий кредиторов производится согласно
действующих законов.
97. Ликвидационная комиссия в трехднев97. Ліквідаційна комісія протягом трьох
днів по затвердженні звіту повідомляв про пый срок по утверждении отчета сообщает об
скінчепня ліквідації Народній Комісаріат окончании ликвщацип в Народный (Комисса
Торгівлі УСРР для заведення запису до тор риат Торговли УССР для внесения загаюй в
гового реестру.
торговый реестр. 4
98. Расходы' на содержание ликвидацион
98. Видатки на утримаппя ліквідаційної
ной комиссии производятся из средств ли
комісії робляться з коштів Товариства, до
квидируемого Общества в пределах сметы,
ліквідується, в межах кошторису, що його
затверджують загальні збори, або. . . .
утверздаемой общим собранием или . . .
(орган, що призначив ліквідаційну комі
. . . (органом, которым назначена лик
сію).
видационная КОМИССИЯ!).
99. Книги, документы я другие материалы
99. Книги, документи і інші матеріали
по скінченні ліквідації передається Народ- по окончании ликвидации передаются На
вьому Комісаріатові Торгівлі УСРР, який родному Комиссариату Торговли УССР, кото
повинен зберігати всі ці. матеріяли протя рый обязан сохранять все эти материалы в
гом трьох років, а по скінченні цього ре течение трех лет, а по истечении этого
ченця вчинити з ними за вказівками Цен срока поступить с ними согласно указаниям
трального Архівпого Управління УСРР. I
Центрального Архивного Управления УССР.
96. Порядок подання від кредиторів їх
претензій до ліквідаційної комісії, а так са
по (порядок задоволення (претензій кредито
рів провадиться за члнвими законами. х
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ЗВІРНИК

УЗАКОНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ
РОБІХТЧНиО ОБЛІІІЧОЬКОГР УРЯДУ УКРАІНИ
Зл'ІФ^врІК
Офіційне кидлннл НЛРОДНЬОГО кОміОлвіяту ЮРтицп

16 червня 1928 р. Відділ ДРУГИМ

№9

„

16 июня 1928 г.

Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Постанови Наркомторгу й Наркомвнусправу УСРР.

Постановления Наркоыторга и Наркомвнудела УССР.

(11 січня, 6 березня, 19 квітня 1928р.) (11 января, 6 марта, 19 апреля%1928 г.)
52.

Статут Украінського Державного Тор
говельно-промислового Тресту торгівлі,
експорту та переробітку м'ясопродуктів
.УКРМ'ЯСОТРЕСТ".
53. Інструкція про торг зброєю та вибуховим
надіб'им.
•
54. Інструкція про порядок відкриття закладів
для заплатного грання.
55. Про права та обов'язки домоуправлінь та
домоволодільців.

52. Устав Украинского Государственного Тор
гово-промышленного Треста по торговле,
экспорту и переработке мясопродуктов
„УКРМЯСОТРЕсТ".
53. Инструкция о торговле оружием и взрыв
чатыми веществами.
54. Инструкция о порядке открытия заведений
для платной игры.
55. Об обязанностях и правах домоуправлений
и домовладельцев.

Затвердив Наркомторг УСРР
11 січня 1928 р. (прот. № 11).

Утвержден
Наркомторгом
УССР 11 января 1928 года (прот.
№ 11).

52. Статут Украінського державного тор 52. Устав Уіфаиисксго государственного
говельно - гфомислоеого тресту торгівлі, торгово-гфомь&иленного треста по торговле,
експорту та переробітку м’яиіфодуктів— экопорту и переработке мясопродуктов—
«Уіфм'ясотрест».
«Укркясотрест».

I. Общие положения.
Для объединенного управления поимено
1.
Дія об'єднаного учгравліния зазначеними 1.
ванными
ст. 2-й настоящего Устава холо
в ерг. 2 цього Статуту холодшгковиїш,
різничннмн м’ясообробними, утилізаційними дильными, бснскнмп, мясообрабатывагощнми,
утилизационными и т. п. предприяти
й іншими підприємствами та провад
ження операцій, як на внутрішніх — со ями и для производства операций, как
юзних, як і па зовнішніх ринках по заготівлі, на внутренних — союзных, так н внешних
заріз)- худоби, переробітку м'ясних продуктів рынках оо заготовке, убою скота, переработ
і торгівлі ними та оо схову нетрівкні про- ке мясных продуктов н торговле таковыми,
в, утворюється на підставі постанови а также по храпению скоропортящихся про
і РИК Соло у РОР з 29 червня 1927 р. дуктов, образуется на основании постановле
«Устава про державні промислові трести» ния ЦИК я (Ж Союза СОР от 29 июня
•<Эб. Зак- СРСР1927 рм Ж 39, арт. 392) дер1927 г. <Подоженцда^кЕ^врстеевшх<иро,
г.*:» • * : «• і
І. Засада.

жаввкй промисловий трест республіканського
аначінпя, зцо зветься Український Держав
ний Торговсльпо-ПромнсловнЙ трест но тор
гівлі, експорту та переробітку м’ясопродуктів
«Укрм'ясотрест», і є у відапні Народііього
Йомісаріяту Торгівлі УСРР.

2. До складу Уюрм’ясогреоту увіходять такі
«вклади:
A. Л о м. X а р к о в у:
а) холодник )& 3 (кол. Жевержеєв- ‘
сыспй)—■Змієвська, У* 105,
б) скотобаза на Вочанівпі.
Б. Поі В о в ч а н с ь к у :
!|
а) холодпик,
.[
B. По м. С у м а х :
і
, а) ковбасна ф-ка (кол. Дера).
4
Г. По х. П о л т а в і :
а) помешкання кол. ковбасної фабрики.
Д. П о х . М и р г о р о д у : *
а) Скотобаза.
Є. По м. О д е с і :
а) ковбасна ф-ка (кол. Білоградова).
Ж Пл В і н н и ц і :
а) П’япшчаиська різнкця.
3. По х. Киї в у:
а) Дарницький холодник
б) Дарницька різниця.
3. Укрм’яоотрест становить самостійну
господарчу сдиинцю і дів па засадах комер
ційного розрахунку за шановная завдан
нями, що їх затверджує Наркомторг УСРР.
Від дня реєстрації тресту надається права
юридичної особи.
4. За всі свої зобов’язання трест відпо
відає лише тим належним йому майном, що
на його, згідно з чиншем законодавством, мо
жна звернути правіж.
Загальнодержавна скарбниця за борги
тресту не відповідає.
Так само на майно тресту не моаота звер
нути будь-які шфавіжі за державні довги та
зобов'язання.

гашенных трестах > (Собр. Зак. ООСР*
1927 г., № 39, ст. 329) государственны*
промышленный трест республиканского звя»
чення шд назганяєм Украинский Государ
ственный Торгово-Промышленный трест по>
торговле, експорту и переработке мясопро
дуктов «гУкрмасотрест», находящийся в ве
дении Народного Комиссариата Торговли
УЮОР.
2.
В состав Укркясотреога входит тале*
заведеная:
А. По гор. Х а р ь к о в у :
а) холодильник Уа 3 (бывш. Жевержее^сшгй>—Змневская, № 105,
б) скотобаза на Качавовке.
. Б. По гор В о л ч а н с к у :
а) холодильник
В. По г о р . С у м а х :
а) колбасная фабрика (бывш. Дера),
Г. По г о р . П о л т а в е :
а) помещение бывш. колбасной фабракк
Д. По г о р . М и р г о р о д у :
а) Скотобаза.
Б. По г о р . О д е с с е :
а)
колбасная фабрика (бывш. Белоірб^
доваУ.
Ж- По гор. В и н н и ц е :
а) Пятнпчанская бойня.
3. По г о р . К и е в у :
а) Дарницкий холодильник.
б) Дарницкая бойня.
3. Уюрмасотреог является самостоятельно!
хозяйственной единицей в действует на нача
лах коммерческого расчета в соответствии с
плановыми заданиями, утверзйаемыхи Наркомторгом У СЮР.
Со для регистрации тресту пртгезажаюте*'
права юридического лица.
4. По всем своим обязательствам трест не
сет ответственность только принадлежащемему имуществом, на которое, согласно дей
ствующего законодательства, может быть обращено взысканий
Общегосударственная казна за долги тре
ста не отвечает.
Точно так же на имущество треста ве мо
гут быть обращены какие ®бо взыскана »
государственные долго я обязательства.

5. Трест кав право провадити ва всій те
риторії Союзу РОР всі операції, в току числі
1 торговельні, потрібні для здійснення кета,
ідо П зазначено в арт. 1 цього статуту.

5. Трест имеет право производить та всей
территории Союза, ОС? псе операции, в том
числе и торговые, необходимые для осуще
ствления указанных в ст. 1 настоящего ус
тава целей.
П р и м е ч а н и е . Во внешней торгов
■ У в а г а . У зсшнгагаій торгівлі трест
ле трест участвует на основания соответ
бере участь на підставі відповідані зако
ствующих законов.
ні8'
І І" »'>.1
6. Трест володів, корвстустьса й порядкув
6. Трест атадеет, пользуется я распоряжа
надана* йому тайно» і оподатковується за ется предоставленным ему имуществом и
пально-державними та місцевими податками облагается общегосударственными н местны
й оплатами па підставі загальних законів з ми налогами и сборами на основе общих за
винятками, що її зазначено в Уставі про дер колеш с взятиями, указанными в Положения
жавні промислові трести від 29-го червня о государственных промышленных трестах от
1927 року та в спеціальних законах.
29 нюня 1927 года н в специальных законах.
7. Беззаплатне вивласнеиня від треста
7. Безвозмездное отчуждение у треста ка
будь-якого його майна припускається лише з кого-либо его имущества допускается лишь с
додержанням правил, що вказані в арт. 7 за соблюдением правил, указанных в ст. 7 вы
значеної Устави про державні промислові шеуказанного Положения о государственных
трести вад 29 червня 1927 року.
промышленных трестах от 29 июня 1927
года.
8. Товары, цены на которые не нормирова
8. Товари, що ціни па її не нормовано,
оеревласнюе й набуває трест за ціну, що ны, отчуждаются и приобретаются трестом
встановлює трест за обопільною згодою з по по ценам, устанавливаемым трестом по вза
имному соглашению с покупателем пли про
купцем чи продавцем.
давцем.
( П р и м е ч а н и е . В случаях, вызывае
У в а г а . За випадків, що походять з
мых
необходимостью регулирования цен в
потреби врегулювати ціни в загально-со
юзних інтересах, обов'язкові для тресту
общесоюзных интересах, обязательные для
ціпи встановлює Наркомторг СРСР.
треста цены устанавливаются Наркомторгом СССР.
9. Укладаючи правочвни, трест зобов'яза
9. При заключения сделок трест обязан
ний, за однакових інших умовив, давати пе при прочих равных условиях оказывать преи
ревагу держаниям установам та одгрнєм- мущество государственным учреждениям и
сшм і кооперативним організаціям, що ви предприятиям и кооперативным организаци
ступали контрагентами.
ям, выступившим в качестве контрагентов.
10. Заварядження продукції цього тресту
10. Занаряжпваиие продукции треста до
припускається на корпеть державних органів пускается в пользу госорганов в порядке
згідно з арт. 39 Устави гро державні про ст. 39 Положения о государственна промы
мислові трести від 29-го червня 1927 року.
шленных трестах от 29 нюня 1927 года.
11. За всіх винадив, дам статутом не пе
11. <6о всех непредусмотренных настоящим
редбачених, трест дів ва підставі Устави про уставом случаях, трест действует на основа
державні {фоопслоеі треста від 29-го червня нии Положения о государственных промыш
1927 р., та ще та підставі чинши законів.
ленных трестах от 29 июня 1927 года, а рав
но на основании действующих законов.
ІІ.
, 12. І^ест має печатку зі своєю назвою.
12. Трест шгеет печать с изображением
своего наименования.
ІІ. Статутами капітал тресту.
ІІ. Усталый капітал треста.
13. Увм’ясочресту Народній Комісаріат
13. Укрмсочресту Народный Комиссариат
Торгівлі УСРР надав за встушим баїаасом
Торговли УССР предоставляет, согласно всту-

на 1 жовтня 1925 <року статутові капітал
на сулу юрб.—4.795.609 нрб. 36 коп.

петельного баланса на 1 октября 1926 года,
усатвный капитал на сумму р. 1.795.609 р.
36 кос.
14. Унрм асотрест перебирає на себе актив
14. Укрмясотрест принимает «а себя ак
і пасив кол. тресту «Укрх ясоїладобойіія» тив и нассав бывшего треста «Укрмясохлаза вступним балансом.
добойпя», согласно вступительного баланса.
III. Органи уфавлінкя тресту, його права та
ІІ]. Оргаы управления треста, его фава я
обов’язки.
обязанности.

15. Для управління трестом Яаркомторг
УОРР призначає управителя і, на ноданн*
управителя, його заступника.
У в а г а . Наркомторг УСРР може звіль
нити управителя, коли виявиться його не
відповідність ДО тих обов'язків, що на його
покладено. Заступника увільнює Наркомторг на подання управителя.
16. Управління трест)* має осідок у м.
Харкові.
17. Управитель, на підставі цього статуту
їй в межах чинних законів, під загальним
наглядом Наркомторгу УОРР, самостійно
провалить всю оперативну, й адміністративну
роботу тресту, порядкуючи його справами та
майном, що перебуває під його зарядом, вчи
няючи всі лравочнии та операції, що увіхо
дять до -обсягу відання тресту.
18. Зокрема до відання управителя нале
жить:
а) організувати виробництво й керувати
діяльністю всіх підприємств, що увіходять
до складу тресту;
б) затверджувати устави або інструкції
дро управління виробничими підприємствами,
що -увіходять до складу тресту, на підставі
тштовлх про них устав;
в) складати та подавати до Наркомторгу
УСРР на затвердження виробничо-фінансові
плани Й плани капітального ремонту, а так
само плани будівництва нових виробничих
підприємств, та доуешткувапня й переустат
кування існуючих підприємств, а за передба
чених законом випадків, складати й подавати
до Наркомторгу УСРР технічні проекти но
вого будівництва, та доустаткування й пере
устаткування підприємств.
У в а г а . Якщо Наркомторг УСРР не за
твердить виробничо-фінансового плану
тресту до початку, операційного року, упра
витель, аж до затвердження плану, здій-

15. Для управления трестом Наркомторг
УССР назначает управляющего и, по пред
ставленню управляющего, его заместителя.
П р и м е ч а н и е . Наркомторг УССР мо
жет уволить управляющего, если обнару
жится несоответствие его возложенным
па пего обязанностям. Заместитель уволь
няется Паркомторгом по представленню
управляющего.
16. Управление треста имеет местопребы
вание и г. Харькове.
17. Управляющей, на основании,настоя
щего устава и в пределах действующих за
конов, под общим надзором Наркомторга
УССР, самостоятельно ведет всю оперативную
и административную работу треста, управляя
всеми деламп и находящимся в его распоря
жении. имуществом, совершая все сделки в
операции, входящие в круг ведения треста.
18. В частности, « ведению управляюще
го относится:
а) оргагагацня производства и управление
деятельностью всех предприятий, входящих
в состав треста;
б) утверждение положений или инструк
ций об управлении производственными пред
приятиями, входящими в состав треста, на
основании типовых положений о них:
в) составление и представление на утверж
дение Наршггоріа УССР производственнофинансовых пледов и планов капитального
ремонта, а равно планов на сооружение но
вых производственных предприятий, дообору
дования н переоборудования существующих
предприятий, а в случаях, предусмотренных
законом, составление и представление в Наркомторг УССР технических проектов нового
строительства, а равно дооборудования я пе
реоборудования предприятий.
П р и м е ч а н и е . В случае, если Нар
комторг УОСР не утвердит щюизвоаственпо-фияансовыВ шин треста до начала опе
рационного года, управляющий, виредь до

снюе свою виробнику діяльність на під
ставі складеного ним плаву;

утверждения плана, осуществляет свою
производственную деятельность на основа
нии составленного нм плана;
г) шдааати на затвердження Наркомторгу г) представление на утверждение НаркомУСРР проект посутніх загін затверджених торга УССР проекта существенных измене
планів (п. «в» артикулу 18);
ний утвержденных планов (п. <в> ст. 18);
я) складати $ подавати до Йарконторгу
д) составление я представление на утверж
УСРР на еатаердасення періодвтаі звіти та дение Наркомторга УООР периодических от
баланси, 'Проекти розподілу прибутків і по четов в балансов, (проектов распределения
критая втрат;
прибылей и погашения убьпков;
в) улаштовувати каш, провадити звітність е) организация кассы, ведение отчетности
за встановленою системою та діловодство; * по установленной системе я делопроизвод
ство;
ж) приймати та звільняти службовців і ро
ж) принятие я увольнение служащих я
бітників, укладати колекттшні договори та рабочих, заключение коллективных договоров
окропі трудові угоди, удаватися з -поданням я отдельных трудовых соглашений, пред
до Наркомторгу УСРР про призначення, або ставление в Наркомторг УССР о назначения
звільнення головного бухгалтера тресту;
либо увольнении главного бухгалтера тре
ста;
з) наймати, здавати в оренду, й ирндбаватн
з) наем, сдача в аренду я приобретение со
сооруди, а тав само набувати право забудо оружений, а равно приобретение права за
ви;
стройка;
і) в&крватп по всій території СРСР фі
и) открытое на всей территории ООСР
ліальні відділки тресту, контори, представ филиальных отделений треста, контор, пред
ництва, агентства то-що.
ставительств, агентств и т. п.;
к> серешаснювати й заставляти споруди,
в) отчуждение я залог сооружений, строе
будівлі й устаткування, що стали старі та ний и оборудования, старых и пришедших в
непридатні. Леревласнювагги й заставляти негоспгость. Отчуждение л залог, с разреше
з дозволу Наркомторгу УСРР споруди, будівлі ния Наркомторга УССР, сооружений, строе
та устаткування за всіх інших випадків, а ний п оборудований во всех прочих случаях,
так само заставляти та перевласнювати з а равно залог и отчуждение, с разрешения
дозволу Наркомторгу УСРР право забуювн;
Наркомторга УССР, права застройки;
я) брата й здавати в оренду устаткування
л) прием и сдача в аренду оборудования в
Й допоміжні підприємства на реченець до 6-ти подсобных предприятий сроком до шести лет,
років, брати й здавати в оренду, з дозволу прием л сдача в аренду, с разрешения Нар
Наркомторгу УСРР, устаткування і допоміж комторга УССР, оборудования и подсобных
ні підприємства на реченець понад о-тп ро предприятий на срок свыше 6 лет, а равно
ків, а так само виробничих ндеіриємств не производственных предприятий — незави
залежно від реченця;
симо от срока;
м) страхование принадлежащего тресту
«) страхувати майно, що належить тре
имущества;
стові;
н) надавати й брати до оплати векселі та
н) выдача и принятие к оплате векселей к
ішпі зобов'язання, дисаонтутати (векселі, шта яр. обязательств, учет векселей, совершение
нята кредитові операції в державних, коопе кредитных операций в государственных, коо
ративних і приватних кредитових установах перативных я частных кредитных учрежде
та в приватних осіб;
н и я х и у частных лиц;
о) вчинята довгострокові кредитові опера
о) совершение долгосрочных кредитных
ції закордоном й випускати довгострокові операций заграницей и выпуск долгосрочно
облігаційні позики з особливого, на подання го облигационного займа с особого, по пред
від Наркомторгу УСРР, дозволу Рада Праці ставлению Наркомторга УССР, .разрешения
й Оборони.
Совета 'Груда и Обороны.
У в а г а . Дозволяючи вшіу<ж облігацій
П р и м е ч а я не. При разрешении вы
ної позики, окремою постановою РШС СРСР,
пуска облигационного займа, особым по-

коже бута всгаэоалеэо гарашію держав
ної скарбвяці так ва вяілату відсотків, в
і ва оплату самої позвав;
п) укладати вошви законні акте та уго
ди, у тому числі Й угоди про тдреди й по
стачання, що доркхв дія здійснення мета
тресту, та видавати довіреності;
р) брати участь, з дозволу Наряомторгу
УСРР, в утворешп синдикатів, акційних т-в
(пайових товариств) та інших торговельнопромислових об’єднань, набувати їх акції та
паї, а так само брата участь в синдикатсь
ких конвенціях та товариствах, що не мають
ва меті одержувати зиск, оскільки їх завдан
ня відповідають меті, що зазначепа в арг. 1
цього статуту;
с) експортувати закордон худобу, м’ясо
та м'ясопродукти, додержуюча чинних що до
цього узаконень;
т) повивати й відповідати на суді, та
здійснювати представництво в усіх адміні
стративних установах особово чи через вьрвитав, уповноважуваних загальною чи спеці
альною довіреністю.
19. Порядок підпису паперів, що виходить
із тресту, встановлює управитель тресту.
Всілякі законні правоти ви, зобов’язання,
векселі, чеки 8 довіреності підписує управи
тель тресту, або особа, що її
на те упов
новажить.
Грошеві документа скріплює головний бух
галтер тресту. Рокові звіти й баланси підпи
сують управитель або йопо заступник та го
ловний бухгалтер тресту.
ейн

20. Управитель і його заступник повинні
вживати всіх заходів, щоб здійснити мету,
зазначену в цьому статуті, виявляючи по
трібну дбайливість та передбачливість. Вони
відповідають дисциплінарно, кримінально та
цивільно, як за цілість припорученого їх'
майна, як і за госшдарне провадження справ,
згідно з чаяними законами.
IV. Управління шфобмтм підприємствами,
що ввіходять до складу тресту.

стаяоазеаіем Ооввзрксша ООСР жжет
быть устввсвіева гаранты каевы как в
уплате процентов, тав і в погашанні са
мого займа;
п) заялочееве замвных актов а соташений, в том чвеле соглашений о подрядах
и поставках, яеобмдімш спя осуществле
ния целей треста; вдача доееренвоетеї;
р) участие, с разрешения Варкпгтпрга
УООР, <в учрешцецл стаджатое, адооиерных обществ (паевых товариществ) я фут
торгово-лромышлеввых об єданевий, приоб
ретение їх акций <> пасе, а равно участив
в сивдтеатслп коввеециях і обществах, ее
преследующих цей ювлечения прябшей,
поскольку их задачи соответствуют цехж,
указанным в ст. 1 настоящего устава;
с) вкспортировапне заграницу осота, мяса
и мясопродуктов с соблоцешюм существую
щих ва этот предмет узаконений;
т) право искать в отвечать ва суде, а
равво представительствовать но всех адмваистрапивных уфеядееиях оерсовальео, или
через поверенных, уполиояачивавмых общей
иля специальной донеренвостью.
19. Порядок подписывания всходящих бу
маг треста устанавливается управляющим
треста. Всякого рода законные сделки, обя
зательства, векселя, чеки а доверенности
босшвсывзюфся управляющим треста ш
лицом, им па то уполномоченным.
Документи деневого характера скрешяютса главным бухгалтером треста. Годовые
отчеты в балансы подписываются управляю
щих ми его заместителем а паевых бух
галтером треста.
20. Управляющий в его заместитель обя
заны принимать все меры к осуществлению
целей, указанных в настоящем уставе, про
являя необходимую забогдавосп» и предусмстріггельность. Они песут дноцшшшариую, уголовную н гражданскую ответствен
ность, как за целость вверенного пм имуще
ства, так и за хозяйственное ведение дела,
согласно существующих законов.
IV. У гремите вхожшцмг • сопим тростя

лриэиясмимм превдпгт—і.
21. Безпосереднє управління окремими ви 21. Непосредственное убавление огдельробничими підприємствами, що належать до вымя фовэводстаешымв предорнягиямв,
складу тресту (арт. 2), здійснює директор, входящими в состав треста (ст. 2) осущещо його призначає й звільнює управитель ствдяеггоя директоров, еааеачаемым ж уволь
тресту. Директор чинить самостійно па під няемым управляющим треста ж действую
ставі окремої устави, або інструкції про
щи па началах единоличия еа освоее осо-
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;управлівна цим підприємствам, що її за
тверджує управитель 'просту, і дошреиости,
що її впдае управитель тресту.

бого иолоаваия или иаструкцдя об управ
лении данным предприятием, утверждаемой
управляющим треста, и доверенности, вьцаваемой уараыйящьм треста.

V. СЬеціюні капітали тресту й прибуток.

V. Специальные капиталы треста и прибыль.

22. Крім етатутового каяпигу (арт. 13)
утворюється: а) амортизаційний капітал, б)
резервний капітал, в) капггал на поширення
ошрнємства, г) фонд на полишеная побуту
робітників та службовців.
Утворення іїїщнх спеїцяльяих капіталів
припускається лтгаге з дозволу УЕН.
23. Амортизація майна тресту робиться з
додержанням правил арт. 44 та 45 Устави
про деписавні промислові трести з 29-го черв
ня 1927 року.
24. Визначення розміру ‘-прибутків та
«трат, розподіл прибутків та визначення від
рахувань від нш до спепіяльних капіталів і
в прибуток державної скарбниці, покриття
втрат, а так само й видаткування спеціаль
них капіталів—(Проваляться з додержанням
ігравил арт. арт. 46-49 згаданої Устави про
-державні промислові треста з 29 червня
1927 р.

22. Кроме уставного капитала (ст. 13),
образуются: а) амортизационный капитал,
б) резервный капитал, в) капитал для рас
ширения предщиштая, г) фонд улучшения
быта рабочих и олужащах.
Образование других специальных катталов допускается лишь по разрешешпо УЭС.
23. Амортизация имущества треста произ
водится с соблюдением правил ст. 44 н 45
Положиш? о государственных промышле®ных трестах от 29 июля 1927 года.
24. Размер прибылей и убытков, распре
деление прибылей, отчисление па образова
ние специальных капиталов н в доход каз
ны, погашение убытков, а равно расходо
вание 'специальных капиталов — опреде
ляется о соблюдением правил ст. ст. 46-49
указанного Положения о государственных
тгошлывнвьи трестах от 29 июля
1927 -года.

VI. Звітність тресту та ревізія його діятьности.

VI. Отчетность треста и ревизия его яэд»
тельиости.

і

26.
ЯВДчно управління тресту подає,
згідно з Угтавою про державні промислові
треста з 29 червня 1927 р., найпізніш за
три місяці по закінченні операційного року
<вичнслюваного з 1 жовтня до ЗО вересня
включно), до Наркомторгу УСРР па розгляд
й затвердження- звіт, баланс та рахунок при
бутків і втрат, що складені з додержанням
затверджених ВПО правил, а так само про•акта покриття втрат і розподілу прибутків.
Відстрочення поданая звіту та балансу притгускаеться порядком, що його передбачають
правила публічної звітносте.
26. Затверджені баланси й рахунок при
бутків та втрат публікує управитель поряд
ком, що його встановлюють правила публіч
ної звітностн.
27. Ревізію діяльносте тресту провадить
Яарвомторг УСРР. Управитель зобов’язаний
давата належним органам Наркомторгу УСРР
аа оглзц всі книги, докумепти, справи й ли-

25. Ежегодно управление треста при
ставляет в порядке 'Положения о государслвеїгаьс дромышдеяиш трестах от 29 ию
ня 1927 года, не позднее трех месяцев по
окончании операционного «года (исчисляе
мого с 1 октября по 30 сентября включи
тельно) в Нарксмторг УОСР для рассмотре
ния и утверждения отчет, баланс я счет
прибылей и убытков, составленный с соблю
дением правил, утвержденных £Т0, а равно
проекты погашення убытков и распределе* ния прибылей.
Отсрочка представления отчета и баланса
допускается в порядке, шредусмотрвнвсвс
правилами публичной отчетности.
26. Утвержденные балансы н счет при
былей н убытков публикуются управляющим
в аюрадке, установленном правилами публич
ной отчетности.
27. Ревизия деятельности треста осуще
ствляется Наркомторгом УОСР. Управляю
щий обязан нредстаеить соответствующим
органам Нарком торга УООР для обозрения

страви я та допомогатп ш при ревізії 2 об
слідуванні діяімюсга тресту.
28. Опріч взгпаспав, що їх точно вказано
в чинних запонах, інші органи влади, крій
Наркомторгу УСРР, мають право в межах
своєї компетенції, давати управителеві тре
сту вказівки й вимагати від нього подання
звітностн та відомостей не інакше, як через
йаркомторг УСРР.

все кенгя, документы, дела н передок? а
оказывать им содействие при ревизия » об
следовании деятельности треста.
28. Бне случаев, точно указанных в дев
ствующих заковах, шугне органы власти,
кроме Наркомторга УССР, оправе о «преде
лах своей компетенция, давать управляю
щему треста указания и требовать от пего
предстаыення отчетности и сведений не
иначе, как черес Наркомторг УССР.

VII. Зміни статуту тресту.

VII. Изменения устава треста.

29. Збільшення або зкешпоїшя розміру
статутового капіталу й усякі інші зміни в
цьому статуті запроваджується згідно з арт.
арт. 11 та 14 Устави про державні проми
слові трести з 29-го червня 1927 рову.

29. Увеличение или уменьшение разила
уставного капитала, либо другие изменения
настоящего устава производятся о порядке
статей 11 и 14 Положения о государствен
ных промышленных трестах от 29 июле
1927 года.

VIII. Припинення діяльності тресту.

30. Трест пришшгає свою діяльність шля
хом ліквідації, приєднання, з'єднання або по
ділу згідно з правилами арт. арт. 55-64 за
значеної Устави про державні промислові
трести з 29 червня 1927 року.

VIII. Прекращение деятельности треста.

30. Трест прекращает свою де^теіьность
Путем ЛИ'КВКДаЦИН, ПрИСОеДИНеНИЯ, СЛИЯНИ
ЕЛИ разделения в порядке правих ст. ст.
55-64 указанного Положения о государ
ственных промышленных трестах от 29
июия 1927 года.

ПОСТАНОВИ НАРКОМВНУСПРАВУ УСРР. ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.
53. Інструкція про торг зброєю та вибуховим
надіб'ю*.

53. Инструкция о торговле оружием *
взрывчатыми веществами*

Підстава: 1) арт. 4 постанови ЦВК Основание: 1) ст. 4 постановления
і РНК Союзу РСР з 12 грудня 1924 р. ЦИК и СИК Союза ССР от 12 де
„Про порядок виробництва, торгу, кабря 1924 г. „О порядке производ
переховування, користування, обліку ства торговли, хранения, пользова
та перевозу зброї, вогнепального при• ния, учета и перевозки оружия, огне
пасу, розривних набоїв і вибухового стрельных припасов, разрывных сна
наді#я- (36. Зак. СРСР 1924 р., № 29, рядов и взрывчатых веществт (С. 3.
арт. 256) і 2) арт. 467 Адміністра СССР 1924 г., № 29, ст. 256) і 2) ст. 467
тивного Кодексу УСРР (Зб. Уз. УСРР Административного Кодекса УССР"
1927 р., л? 53—65, арт. 240).
(С. У. УССР 1927 г., М 63—65и
ст. 240).
А. ( П р е д м е т и т о р г у .
А. П р е д м е т ы т о р г о в л я .
і. На території УСРР, додержуючи викла
1. На территории УССР может быть раз
дених в цій інструкції правил, можна дозво решена, с соблюдением изложенных в на
ляти торгувати лише такою зброєю та вибу стоящей инструкции правил, торговля лишьховими речовинами:
следующих оружием и взрывчатыми веще
ствами:
а) зброєю, що її вживається в «ислнтстві,
•а) оружием, употребляемым охи целей охо
та вогнепальними припасами до неї;
ты, и огнестрельными припасами а нему;.

б) предметами зброї кавказьких та азіат
ської зразків («вижали, ятагани, кличі та
інша подібна січна та кольеа зброя);
в) вибухових надіб’ям та детонарнюа засобахи, що їх вживаються для підривних
‘робіт;
г) піротехничнимн, фесрверочннхн Й гашнми подібними виробами, що містять в собі
вибухове надіб’я.
1 За зброю, що вживається в мисливстві,
та вогнепальні припаси до неї належить вва
жати:
1) гвшпівні та нарізні карабіне, а та
само нарізні автоматичні пістолі б нарізні
револьвере, типу зрізків, що ае можуть бути
використані для потреб Робітничо-Селянської
Червової Армії й Флоти, і що їх вживається
в полюванні на великого звіря;
2) нарізні звичайні (не магазинові) пістолі,
а так само усі неиарізні (гладкодульві пі
столі та револьвери;
3) усі ненарізві мисливські рушниці, не
виключаючи й автоматичних;
4) нарізні рушниці — кремлеві, пістонні
й гнотові;
5) нарізні мислввські рушниці з відкид
ними цівками {штуцерного типу);
6) варізні мисливські рушниці Із засув
ними, спускними або підйомними заминками,
що не підходять да гвштвчаштх патронів
військового зразку, але можуть підходити до
револьверних патровів;
7) двохцівкові або багатоцівкові рушниці
для стріляння дробом або кулею;
6) лепи рушниці типу <Монте-Кристо>,
«Фравкот» та інші, що їх ввиваєтсья для
спорту;
9) набої та пістона (капсулі) до переліче
них зразків зброї;
10) димний, малодимннй та бездимний по
рох;
11) холодна мисливська зброя, за винятком
військових зразків, а також переліченні в
п. «б» арт. 1 цієї інструкції. к

б) предметами оружия кавказских и ази
атских образцов (кинжалы, ятаганы, кяычв
и тому подобное режущее и колющее ору
жие);
в) взрывчатыми веществами п детониру
ющими средствами, употребляемыми до
подрывных работ;
г) пиротехническими, фейерверочными №
другими подобными изделиями, содержащи
ми в себе взрывчатые вещества.
2. Под оружием, употребляемым для це
лой охоты и огнестрельными припасами &
*нему, следует считать:
1) винтовки н нарезные карабкпы, а так
же нарезные автоматические пистолеты я
нарезные револьверы, типа образцов, нс мо
гущих быть использованными для нужд:
Рабоче-Крестьянской Красной Армии я
Флота, я употребляемые для охоты по круп
ному зверю;
2) нарезные обыкновенные (не магазиппые) пистолеты, а также все ненарезныо
(гладкоствольные) пистолеты п револь
веры;
3) все ненарезные охотничьи ружья, нв
исключая и автоматических;
4) нарезные ружья—кремневые, пистон
ные и фитильные;
5) нарезные охотничьи ружья с откид
ными стволами (штуцерного типа);
6)

ПареЗВЫе ОХОТНИЧЬИ руЖЬЯ СО СКОЛЬ'

зящвмп, спускающнмимся или поднимающи
мися затворами, которые не подходят пок
винтовочные патроны военного образца, ао
могут подходить к револьверным патронам;
7) двухствольные или многоствольные
ружья для стрельбы дробью или пулею;
8) легкие ружья типа <Монте-Крнсто»г
«Франкот» н т.’ п., употребляемые для спор
тивной цели;
9) снаряды и пистоны (капсули) к пере
численных образцам оружия;
10) дямный, малодымный и бездымный
порох;
11) холодное охотничье оружие, за исклю
чением военных образцов, а также перечис
ленных в п. «б» ст. 1 настоящей инструк
ции.

Б. П о р я д о к в ы д а ч и р а з р е ш е н и й
Б. П о р я д о к в и д а ч і д о з в о л і в н а
торг зброєю й вогнепальними
на торговлю оружием я огне
припасами.
стрельными припасами.
3. Торгувати предметами, переліченими в 3. Торговля предметами, перечисленными
арт. 2 цієї івструвдії, як в роздріб, так в ст.' 2 настоящей инструкции, как рознич
і гурток, можна лише з дозволу відповідного ная, так я оптовая, может производиться
овругового адміністративного вщілу і з додер- лишь с разрешения соответствующего ок-

ружного административного отдела и с со
блюдением, как общих правил о торговле,
так и специальных, положенных в застоя*
щей инструкции.
4. Выдачу разрешений на открытие тор
4. Видачу дозволів на відкриття торгу ми
говли
охотничьим оружием, порохом И Дру
сливською зброєю, порохом та іншими вогне
пальними припасами окрадміввіддш повинні ге»! огнестрельными припасами окрадмнв*
юбов яэково погоджувати що-разу в окрвідді- отделы должны обязательно согласовывать
каждый раз с окротделамн ГОУ.
лами ДПУ.
5. Торговля охотничьим оружием и огне
5. Торгувати мисливською зброєю й вогне
стрельными
припасами в нему может быть
пальними припасами до неї можна дозволити
разрешена
государственным,
кооперативным
державним, кооперативним і приватним під
и
частным
предприятиям,
ОХОТНИЧЬИМ
1
приємствам, мисливським і спортивним орга
нізаціям, а таж само і приватним особам, пе спортивным организациям, а также и част
молодшим за 18 років, як тцо до цього нема ным лицам, не моложе 18 лет, если к этому
перешкод, передбачених арт. арт. 430 и 463 йе имеется препятствий, предусмотревшее
Адміністративного Кодексу УСНР <36. Уз. ст. ст. 430 и 462 Административного Кодек
са УССР <36. Уз. УСРР 1927 г., № 63-65, от.
УСРГ 1937 р.; У* 63—65, арт. 240).
240).
6. Торговля оружием, огпестрельными при
6. Торгувати зброєю, вогдотышмя при
пасами
и взрывчатыми веществами перечи
пасами і вибуховим надіб’яи зразків, що їх
•оерелічеио вище, можна виключно в містах сленных выше образцов может провадиться
і селищах міського типу. В сільських місце исключительно в городах и поселениях го
родского типа. £ сельских местностях такой
востях такого торгу дозволяти не можна
торговли разрешать нельзя.
П р и м е ч а н и е 1. Продажа дробя,
У в а г а 1. Продаж шроту, кле&гухів,
пыжей,
гнльз н других предметов, не со
гидьз та інших предметів, що не містять
держащих
в себе взрывчатых веществ,
в собі вибухового падіб'я, цілком вільний,
допускается
свободно и может произво
і його можна провадити скрізь, так в спеці
диться
повсюду,
как в специальных мага
альних крамницях мисливської зброї, як
зинах
охотничьего
оружия, так н в других
' і в інших торгових закладах.
торговых заведениях.
П р и м е ч а н и е 2. Продажа предме
У в а г а 2. Продаж предметів зброї
тов оружия кавказских и азиатских об
кавказьких і азіатських зразків, переліче
разцов, перечисленных В П. <б> СТ..1, мо
них в п. «б» арт. 1, можна провадити в
жет производиться в розничных магази
роздрібних крамницях мисливської зброї
нах охотничьего оружия лишь с особого
лише з особливого дозволу окрадміивідділу, разрешения «крадопгаотцвла, специально
спеціально погодженого з окрвідділом /РУ.
согласованного с окротделом ГПУ.
7. Для получения разрешения на откры
7. Для того, щоб одержати дозвіл на від
тие торговли охотничьим оружием и огне
криття торгу мисливською зброєю й вогне стрельными припасами к нему, должно быть
пальними припасами до неї, належить подати подано соответствующему окрадминотделу
до відповідного окраджінвідділу заяву про це заявление об этом со сведениями элем ндо
з відомостями в ній і документами, що їх кументами, требуемыми общими правилами
вимагають загальні правила про спеціяльпі о специальных видах торговли (ст. ст. 458
галузі торгу (арт. арт. 458 і 459 Адміністра и 459 Адми|пст|гативного Кодекса УССР), а
тивного Кодексу УСРР), а так само додавша также с приложением к йену плана помеще
до неї план помешкання, де намічено від ния, где предположено открыть торговлю, с
крити торг, з описом характеру сусідніх бу описанием характера соседних строений.
дівель.
__
П р и м е ч а н и е . Справки от органов
У в а г а . Довідки від органів ДІРУ, пе
ГПУ, предусмотренные ст. 468 Адми
редбачені арт. 468 Адміністративного Ко
нистративного Кодекса, получает, в слу
дексу, одержує, в разі потреби, безпосеред
чав надобности, непосредственно сам окрньо сам окрадмінвідділ (арт. 4).
адмнвотдел (ст. 4).
язшют так загальная правил про торт, яв
і спеціальних, наведених в цій інструкції.

8.
Сдержавши заяву про видачу дозволу на 8. По получении заявления о выдаче раз
«ідкрвтта 8 провадженая торгу мисливською решения на открытие н производство тор
•броєю й вогнепальний припасом до неї, говли охотничьим оружием -и огнестрельны
«рутовий адміністративний відділ, якщо не ми припасами к нему окружной администра
було перешкод до видачі дозволу даній особі тивный отдел, в случае отсутствия препят
або підприємству, повинен ошикати для ог- ствий к выдаче разрешения данному лицу
їаду помешкань, призначених для даною иди предприятию, должен созвать для осмот
ра помещений, предназначенных для дан
торгу, оаеціяльну комісію в складі: пред
ставників ДОУ, пожежної охорони 8 фахівців ной торговли, специальную комиссию в сос
військового урядннцтва під головуванням таве: представителей ГЙУ, пожарной охрапредставника окрадмінвідділу. Ця комісія мас вы в специалистов военного ведомства жд
протягом двох тижнів від дня подаавя заяви председательством представителя окрадмииоглявути всі помешкання, що в них намі отдела- Эта комиссия обязана в течение
чається провадити торг зброєю або перехову двух недель со дня подачн заявления осмот
вати вогнепальні припаси, і на підставі ог рел» все помещепня, в которых предполага
ляду скласти акт про придатність оглянутих ется производить торговлю оружием иди
; помешкань для наміченої мети з висновком хранить огнестрельные припасы и на ос
про умови, на яких може бути видано дозво новании осмотра составить акт о степени
пригодности осмотренных помещений для
ли ва відкриття й провадження торгу.
намеченной целя с заключением об услови
ях, на которых может быть выдано разреше
ние на открытие я производство торговли.
9. На підставі акту, зазначеного в яапе9. На основании указанного в предыду
федвьсму артикулі і залежно від ставу по щей статье акта в в зависимости от состо
мешкання, намічевого під торг або сховище, яния помещения, предназначенного под тор
окрадміввідділ або надає свій дозвіл на від- говлю или хранилище, окрадминотдел иди
-вритої, якщо згадане помешкання цілком выдает свое разрешение на открытие, если
відповідає встановленим правилам, або про упомянутое помещение вполне отвечает ус
понує наперед усунути протягом певного ре тановленных правилам, или предлагает
ченця дефекти в помешканні, якщо їх предварительно устранить в течение опре
деленного срока дефекты в помещении, ес
частково виявлено.
ли таковые частично были обнаружены.
У разі цілковитої оесридатиости оомешВ случае совершенной непригодности по
-вошіїї, наміченого під торг або сховище, або мещения, намеченного под торговлю, пли
«оли заявник йе подбає про усуненая протя хранилища, иля если заявитель йе позабо
гом реченця, встановленого від окрадміпвід- тится об устранении в продолжение установ
. ділу, дефектів у помешканні, окрадніввідділ ленного окрадминотделом срока дефектов в
помещении, окрадоннотдеа обязал отваповинен
видати дозвола.
зать в выдаче разрешения.
10. Дозвіл па відкриття й провадженая
10. Разрешение на открытие и производ
торгу мисливською зброєю і вогнепальними ство торговли охотничьим оружием и огне
припасами видається реченцем на один рік. стрельными припасами выдается сроком на
У посвідці про дозвіл має бути зазначено: кому один год. В удостоверении о разрешении
саме видано дозвіл, на що видано і' на яких должно быть означено: кому именно выдаумовах, адресу торговельного закладу або во разрешение, для какой цели вьцано я
еховвща та реченець, на який видано доз- на каких условиях, адрес торгового завепеняя или храшшща и срок, ва который
•жіх.
•
выдано разрешение.
Надаючи дозвола, обов'язково треба визначи Орк видачо разрешения обязательно дол
ти кількість пороху та інших вогнепальних жно быть определено количество пороха и
припасів, що їх матиме ораво набувати *та других огнестрельных припасов, которое
•переховувати для продажу даний торговель будет иметь ораво, приобретать и хранить
ній заклад Ця кількість визначається залеж
•для продажи данное торговое заведение.
но від устаткування крамниці чи склепу та
Эго количество определяется в завнсвмостя
відмовити

8ід прадатносги їх до переховування пороху й от оборудования магазина зга склада я от
вогнепальних припасів. /
пригодности >ях для сохраоения пороха ш
11. Після спливу речедця чинности вида огнестрельных припасав.
11. По скончания срока действия выдан
ного дозволу, його менша продовжити загаль новстановлениж порядком.
ного разрешения, таковое может быть прод
лено в обійеустановлениок порядке.
В. У л а ш т у в а н н я к р а м н и ц ь , с к л е 
В. У с т р о й с т в о м а г а з и н о в , с в л V
пів і сховищ та порядок перехо дов н хранила-щ, атак же порядок
хранения в яи&пороха я других
вування в них пороху й інших
огнестрельных припасов.
вогнепальних припасів.
12. (Роздрібні'крамниці, що провадять про
12. Розпнчлыо магазины, пронзводящиедаж мисливської зброї, пороху й інших вогне продажу охотнчьего оружия, пороха и дру
пальних припасів, мають міститися ве вище гих огнестрельных припасов, должны оипершого поверху в цілком безпечних що до мещаться не выше первого этажа в совер
пожежі помешканнях і ве повинні мати будь- шение безопасных в пожарном отношешш
якого безпосереднього сполучення з іншими помещениях и не должны иметь непосред
торговельними або житловими помешканнями. ственного соединения с другими торговыми
Улаштовувати зазначені крамниці в багато или жилыми помещениями. Устройство ука
поверхових будниках, що їх обсаджують жяг- занных магазинов в многоэтажных домах,,
ці або установи, а так само поруч з помеш занятых жильцами яля учреждениями, а
канням, де переховується легко запальні ма также рядом с помещениями, ще хранятся
теріали (бензин, гас і т. івш.), безумовно лепто воспламеняющиеся материалы (бен
зин, керосин в др.) безусловно воспре
забороняється.
щается.
13. Для щоденного продажу в роздрібних
13. Для ежедневной продажи в рознич
крамницях може -переховуватися найбільше ных магазинах может -храниться не больше12 кілограмів (ЗО ф.) димного пороху, або 4 12 килограммов (30 фун.) дыиэого пороха,
кгр. (10 фпгг.) бездимного і малодітного по- или 4 игр. (10 фув.) бездымного в мало
рохг.
дымного пороха.
Дорох обох гатунків ножна переховувати
Порох обоих видов можно хранить вме
разом лише в пропорційній кількості’ але сто лишь в пропорциональном количестве,,
загалом, не перевищуючи щодо сліввщно- во в общем, не превышающем своим соот
пюнця (1:3) 12 етр. (ЗО ф.) димного пороху.
ношением (1:3) 12 кгр (30 фул.) дымно
го пороха.
Переховувати порох в зазначеному випад
Хранить порох в удазанпом случае можно
ку можна лише в заводській упаковці в лишь ® заводской упаковке в металлических
•метал ьових ящиках з такими ж метальоеи- ящиках с такими же металлическими легки
ме кришками, що легко відчиняються.
открывающимися крышками.
14: Хранение в розничных магазинах
14. Переховування в роздрібних крамни
цях більшої кількосте пороху, ніж це за большего количества пороха, чем это ука
значено в попередньому артикулі, але зага зано в предыдущей статье, но в общем не
лом найбільше 32 кпр. (2 цуія) у фабрич больше 32 кгр. (2 пудов)'в фабричной упа
ній упаковці, ноже бути дозволено лише за ковке, может быть допущено лишь по за
висновком комісії, передбаченої в арт. 8 ключению комиссии, предуомогрешюй в ст. 8
ща інструкції, і за умови, що для перехо- настоящей инструкции, и при условии, что•вувааня такої кількосте пороху є окремо для хранения такого количества пороха
ізольоване помешкання цілком беспечне имеется отдельное изолированное помеще
ние, совершенно безопасное в отношении по
щодо пожежі й вибуху.
жара и взрыва.
15. У роздрібних крамницях мислив • 15. В розничных машинах охотничьего'
ської зброї й вогнепальних припасів дозволя оружия и огнестрельных припасов разре
ється, крім пороху в зазначеній в арт. 13 шается, кроме пороха в количестве, указан
кількості, держати також метальові пістони ном в ст. 13, держать также металлическиев необмеженій кількості і заряджені оатро- шистоны в неограниченном количестве л-

заряжепные патроны в колвяестве с общею
зарядкою не бооеее 12 килограммов (30
фун.) пороха.
16. Запаси пороху, що перевищують ден16. Запасы пороха, превышающие днев
ву норму, встановлену арт. 13 або 14 цієї ную норму, установленную ст. 13 или 14
Інструкції, можна переховувати в спеціяль- настоящей инструкции, разрешается хра
снх ізольованих помешканнях - сховищах, нить в специальных изолированных пометеулаштованих поза межами міста, най пнях-храшлищах, устраиваемых за чертою
меш за 100 метрів від; окремих житло города, на расстоянии не менее 100 метров
вих і інших будівель, грунтових шляхів і от отдельных жилых и других построек,
пароплавних різок, і наймеш за 160 мет грунтовых .дорог и судоходных речек и не
рів від смуги вввласнення під залізницю. менее 160 метро® от полосы отчуждения
В таких сховішах, залежно від тою, як под железную дорогу. В указанных храиндалеко вони від міста, та залежно від лшпах, й зависимости от степени удаления
їхньою устаткування, можна дозволяти пе их от города к оборудования их, может бьггь
реховування пороху від 160 крг. до 800 разрешено хранение пороха от 160 игр. до
крг. (від 10 до 50 пудів). Сховища для пере 800 кгр (от 10—50 пудов). Хранилища для
ховування пороху до 160 крг. (10 пудів) хранения пороха до 160 тар (10 пуд.) раз
можна улаштовувати за містом на віддалі решается устраивать за городом па рас
60 метрі® від окремих житлових будівель.
стоянии 50 метров от отдельных жилых
строений. .
17. Гуртовий продаж вогнепальних при
17. Оптовая продажа огнестрельных при
пасів можна дозволити лише із спеціаль пасов может быть разрешена лишь из спе
но устаткованих для цього склепів (льохів циально оборудованных для этой цели скла
або сховищ), розташованих поза межами дов (погребов) нлп хранилищ, расположен
міста найменш за 400 метрів від окремих ных за чертою города на расстоянии не
житлових помешкань та шосовнт, грунто менее 400 метров от отдельных жилых по
вих і водних шляхів, найменш за 800 мет мещений п шоссейных, грунтовых и водных
рів від фабрик і заводів, а так само від путей, не юепес 800 метров от фабрик и
склепів легко - запальних роговин і най заводов, а также от складов легко воспла
менш за 1 кілометр від смути вивласнен- меняющихся веществ и не менее 1 кялопя під залізницю. Польові й иросілкові доро метрЙ от полосы отчуждения под железною
ги повинні бути найближче за 50 метрів від дорогою. Полевые и проселочные дороги
огорожі склепу.
должны быть не ближе 50 метров от ограды
склада.
18. Зазначені склепи можуть бути роз
18. Указанные склады могут быть рас
ташовані прикупі, але за обов’язкової умо положены® одном месте, -но при обязатель
ви, щоб кожний такий склеп було обве ном условии, чтобы каждый такой склад
дено за 3 метри ®|д склепу земляним валом, был обнесен на расстоянии 3 метров от
вящим за піддашок метри на \Уч. і зав склада земляным валом, возвышающимся
товшки вгорі найменш 1 метр, а загальна метра па 1 Уг над карнизами крыши и имею
кількість вогнепальних припасів в одному щим в верхней части толщину не менее 1
склені не перевищувала 8 топ.
метра, а общее количество огнестрельных
припасов в одном складе не превышало бы
8 толп.
П р и м е ч а н и е 1. В том случае,
У в а г а 1. У тім разі, коли на да
если на данном месте имеется лишь одно
ному місці е лише одно сховище, то
хранилище, то ею можно не обводить ва
йою валом можна не обводити, але
лом, но обязательно необходимо огородить
обов'язково належить огородити воло
колючей
проволокой па расстоянши не
чим дротом найближче за 40 метрів від
ближе
40
метров
от степ хранилища.
стіп сховища.
П р и м е ч а я й е 2. Предусмотренная
У в а г а 2. Передбачену в цьому
в настоящей статье норма агнеотреаьшых
арт. норму вогнепальних припасів для
припасов для отдельных складов может
окремих склепів окрадаїнвідділ може
й)ыть увеличена али уменьшена окрадав»
збільшити або зменшити за висновком

ея в кількості Ь загальною зарядкою най
більш 12 кілограмів (ЗО ф.) пороху.

комісії, зазначеної в арт. 8 цкї інструк
ції19. Порохові склепи й схавшца мають
бути зб\цоватіі з вогнетрі® алого матеріалу
(бегов, цегла, камінь) і вкриті так сало
вогнеярмвалнм матеріалом (бляхою, чере
пицею і т. івш.).
Підлога о склепі може бути дерев’яна, цег
ляна, бетонна або асфальтова, з тни, що
в останніх 3-х випадках вона обов'язково
мав бути вкрита повстю або лінолеумом,
вхідні двері мають бути оббиті зовні за
лізом; вікна повинні мати ґрати або сіт
ки, а також віконниці, оббиті зовні залі
зок або цинком, а з середини заставлятиея дерев'яними щитами, оббитими з одно
го боку но окрайкам сукном. Всі мзтальові
частини з середини склону, як. наприклад,
завіски па дверях, засуви, клямки, дверні
ручки і т. інш. повинні бути мідяні або
вкриті мідію. Для вміщення ящиків або бо
чок з порохом у склепі повинен бути, улаш
тований дерев'яний поміст або полиці з
міцних дощок, скріплених дерев’яними або
мідяними цвяхами і закріпками.
Сховища біля входів повинні мати сіни
в вогнетрнвалого матеріалу розміром 5X3
метри для схову робітного реманенту то-що.
Для забезпечення провітрювання сховища
повинні мати внутрішні гратчатг дерев’яні
двеві.
20. Ящики чи бочкн з порохом у схобищі
складається штабелями, не вище 2-х метрів,
з тим, що бочки ставиться обов'язково ставмя
на дінце. Штабелі ящиків або бочок з поро
хом мають бути завдовжки що-найбільщ, 15
метрів, а завширшки що-найбільщ 3 метри.
Поміж окремими штабелями, а так само між
штабелями й стінками сховища залишається
проходи завширшки найменш 0,75 метрів.
21. У кожному склепі біля входу повинно
мати достатню кількість валянців або гумо
вих калош, з там, щоб кожний, хто входи
тиме в середину, обов’язково взував ватянці
чи калоші, або, в лротнвнову разі, скидав з
себе своє взуття.
22. Для потреб роботи в кожному склепі й
сховшці повинно постійно матя мідяний
струмент (молоток, викрутку то-що), а та
кож -мідяні цвяхи для направи порохової
тари.
В разі потреби направити ящик чи бочку
або відкріпи їх для того, щоб дісгатн пороху,
їх палежить виносити по одному із сховища

отделом по заключению вомвосин, указав
шій в ст. 8 настоящей ниспруида.
19. Пороховые склады и хранилища дол
жны быть построены из огнестойкого маїернаха (белое, кирпич, камень), а такав и
покрыты опаестойкш материалом (железом,
черепицей в т. и.).
Пол 9 складе может быть деревянный*
кирпичный, бетонный ши асфальтовый с
тем, что в последний 3-х случаях он обавагельео должен быть покрыт войлоком иля
линолеумом, входные двери должны бытьобиггы говне железом; овса должны нметь
решетки или сетки, а также ставни, обитые
извне железом, или цинком, в изнутри за
ставляться деревянными щитами, обитыми
с одной стороны но кромкам сукном- Все ме
таллические части внутри склада, как. на
пример: петли на дверях, засовы, щеколды,
дверные ручки и т. под. должны быть из
меди или покрыты медью. Для помещения
ящиков или бочек с .порохом в складе дол
жен быть устроен деревянный помост илз
полки из креоких досок, скрепленных дере
вянными пли медными гвоздями и закрепками.
Входы в хранилища должны иметь сева
из огнестойкого материала размером 5X8
метра для хранения рабочего инвентаря
я т. п. Для обеспечения проветривания хра
нилища должны иметь внутреание решетча
тые деревянные двери.
20. Ящики или бочкн с порохом в храни
лище складываются штабелями не выше 2-2
метро®, при чем бочки.ставятся обязательно
стоймя на дно. Штабеля ящиков взн бочек
с порохом должны иметь в сипну не больше
15 метров, а <в ширину яе больше 3-ос мет
ров. Между отдельными штабелями, а также
между штабелями и стенками храяшша
остаются проходы шириною не меньше 0,76
метров.
21. В каждом евзаде возле входа должно
иметься достаточное количество валенок тіи
резиновых галош, с гем, чтобы каждый вхо
дящий в середину, обязательно одевал ва
ленки или галоши, или, в противном случае,
снимал с себя свою обувь.
22. Для пужд работы в каждом складе а
хранидяще должен постоянно вдеться мод
ный инструмент (молотов, отвертка и т. х),
а также модвые твовди для направлення по
роховой упаковки.
В случае надобности исправить яЩпк над
бочку, или открыть их для того, чтобы до
стать порох, таковые следует выносить а>

ід віддаль вайменш, 20 «років, щільно за
чиняючи за собою двері сховища.
23. У склепах і сховищах забороняється
яереховувата разом 8 ворохом, феєрверки,
даікул та всі шші предмета, вироблювані з
ударного й іншого вибухового наіцб’я, а так
само взагалі держати нафту, гас, бензин,
етер, сірники, лаки й інші леп» залааьні
рйянн та матеріали.
У зазначених закладах забороняється са
лати цигарка, запалювати або вносити во
гонь і навіть мати при собі буд-які запальні
предмети, через що такі предмети належить
обов'язково відбирати у кожного, хто вхо
пить до склену або сховища, і залишати їх
но-за сховищем.
24. У порохових склепах і сховищах мо
жна мата ляше електричне освітлення, звер
таючи особливу увагу на правильність елек
тричної проводке, що усувала-б всяку змогу
короткого замикання току та запалення про
водів.
Запобіжні електричні патрони і розпо
дільні дошки до електричної проводки в скле
пах і крамницях, Де переховується вибухове
вадіб'я, належить вміщати по-за сховищем,
щоб запобігти внблескові, що може статися
в зазначених місцях проводки за зіпсуття
лямп або за короткого замикання току. За
побіжні патрони мають бути відповідного роз
міру й устаткування для того, щоб за ко
роткого замлкання вони вмить перегорали,
виключаючи цим змогу зайнять проводах
та ізоляції.
25. Склепами Й сховищами мають завідувати спеціально настановлені для цього
особи, обізвані зі всіма правилами зцо-до по
рядку переховування пороху, які й відпові
дають за додержання цих правил та безпеч
ність склепу чи сіовища.
26. Склеив й сховтца повинні бути обгорожеш дротовими загородами й як найпильаіпіе охоронятися.
Охорону склепів і сховищ покладається на
вільно найманих сторожів з додержання*
правил охорони військових порохових льохів
(нешдпускання близько сторонніх людей,
постачання сторожах електричних лхтарів,
заборона вживати вогню, відібрання у сто
рожів запальних матеріалів і т. інш.).
*

одеону зз хранилища на расстояние се мень
ше 20 шагов, шотио закрывая за собою дверн храшивца.
23. В с»ладаа н храшишцах воспрещаете*
храпеть вместе с порохом, фейерверки, каясюла н другие предметы, выделываемые иг
ударных в оных взрывчатых веществ, аг
также вообще держать нефть, керосин,бежав, эфир, едаш, лак н др. легко вос
пламеняющиеся жидоосгн в материалы.
В указанных заэеденияк есдарещается ку
рять папиросы, зажигать али вносить огонь
н даже ямеггь орв себе какве-бы то яв были
зажигающиеся предметы, вследствие чего
такие предметы должны обязательно отби
раться у каждого входящего в склад иля
хранилище н оставляться вне хранилища.
24. 'В пороховых складах и хранилищах
разрешается иметь лишь электрическое1
освещение, при чем должно быть обра
щено соевое 'Внимание иа правильность элек
трической проводки, каковая устраняла бы
всякую возможность короткого замыкания
тока п воспламенения проводов.
Элегспринескве предохранители и распре
делительные доски к элеютрнческой проводке
в складах в магазинах, иде хранятся азрьпвчатые вещества, 'необходимо помещать вне
хранилища, чтобы взбежать еслыщкп, кото
рая может произойти в указанных местах
проводки при порче ламп или дри коротком
замыкания тока. Предохранители должны
быть соответствующего размера и устрой
ства с тем, тгобы при коротш замьгкаюяг
окн нмяг перегорали, исключая этим возмож
ность загорания проводов и изоляции.
25. Складами и хранилищами должны за
ведовать специально назначенные для это
го лица, знакомые со всеми правилами в от
ношении порядка хранения пороха, которые
и несут ответственность за соблюдение этих
правка в безопасность склада или храни
лища.
26. Склады я хранилища должны быть
огорожены проволочным заграждением т
строжайше охраняться.
Охрана складов и хранилищ возлагается
на вольнонаемных сторожей с соблюдением
правил охраны военных пороховых оскробов
(иодопусканве близко посторонних лиц, снаб
жение сторожей электрическими фонарями,
воспрещение употребления огня, отобрание у
сторожей «адиамадающахся материалов в
т. ПОД.).

&7. Особи, ©оповідальні за переховування
пороху й операції з ним, а так само склад
•охорони окладів і сховищ, мають бути обов’
язково зареєстровані ^ відоовщшу окрад•ХІВВІДДІТІ (по міліції), з тих, що особовість
кожної особи повинна перевіряти міліція ра
йон з окрвідділом ДНУ.
Якщо зазначені в цін особи не відповіда
тимуть установлении вимотай, їх вовняно
негайно усувати, з додержанням з боку най
мана Кодексу Законів про працю.

27. Ляца, отвеггствезныё за хранеяю оороха и операция с мим, а также состав охра
ны складов и хранилищ, доааиы быть обя
зательно зарегистрированы в соответствую
щем окрадяваотцеле (по милиция) с тем,
чтобы личность каждого была проверена ми
лицией совместно с окротцелом ГПУ.
Бєля упомянутое выше лица йе будут со
ответствовать установленным требованиям,
они должны быть йемедлшяо отстранены, с
соблюдением со стороны нанимателя Кодекса
Законов о трут
Г. П о р я д о к п е р е в о з к и п о р о х а .
Г. П о р я д о к п е р е в о з у п о р о х у .
28. При перевозке пороха н друга* огне
26. За перевозу пороху й інших вогнелальшгх припасів із зааізничвх станцій до стрельных припасов о железнодорожных
•склепів і навпаки, до возу має бути прикріп станций <в «склады н наоборот, к оодеоде
лений на жердці плакат з виразним написом должен быть прикреплен «на шесте шакат с
великими літерами — «Стережись — порох». отчетливой ваадаеью большими буквами:
Якщо порох перевозиться на багатьох під «Осторожно — порох*. Если порох перево
водах, то такі написи прикріпляється через зится на многих подводах, то такне надписи
•одну підводу. У цім разі підводи мають їхати прикрепляются через одну подводу.»В этом
•одна по одній на надалі найменш, 10 кро случае подходы должны ехать одна за одной
па расстоянии «не меньше 10 шагов.
лів.
Перевозить порох следует обязательно в
Перевозити порох належить обов'язково в
супроводі охорони від підприємства, що на сопровождении охраны от предприятия, ко
торое приобрело порох.
було порох.
29. Порох вз складов и хранилищ в мага
29. Порох із склепів і сховищ до крам
ниць належить 'Підвозити в плоских дерев’я зины следует подвозить в плоских деревян
них ящиках місткістю найбільш, на 16 кі ных ящиках, вместимостью не больше 16
лограмів, оббитих всередині повстю, із на- килограммов, обитых в средине войлоком, с
кришками па мідних або шкіряних завісках крышками на медных или кожаных петлях с
з такими ж застібками й зручною шкіряною такими же застежками и удобною кожаэою
ручкой.
ручкою.
П р и м е ч а н и е . Перевозить порох из
У в а г а . Перевозити порох па автомо
автомобилях или вообще на машинах о
білях або взагалі на машинах з двигу
двигателями внутреннего сгорания не разнами 'внутрішнього згорання ве дозволя
- вешается.
ється.
30. О каждом передвижении пороха в ко
30. Про кожпе пероотиия «пороку кіль
кістю, що перевищує денну норму спожи личестве, превышающем дневную ворону по
вання роздрібної крампнці (арт. 13), налз- требления розничного магазина (ст*. 13),
жить обов'язково аюоедсогляти здщовцнвй следует обязательно уведомить соответствую
окрвідділ ДПУ. Колн-ж порох пересувається щий окротдел ГПУ. Еслк-же порох передви
до іншого моста або до іншої округи, то про гается в другой город или другой округ, то
це повідомляється також і орган ДЛУ в тому <б этом уведомляется также и орган ГПУ в
проїде, купа паправзен порох.
місті, куди порох направлено.
Д. П о р я д о к п р о д а ж и о р у ж и я и
Д. П о р я д о к п р о д а ж у з б р о ї й
во гн е т р в в а л и х припасів та огнестрельпыхлрипасов, а такоблік операцій крамниць і
же учет операций магазинов я
складов.
*
склепів.
31. Продавати сбррю й вогнепальні
31. Продавать оружие з «тесгрелыше
припаси з роздрібних крамниць дозволяється припасы зз розничных магазинов разре
лише особам, не молодшим за 18 років, по шается ляль лицам не моложе 18 лет в
радеем, що його визначено в спеціальній* пошгске, определяемом особой ваструэдией
НКВД (по дотации).
*
інструкції ШСВС (по мнщії).

Предавать оружие и огнестрельные при
пасы йз оптовых складов разрешается лишь
в розничные магазины я другие оптовые
склады, которые имеют разрешение окрадминощела на торговлю, с соблюдением в
отношении отпуска пороха правил ст. 30
настоящей инструкции.
32. В каждом магазине, складе л храни
33. У кожній краятиці, склепі й сховищі
повинна бути для запису всіх операцій спе- лище должна иметься дня зашей всех опе
шядива ішіуїрова книга, скрмиена сургуче раций специальная шпуровая шита, скреп
вою печаткою підпсвідиаго окравиішідаілу. ленная сургучной печатью соответствующего
аврадмниотдела. Все оружие, порох, патро
Всю оброю, порох, патрони й інші вогне
пальні припаси, що надходять до крамниць ны ц другие огнестрельные припасы, посту
і склене,' а так само, що «впускається з пающие в магазины и склады, а также от
них, зараз же валкується до зазначеної пускаемые до дох, тотчас же записываются
кавгя з відміткою еро час і. кількість‘набу в указанную книгу с отметкой о времени и
тих обо відпущених предметі®, від кого на количестве приобретенных или отпущенных
буто або кому відпущено і <на (підставі яких предметов, от кого приобретено или кому от
пущено л на основании каких документов.
документів.
33. Ежемесячно магазины и склады обя
33. Щомісяця крамниці Й склепи 'повинні
подавати сю адювідпого окрадавинщілу й заны представлять соответствующему окрюврвщілу ДПУ докладай звіт про свої опе адмияотдолу и окрощелу ГПУ подробный от
рації з відомостями, зазначеними в поперед чет о своих операциях со сведениями, ука
занными в предыдущей статье.
ньому артикулі.

Продавати зброю й вогнепальні ори*
лася з гуртових склепів можна лише в роз
дрібній крамниці 3 інші гуртові склепи, що
гають від окрадоянвщму дозвіл на торг, в
дсцержапнюг ацо-до кдпусху пороху оравах
зрт. ЗО цієї інструкції.

Е. ( П о р я д о к я е р е і о в у в а и я я Й в і д 
пуску внбуховогоиадіб’я й дето.яарпых засобів, вживаних* для
підривних робіт.
•34. Перековувати й відпускати вибухове
•надіб’я й детонарні засоби, що їх вжива►сться дія підривних робіт, можуть лише
.державні сшеои, що їх «іднрввається з до:эволу ДНУ слеціяльно встановленим поряд
ком. Про відкриття таких склепів повідом
ляється вшоаЬаий окфадщішіддкі.
35. Зазначені склепи повинні вКшавідатя
що-до улаигптванпя і иереховувашія в тип
вибухового надіб’я й деотаараяі засобів
правилам, установленим для цього як цією
інструкцією, так-а гоструицями військового
урядеадтва.
36. Випускати вибухово яащбя й депо*
’иарпі засоби зазначені склепи можуть лише
установам і підприємствам за списком, що
його складає ВРНГ в затведзвує ДПУ. Уста
нови й підприємства, що не ввійшли до списв)\ а так само окіоемі особи можуть на-бувати вибухове иадіб'я і детонарні засоби
лише з спеціального що-раз дозволу оврвціілу ДЛУ, шгдаевото з окрадміявшьіом.

Б. П о р я д о к х р а п е н и я и о т п у с к а
взрывчатых веществ и детони
рующих средств, употребляе
мых для подрывных работ34. Хранить и отпускать взрывчатые ве
щества и детонирующие средства, •употреб
ляемые -для подрывных работ, могут лишь
государственные оклады, которые открыва
ются с разрешения ГПУ особо установленным
порадком. Об открытии таких складов ‘уве
домляется соответствующий окрадмшкщел.
36.
Указанные склады в. оггиошовхк
устройства их, храпения в нгох взрывчатых
веществ н детонирующих средств, должны
отвечать правилам, установледоьы для
этого, как настоящей инструкцией, так и нтсгрукциями (военного ведомства.
36. Огаускать взрывчатые’ .вещества к
детонирующие средства указанные- -склады
могут лишь учреждениям и предприятиям,
согласно войску, который соетазвдветея ВСЕХ
и утверждается ГПУ. Учреждения в дредпривтая, йе вошедппю в список, а также от
дел ьяью лица могут приобретать взрывча
тые вещества и дстопируэощпв средства
лишь с особого каждый раз разрешения
окроодола ГПУ, согладвашюго с окрафвВЦ;
отделом.

37. Облік набутого склепами й відпуще
37. Учет приобретенных н отпущенных
ного вибухового надіб’я і детонарннх засобів складами взрывчатых веществ н детонирую
провадяться породам, передбаченим арт. щих средств производится в порядке, преду
арт. 31 — 33 цієї інструкції, з тим, що смотренном ст. ст. 31—33 настоящей ин
кожна операція що до вивозу, зі склепу Й струкция, при чек каядтая операция по вы
довозу надіоя і детошрігах засобів мас про возу та склада и подеоэу взрывчатых ве
ществ и детонирующих средств должна про
вадитись з відому оюрвиділу ДПУ.
изводиться о ведома окроггдела ГНУ.
Ж. П о р я д о к т о р г о в л и ф е й е р в е р 
Ж. П о р я д о к т о р г у ф е є р в е р к а м и
Й іншими піротехнічними виро ками я другими пиротеххгячес
к и х и и з д е л и я м в.
бами.
38. Продажу фейерверков и других пиро
38. Продаж феєрверків і інших піротех
нічних виробів, що по містять у собі вибу технических изделий, не содержащих в себе
хового яадіб’я і дають так званий «холод взрывчатых веществ о дающих, так назы
ний вогонь», можна провадити вільно з уся ваемый '«холодный огонь», разрешается сво
кого род?у крамниць, за вшитим тик, що бодно .производить т всякого рода магази
торгують вибуховим яадіб’ям та горючими нов, за исключением проиэводвдих торговлю
матеріалами. Зазначені феєрверки повинно взрывчатыми веществами и горючими мате
переховувати в метальових ящиках, кількі риалами. Указанные фейерверки должпы,
храниться в металлических ящиках, в коли
стю найбільше 16 кгр. (1 пуд).
честве не больше 16 кгр. (1 пуд).
39. Продаж •шротохиічтгих -виробів, що мі 39. Продажа пиротехнических изделий, со
стять у собі вибухове надіб’я, дозволяється держащих в себе (взрывчатые вещества, раз
лише із спеціальних піротехнічних крам решается лишь из специальных пиротехни
ниць, що їх відкривається порядком і з до ческих магазинов, открываемых в породе и
держаннях усіх нравна, встановлених цією с соблюдением всех правил, установленных
інструкцією для крамниць мисливської зброї настоящей инструкцией для магазинов охот
ничьего оружия и огнестрельных припасов.
й вогнепальних припасів.
/
Зазначені крамниці можуть провадити гур- - Указанные магазины могут производить
товий продаж піротехнічній виробів лише оптовую продажу пиротехнических изделий
порядком, передбаченим арт. 31 цієї інструк лишь в породе, предусмотренном от. 31 на
ції для гуртового торгу мисливською зброєю стоящей инструкции для оптовой торговли
й вогнепальними припасами! В роздріб же охотничьим оружием н огнострмшымв при
зазначені вироби можна продавати вільно пасами. В розшщу-же упомянутые изделия
всім громадянам, за винятком малолітніх, але разрешается продавать свободно всем граж
обов'язково попереджуючи покупця про сту данам. за исключением малолетних, ію с обя
пінь небезпека! виробу та навчаючи, як пово зательным предупреждением покупателя о
степени опасности изделия и наставленном
дитись з ним.
о способе обращения с. ним.
3. О т в е т с т в е н н о с т ь .
3. В і д п о в і д а л ь н і с т ь .
40.
Осіб, що припустять або вчинять зла 40. Лица, допустившие или совершившие
манім правил, встановлених в цій інструк нарушения правил, «установленных настоя
ції, притягається до відповідальности в ад щей инструкцией, привлекаются в ответ
міністративному порядкові за ст. «в» арт. 72 ственности в административном порядке по
Адміністративного Кодексу УОРР, якщо ці п. «®» ст. 72 Административного Кодекса
злазгання не мали ознак кримінального зло УССР, если эти нарушения не носили при
чину, або не мали наслідків, що тягігуть від знаков уголовного преступления или неимели последствий, влекущих за собою от
повідальність в кримінальному городові.
ветственность ъ уголовном городе.
Леца-же, производящие продажу оружия
Осіб же, що провадитимуть продаж зброї
або эогпелалыгах припасів військових зраз или огнострелшш «ряпасов военных образ
ків, не дозволенні до продажу, притягається цов, не разрешенных к продаже, цривлека-

до відповідальносте в врииі пальному поряд
кові за арт. 196 Кримінального 'Кодексу
УШ>.
41.
За таз випадків, коли буде виявлено
провадження торгу зброєю або вибуховш на^іош без відповідного на те дозволу, адмі
ністративні органи обов’язаііі, крім праггягнення осіб, що провадять такий торг, до
встановленої відповідальносте (аірт. 40), та
кож вжити заходів до негайного закрита са
мого торгу.

ются к ответственности в уголовном по
рядке по ст. 196 Уголовного Кодекса УССР.
к

41. В тех случаях, когда будет”обнару
жено производство торговий оружием иди
взрывчатыми веществами без соответствую
щего на то разрешения, административные
органы обязаны, кроме прнвлечсвия лиц,
производящих такую торговою, к установ
ленной ответственности (ст. 40), также при
нять меры к 'немедленному (прекращению са
мой торговля.

И. Н а д з о р з а т о р г о в л е й о р у ж ’ я е и
я взрывчатыми веществами.
42. Надзор за соблюденном всех правил о
порядке открытия я производства торговли
оружием и взрывчатыми веществами*, хра
нения л перевозки взрывчатых веществ,
устройства хранилищ и складов и т. иод.
осуществляют в пределах своей камяетепцнв адмшющелы, ГПУ, милиция и органы
пожарной охраны.
43. Кроме надоора, указанного в преды
43. Крім нагляду, зазначеного в передущому артикулі, що провадиться порядком по дущей ст., проводящегося в порядке еже
всякденної роботи, окрадмінвідділн органі дневной работы, окраідміянтцельї организуют
зують періодичні (найменш 3-4 рази на рік; периодические (ее меньше 3—4 раз ® год)
технічні огляди зазначених склепів ч крам технические обследования упомянутых скла
ниць. Для провадження таких оглядів утво дов и магазинов. Для проведення таких об
рюється комісію з представників окрадмін- следований создается комиссия та предста
відділу, окрвідділу ДНУ, військового урядяиц- вителей окрадмнлоедела, окротдеиа ШУ,
тва, відділу місцевої промисловосте й -по военного ведомства, отпела местной промьнялешости и пожарной охраяы.
жежної охорони.
44. Про наслідки обслідування комісії, за44. О результатах обследования, упомяну
.вначені в передутому артикул, складають
тые в предыдущей статье, комиссии состав
акти і надсилають їх до відповідних огсрад- ляют акты и препровождают их соответ
•гіввіддшв для вжиття тех чи інших заходів, ствующим окрада ил отделай, для оривятия
залежно вц даних огляду. Про час огляду тех или других мер, в зависимости от даята вишеві за огляду хиби заноситься ных обследования. 0 времени обследования
ярім того до спеціальної шнурової кввга, що в о дефектах, обнаруженных при обследо
має бута в кожній крамниці. Зазначені шити вании заносится кроме того в сшщнальпую
мають бути скріплені сургучовою печаткою шнуровую книгу, которая должна гається в
окраомінвідділу.
каждом магазине. Упомянутые шгигв долж
ны быть скреплены сургучной печатью оврадмигаотдела.
І- Н а г л я д з а т о р г о м з б р о є ю й в и 
буховим надіб’ям.
42. Нагляд за додержанням всіх правил що
до порядну відкриття и.провадження торгу
зброєю й вибуховним вадіб'ян, переховуван
ня й перевозу вибухового надіб’я, вланггувавня сховищ і склепів то-що здійснюють у
межах своєї компетенції адмінвідділн, ДПУ,
міліція і органи пожежної охороно.

Харків, в березня "1028 р.

Народній Комісар Внутрішнії Справ і
Голова Державного Політичного Управління
УСРР Баяицьюсй.

Харьков, в марта 1928 г.

Народный Комиссар Внутренних Дел и
Председатель Государственного
(Политического Управления
УООР Балицким.

54. Інструкція про порядок викриття закла*
дів для заллатного грання.

54. Инструкция о порядке открытия заведений
дя* платно* игры.

(Видана на застосування розділу 3-го {Издана в применение главы 3-й раз
поділу XI Адміністративного Кодексу дела XI Административного Кодекса
УССР).
УСРР).
В отмену своей инструкции от 27 мая
Касуючи свою інструкцію з 27 травня
1927 року «Про застосування постанови 1927 года <0 применении постановлений
ВУЦВКз РНК з 23 квітня 1926 р. «Про по ВУЦИК’а н СИК от 23 апреля 1926 г.
рядок, як дозволяти відкривати заклади для <0 порядке выдачи разрешений на открытие
платної грп» і на підставі розділу 3-го заведений для платной игры» и па основании
(«Гра») поділу XI Адміністративного Кодек главы 3 («Игра») раздела XI Администра
су УСРР, Народній Комісаріат Внутрішніх тивного Кодекса УССР, Народаый Комисса
Справ .УСРР встановлює такий порядок ви риат Внутренних1 Дел УООР устанавливает
дачі дозволів на* відкриття закладів для за- такой порядок выдачи разрешений па от
крытие заведеїшй для платной игры.
платного грання.
А. П о р я д о к , я к в и д а в а т и а о з в о лАиП о р я д о к в ы д а ч и р а з р е ш е н и й
на открытие.заведений для
на відкриття закладів для заплатной игры в пеазартные
платного грання в негазаригры.
йову гру.
1. Заведения для платной игры -в не1. Заклади для заплатного гранпя в негазардову гру, як-от: біліярди, кеглі то-що, азартные игры, как-то: биллиард,, кегли
можна відкривати по одержанні відповідно и т. д: можно открывать после -получения сого дозволу від округового адміністративного огвстствушіего разрешения от окружного
административного отдела. _
відділу.
У в а г а 1. Заяви про видачу дозволу
П р и м е ч а н и е 1. Заявления о выдаче
відкривати заклади для платного грання
разрешений на открытие заведений для
в иегазардову гру оплачується звичайною
платной игры в кеазаргные игры оплачи
гербовою оплатою 2-го розряду в розмірі
ваются простым гербовым сбором 2-го раз
1 карб, на підставі § 1 табелі, доданої
ряда в размере 1 руб. на основании § 1 та*
до статуту про державну гербову оплату,
бели, приложенной к уставу о государ
та в .розмірі 1 крб. за відповідь, на під
ственном гербовом сборе, и в размере
ставі § 2 зазначеної табелі. У
1 руб. на ответ, па основании § 2 ука
занной табели.
• П р и м е ч а н и е 2. Разрешение па от
У в а г а 2. Дозвіл на відкриття перенос
крытие
переносной игры на базарах в го
ної гри «а базарах у (містах можуть ви
родах могут выдаваться окрадмннотделами
давати окрадмінвідділп тільки за винят
кових випадків інвалідам, погодивши цю
только в исключительных случаях инвали
справу кожного окремого випадку з місце
дам яо согласовании этого вопроса в каждом
вими органами Наркомсоцзабезу та з від
отдельном случае с местными органами
повідний]! (відділами місцевого (кому
Наркомсообеса и с соответствующими от
нального) господарства, якщо на це нема
делами местного (коммунального) хозяй
заборони міськради.
ства, если на то яет запрещения горсовета.
П р и м е ч а н и е 3. Устройство стрель
У в а г а 3. Влаттуваяня стрілянини в
тирах, стрільницях і стендах, з навчаль
бы в тирах, стрельбищах и стойлах с
ною тренировочною і призовою метою, за
учебной, тренировочною и призовою целью,
програмою (і правилами, встановленими
по программе и правилам, установленным
Всеукраїнським Стрілецьким Комітетом
Всеукрагтсш* Стрелецким Комитетам при
при Вищій Рада Фізичної (Культури під на
Высшем Совете Физической Культуры под
глядом спеціального інструктора, призна
надзором специального инструктора, назна
ченого від Стрілецького Комітету при овченного Стрелецким Комитетом при окруж
ругових радах фізичної культури, затвер
ных советах физической культуры, ут
джують округові ради фізичної культури,
верждают окружные советы физической
з наступили повідомленням акрадогінвідкультуры, с последующим уведомлмпгем
' ділу.
окрадминотдела.

2. Установи, професійні спілки, коопера
тивні, громадські й приватні організації та
приватні особи, що бажають відкрити за
клади для сплатного грання в иегазардову гру, щоб одержати иа це дозвола, пода
ють про це відповідні заяви до округового
'адміністративного відділу у місці відкриття
закладів.
У в а г а 1. Кати відкриття такого за
кладу має бути т теремі району, заяву
подається до * райадм шмілнідді дку, а цей з
висновком райвиконкому, надсилає її до
окрадміивілді.іу иа розгляд.
У в а г а 2. Заклади для зашатпого
грання в негазардову гру без мети одер
жання зиску, що аташтовують політосвітні їй профспілкові організації для своїх
членів, відкривається без дозволу окреджінвідділу, проте з наступним повідом
ленням його.
3. В заяві, подаваиій до округового адмі
ністративного відділу про відкриття закла
дів для сплатного грання в негазардову
гру, швянно бути зазначено:
а) прізвище, ім'я й по батькові осіб, пю
відповідають за додержання в цих закладах
всіх встановленпх правил (коли ці заклади
відкривають установи чи організації), або
прізвище, ім’я й по батькові приватних осіб,
що бажають відкриту такі заклади;
б) на який час відкривається такий за
клад;
в) місце, де є заклад;
г) порядок допуску громадян до цих за
клади, зазначивши, з якої й до якої годи
ни заклад відкрито;
д) правила гранпя.
4. Одержавши заяву про відкриття закла
ду для затратного грання в негазардову гру,
«трутовий адшлсд^ативнвй едщіл обов’язаннй в місячний реченець з дня одержання
ваяви дати идоадь, тоб-то видати дозвола
на відкриття зазначеного закладу або відмо
вити в цьому.
5. Дозвіл на вщрвтгя закладу для за
тратного грання в негазардову гру видаєть
ся лише:
а) по погодженні з місцевими органами
Наркомосвіти та з іншими заінтересованими
радянськими органами в залежності від ха
рактеру гри у відкриваному закладі;

2. Учреждения, профессиональные союзы,
кооперативные, общественные я частные ор
ганизации и частные лнца, желающие от
крыть заведения для платной игры в пеазартпые игры, для получения на это разрешения,
подают об этом соответствующие заявления
в окружпой административный отдел по ме
сту открытая заведений.
П р и м е ч а н и е 1. Если открытие та
кого заведения должно быть на территории
района, заявление подается в рай админопглепелеико, которое с заключением рай
исполкома отсылает его в окрадминотдед
на рассмотрение.
П р и м е ч а н и е 2. Заведения для
платной игры в неазартные игры без це
ли извлечения прибыли, устраиваемые пол нтпрос ветл тельными н профсоюзными ор
ганизациями для своих членов, открывают
ся без разрешения окрадманогдела, по с по
следующим уведомлением последнего.
3. В заявлении, подаваемом в окружной
административный отдел об открытии заве
дений для платной игры в неазартные игры,
должно быть означено:.
а) фамилия, имя и отчество лиц, отвеча
ющих за исполнение в этих заведениях всех
установленных правил (если такие заведення
открываются учреждениями или организация
ми), или фамилия, имя и отчество частных
лиц, желающих открыть таковое заведение;
б) на какое время открывается таковое
заведение;
в) место нахождения заведения;
г) порядок допущения граждан в такие
заведения, с обозначением, с которого и по
которое время заведение открыто;
д) правила игры;
4. Получив заявление об открытии заведе
ния для платной игры в неазартные игры,
окружпой административный отдел обязан в
месячный срок со дня получения заявления
дать ответ, т. е. выдать разрешение на откры
тие указанного заведения или отказать в
этом.
5. Разрешение иа открытие заведения для
платной игры в неазартные игры выдается
лишь:
а) после согласования с местными органами
Наркомлроса и другими заинтересованными
советскими органами, в зависимости огг ха
рактера игры в открываемом заведеаии;
ЗЛ

6)
по визнанні окремими актами належ б) после признання отдельными актами доних органів, що приміщення під грання в лежащих органов, что помещение для игры
погляду саштарпо-гігіенічеого й ложежиого вполне соответствует означенной цели в са
цілком виповідає зазначеній меті, з тим що нитарно-гигиеническом и пожарном отноше
копії цих актів, що їх склали зазначені ниях. ори этом копии этих актов, состав
органи, подається до окрааміввдаілу.
ленных означенными органами, оодаются в
окрадмвнотдел.
6. В дозволі від охрадмінвідділу треба
6. Б разрешении окрадминотдела надлежит
точно зазначити, яку саме гру дозволяється точно указать, какие именно игры разре
(відкрити а на якій реечнець дозвал даоеий. шаются открыть и ва какой срок разрешение
Дозвола на відкриття заплатного грання в действительно.
яепазардову гру можна видавати щ рече
'Разрешение на открытие платной игры в
нець, найбільше один рік. Воли мине до кеазартиыс игры может быть выдано па срок
звільний реченець, то дозвола можна подо не больше одного года. Если окончится срок,
вжити або відновити лише на окреме про на который выдано разрешение, то разреше
хання устаиовв або особи,* що їй видано до* ние может быть продлено или возобновлено
звола.
) только но особой просьбе учреждения ни
лица, получившего разрешение.
7. В выдаче разрешения на открытие за
7. У видачі дозволу па -відкриття зак
ладу для заплатного грання в негазардову ведения для платной игры в неазартвые иг
г; у можна відмовити за таких випадків:
ры может быть отказано в следующих слу
чаях:
а) коли осіб, що подають прохання про
а) если лица, возбуждающие ходатайство
відкриття закладів для заплатного грання в об открытии заведений для платной игры а
негазардову гру, «избавлено судом прав неазартные игры, лишены судом прав зани
займатися промислом, або -влаштовувати та маться промыслом или устраивать и содер
держати промислові й торгові підприємства, жат], промышленные и торговые предприятия,
па час позбавлення цих прав;
на время лишения этих прав;
б) коли приміщення, де має відкритися
б) если помещение, ще предполагается от
заклад, небезпечне з пожежного боку, або крыть заведение, опасно в пожарном отноше
своїми санітарно-гігієнічними властивостям* нии, или через свой саплтарио-гигвевине відповідає масовому відвідуванню його, чёские условия не соответствует для мас
або може стати розсадником інфекційних сового посещения его, или может стать расхвороб.
сад пиком инфекционных болезней.
8. Коли відмсвлево видати дозвола на
8. В случае отказа в выдаче разрешения
відкриття закладу для заплатного гравия ъ па открытие заведення для платной игры в
негазардову гру, то округовнЙ адміністра неазартные игры, окружной административ
тивний відділ обов’язашій зазначити мотиви ный отдел обязан указать мотивы отказа в
відмови в книзі, нарочито заведеній для реє книге, спецкялыю заселенной для реги
страції дозволів.
страции разрешений.
9. Відмову видати дозволу на викриття
9. бтказ в выдаче разрешения ва откры
закладів для заплатного граппя в негазар тие заведений для платной игры в неазартдову гру можна оскаржити протягом одного ные игры может быть обжаловав ва протя
місяця, згідно з поділом XV Адміністратив жении одного месяца согласно раздела XV
ного Кодексу УОРР, з тим, що цю скарг) Административного Кодекса УССР, при чем
подається через окрутовпй адміністративний жалоба подается через окружной администра
відділ.
тивный отдел.
Б. П о р я д о к , я к г р а т и в н е г а 
Б. П о р я д о к и г р ы в н е а з а р т в ы е
зардову гру.
игры.
10. Гру дозволяється лише ту, що й
10. Игры разрешаются лишь те, которые
точно зазначено в виданому доволі окрад- точно обозначены в разрешения, выданном
міивщілу.
окраДмннотделом.

Влаштування або допущення в таких
закладах газардової гри забороняється.
11.
Таксу (тату) за участь з негазардояй грі вироблюють власники цих закла
дів і затверджує окрадміивідділ.
» 12. Плату за участь в грі беруть з від
відувачів особи, що відають грою, лише *
розмірах, <цо затвердев окрадмшвідаіл.
13. Грати на гроші завідувачам між со
бою в закладах для зашатного грання в
негазардову тру забороняється.
14. Правила ногазартової гри з точним
зазначення* в них розміру шага за гру
(такса) і заборона грати на гроші тговпені бути доведені до відома всіх відвідувачів
закладів через об'яви про це на видноті в
приміщенні закладу.
У в а г а . Зазначені правила затвер
джують округові адміністративні відділи.
15. Всі заклади хія зашатиого грання
в негазардооу гру обов'язані провадити пра
вильну іприбутково-вкдаткову звітність.

Устройство или допущенне в таких заве
деннях азартных игр воспрещается.
11. Такса (плата) за участие в неазартных
играх разрабатывается владельцами таковых
заведений и утверждается окрадмннотделом.
12. Плата за участие в играх взыскивается
с посетителей лицами, ведающими игрою,
только в размерах, утвержденных окрадмииоттлом.
13. Игра па деньги посетителей между со
бою в заведениях для платной игры в пеазаргные игры воспрещается.
14. Правила неазартпой игры с точным
обозначением в них размера платы за таковую
(такса) н запрещение игры в деньги должны
быть доведены до сведения всех посетителей
заведений путем об'явлення об этом на вид
ном месте в помещении заведения.
П р и м е ч а н и е . Указанные правила
утверждаются окружными административ
ными отделами.
15. Все заведения для платной игры в не*
азартные игры обязаны вести правильную
приходо-расходную отчетность.

В. О н а б л ю д е н и и з а д е я т е л ь 
ностью заведений для платной
игры в неазартные игры.
^
16. Должностные лица, командируемые для
16. Урядові особи, відраджувані нагляда
ти діяльність закладів в частині, що сто наблюдения за деятельностью заведений в ча
сується їхніх урядіащгва мають право від сти, касающейся их ведомств, имеют право
відувати всі приміщення, що займаються навещать все помещения, занимаемые этим
цим закладом, повсякчас і вимагати від осіб, заведением, во всякое время и требовать от
що завідують закладами, потрібні відомості. лиц заеедывающих заведениями, необходи
мые сведения.
17. Должностные лица (НКВД, ППУ, НКФ)
17. Урядові особи ' (НЮВС, ДО-У, НКФ)
нмеюг
право требовать от лиц, заводывамають право вимагати від осіб, що завіду
ють закладами, прибутково-видаткову звіт ющлх заведениями, приходо-расходную от
четность для просмотра.
ність для огледу.
18. В случае обнаружения азартной игры,
18. В разі виявлення газзрдової гри або
гри па гроші в закладах для петардової или игры в -деньги р заведениях для пеазарт*
гри (біліярд, кеглі), або інших зламань ной игры (биллиард, кегли), или других пацієї інструкції, власників або завідателів рушений этой инструкция, владельцы или зацих закладів та службовців цих закладів, ведывающие этими заведениями и служащие
що фактично вчинили це зламання, а так этих заведений, фактически сделавшие эю на
само б окремих відвідувачів,, що свідомо рушение, а также и отдельные посетители,
брала участь в зазпачотщ зламаниях, щш- сознательно участвовавшие в указанных патягається до вдаовіїальноети адміністратив гушсииях, привлекаются к ответственяостн в
ним порядком на підставі виданих що до административном порядке на основании вы*
цього обов'язкових постанов.
даваемых по этому вопросу обязательных по
становлений.
В. Про н а г л я д з а д і я л ь н і с т ю з а 
кладів для за платного гравия в
негазардову гру.

*

19. Виявивши газардову іру в закладах
для етегазардової гри, представники міліції,
а так само ДНУ обов'язапі, згрпшінивши цю
гру негайно, вилучити наявні приладдя до
грої (гроші, що були на столі, карти, ру
летки й ніші приладдя до гри), склавши
про це протокола і надсилають його до <жр*
адмінвідділу, або райвиконкому, за належ*
ністю, >для притягнення праволомців до
відповідальносте.
20. Окрадмінвибли закривають місця і
заклади для пегазардової. гри, що відкриті
без ©алежпого дозволу, передбаченого цією
інструкцією, притягаючи лраволомців до
відповідальносте.
21. ‘Правила цієї інструкції поширюється
також і на заклади для затратного грапня
в кегазарідову гру* що їх відкрігвається при
вже чиїппіх підприємствах (кафе, ресто
рани то-що), а так само й ті, що їх відкри
вають громадські організації (товариства,
клуби то-що), в статутах яких передбачево
право відкривати такі заклади.
Харків. 19 квітня 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УСРР Слинько.
55.

19. 'При обнаружении азартной игры в за
ведениях для иеазартной игры, представители милиции, а также Г5ЇУ обязаны немедлен
но по приостановлении этой игры нз’ять
наличные принадлежности віри (деньги, быв*
шпе на столе, карты, -рулетки н другие «при
надлежности для игры), составив об этом
протокол, который направляется в окраамкногдел или райисполком, по црииаддежноегмг
для -привлечения правонарушителей к ответ
ственности.
20. Оярздмннощелы закрывают места и
заведения для неазаргных игр, открытые безнадлежащего разрешения, предусмотренного
этою инструкцией, с привлечением правона
рушителей к ответсгвенпоств.
•21. Правила этой инструкции распростра
няются также н на заведения для платной
игры в пеазаргкые игры, которые открыва
ются при существующих уже предприятиях
(кафе, рестораны и т. п.), а равно те, кото
рые открываются общественными брганнзациями (товариществами, клубами и т. д.),
в уставах которых предусмотрено право от
крытия таковых заведений.
Харків. 19 апреля 1928 г.

Зам, Народного Комиссара Внутренних
Дел У СОР Слинько.

Про права та обов'язки домоуправлінь 55. Об обязатостях и правах домоугравленик
к домовладельцев.
та домоволодільців.

С целью урегулирования деятельности до
Щоб урегулювати діяльність домоуправ
лінь та домоволодільців. Народній Комісаріат моуправлений и домовладельцев, Народный
Внутрішніх Справ УСРР п о с т а н о в и в :
Комиссариат -Внутренних Дел УССР п о с т а 
новил:
і.
Відповідальність за виконання обов'яз 1. Ответственность за исполнение обязан
ків домоуправлінь та домоволодільців покла ностей домоуправлений и домовладельцев
дається:
лежит:
1) в домовладениях, находящихся в непо
1) в домоволодіннях, що е в безпосе
редньому віданні державних установ і під средственном ведении государственных уч*
приємств на осіб, що їх настановляло на рездвний и предприятий, ва лицах, назна
завілателів зазначених домоволодінь, а за ченных завершающими означенных домовла
відсутности їх — на осіб, що стоять па дений. а за отсутствием их, на липах воз
чолі даної установи* чи підприємства;
главляющих данное учреждение или предпри
ятие;
2) в домовладениях, нахооящихся в веде
2) в домоволодіннях, що є у віданні про
фесійних, кооперативних чи інших органі нии профессиональна кооперативных или
зацій,—яа осіб, що «входять до складу їх •других организаций,—на-лицах, входящих *
виконавчих органів, чи на осіб, що їх ви состав их исполнительных органов, или на
конавчі органи пастановнлн завідувати до лицах, назначенных исполнительными орга
нами для заэедывашея домовладепвями.
моволодіннями;

3) в домовладениях, находящихся в аренде
3) в домоволодіннях, що є в оренді у при
ватних осіб,—на орендарів;
у частных лнц,—на арендаторах;
4) в национализированных домах, пе
4) в націоналізованих будинках, що їх
не здано в оренду, а так само в тих, що не сданных в аренду, а также в тех, которые
є в господарському управлінні органів ко- не находятся в хозяйственном управлении
мупального господарства, й що їх не зак органов комунального хозяйства* и которые
ріплено встановленим порядком за держав не закреплены установленным парадкой за
ними установами й підприємствами, або за государственными учреждениями и предпри
партійними, професійними чи кооператив ятиями, или за партийными, профессиональ
ними й іншими громадськими організаціями, ными или кооперативными и другими омце—на домову господарську комісію; або ствеШЕЫМя организациями.—на -домовой хо
уповноваженого;
зяйственной комиссии или на уполномоченпом.
5> з мебляровашшх комнатах н отелях—
5) в мебльованих кімпатах і готелях —
па власників їх чи на осіб, що їх відповідні на собственниках их или на лицах, назна
органи, які безпосередньо експлоатують ці ченных заведывающкош соответствующими
мебльовані кімнати з готелі, настанови ля па органами, которые непосредственно эксплоаткруют эти меблированные /комнаты и
завідателів;
отели;
6) в частпых домовладениях—на домовла
6) в приватних домоволодіннях — на
дельцах.
домово'лодільців.
2. К обязанностям, возложенным на домо
2. До обов'язків, що покладені на домоуправления л домовладельцев, относится: *
упранлііпія та домоволодільнів, належить:
А. іВ о б л а с т и в о е н н о й .
А. В ц а р и н і в і й с ь к о в і й .
1) Повідомляти військово-обов'язапнм про 1) Сообщать воешго-обязанным об об'явоголошені накази військового урядннцтва ленвых приказах военного ведомства идя об
отданных ем распоряжениях;
або про надані ним розпорядження;
2) проверять учство-воанскве документы
2У перевіряти обліково • військові доку
при
прописке допризывников л военно-обяменти за приписки допризпвпиків і військо
загггшх
и проверять состояние их иа
во-обов'яэаинх та перевіряти перебування
учете;
їх на обліку;
3) сообщать органам местного военного
3) повідомляти органам місцевого війсь
кового управління про військовозобов'яза управления о воепно-обязанвых, отсутству
ющих более чем два месяца;
них, що відсутні понад два місяці;
4) наблюдать за своевременною явкою в
4) наглядати за вчасною явкою до оргаеів місцевого військового управління дри- органы местного военного управления при
знвпнх військово-обов'язаяих та допризив- зываемых военно-обязанных в допризывни
ков;
ннків;
6) проверять но окончании призыва доку5) перевіряти по закінченні призову до
кументи громадян, що перебувають в до менты граждан, проживающих <в домовладе
моволодінні, і повідомляти про тих, що ухи нии, н сообщать органам местного военного
лилися. органам місцевого військового управ управления яли милиции о тех, которые
4
уклонились;
ління чи міліції;
6) повідомляти володільцям коией, що
6) сообщать владельцам лошадей, находя
стоять в стайнях даного домоволодіння, н{о щихся в конюшнях данного домовладения, о
розпорядження військового урядннцтва, що распоряжениях военного ведомства, относя
до них стосуються, в справі огляду і пе
щихся к ним, но вопросу, об осмотре и пере
репису коней, возів та упряжи;
писке «чрадвй, возов н упряжи;
7) перевіряти наявність облікових кни
7) проверять наличие учетных книжек на
жок на коней;
лошадей;
8) наблюдать за выводом на осмотр лоша
8) наглядати за виводом на огляд ко
кай, що їх треба за переобліку виводити, та дей, подлежащих таковому при переучете, я
за виконанням правил біжучого їх обліку, а
за исполненном правил текущего учета их.

так само повідомляти органам місцевого а также сообщать органам местного военного
військового управління про вибулих заре управления о выбывших зарегистрированных
єстрованих коней;
лошадях;
9)
(Перевіряти документи володільців ко 9) проверять документы владельцев лоша
ней, возів та упряжи до постачання їх дей, возов и упряжи относительно поставки
війську та повідомляти органам місцевого их войску в сообщать органам местного во
військового управління чн міліції про тих енного управлення или милиция 'о тех вла
володільців коней, возів, та упряжи, що дельцах лошадей, возов и упряжи, которые
ухиляються від постачанпя їх військовому уклоняются от поставки их военному ведом
урядннцтву.
ству.
Б. В ц а р и н і д о п о м о г и і н ш и м
Б. В о б л а с т и п о м о щ и д р у г и м
урядовим органам за випадків,
правительственным органам в
що передбачені спеціальними
случаях, предусмотренных спе
законами.
циальными законами.
1) Присутствовать при обыске в данном
1) Бути присутнім за провадження тру
су в даному домоволодінні, за опису й оцін домовладении, прв описи и оценке имуще
ки майна, за огляду помешкань і сховищ, ства, ори осмотре помещений и,хранилищ,
за відкриття помешкаиь і сховищ, за ареш при открытия помещений и хранилищ, три
ту майна;
аресте имущества;
2) вручать повестки, уведомления или по
2) вручити повістки, повідомлення або
постанови адміністративних і судово-слід становления административных и Ьудебночих оргапів і органів ДПУ, нотаріальних следсгвепных органов ГПУ, нотариальных
контор, якщо урядова особа, що вручає по контор, если должностное лицо, вручающее
вістку, повідомлення чн постанову не заста повестку, уведомление ши поставовленее,
не застанет адосата дома;
не адресата вдома;
3) вручать временно отсутствующим пла
3) вручатн тимчасово відсутнім плагіям
податків прпнлті від фінансових органів тельщикам налогов пронятые от финансовых
об’яви, повідомлення, повістки, податкові органов об'явлення, уведомления, повестки,
листи і т. інш., що стосуються до подат налоговые листы и т. п., относящиеся к на
ків;
логам;
4) уведомлять органы санитарного надзора
4) повідомляти органам санітарного на
о
заражай
болезнях;
гляду про заразні хвороби;
о) содействовать вызову скорой помощи
5) сприяти викликові швидкої допомоги
за несподіваних захворувань та нещасних при неожиданных заболеваниях и несчаст
ных случаях;
випадків;
6) сообщать врачам скорой помощи о тяж6) повідомляти лікарям швидкої допомо
ги про тяжкі захворуваїшя тих мешканців, іж заболеваниях тех жильцов, которые йе
имеют кого послать за врачом;
що не мають кого шслатп до лікаря;
7) брати на облік об’єкти рентового об
7) брать на учет ооекты рентного обложе
кладання, заповнюючи картки з описом ния, заполняя карточки с описью владения и
володіння та домобудівель що-до житлових домостроения в отношении жилых помеще
помешкапь за даними самого домоуправлін ний по данным самого домоуправления, а в
ня, а що-до нежитлощіх •— за відомостями, отношений нежилых—по сведениям, дава
що їх дають наймачі цих помешкань;
емым нанимателями этих помещений;
8) составлять я подавать финансовому ин
8) складати й подавати фінансовому ін
спектору в одном экземпляре оттеки:
спекторові в одному примірнику сппскп:
а) находящихся в доме контор, арендато
а) контор, орендарів, правлінь торго
вельних, промислових і інших підприємств, ров. правлений торговых, промышленных и
других предприятий, товариществ;
товариств, що є в будинку;
б) живущих в доме кустарей, лиц свобод
б) кустарів, осіб вільної професії, служ
бовців культу, крамарів і інших осіб, що ной профессий, служителей культа, торгов
живуть на нетрудові прибутки та безробіт цев и других лиц, живущих на нетрудовые
них,"що не є на обліку біржі праці, які меш доходы, и безработных, не находящихся па
кають у будинку, згідно документальних да- учете биржи труда, согласно -документальных

данных, даваемых означенными категориями
граждан, о «роде их запятой, профессии и оо
источниках их существования;
в) живущих в домовладении рабочих, слу
жащих, студеютбв, получающих стипендию,
безработных, получающих пособие, лиц, на
ходящихся на социальном обеспечсши, иль
на социальном страхования и других катего
рий трудящихся, на основании расчетных
книжек, или удостоверений, представляемых
ими;
9) сообщать финансовым органам о всех
лицах, занимающихся в границах домовла
дений промыслами, о торговых, промыш
ленных л транспортных предприятиях и
складах, имеющихся в границах домовла
дения, в срок и й порядке, устанавливаемом
обязательными постановлениями окрпсполкома;
10) подавати фінансовим органам відо
10) подавать финансовым органам сведе
мості, потрібні для справлення загально*дер ния, необходимые для взыскания общегосу
жавних і місцевих податків та оплат, по дарственных и местных налогов я сборов,
рядком, що його встановлює Народиій Ко порядком, устанавливаемым Народным Ко
місаріат Фінансів УСРР;
миссариатом Финансов УООР;
11) повідомляти відповідним ошкупчн»
11) сообщать соответствующим опевупрадам про потребу настановлюватп опіку ешм советам о необходимости назначения
над, недолітками, психіггно-хворими та не* опеки над несовершеннолетними, душевно
доумшімн, а так само про встановлення пік больными и слабоумными, а также об уста
лування: а) над майном безвісного; б) над новлении паггечительстиа: а) над имущест
майном відсутнього, якого, місце перебуван вом безвестно отсутствующего;-б) над иму
ня відоме, проте віл не залишив представ ществом отсутствующего, которого место
ників та його по^бав^епо змоги протягом
известно, но он не оставил пред
довгого часу повернутись до місця, де є пребывания
ставителей
и
лишен возможности в продол
майно; в) над майном схованця;
жение долгого времспи возвратиться в место
нахождения имущества; в) над имуществом
скрывшегося;
12) повідомляти органам соціяльиого за
12) сообщать органам социального обеспе
безпечення про відумерле й виявлене без чения о выморочном и обнаруженном бесхо
господарне майно;
зяйном имуществе;
13) допомагати співробітникам Централь
13) помогать сотрудникам Центрального
ного Статистичного Управління, що зверта Статистического Управления, которые обра
ються за одержанням тих чи інших стати щаются за получением тех или других ста
стичних відомостей;
тистических сведений;
14) подавати до адміністративних орга
14) подавать административным органам
нів в установлені від них реченці потрібці в установленные ими сроит необходимые све
відомості для адміністративних органів про дения для административных органов о жи
мешканців будинку.
телях дома.
.В. В ц а р и н і в и у т р і ш н ь о - а д 
В. В о б л а с т и в п у т р е п п е - а д м и 
міністративній.
нистративной.
1)
Лести в домоволодіннях квита пропис 1) Вести в домовладениях книга прописки
ки мешканців, вчасно прописувати осіб, що жильцов, своевременно прописывать лиц,
-е в домоволодіннях, прибувають, або вибу находящихся в домовладениях, прибывающих
или выбывающих из шгх;
вають з них;
пих, що її полають зазначені категорії гро*
мадян, про ах працю, професію й джерела їх
існування;
в)
мешканців будинку — робітників,
службовців, студентів, що одержують стирендію, безробітних, що одержують допомо
гу, осіб, що перебувають на соціяльному за*
бозпечепні або на* соціяльному страхуванні
та інших категорій трудящих, на підставі
розрахункових книжок або посвідчень, що
воин їх подають;
9) повідомляти фінансовим органам про
всіх осіб, що мають у межах домоволодіння
промисли, про торговельні, промислові і
транспортові підприємства і склепи, що е в
межах домоволодіння, — в реченець і в по
рядку, що встановлюють обов'язкові поста
нови* окрвпкопкому;

2) видавати посвідки про мешкання в
данному домоволодінні, про професію, дже
рела існування мешканців для одержаная
закордонних пашпортів;
3) видавати посвідки та довідки про не
мовлят для одержання права на допомогу
за їх годуваппя;
4) видавати довідки за подання заяви
про призначення допомоги що-до нагляду за
хворим членом родини, про те, що крім за
страхованого нема кому доглядати хво
рого;
5) видавати довідки про осіб, що е па
утриманні застрахованого мешканця даного
домоволодіння для подаиня до полікліинки,
щоб засвідчити право на одержання медич
ної допомого;
«
6) видавати првзнвпикам на військову
службу та їх родинам посвідки і довідки, що
потрібні для здійснення пільг за призо
вом;
7) видавати довідки про майновий і ро
динний стан для одержання пенсії або до
помоги з страхкаси чи органів соцза
безу;
8) впдавати довідки про майвовий стан
для подапня до шкільних закладів на вста
новлення плати за навчання;

2) вьдовать удостоверении о проживати»
в даппом домовладении, о «профессии, источ
никах существования жильцов для получе
ния заграничных паспортов;
3) выдавать удостоверения и справки о
младенцах для (получения права иа пособие
при кормлении га;
4) выдавать оправ*® при ходатайстве о
назначении пособия по присмотру за больиьм
членом семьи, о том, что кроме застрахован
ного, некому ухаживать за больным;
5) выдавать справки о лицах, находя
щихся на иждивении застрахованного жиль
ца данного домовладения для представлення
в поликлинику с целью деостоверення прав
на получение медицинской помощи;
6) выдавать призьшаемью на военную
службу и их семьям доостоверевия и справки,
необходимые для осуществления льгот до
призыву;
,
7) выдавать справки об имущественном и
семейном положении для получения пенсии
или пособия ос страхкассы или органов сообеса;
8) вьцавать оправки об имущественном
положении для представления в учебйые
заведения для установления платы за уче
ние;
/
9) удостоверять личность живущих в дан
ном домовладении граждан, которых задер
живает милиция;
10) заверять фотографические карточка
для вдзов на жительство иностранцев;

9) посвідчувати особовість мешканців да
ного домоволодіння, що їх затримує мілі
ція;
•
10) засвідчувати фотографічні картки
для посвідок на перебування чужозем
ців;
11) провадити в націоналізованих бу
11) вести п национализированных домах,
динках, що б в безпосередньому віданні від которые находятся в непосредственном веде
ділу місцевого (штуналвного) господарства, нии отдела местного (коммунального) хозяй
звітність по домовому господарству й пола-' ства, отчетность по домовому хозяйству н по
вати щорічні звіти по дому до органів міс давать ежегодные отчеты по дому «в органы
цевого (комунального) господарства;
местного (коммунального) хозяйства;
12) повідомляти мешканцям домоволо
12) сообщать жильца» домовладений о
дінь про різного роду обов’язки,* покладені разного рода обязанностях, возложенных на
на них від різних органів.
них разными органами.
Г. В ц а р и н і з б е р і г а н н я ж и т л о 
вих пом ешкань. 1

Г. 6 о б л а с т и с о х р а н е н и я ж и л ы х
помещений.

1) Робити належний ремонт, що е обумов 1) Производить надлежащий ремонт, обу
лений прнйиятпмп иа себе обов'язками за словленный принятыми «а себя обязатель
договором, що викликається природнім руй ствами по договору, вызываемый естествен
ным разрушением построек н частей их;
нуванням будівель і частин їх;

2) усувати в експлоатації домоволодінь
все те, що може заподіяти ішфду цілості та
схоронності будівель.
Д. В г о с п о д а р ч і й ц а р и н і .
Л ) Наглядати за санітарним станом до*
моволодівь і прилеглої до лих території в
певних встановлених межах;
2) -постачати домоволодінням» потрібне
технічне лриладая та інструмент;
3) наглядати за правильним обслугову
ванням домоволодіння комунальними послу
гами (водопостачанням, каналізацією, га
зом, електрикою та інш.), коли устаткуван
ня їх не належить окреміш мешканцям або
їх групам;
4) наглядати за спорудженням і прилад
дям, що є в межах домоволодінь, та за пра
вильним їх функціонуванням за обов'язко
вими постановами або спеціальними розпо
рядженнями;
5) постачати домоволодінням всі потрібні
засоби і речі для нормальної експлоатаці
будівель, а саме: паливо в будинках з цен
тральним опаленням, прибори та устатку
вання для опалювання і для освітлення.
+
Е. В ц а р и н і е к с п л о а т а ц і ї д о м о 
володіння.
1) Наглядати за викорнстуванням жит
лової площі за прямим її призначенням;
2) платити належним комунальним орга-'
нам суми за комунальні послуги по домо
володінню та по рентному оподаткуванню,
а так само по орендній платі за домоволо
діння;
3) платити всі податки та оплати, що
лежать па домоволодінні;
3.
Приватні орендарі та володільці дена
ціоналізованих домобудівель, а так само
приватні власники будинків, що їх збудо
вано за правом забудови, добудови та
надбудови, вдають посвідки або довідки осо
бам, що мешкають в їх домоволодіннях.
Домоволоді-льці або орендарі можуть мати
печатки з зазначенням па лих міста або
селища міського типу, вулиці, 36 будинку*
початкових літер імена і по батькові та прі
звища. За випадків, коли у доноволоділщя
або орендаря нема такої печатки, підписи їх
па посвідках та довідках засвідчують оргаян
міліції.

2) устранять в эксплоатацин домовладении
все то, тго может причитать убыток целосл
и сохранности построек
Д. В х о з я й с т в е н н о й о б л а с т и .
1) Наблюдать за санитарным состоянием
домовладений и прилегающей к ним терри
тории в точно установленных границах;
2) снабжать домовладения необходимыми
техническими принадлежностями в инстру
ментами;
3) наблюдать за правильным обслужива
нием домовладения коммунальными услугами
(водоснабжением, канализацией, газом, элек
трическою эпсргиею й цроч.), если оборудо
вание последних не принадлежит отдельным
жильцам или их грушам;
4) наблюдать за сооружениями и принад
лежностями, находящимися в границах домо
владений и за правильным их функциониро
ванием согласно обязательным постановле
ниям или специальным распоряжениям;
5) снабжай домовладения всеми необхо
димыми средствами и предметами для нор
мальной эксллоатацпи строений, а именно:
топливом в домах с центральным отоплением,
приборами и оборудованием для отопления и
для освещения.
Е. В о б л а с т и е к с п л о а т а ц и и
домовладения.
1) Наблюдать за использованием жилой
площади поупрямому ее назначению;
2) платить надлежащим коммунальным ор
ганам суммы за коммунальные уолутп по до
мовладению н по реитному обложению, а
также по арендной плате за домовладение;
3) платить все налоги и сборы, лежащие
на домовладения.
3.
Частные арендаторы я владельцы дена
ционализированных домостроений, а также
частпые собственники домов, построенных
по праву застройки, .достройки и надстройки,
выдают удостоверения или справки ладам,
живущим в пх домовладениях.
Домовладельцы илн арендаторы могут
иметь печати с обозначением па них торода
ялв поселепия городского типа, улицы.
>6 дома, начальных 'букв вмени и отчества
я фамилии. За отсутствием у домовладельца
или арендатора такой (печати, подноси их на
удостоверениях о справках удостоверяются
органами милиции.

4. Крім зазначених в цій постанові обов'
язків, на домоуправління, домоволодільців і
приватних орендарів «поширюється також
обов'язки, до їх окремо встановлюється
правилами про -двірників і нічних сторожів,
а так само і інші обов'язки, що їх покла
дається на домоуправління і домоволодільців спеціальними узаконеннями й обов'яз
ковими постановами місцевих виконкомів.
5. Домоуправління має право:
1) перекладати обов'язки, зазначені в'цій
постанові, на окремих осіб, якщо домоуправ
ління або домоволодільці наймають для ви
конання цих обов'язків управителів будин
ків, а так само для різного роду доручень,
як тимчасового, так і постійного характе
ру, на різного роду допоміжних техничиих
робітників, а саме: двірників, дівайцарів,
грубників, вбнральнпків та інш.;
2) в межах уповноважень, що їм законом
ладані, видавати для мешканців даного до
моволодіння правила в справах господарсь
кої та адміністративної діяльпости домоуп
равління;
3) вживати законом передбачених заходів,
щоб вчасно і в належній кількості одержува
лось гроші, які має одержати каса домоволо
діння;
4) інші права, що їх передбачено спеціяльнпми законами.
Харків, 19 квітня 1928 р. ,

' Заст. Народнього Комісара Ввутршшнх
Справ УСРР Слинько.

4. Кроме означенных в этом іюстааовле•нии обязанностей, на домоуправления, домо
владельцев и Частных арендаторов расщюстраняются также обязанности, особо уста
навливаемые правилами о дворниках и еоч
ник сторожах, а также н другие обязанности,
возлагаемые на домоуправления и домовла
дельцев специальными узаконениями и обя
зательными постановлениями местных испол
комов. •
5. Домоуправление имеет право:
1) перекладывать обязанности, указанные
в этом постановлении, на отельных лиц,
если домоуправления или домовладельцы на
нимают для исполнения этих обязанностей
управляющих домами, а также для /разного
рода поручений как временного, так и посто
янного характера, на разного рода еопсмогательных технических работников, а шов
но: дворников, швейцаров, встопнеков, убор
щиков и т. и.;
2) в гралицах уполномочий, предоставлен
ных им законом, издавать для жильцов дан
ного домовладения правила по вопросам
хозяйственной и адмшшстрат&вной деятель
ности домоуправления;
3) принимать предусмотренные законом
меры, чтобы своевременно и (в надлежащем
количестве были получаемы денежные сред
ств^, которые должна получать касса эомо-,
владения;
4) иные права, предусмотренные отдель
ными законами.
Харьков, 19 апреля 1928 г.

Зам. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР &м*ко.

£Х5:
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ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м. Харків, вул. Артема. 31, тел. 13-66, 37-35, 48-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

‘РВбІШВД-ШІМЬКОГО УРЯДІ ПРІЛІЇ
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділ І і ІІ на рік............................................................................................. 15 крб.
, І і ІІ на півроку.........................................................................................8 крб.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „Збірн. У зак.- за 1928 рік (відділ І і ІІ)

—

Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб.-Селянського . Уряду УСРР“ дозволяється лише
тим особам, що мають спеціяльні на це посвідчення від Юрвидавництва, та всім поштово-телеграфним конторам, філіям
та агентствам.
За передплату, прийняту будь-якою іншою особою, Юрвидавництво не відповідатиме й її виконано не буде.

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-ХІІ або 1-І—ЗО-УІ).
В 1928 році цього видання в роздрібно.му
продажу відпущено не буде.

І"

1

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЯ ЕКСПЕДИЦІЯ:—Харків, аулкдя Артма. Я
КРЯКНИ ЦІ: КиТа, вул. Ворокького, 17
Одеса, аул. Ласат, 12
Дні пропетро аське, проспект Карла Парка, ріг ЛемЬеьв, Я
Яртеиовсьае, Харківська вул., 51
Полтава. Котляревська аул., ІІ
Харків, вул. Першого травка, 8
НРВДСТЛВНИЦТВЛ: Юридичне Вкд-ао НКЮ РСФРР-Мосива. Кузнецкий мост, Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

ЮСТИЦІЇ

РОБІТНИЧО -СЕЛЯНСЬКОГО
= УРЯДУ УКРАІНИ =
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ І І ІІ на 1 рік . . 15 карб.
.
. » півроку . 8

„

АБЕТКОВИЙ
ПОКАЖЧИК
до „36. Уз/* за 1928 р. (від І і ІІ)
ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
ПРАВО
ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік....................... 6 крб. -* коп.
На півроку . . . . З , 5 0 ,

(ОБІЖНИКИ,
НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ
та ОГОЛОШЕННЯ)
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На І рік . . . . 8 крб.—* к.
„ півроку. . . • 4 • 50 к.

АБЕТКОВИЙ
ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік
ЦІНА 1 крб.

ВЕСТНИК

СОВЕТСКОЙ
юстиции

Двухнедельный Орган Нархомюста и
Украинсхого Юридиче
ского О-ва
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На 1 год..................... 10 руб. — коп.
На б месяцев . . . 5 „ 50 .

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬКИ
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ (з 1-го січня).
В 1928 року цих видань менш ніж на півроку
Видавницт. передплату не приймає*
Передплату приймається у всіх крамницях, представ*,
та уповноважених Юрвндавницпа.

її

Пролетарі всіх країн, сднайтесяі

(345(4:7)3 (05) 477х) ,1928*)

ЗВІРНИК
УЗАКОНЬ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОНІХМНЧО-рЕЛ^ОЬКОГр УРЯДУ УКРЛИЧИ

3&Ї928рІК

Офіційне Бнд&кмятрОдкьОгО кОшОдріяту іОРтищі
26 червня 1928 р.

56.

Відділ ДРУГИЙ № 10

26 июня 1928 г.

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Постанова УЕН
(8 травня 1928 '//.).

Постановлена е УЭС
(8 мая 1928 г.).

Про органи преси, де належить оголошу
вати відомості, передбачені .Правилами при
людної звітностн промислових І торговель
них підприємств та кредитових установ*.

56.

Постанови Наркомвнусправу, Наркомфіну, Наркомсоцзаоезу й Наркомату
(2—4 квітня, 10-21 травня 1928 р.)
Статут Украінського Пайового МедичноВидавничою Товариства .Наукова Думка-.

56. Інструкція, як мають складати протоколи
в смузі вивласнення залізниць міліція та
інші органи дізнання, яким це право на
дано.
59. Інструкція про п рядок поикладення поста
нови ВУЦВК'у І РНК УСРР з 11-го січня
1928 року „Про спеціальні кошти урядництв і установ, що в на державному й
місцевому бюджеті-. .
60.

Про зм ну інструкції .Про порядок забез
печення родин військово-служб.вців".
61. Про засиковлення в трудових хлібороб
ських господарствах (дворах).

&
/

Об органах печати, в которых подлежат
опубликованию сведения, предусмотренные
„Правилами публичной отчетности про
мышленных и торговых предприятий и кре
дитных учреждений".

Постановления Н&ркомвяудела, Наркомфина, Наркомсообеса и Наркомюста У ССР
(2—4 апреля, 10—21 мая 1928 г.)

УСРР
57.

Отдел ВТОРОЙ

57.

Устав Всеукраинского Паевого МедицинскоИздательского
Товарищества
„Научная
Мысль".
58. Инструкция о порядке составления прото
колов в полосе отчуждения железных
дорог милициею и другими органами до. знания, коим это право предоставлено.
59. Инструкция о порядке применения поста
новления ВУЦИК’а и СНК УССР ог
от 11 января 1928 г. „О специальных
средствах ведомств и учреждений, состоя
щих на государственном и местном бюд
жетах".
60. Об изменении инструкции „О порядке обес
печения семей военнослужащих".
61. Об усыновлении в трудовых земледельче
ских хозяйствах (дворах).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОВЕЩАНИЯ
86. Цю органи преси, де належить оголошу 56. Об органах печати, в которых порявяаг
вати відомості, передбачені «Правилами лри- опубликованию сведения, предусмотренные
іваіноТ звітности промислових і торлюел- «Правилами публичной отчеггастм промыш
ленных и торговых предприятий и кредит
них підгришств та кредитових установ».
ных учреждений».
ПОСТАНОВА
У№А?НСЬНГС ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.

На підставі арт. 9 постанови Ради Народ
ах Комісарів Союзу РСР з 24 серпня 1926
року «НфаВВЛа Прилюдної ЗВІТНОСТІ! промис
лових і торговельних тдпрлогств та креди
тових устаиов> (36. Зак. СРСР 1926 р.,
№ 60, арт. 452), Укіраїмсьїка Економічна
Нарада п о с т а н о в и л а :
Обов’язкові порядком прилюдної звітно
сти промислових і торговельних (Підприємств
та кредитових установ публікації уміщують:
1) підприємства (організації, установи),
що тх реєструє Народній Комісаріат Торгівлі
УСРР і його місцеві органи, Народній Комі
саріат Фінансів УСРР і його «місцеві органи
або інші оргалв УСРР, крім підприємств (ор
ганізацій, установ) АІЮРР—у газеті «Кі
сти ВУЦ1Ж»;
2) підприємства (організації, установи)
АЖРР—в офіційному органі АМОРР.
У в а г а . Кооперативні організації пер
шого і другого ступеня мають право умі! щупати обов'язкові порядком •прилюдної
, ввітпости публікації з свого вибору або в
центральному органі своєї системи коолеі рації, або в місцевому органі згреси.
Харків. 8 травня 1928 р.

і Ззст. Голове Української

Економічної Наради Сербичеиио.
Керівничий Справ Української
Економічної Наради Я. Касян.
Оголошено в «Вістях ВУЦВК» 26 травня
«28 р., X* І21.

На осздоаовд ст. 9 досганс&кннв Совета
Народных Коинсс-аров Союза ССР от 24 ав
густа 1926 года «Правила публичней атгности промышленных п торговых предприя
тий я кредитных учреждений» (С. З- ООСР
1926 г., >8 60, Ст. 452), Украинское Эко
номическое Овещаяие п о с т а н о в а до:
Обязательные в порядке публичной отчет
ности промышлепных я торговых предприя
тий и кредитных убеждений публикации
помещаются:
1) предпрноти&чн (организациями, учре
ждениями), регистрируемыми Народным Ко
миссариатом чТсргавли УССР и его’местны
ми органами, Народным Комиссариатом Фи
нансов УССР л его местными органами или
иными оргалааш УССР, за исключением
предприятий (организаций, учреждеиай>
АМССР—в газете «Вісга ВУЦВК»;
2) предприятиями (органвзациями, учреждешшш) АМОСР—в официальном органе
АМССРП р и м е ч а н и е . Коопераяишиые ор
ганизации первой к второй ступеаш'имеют*
право помещать обязательные в порядко
публичной отчетности публикации ш>
свому выбору лй5о в центральном органе
своей системы кооперации, либо в мест
ном органе печати.
Харьков, 8 мая 1928 г.

Зам. Председателя Украинского
Экономического Совещания Сербиченно.
Управляющий Делами Украявшого
Экономического Совещания Я. Касым.
Распубликовано в «Вістях ВУЦВК» 25 мае
1928 г., X* 121.
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Утвержден постановле
нием УЭС (Проток. УЭС
от 26 февраля 1927г./Й14)

Затверджено постано
вою УЕН (Протокол УЕН
з2в лютого 192? р., № 14).
57 Статут Всеукраїнського Пайового Ие■^циаОнатчигюп) Товариства «Наукове
Дута».

57. Устав Всеудаи некого Паевого Мдоцинско-Иэдатеяыжого Товарищества «Научим
Мысль».

І. Мета заснування Товариства, його права й I. Цель учреждения Товарищества, егв
обов'язки.
права и обязанности.

1. Для эвдання, головним чаном, медичної
літературі, розвитку та поширення книгови
давничої оправи, так у оправах суто-медичного характеру, як і в галузі шитих звань,
для видання різноманітних брошур, листі
вок, плакатів, таблиць, журналів і часописів
наукового Я популярного масового характе
ру українською, російською та іншими мова
ми, а також і шоб широко розповсюджувати
по Україні б по інших республіках Союзу
К5Р свої видання й друковані твори інших
видавництв засновується пайове Товариство
•в назвою «Всеукраїнське Пайове Медично■Видавниче Товариство «Наукова Думка».
У в а г а . Фундаторами Товариства е —
Народній Комісаріат Охорони Здоров'я
УС?Р та Український Червоний Хрест.
2. Для здійснення зазначеної в арт. 1 ме
ти Товариству надається право:

1. Для издания, главным образам, меаяг
цинской литературы, развития и распростра
нения кшяоиздателкокого дата, как уэкомедицишжого характера, так и в области
других знаний, для издания разнообразных
брошюр, листовок, плакатов, таблиц, жур
налов и газет научного и популярного мас
сового характера на украинском, русском и
других языках, а также для широкого
распространения па -Украине л в других
ремгубоиках Союза ОС? своих изданий и пе
чатных наданий других издательств, учреж
дается паевое Товарищество под названием
сВсеувраинсвов Паевое Медицинско-Изда
тельское Товарищество «Научная Мысль»П р и м е ч а н и е . Учредителями Това
рищества являются Народный Комисса
риат Здравоохранении УССР а Украин
ский Красный Крест.
2Для осуществления указанной в
ст. 1 цедн Товариществу предоставляется
право:

а) издавать книги, брошюры, журналы,
газеты п вообще разлого рода издания, как
медицшневде н по дшдшлтшам связанным
с медициной, так в других областях звания;
б) производить торговлю всеми своими из
даниями, а также изданиями других изда
тельств;
в) организовать книжные склады, ма
в) організовувати книжкові комори, мага
зини, друкарні, кіоски та інші підприємства, газины, типографии, киоски и даше пред
погрібні дли здійснення завдань Товариства; приятия, необходимые дм осуществления
задач Товарищества;
г) открывать в городах УССР я датах
г) 'відкривати в містах УСРР та по іяпшгг
союзних радянське* республіках філії, пред- советских республиках отделения, предста
етавництоа, контори й агентурп для розвит вительства, конторы и агентуры для раовкку операцій Товариства в справі розпо твя операций Товарищества по распростри
всюдження як власних видань, як іі віщань нению как сэопх изданий, так и других из
інших видавництв, та здійснення інших пе дательств, и для осуществления прочих це
лей, предусмотренных уставом.
»
редбачених статутом завдань.
3. Со дня регистрации Товавдце&ъ»
3. Від дня і'еестрацп Товариство має всі
•орава юридичної особи а, зокрема, має право, имеет все драпа юридического лица, в част
в обсягу зазначеної в його статуті мети, па* ности, имеют право в пределах указанной в
'бувати, пербвлйсиювати і заставши, вошко уставе его цели приобретать, переуступать
майно, йе вилучене з майново-страваого обо- и закладывать всякого рода шущество, не

а} видавати книги, брошури, журнали, сазетн і -всілякі ©здания. як медичні, як <і по
звжаяих з медициною диедиштх, а так
•само і з інших галузей знаїшя;
б) провадити торгівлю всіма своїми пндан16ями та виданнями інших видавництв;

рагу, такоок як і .право забудови, вступати . исключенное из нмуществепно-правоВого
у всілякі зобов'язання в державший устано оборота, а также -и право застройки, всту
вами і підприємствами, громадськими й ко- пать вю всевоомєшью обязательстоа с гооперативними організаціями та приватними сударствеаньжи у^ежцеїшями в іфедпрлнособами, укладати з вами договори, видавати тшми, общественными и кооперативными
Й одержувати векселі, дисконтувати одер оргашшц»»жі и частники лицами, заклю
жали векселі у всіляких кредитових устано чать с.донн договора, выдавать и получать
вах і різних осіб та організацій, позивати векселя-, дисконтировать полученные векселя
Й відповідати да суді.
в разных кредитных учреждениях, у разных
лиц н организаций, вткать н отвечать по
суду.
4. Товариство мас печатку зі своєю лов4. Товарищество имеет печать оо «и«м
пою назвою.
полным названием.
5. Правління Товариства перебуває в мі
5. Правление Товарищества находятся в
сті Харкові.
г. Харькове.
6. Товариство підлягає всім чинних узако
6. Товарищество подчиняется всем дей
нениям, правилах і розпорядженням Уряду, ствующий узаконениям, гсраашам и распо
що стосуються до обєвту ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ!. ряжениям Правительства, относящимся к
его деятельности
ІІ. Основний капітал Товариства, паї, права
й обов'язки їхніх володі/ьців, відповідаль
ність фундаторів.

H. Основной капитал Товарищества, паи,
права и обязанности их владельцев, ответ
ственность убедителен. і

7. Основной «аішггал Товарищества оп(У7. Основний капітал Товариства визна
чується в 100.000 карб., поділених ла 1.000 .деляетоя в 100.000 (рублей, раздетяшьга на
I. 000 паев, стоимостью по 100 р. каждый.
паїв, вартістю в 100 карб, кожний.
П р и м е ч а н и е . Все количество па
У в а г а . Всю кількість паїв, згадану в
цьому артикулі, розломлюється поміж
ев, указанных в настоящем пункте, рас
фундаторами й запрошеними ними до уча
пределяется между учредителями и при
сти в Товаристві установазю 3 особами, з
глашенными ими .для участия в Товари
" тик, проте, щоб найменше 51 % загальної
ществе учреждениями и лицами, с тем, од
кількосте паїв було залишено за Наркомнако, чтобы не мепое 51% общего коли
здоров'я УОРР.
чества паев был© оставлено за Наркомздравом УССР.
8. Но оголошенні про затвердження уста
8. После опубликования об утверждении в
новленій порядком цього статуту, паї слід установленном порядке настоящего устава
розподілити поміж фундаторів і запрошених паи надлежит распределить между учредите
до участи в Товаристві осіб з тим, що це за лями и приглашенными для участия в Товапрошення може бути зроблено й через публі • ргоцество лицами с тем, что приглашение
кацію. Якщо протягом- трьох місяців з дня этих лиц «ожег быть проведено путем пу
оголошення статуту пе буде зібрано Уа основ бликации. Если в точение 3-х месяцев со дня
ного капіталу Товарнстьа, то його визнається опуйтиковапия устава не будет собрано одной
за 'нездійснене- Якщо-ж протягах даль четверти основного капитала, таковое счи
ших трьох місяців не буде зібрано дальшу тается не состоявшимся. Если же в течение
чверть основного капіталу, а протягом року следующих 3-х месяцев не будет собрана
від часу відкриття діяльносте Товариства пе вторая четверть основного капитала, а в те
буде вібрано решту основного капіталу, то чение года с момента открытия деятельности
Товариство ліквідується протягом трьох міся Товарищества не будет собрал остаток основ
ців, хіба'що з дозволу У-ряду реченець спла ного капитала, то Товарищество ликвидиру
чення «паїв був-би подовжений або розмір ется в течение 3-х' месяцев, если яе после
основного капіталу відповідно зменшений.
дует разрешения Правительства продолжить
срок оплаты паев или соотнетотвевно умень
шить размер основного капитала.
Учредители обязаны оставить за собой в
Фундатори зобов’язані лишити собі зага
дом .найменш 1/10 частину випущених паїв і общем яе менее одной десятой части выпу
пс мають права перевласнювати їх до затеер- щенных паев и не имеют права переусту-

пать их до утверждения отчета за вто
рой операционный год. Точно также учреди
тели но имеют права переуступать до утвер
ждения отчета за второй операционный год
принадлежащих им учредительских паев.
9. Паї оплачеться за їх номінальною
9. (Паи оплачиваются но их нарицательной
ною грошима, державними цгоявмп напо цене деньгами, государственными цепными
рами або іншим майном, що складається з бумагами или иным имуществом, заключаю
таких ігатершьішх цінностей чи прав, ви щимся в такого рода материальных ценно
ксригтанш яких стосується діяльностя стях или правах, использование которых от
Товариства або потрібне для організації носится к пр сам оту деятельности Товарище
ства или необходимо для организации То
Товариства.
варищества.
Грошеві внески на оплачений паїв вноси
Денежные взносы на оплату паев вносят
ться в державні кредитові установи на ім'я ся в государственные кредитные учреждения
фундаторів і видається тільки, по відкритті на имя учредителей п выдаются только но
товариства, його Правлінню або як що Това открытки Товарищества его Правленню
риство буде визнано за нездійснене,—за или, если Товарищество будет признано но
належністюсостоявшимся,—по «рппаядеяоносгн.
Учредители обязаны сохранить получен
Фундатори зобов'язані зберегти надійшлі ные
на оплату паев деньги доя передачи их
на оалачення Ьаїв гроші для передачі їх Правлению
и отвечают за целость ях соли
Правлінню і вдоовідакггь за цілість їх со дарно.
лідарно.
10. Собранные суммы учредители заносят в
10. Зібрані гроші фундатори вносять у прошнурованные
книги <н выдают в получе
[шнурові шити, видаючи в одержанні їх нии денег временпые
свидетельства, кото
тимчасові свідоцтва, що підчас останнього рые при последнем взносе
должны быть заме
внеску належить замінити пайовими свідоц нены паевыми свидетельствами.
твами.
Владельцам указанных временных свиде
Володільцям згаданих тимчасових свідоцтв
тельств
до замены последних паевыми сви
аж до заміни їх пайовими свідоцтвами на
детельствами
присваиваются все права и обя
дається всі орава й обов'язки лайщиків.
занности пайщиков.
14. Для забезпечення вчасної оплати всьо 11. Для обеспечения своевременной опла
го основного капіталу загальні збори лайщн- ты всего основного капитала общее собрание
ків мають право анулювати підписку на паї, пайщиков имеет право аннулировать подпис
що по них пайщик йе виплатив у реченець, ку на паи, по которым пайщик не выплатил
встановлений від фундаторів або від Прав в срок установленный учредителями или
Правлением Товарищества, согласно ст. 8-й
ління Товариства, відповідно до арт. 8 ста
устава,
надлежащего взноса, а также зытуту, належного внеску, а аткож видані на
паї тимчасові свідоцтва та (реалізувати ці данные яа эти пан временные свидетельства
паї з там, проте, що паї мають бути заміне и реализовать эти паи с тем. однако, что
ні й сповна оплачені до скінчення зазначе паи должны быть заменены и по.тностью
ного в арг. 8 рвчвівдя для оплати всього ос оплачены ідо истечения указанного в ст. 8-Й
срока для оплаты всего основного калатала
новного капіталу Товариства.
Товарищества.
От вырученной от реализации паев суммы
Із одержаної від реалізації паїв суми воло
дільцеві анульованого тимчасового свідоцтва владельцу аннулированного воеменного сви
вертається зроблені них внески, вивернув детельства возвращаются сделанные ям взно
ши витрати, ідо походять із заміни паїв і сы за вычетом расходов, связаных с замелей
паев и реализацией новых паев.
реалізації иових паїв.
12. Паи Товарищества именные. На пае
12. Пая Товариства є іменні. На пайових
свідоцтвах зазначається назву установи, під вых свидетельствах указывается название
цряємсггва, або ім’я й прнзвище володільця. учреждеппя, предприятия или имя и фами
лия владельца. .
дженна звіту за другой операційний рік. Так
само фувдатарн не мають орава аеревласнюватн до затвердження звіту за другий опера
ційний рік належних їм фундаторських паїв.

Пайові свідоцтва врізується з книга, позсапується порядноввх нумером і вдається за
підписом голови Правління або його заступ
ника, члена Правління, бухгалтера й касира
і додаткові печатей Товариства.
13. До ножного пайового свідоцтва до
дається лист купонів на одержання по них
днвшнту протягом десятьох років. Па цих
купонах познзчується иомери пайового овідоцгва, що до нього кожний з купонів нале
жить, й роки послідовних порядком. Як мине
досить (років, володільцях паїв (вдасться
нові листя купонів тіш самих осхрздком па
дальші десять років і т- д.
14. Пайові і тимчасові свідоцтва можна
передавати передавальними іваппсаоті. Той,
що набуває право влаоностн на най переда
вальних написом на пайовому або тимчасо
вому свідоцтві або з якоїсь пішої підстави,
зобов'язаний для здійснення своїх прав що до
Товариства заявити про своє право власно
сте не пай Правлінню для занесення імеяк
набувача до книги лайщиків і (пред'явити
Правлінню пайове або тимчасове свідоцтво з
передавальним іменним написом або о інши
ми писаними доказами переходу права власвости.
Якщо переходить* право власносте па
пайове або тимчасове свідоцтво не переда
вал ьшм (написом на пайовому або тимчасо
вому свідоцтві, а з іншої підстави, то напис
>о перехід лаю на ім'я набувача робить
равлівня Товариства.
Тимчасове свідоцтво, де не буде нотатки
Правління Товариства, що воно одержало
внесок, якому реченець скінчався, не можна
передавати або відступати іншій особі і всі
лякі правочвнн з таким свідоцтвом визна
ється за недійсні. Цю умову треба позначити
па тимчасовому свідоцтві.
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То. Паїв не можна ярібннти. Якщо пай
валеаять декільком особам, то право що до
Товариства може здійснювати тільки одна
особа, уповноважена на те (від снівволодільців паю.
16. Купони до пайового свідоцтва не мож
на передавати окремо від пайового свідоцт
ва, крім купон® минулих та біжучнх речен
ців; передаючи зазначені купони, не вима
гається жодних передавальний написів на
купонах або заяв про передачу їх.
*»«, /
.

Паевые свидетельства вырезаются из си
ти, отмечаются порядковых номером і вы
даются за подписью председателя Пр&ымма
нлп его заместителя, члена Правления, бух
галтера и кассира, с приложением печали То
варищества.
13. К каждому паевому свидетельству
прилагается лист купонов па получение во
них днвидента в течение 10-тв лет. На этих
купонах указываются номера паевого свиде
тельства, к которым каждый из них отно
сится, и годы в последующем порядке. По астечении 10-ти лет владельцам паев тли
же образом выдаются новые листы купонов
на следующие 10 лет и так далее.
14. Паевые и времевные свидетельства
можно передавать посредством передаточных
надписей. Тот, сто приобретает право соб
ственности на пай посредством передаточної
надписи на паевом или временном свидетель
стве или на каком-либо друдо основаним,
обязан для осуществления своих прар в отно
шении Товарищества заявить о своем нрав»
собственности на пай Правлению для занесе
ния имени лица, прнобрез него пай, в квиту
пайщиков и пред'явить Правлению паевое
или временное свидетельство с персп,точней
именной надписью или другие письменные до
казательства перехода права собствениосп.
Если право собственности на пай перехо
дит не посредством передаточной надписи
на паевом или временном свидетельстве, &
на каком-либо другом основании, то над
пись о переходе лая на имя приобретшего
делает Правление Товарищества.
Временное свидетельство без «отмети
Правления Товарищества о получение взвоса, срок каковому истек, не может быть пе
редано или переуступлено другому лицу I
всякие операции с таким свидетельством счи
таются недействительными. Это условие
должно быть обозначено на временном сви
детельстве.
15. Лаи нельзя дробить. Если пай при
надлежит нескольких лицам, то право в от
ношении Товарищества может осуществлять
только одно лицо, уполномоченное на то со
владельцами пая.
16. Купоны к паевому свидетельству нель
зя передавать отдельно от паевого свиде
тельства, кроме купонов, истекших и теку
щих сроков; при передаче означенных ку
понов не требуется никаких передаточных
надписей на купонах или заявлений о пере
даче их.

17. Той. іщо втратив тимчасове свідоцтво,
або шовне пайове свідоцтво, ти купони до
пайового свідоцтва, крім купонів минулих і
біжучих реченців, ПОВИННИЙ листовно уяви
ти про це Правлінню, ішачивши яумери
втраченою свідоцтва, або купонів, лро шо
Правління робить публікацію коштом втрат•енка. Якщо по ушиві шістьох місяців від
дня публікації не буде одержано відомостей
про втрачено свідоцтво чи купони, то ви
дасться лове свідоцтво або купони під тим
самим нумером і з написом, що їх видано
замісць втрачених. Яро втрату кулонів мину
лих і біжучих речепців Правління океаннх
заяв не приймав й того, що втратив зазначепі купони, позбавляться права одержати па
них дивіденд.
•

18. Щоб виплати Товариство за здійснене,
треба скликати двоє загальних зборів пайщи
ке: попередні іі установчі. Попередні за
гальні збори окликаються, як надійде най
менш 1А основного капіталу. Ді збери заслу
хують доповідь фундаторів про ходу засновавня, а також обирають комісію перевірити
піт фундаторів.
Не пізніш як через місяць й не раніш як
через сім день по названих попередніх зборах
скликаться загальні установчі збори иайщиків. На -цих зборах заслухується доповідь
вищезгаданої комісії і ухвалюється поста
нову про визнання Товариства за здійснено
або за нездійснене. За цього випадку зібрані
гроші повертається за належністю. Поста
нову про визнання Товариства за здійснене
ухвалюється більшістю .найменш % голосів
присутніх пайщннів. що репрезентують, при 
наймні, «половину фактично впесеної до часу
установчих зборів визначеної статутом ча
стики основного капіталу.

Визнавши Товариство за здійснене, загалнті установчі збори шйщикш обирають
Прашьшія, Ревізійну Комісію й розв'язують1
інші справи.
Правління Товариства, обране від уста
новчих зборів, зобов'язане негайно подати
•апт ао Лароднього Комісаріату Торгівлі
УСРР про реєстрацію Товариства.

17. Лицо, потерявшее временное свиде
тельство ши именное паевое свадетальсфвд.
или купоны к паевому свидетельству, кроме
купонов истекшвх и текущих сроков, долж
но сделать письменное о том еаавлеиве
Правлению, указавші помер утерянного сви
детельства или купонов, о чем Правление
делает публикацию за счет утерявшего. Белл
по прошествии 6-тн месяцев со для публи
кации не будет получено сведений об уте
рянном свидетельстве или купонах, то вы
дается . новое свидетельство или купоны за
прежним номером с надписью, что они вы
даны вместо утерянных. При утере купонов
истекших и текущих сроков Правление ни
каких заявлений не принимает в потеряв
ший купоны лишается права получения по
вис дивиденда.
18. Для призваппя Товарищества состо
явшимся неоібходнмо созвать два общих со
брания пайщиков: предварительное и учре
дительское. Предварительное общее собрание
созывается, когда будет собрано не менее
одной четверти основного капитала. Это со
брание заслушивает доклад «учредителей о
ходе учреждения. Товарищества, а такжо
выбирает комиссию для проверки отчета
учредителейНе позже, как через один месяц и не ра
нее 7-ми дней после указанного предвари
тельного общего собрания созывается общее
учредительское собрание пайщиков, на кото
ром заслушивается доклад вышеуказанной
комиссии и выносятся постановления о при
знании Товарищества состоявшимся или
несостоявпшмся. В последнем случае собран
ные деньги возвращаются по лрипадлежиюстп. Постановление о признании Товари
щества состоявшимся пршщтся большин
ством не менее трех четвертей голосов при
сутствующих пайщиков, которые предста
вляют, <по крайней мере, половину факти
чески внесенной ко времени 'учредительского
собрания установленной уставом части
основного капитала.
Признавши Товарищество состоявшимся,
общее учредительское собрание пайщиков
выбирает Правление, Ревизионную Комиссию
и разрешает другие вопросы. >
Правление Товарищества, избранное учре
дительским собранием, обязано немедленно
подать заявление в Народный Комиссариат
Торговли УССР о регистрации Товарищества.

Все собранные учредителями суммы пере
Усі зібрані фундаторами суми надходять
до розпорядження 'Правління.*
ходят в распоряжение Правления.
11 р и м е ч а іиг е. Учредители Товари
У в а г а . Фундатори Товариства зобов’
язані 'Повідомляти ‘Народній Комісаріат
щества обязаны уведомить Народный Ко
Торгівлі УОРР за сім день наперед яро по
миссариат Торговли УСОР за 7 дней о
пороли і й установчі збори, що мають від
о предстоящих предварительном и учреди
бутися.
тельском собраниях.
19. П}*о відбулу реєстрацію Товариства
19. 0 состоявшейся регистрации Товари
публікуються встановленим порядком.
щееггва публикуется установленным поряд
ком.
20. Пород публікацією про іюестрапію То
20. До публикации о регистрации Товари
вариства фундатори Товариства мають право щества учредители Товарищества имеют
укладати всі потрібні -правочата й договори право совершать все необходимые действия и
від імен» Товариства. За ці правочкни фувда- еаключать договоры от имени Товарищества.
торн особово солідарно (відповідають перед За эти действия учредители лично солидар
контрагентами, якщо ці лравочняя не ват- но отвечают перед контрагентами в случае,
вердять або но ухвалять загальні збори, если указанные действия не будут» утвер
скликані для заснування Товариства, або ждены или одобрены общим собранием, со
одні з дальших зборів протягом шістьох міся званным для учреждения Товарищества, или
ців від дня реєстрації товариства.
одним из последующих собраний в течение
Г>-тя месяцев оо дня регистрации Товарище
ства.
21.
Фундатори Товариства солідарно від 21. Учредители Товарищества солидарно
повідають ізроткго» |юху від дня реєстрації отвечают в течение года со дяа регистрации
Товариства, як порад Товариством, як і порад Товарищества как перед Товариществом, так
ш«одинокими пайщиками, за заподіяні втра и перед отдельными пайщиками, за прнчпти. Зокрема, така відповідальність мас місце, нвгопые убытки. К частности, таковая ответ
коли 'Втрати заподіяно через повідомлення ственность бывает, если убытки причинены
неправдивих відомостей в підписному листі, сообщением неправильных сведений в под
в оголошеннях про підписку, або в поданих писном дасте, об'явленнях о подписке или
загальним зборам розрахунках про розмір ви в поданных общему собранию расчетах е
нагороди їм за працю й втрат иа заонувая- размере вознаграждения им за ;*аботу к рас-,
пя Товариства. Члени Праатіїшя й Ревізійної ходах на учреждение Товарищества. Члены
Комісії, що допустили недбалість, перевіря Правления и Ревизионной Комиссии, допу
ючи чинності фундаторів, солідарно відпові стившие халатность при проверке действий
дають пеіюд Товариством, поодинокими пай учредителей, солидарно отвечают перед Това
щиками і кредиторами Товариства за запо риществом. отдельными пайщиками и кре
діяні їм втрати, оскільки ці втрати не можна диторами Товарищества за причиненные.им
стягти з фундаторів. 111
убытки, несколько таковые нельзя взыскать
с учредителей.
111

Органи управління й контролю.

III. Органы управления и контроля.

22. Органами упра&ііипн Товариства є:
22. Органами управления Товарищества
загальні збори, Правління і Ревізійна Ко- являются: общее собрание, Правление и Ре
місія.
визишшая Комиссия.
23. Загальні збори иайщиків бувають зви- 23. Общие собрания пайщиков бывают
чайні і надзвичайні. Звичайні збори скликає обычные н чрезвычайные. Обычные собрания
Правління що-рову найпізніше за чотири мі- созывает Правление ежегодно не 'позже 4-х
сяці від часу скінчопня операційного року месяцев со для окончания операционного годля розгляду Й затвердження кошторису та да, дія рассмотрения в утверждения сметы
балансу за минулий рік 1 кошторису видатків н баланса за прошлый год, сметы расходов
та плаїгу діялміости насталого року, для роз- и плана действий наступившего года, дли

поділу дивіденду по паях. а також для обран
ня членів Правління 8 Ревізійної Комісії.
На цих зборах обмірковується # розв'язу
ється також і ніші справи, що перевищують
повйоі^шєшш Правління, а так само й ті,
що їх Правління запропонує загальним збо
рам.
■ Надаичайні збори скликує Правління або
з власного розсуну, або на вимогу пзйщиків.
що репрезентують сувушю найменш */» ча
ст ину основного капіталу, або на вимогу ре
візійної комісії. Подаючи вимогу про скли
кання зборів, треба точно зазначити справи,
що їх мають обміркувати збори. (Вимогу про
скликання зборів повнімо виконати протягом
двох тижнів від тня заяви цієї вимоги.
24. «Загальні збори розв'язують, згідно з

цим статутом, всі онташга, дотичні справ

Товариств. Ночдмиїному-ж відашно загаль
них зборів належить:
.а) постановляти про набування будівель
й прав забудови али Товариства, про яеровласшчшя і заставу будівель й права забу
дови. належпих Товариству, та іцю рооширешія ліліршяств Товариства;
б) обирати й зміщувати членів Правлінвя
Я Ревізійної Комісії та призначати їм ви
нагороду;
в) затвоіижувати інструкції Правлінню
Ревізійній та лйяндаційпій комісіям:
г) інюглядатн й затверджувати кошториси
вдотків і план діяльності! на наступний рік,
звіт і баланс за минулий рік;
Я) розподіляти зиск за минулий рік;
е) розв'язувати питанім про вядаткуванна запасного капіталу;
ж) ікоо'азуватн питаная про зміну роз
міру основного капіталу і зміну статуту;
з) розв'язувати шггашш про об’єднання
Товариства з іншими товариствам* й аро
лікпі.ииіи) справ Товариства.
25. Про схлккшю загальник вборів публі
кується в органі преси, зазначеному в законі,
та ще в часописові «&істи ВУЦВК». зазда
легідь, і, в кожному разі, найлізніш за тиж
день до призначеного два зборів. У публіка
ції точно заявачасться: а) день і годину, на
коли скликається загальні збори, б) пригіщепня, де вели відбуватимуться і в) доклад
ну оовістеу денну загальних зборів.
Володільців паїв, незалежно вія публіка
ції запрещаться ца збори оповістками, на-

распределения дивиденда ио паям, а также
для избрания членов Правлення и Ревшвдв;юй Комиссии.
Па этах собраниях обсуждаются и разре
шаются также и другие вопросы, которые
превышают полномочие Правления, а также
и те, которые Правление предложит общему
собранию.
Чрезвычайное «чюранне созывает Правле
ние или по своему собственному усмотрению,
или по требованию пайщиков, "представляю
щих вместе не менее ‘/30 части основного
капитала, или по требованию Ревизионной
Комиссии. При подаче требования о созыве
собрания необходимо точно указать вопросы,
которые должны быть рассмотрены собра
нием. Требование о созыве собрания должно
быть исполнено в течение двух недель со
дня заявления такого требования.
24. Общее собрание разрешает, согласно
настоящего устава, все вопросы, касающие
ся дел Товарищества, но непременному ве
дению общего собранна подлежит:
а) выносить постановления о приобрете
нии строений и права застройки для Това
рищества, о переуступке орава собственно
сти и о залого строений и права застройки,
принадлежащих Товариществу, а также о
расши|>епин предприятий Товарищества;
б) выбирать и смещать членов Правления,
Ревизионной Комиссии п назначать им возна
граждение;
в) утверждать лпструкции Правлению,
Ревизионной и ликвидационной комиссиям:
г) рассматривать и утверждать сметы
расходов н план деятельности па будущий
год, отчет и бадане за истекший год:
д) распределять -прибыль за истекший год;
е) разрешать вопросы о расходовании за*
пасиого капитала;
ж) разрешать вопросы об изменении ос
новного капитала и об изменении устава:
з) разрешать вопросы об об'единении То
варищества с друтпмп товариществами в о
ликвидации доп Товарищества25. О созыве общего собрания публикует
ся в органе прессы, указанном законом, а
также в газете «Вісти ВіЦВІЇ» заранее и,
в*» всяком случае, не позже как за неделю
до палі гаченного дня собрания.' В публикации
точно указывается: а) день и час созыва
собрания, б) помещение, где оно состоится*
в) подробная, повестка дня общего собрания.
Владельцы паев приглашаются на собра
нна. независимо от публикации, повестками*

Л№Швдя за тиждень лотгою рекомендова
ним порядком на зазначену 8 книгах Правіша доомвку згайщаків.
26. Писані доповіді Правління в приводу
призначених на обговорення загальних збо
рів справ треба подавати на розгляд пай
щиках у службові часи, ирнна&сні, за сж
день до дня загальних зборів.
27. Справи, що їх треба розглянути на за
пашних зборах, подається зборам не інакше,,
яв через Правління.
Йайщпки, ацо бажають подати якусь про
позицію загальним зборам, повинні листов
но удатися з лею до Правління найпізніше
ва два тижні перед,загальними зборами.
Якщо зазначену пропозицію «несли пай
щики, що мають сукупно наймеш 1/20 части
ну основного капіталу, то Правління зобов’я
зане подати таку пропозицію найближчим
загальним зборам зі своїм висновком.
'28. Кожний пайщик мас право бути
на загальних зборах і брати участь
па обміркуванні запропонованих зборам
справ. Право голосу може бути передане ін
шому пайщиков! писаною заявою на ім’я
Правління або голови загальних зборів. За
вірника може бути тільки пайщик, з тим. що
одна особа не може мати більше двох довіре
ностей. У постановах загальних зборів беруть
участь тільки пайщики або їхні вірпики, що
мають зіраво голосу. Урядові, громадські й
•приватні установи та товариства мають пра
во участи її голосу па загальних зборах в
особі своїх представників.
29. Право голосу мають пайщики, що во
лодіють найменш 5 паши. Пайщики, що во
лодіють меннгам числом паїв, можуть з'єдну
вати свої паї <в загальній довіреності для
одержання права на один, або більше голосів.
30. Володільці паїв мають право брати
участь па загальних зборах тільки тоді, ко
ли їх занесено в книги Правління пркааймві
за сім день перед загальними зборами.
Замісць пайових свідоцтв можна подавати
посвідки її розписки, яв державних, як і при
ватних кредитових установ про прийняття
паїв до схову або в заставу. У посвідках
(розписках) лозначусться пумерн пайових
свідоцтв. Кредитові установи, що їхні розпи
ски можна подавати замісць пайових сві-

пославньпгн ію почте заказным порядком за
неделю до собрания но указанным в книгах
Правлення адресам пайщиков.
26. Письменные доклады Правления по по
воду вопросов, назначенных к обсуждению
общего собрания, представляются для обо
зрения пайщикам в служебные часы, по
крайней мере, за 7 дней до общего собрания.
27. Дела, подлежащие рассмотрена» ва
общем собрания, поступают йе иначе, как
через Правление.
Пайщики, желающие внести какое-либо
предложение общему собранию, должны
письменно обратиться с ним в Правленеє во
позже, чем за две недели до общего собра
ния. Еслпуказанпос предложение вносят
пайщики, составляющие вместе не мевее
одной двадцатой части основного капитала,
то Правление обязано такое предложение пе
редать ближайшему общему собранию со
своим заключением'.
26. Каждый пайщик имеет право присут
ствовать на общем собрании -и участвовать
в обсуждении предложенных собранию во
просов. Право голоса может быть переда»)
другому пайщику путем письменного заявле
ния на имя Правления или на имя пред
седателя общего собрания. Доверенным мо
жет быть только пайщик, при этом одно
липо не может иметь большо двух доверен
ностей. В постановлениях общего собрании
принимают участие только пайщики или их
доверенные, имеющие право голоса. Прави
тельственные, общественные л частью пред
приятия и товарищества имеют тцаво участия
и голоса на общем собрании в лице своих
представителей.
29. Право голоса имеют пайщики, вла
деющие не менее, чем Г)-тью иая.чи. Пайщи
ки, имеющие ыенынео число паев, могут
соединять свои пая в общей доверенности
для получения права па один или больше
голосов. *
30. Владельцы паев имеют право прини
мать участие в общем собрании только
тогда, когда они залесены в книге Правле
ния по крайней мере за 7 дней до общего
собрания. Вместо паевых свидетельств можпо пред
ставят удостоверения ял я расписка, как
государственных, так и частных кредитных
учреждений, о принятии имя паевых свиде
тельств па сохранение или в залог. В удо
стоверениях (расписках) должны бьггь за
значень! номера паевых свидетельств. Кре-

дяггв, повинно иайменуватн в публікаціях дитные учреждения, распнсЕ* которых мо
гут быть представляем^ вместо паевых сви
про скликання загальних вборів.
детельств, должны быть поименованы в пу
бликациях о созыве общего собрания.
31.
Пайщике, що є члени Правління або
31. Пайщики, являющиеся члепамк Прав
Ревізійної Комісії, не мають права голосу пі ления или Ревизионной Комиссии, не имеют
особисто, ні за довіреністю інших лайщиків права голоса, ни лично, ни но доверенности
допас розв'язання справ що до притягнення других пайщиков, во время разрешения во
їх до відіїошцаїї.постн або увільнення від неї, проса относительно привлечения ах к от
усунення їх із посади, призначення Її вина ветственности или освобождения от тако
городи й затвердження лідгшсаних пихи зві вой, увольнения их с должностей, пазвачетів. Якщо постановляється щшопець про нея им вознаграждений и утверждения под
укладення від Товариства договору з особою, писанных ими отчетов. Ёоли принимается
що є в числі лайщиків, то ця особа не має решение о заключении Товариществом дого
орава голосу на зборах, ні особисто, ні за до вора с лицом, которое состоит в числе пай
віреністю інших пайщвьїв.
щиков, то означенное лицо не имеет права
голоса па собраниях нн лично, пн по дове
ренности других пайщиков.
32. -Приготовленный Правлением список
32. Виготовлений Правлінням список лай
щиків, що мають право брати участь на збо пайщиков, имеющих право участия в собра
рах, де позначено нумери налсжішх їм паїв, ниях, где указываются номера принадлежа
вивішується б приміщенні Правління за чо щих их паев, вывешивается в помещения
тири дні перед загальними вборами. Колію Правления за четыре дня до общего собра
зазначеного опаску видасться кожному лай- ния. Копия указанного списка выдается каж
дому пайщику по его требованию.
щякові на його вимогу.
33. Перед открытием общего собрания Ре
33. Перед відкриттям загальних зборів Ре
візійна Комісія 'перевіряє складений Правлчн визионная Комиссия проверяет составленный
нам список пайщиків і в разі вимоги оайщи- Правлением список пайщиков в, в случае
ків, що явился на збори й репрезентують требования пайщиков, явившихся на собра
найменш */м частину основного капіталу, ние и представляющих не меньше а/30 часта
оерові-рку зазначеного списку треба зробити основного капитала, проверка означенного
на самих зборах через обраних для цього від списка проводится на самом собрании через
пайщиків з поміж себе осіб, «гаслом найменш выбранных от пайщиков для этой целя из
три, при чому принаймні одну особу з поміж своего крута лиц, числом пе менее 3-х, при
них повинна обрати група пайщиків, що за «том из них по крайней мере одно лицо
жадала перевірити списка з тим, що ия должно быть выбрано доз группы пайщиков,
потребовавших проверки списков, с тем, од
група но бере участи в обранні інших осіб.
нако, что эта ррушю не принимает участия
в выборе двух других лиц.
34. Збори відкриває голова Правління або 34. Собрание открывает председатель
ж особа, що його заступає. По відкритті збо Правления или лицо, ало заменяющее. После
рів пайщики, що мають парво голосу, оби открытая собрания пайщики, имеющие
рають з поміж себе голову загальних збо право голоса, выбирают вз своей среды
рів пайщики, що мають право голосу, обя- щедседателя общего собрания. Председатель
свого розсуду відкладати обміркування й роз- общего собрания не имеет, права по своему
вязаотя справ, внесених на загальні збори.
усмотрению откладывать рассмотрение или
разрешение вопросов, внесенных па общее
собрание.
35. Общее собрание считается состояв
35. Загальні збори визнається за відбулі,
якщо на них являються «пайщики, що засту шимся, если на него являются пайщики,
пають сукупно одну третину основного ка представляющие вместе одну треть основ
піталу. Постанови на загальних зборах ух ного капитала. Постановления ва общем со
валюється звичайною більшістю поданих пай брании выносятся простым болыпивством
щиками голосів, крім вилодів, зазначених в поданных пайщиками голосов, кроме ука
арт. ЗО цього статутузанных случаев в ст. 36 этого устава.

36. Вопросы об «вменении устава, об уве
личении иди уменьшении основного капита
ла, о закрытии и ликвидации дел Товари
щества, об обвинении Товарищества с дру
гими паевыми товартцестюши иди акционер
ными обществами можно разрешать только
большинством двух третей поданных голо
сов. если ори том <ка общее собрание
явились пайщики, приставляющие до менее
половины основного капитала. Постановле
ния об изменении устава, если ими изме
няется сама щель 1'оварщест, меокпо ут
вердить только большинством если при
том на общем собрании представлено не
Ксшее % основного капитала.
37. Если пайщики, явившиеся на собра
ние, йе представляют требуемой уставом
части осиовпого капитала или если при разре
шении вопросов не было требуемого ст ст.
35 и 36 этого устава числа голосов одного
мнения, то не раньше, как через 7 дней и
не позже, как через 30 дней созывается
вторичное собрание, считающееся состояв
шимся независимо от суммы представленно
го капиатла. В делах, перечисленных ст. 36
этого устава, да ж о на иовторном собрании
решения можно выносить только при нали
чии кворума размером не меньше одной тре
ти основного капитала.
38. Пайщики, не согласившиеся с боль
шинством, пхеют право подавать особое мне
ние, о чем заносится в протокол общего со
брания. Лицо, заявившее особое мнение, мо
жет в течение 7-ми дней со дня собрания
подать для приобщения к протоЖ>лу подроб
но /изложенное мнепие в письменной форме.
39. Порядок голосования устанавливается
общим собранием.
40. Постановления, принятые общим со
бранием, являются обязательными для всех
пайщиков, как присутствующих, так и от
сутствующих.
, 41. Вопросах, подлежащим обсуждению и
41. С-прави, що їх мають обміркувати й
разрешению общего собрания, ведется под
розв'язати загальні збори, докладно прото
колюється. Записуючи ту чи іншу постанову робный протокол. При записи того или
иного постановления указывается, каковым
зборів, вазначуєтьоя, якою більшістю голо
сів ухвалено .постанову, а також зазначаєіься большинством голосов таковое птипято,
заявлені що до цього окремі дужка. .Прото
а также отмечаются заявленные особые
коли веде особа, що її запросив голова збо
мнения. Протоколы ведет .тецо, приглашен
рів з пайщиків або сторонніх осіб, при чому
ие предателем собрания из числа пай
голова зборів відповідає за відповідність
щиков или посторонних лип. При этом
протоколу міркуванням та постановам, що
председатель собрания отвечает за соот
халп місце на зборах. Правильність протоко-. ветствие протокола с бывшими па собрании
лу посвідчують своїми підписами голова вбо соображениями и постановлениями. Пра
рів, а гак само й інші пайщики на їхнє бавильность протоколов свидетельствуют сво

ЗО. Питання -про зміну статуту* яро збіль
шення або зменшення ооиоаного капіталу,
про закриття й ліквідацію справ Товариства,
про об’єднання Товариства з іншими пайови
ми або акційними товариствами можна роз
в’язувати тільки більшістю а/, поданих голо
сив, якщо до того ла за-гальїгі збори прибув
пайщики, що репрезентують найменш поло
вину основного капіталу. Постанови про
зміну статуту, якщо ними змінюється саму
хету Товариства, можна ухвалити лише
більшістю V» голосів і коли до того па збо
рах репрезентовано найменш % основного
капіталу.
37. Якщо ігайнцш, іцо прибули на збо
ри; не репрезентують потрібної за статутом
частини основного капіталу, або коли за
розвязанпя справ не було потрібного за арт. •
арт. 35 і 36 цього статуту числа голосів
одної дужки, то найраніше через сім день і
найпізнішо через трігдцять)день, можна скли-.
кати повторні збори й їх визнається за від
булі незалежно від розміру репрезентованого
капіталу. У справах, перелічених в арт. 36
цього статуту, навіть па повторних'зборах
постанови можна ухвалювати тільки за
иаявности кворуму розміром найменш Уз
основного капіталу.
38. Пайщики, що не погодилися з більшіст мають право подати окрему думку,
про що заноситься до протоколу загальних
вборів. Той, що подав окрему ' думку, може
протягом семи день від дня зборів* подати
для долучевня до протоколу докладний вик
лад своєї окремої думки.
39. Порядок голосування справ установ
люють самі загальні 'вбори.
40. Постанови, ухвалені загальними збо
рами, є обов'язкові ДЛЯ ВСІХ ШЙІЦНКІВ. як
присутніх, як і відсутніх.

жанвя, числом найменше три. Засвідчені від
Правління копії протоколу загазьвнх зборів,
окремих думок і, взагалі, всіх до нього додатків слід давати кожному пайшикові на
його вимогу.
«
IV. І^авліннп Товариства, його права й
обов'язки.

42. Правління Товариства складається
найменше з семи члені®, що їх обирають
загальні збори шайщиків реченцем на один
рік з поміж оайщаків або з числа сторонніх
осіб.
У в а г а . Голову Правління обирає з чи
сла членів Правління саме Правління.
43. Для заступання членів Правління, що
вибули перед у оливам реченця, на який їх
обрано, або тимчасово позбавлених змога ви
конувати свої обов'язки, загальні збори з
чясла< пайщлків або з поміж сторонніх осіб
'обирають кандидатів числом від одного до
трьох іш той самий реченець, що й членів
Правління. Кандидати стають до влкопаїшя
обов'язків членів (Правління за першенством
обрання, тоб-то за більшістю одержаних під*
час обрання голосів, а в разі обрання одна
ковим числом голосів — за жеребом. 'Канди
дат, що заступає вибулого члена Правління,
викопує його обов'язки до упливу реченця,
на який обрано вибулого члена Правління.
Кандидати підчас виконання обов’язків чле
нів Правління мають всі трава членів Прав
ління.
• У в а г а . Члени Правління й кандидати
до «тих, по уплнві іреченця їх обрапня, за
ховують свої юовповажеши ао найближ
чих загальних зборів.
44. Члени Правління можуть одержувати
крім внлначйного від загальних зборів пай
щиков утримання ще й відсоткову винагороду
з чистого знову з призначення загальних збо
рів, розміром -віддих установлення.
45. Правління завідує всіма справами То
вариства Й зараджує майном Товариства.
Зокрема, до його обов’язків -належить:
а) приймати надійшлі й ті, що можуть 'На
дійти за паї Товариства прдші та шшавати
іменні тимчасові ев'гдоцш. а по повній їх оп
лати й пайові свідоцтва:
б) провадити бухгалтерію, касу п діловод
ство, а також складати звіт, баланс, кошто
рис і план їпяльности, подирати звітність
Товариства загальним зборам:

ямн подписями председатель собранна, а
также н другие пайщики, по их желанию,
числом не менее 3-х. Заверенные Правле
нцем конин протоколов общего собрания,
особых мнений н вообще всех к нему при
ложений, надлежит выдавать каждому пай
щику но его требованию.
IV. Правление Товарищества, его права и
обязанности.

42. Правление Товарищества состоит не
менее как из 7-ми членов, выбранных общим
собранием пайщиков сроком на одни год из
пайщиков иля посторонних лиц.
П р и м е ч а я не. Председатель Правле
ния избирается Правлением из числа чле
нов Правлення.
43. Для замещения членов Правлення
выбывших до истечения срока, на каковой
они были избраны, или временно мшсннь!'
возможности исполнять свои обязанности, об
щее собрание избирает из числа пайщиков
или посторонних лиц кандидатов, числом от
1 до 3 на тот же срок, что н членов Правле
ння. Кандидаты вступают в исполнение обя
занностей членов Правления по первенству
избрания, т. е. їло большинству цшученных
по время избрания голосов, а при одинако
вом числе голосов—но жребию. Кандидат,
заменяющий выбывшего члена Правления,
исполняет его обязанности до истечения сро
ка, па каковой выбывший член Правления
был избран. Кандидаты во время исполне
ния обязанностей членов Правления имеют
псе права членов Правления.
П р и м е ч а н и е . Члены Правления н
кандидаты к ним, по истечении срока их
избрания, сохраняют свои полномочия до
ближайшего общего собрания.
44. Члены Правления могут получать кро
ме назначенного общим собранием пайщиков
содержания я процентное вознаграждение с
чистой прибыли по назначению общего со
брания и в размере, нм установленном.
45. Правление заведует всеми делами и
управляет имуществом Товарищества. В
частности, в его обязанности-входит:
а) принимать поступившие и могущие по
ступить за паи Товарищества деньги- и вы
давать именные временные свидетельства, а
по полной оплате их паевые свидетельства;
б) вести бухгалтерию, кассу и делопро
изводство. а также составлять отчет, ба
ланс, смету и план деятельности, предсташь отчетность общему собранию;

в) нанимать служащих в назначать «*
в) наймати службовців, визначати їх ви*
вс-знаграаденве, а также и увольнять их;
ваатороду та звільнювати їх;
г) покупать ш продавать имущество, как.
г) купувати й продавати ва&ю, як за го
за наличные деньги, так н в кредит;
тівку, як і в кредит;
д) лашмать склады, квартиры к друг, по
д) наймати склепи, кватирі Й інші примі
мещения;
щення;
е) кредитоваться как в Государственном
е) кредитуватися, ж у Державному Байку,
эк і в інших кредитових установах, а так Банке, так и в других кредитных учрежде
само й у приватних осіб у межах, установ ниях, а также у частных лиц в пределах,,
установленных общим собранием;
лених від загальних зборів;
ж) страховать имущество Товарищества;
ж) страхувати майно Товариства; *
з) видавати й «приймати до оплати вексе
з) выдавать и принимать к оплато вексе
лі й інші реченцеві зобов'язання;
ля н другие срочвые обязательства;
і)
дисконтувати векселі, що надійшли на я) дисконтировать векселя, поступивши*
ім’я Товариства;
па имя Товарищества;
к) укладати від імеші Товариства договори
в)
заключать от имени Товарищества до
й умови як з доржавпимн установами й під говоры и условия, как с государственными
приємства хн, нк і з приватними товари
учреждениями я предприятиями, так н с
ствами та з приватними особами;
частными товариществами, а также и с частними лицами;
л) выдавать доверенности;
л) надавати довіреності;
м) совершать законные акты на приобре
м) укладати законні акти на набуття,
яерееласпения, заставу будівель й права за тение, передачу, залог строений я «право за
стройки;
будови;
п) скликати загальні збори пайщнків;
я) созывать общио собрания пайщиков;
о)
взагалі відати й заряджати всіма спрах о) вообще завахывать и управлять всеми
вами Товариства без винятку, що входять до десгазн Товарищества без исключения, ©хо
ката.операцій Товариства, у межах, установ
дящими в круг операций Товарищества к
пределах, устазкгвлшних общим собранием.
лених ©ід загальних зборів.
Докладний порядок чинностей Правління,
Подробный порядок действий Правления к
межі Його орав і обов'язків визначається ін предел его прав и обязанностей определяют
струкцію, що її вироблює Правління і зат ся инструкцией, вырабатываемой Правлени
ем • и утверждаемой я изменяемой общи»
верджують та змінюють загальні збори.
собранием.
46. Правление производит расходы о*
40. Правління робить видатки за кошто
сметам,
ежегодно утверждаемым общим со
рисами, що їх що року затверджують за
гальні збори. Загальні збори мають право бранием. Общее собрание имеет право ука
визначати, до якої суми Правління може за зать, до какой суммы Правление может про
невідкладних випадків робити тюнадкошто- изводить поверх сметы в экстренных случаях,
рисні видатки, з віцповіаа.гьн1стк> Правління расходы, при ответственности Правления пе
серед загальними зборами за потребу й на ред общим собранием в необходимости я за
слідки цих видатків. Про кожний такий ви последствия этих расходе®. 0 каждом таком
садок треба доповісти найближчі» загаль случае надлежит докладывать ближайшему
общему собранию.
ним зборам.
47. Бея переписка по делах Товарищества
47. Усе днотування а оправах Товариства
провадиться від і-мсни Правліипя, за підпи ведется от нмеш Правлення, за подписью
сом бодай одного з члені© Правління. Век хотя бы одного из членов Правления. Век
селі, домресості, договори та інші акти, а селя, доверенности, договоры и другие акты,
також ©юного на зворотню одержання сум а также требования ва обратное иолучевнеТовариства з кредитових установ мають сумм Товарищества из кредитных учрежде
ярл неуваги найменше два члени Прав ний должны быть шщвсавы не менее хак
ятся. Чеки біжучнх рахунків підписує один двумя членам© Правления. Чеки текущих
із членів Пгавліипя, уповноважений на це счетов подписывает один из членов Правле
постановою Правліппя. Щоб одержувати з ния, уполномоченный па то постановлением
сочти всілякі почтові пакушш, грошеві суми і Правления. Для получения с почты посылок»

документи доснггь тдеису одного з членів
Правління, наклавши іще печатку Това
риства.
48. За потрібних у справах Товариства
випадків Правлінню надається право клопо
тати е урядових установах та перед урядовомп особами без особливої па це довірено
сті*, а так само дозволяється уповноважувати
ва це одного з членів Правління або сторон
ню особу; для провадження справ у судових
установах треба додержувати зідоовдн-кх
правил.
49. Правління скликає голова Пра&лгнпя
в міру потребе, та найменш раз на тиждень.
Для дійсносте постанов Пр&ю'мшя потрібна
•врясугоісіь найменш долонним всього тле
ла членів Правління. Засіданням Правління
ведеться протоколи, що їх (підписують всі
присутні члени Правління.

денежных сумм я документов достаточно под
писи одного из членов Правления и прило
жения печати Товарищества.
48. В необходимых по -делам Товарище
ства случаях Правлению предоставляется
право ходатайствовать в правительственных
учреждениях в у должностных лиц без осо
бой яа то доверенности, а также разреша
ется уволжшачивать ла его одного из чле
нов Правления или постороннее лицо; для
ведения дел в судебных установлениях со
блюдаются установленные правила.
49. Правление созывает председатели
Правления по мере надобности, яо не реже
одного раза в неделю. Для действительности
постановлений Правлення необходимо при
сутствие не менее половины всего числа
членов Правления. Заседаниям Правления
ведутся протоколы, которые подписывают
все присутствующие члены Правления: ‘
50. Все вопросы на заседании Правления
50. Усі справи на засіданнях Правління
позв'язується звичайною більшістю голосів. разрешаются простым большинством, голо
сов. В случае разделения голосов поровну,
У разі голоси поділяться нарівно, голос го
лови або того, що заступає Його, дає пере голос председателя или его заместителя дает
вагу. Якщо буде більш як дві думки й не од перевес. Если будет больше двух мнений нам
на з них не збере більшости, то спірну спра одно яз них не соберет большинства голосов,
ву переноситься на розвязання‘ загальних то спорный вопрос переносится на разреше
ние общего собрания.
вборів.
51. При исполнении своих обязанностей
51. Викопуючи свої обов'язки, члени Прав
ління повинні виявляти потрібну дбайли члены Правления должны проявлять необхо
вість- За втрати, заподіяні ладедошм покла димую заботливость. За убытки, причинен
дених на них обов'язків, воши виповідають ные нарушением возложенных на них обя
солідарно перед Товариством, а в разі чіеівп- занностей, они отвечают солидарно перед
платноста Товариства перед кредиторами Товариществом, а в случае несостоятельно
сти последнего, перед кредиторами Товари
Товариства й поодинокими пайщиками. V.
щества и перед отдельными пайщиками.
У. Ревизионная Комиссия.

V. Ревізійна Комісія.

52. Для переварки звіту й балансу обира 52. Для проверки отчета и баланса выби
ються реченцем на один рік Ревізійну Комі рается сроком на один год Ревизионная Ко
сію найменше з 3-х пайщнків, що не є чле- миссия не менее чем из 3-х пайщиков, кото
ви Правління і не є па інших посадах, об рые не состоят пп членами Правления, ни
саджуваних з обраігая загальних вборів або на каких-либо должностях, как по выборам
а настановлення від Правління Товариства. общего собрания, так и по назначению Пра
Меншість пайщиш, що репрезентує одну вления. Меньшинство пайщиков, представ
десяту частину основного капіталу, має ляющих 1/,0 часть основного капитала,
право обрати зі свою складу одного члена имеют право избирать по своей среды одного
Ревізійної Комісії з тим, що лі пайщики члена Ревизионной Комиссии с том, что эти
вже пе беруть участи в обранні інших чле пайщики ужо не будут пртпиать участия в
нів Ревізійної Комісії. Члени Правління по избрании других членов Ревизионной Ко
вибуті їх з посад не можуть буга обрані в миссии. Члены Правлення по освобождении
ЧЛЙ51П Ревізійної Комісії протягом двох років от занимаемой должности во могут быть
»д дня вибуття. Ревізійній Комісії надаєть избраны в члены Ревизионной Комиссия в
ся цраво, з дозволу вагальош вборів, прнтгя- продолжении 2-х лет со -дня выбытия из
*•

•гати до своєї пралі експертів.
Ревазійіи Комісія повинна найпізніше за
місіщь перед загальними вборами розпочати
перевірну каси й капіталів та ревізію всіх
паложіги-х до звіту й балансу книг, рахунків,
документів і взагалі діловодства Това
риства- Перевіривши авіт та балаис, Реві
зійна Комісія дає "свій на них (висновок
Правлінню. Ревізійна Комісія може травадитя огляд іі ревізію всього майна Това
риства -ца місцях та перевірку зроблених
протягом року робіт, а так само й пороблених
видатків. Для пакования цього Правління
повинно дати Комісії всі потрібні кошти. Па
попередній розгляд Комісії дається так само
кошторис і план діяльноетн на пастуший
операційний рік, що їх вносить Правління з
висновком Роштйнаї Комісії на загальні
збори пайщиків- Незалежно (від цього Реві
зійна Комісія мас право вимагати під Правлітшя, як що визнає за погрібне, ©кликати
надзвичайні загальні збори пайщнків. Реві
зійній Комісія повнила вести докладні про
токоли усім свою* засіданням, а так само
фіксувати жркувашя і окремі думки по
одиноких членів Комісії. оазпачоні прото
коли, так само й усі доповіді та висновки
Ревізійної Комісії, повинно внести Прав
ління з його поясненнями па розглед най
ближчим загальним зборам пайщшсгв. Вилагороду членам Ревізійної 'Комісії встанов
люють загальні збори пайщиків.

членов Правления. Ревизионной Комиссии
предоставляется право, с разрешения обще
го собрания, привлекать к своей работе
экспертов.
Ревизионная Комиссия должна не позже
как за един месяц до общего собравия на
чать проверку кассы и капитала, а также
ревизию всех относящихся к отчету в балан
су явит, счетов, документов я вообще всего
делопроизводства Товарищества. По провер
ке отчета н баланса Ревизионная Комиссия
дает свое заключение Правлению. Ревизион
ная Комиссия может производить осмотр в
ревизию всего имущества Товарищества на
местах я проверку произведенных в течение
года работ, а талоне произведенных расхо
дов. Для выполнения этого Правление должво предоставить Комиссии все необходимые
средства. Комиссии предоставляется на пред
варительный просмотр смета я план деятель
ности на будущий операционный гео, кото
рые Правление с заключением Ревизионной
Комиссии вносит на общее собрание пайщи
ков. Независимо от этого Ревизионная Ко
миссия имеет право требовать от Правления,
если считает это необходимым, созыва чрез
вычайного собравия пайщиков. Ревизионная
Комиссия должна вести подробные нрогоколы всех своим заседаниям, л также фикси
ровать соображения и особые мнения от
дельных членов Комиссии. Указанные протоколы, а также все доклады и заключения
Ревизионной Комиссии, Правление со своими
разясненилми вносит на ближайшее общее
собрание пайщиков. Вознаграждение членам
-Ревизионной Комиссии устанавливается об
щим собранием пайщиков.
Члены Ревизионной Комиссия несут от
Члзни Ревізійної Комісії відповідають со
лідарно за втрати та наслідаи, що овнкка- ветственность солидарно за все убытки и по
ють із зламанпя ними покладених на них следствия, вытекающие из -нарушения ими
обов'язків перед Товариством, а в разі пе- возложенных на них обязанностей,, перед То
ввгплатности Товариства—перед його креди вариществом, а в случае несоетоятелыытп
Товарищества — перед его кредиторами з сі
тора»;: і пеншпокимо оайшпкамя.
дельними пайщиками.
УК Звітність у справах Товариства, розпо- VI. Отчетность в делах Товарищества, расділ зиску й видача дивіденду.
лределение прибыли и выдача дивиденда.

53.
Операційний рік Товариства вилічу
ється від 1 жовтня до ЗО вересня включно, за
винятком першого звітного періоду, що його
призначається над дня заснування Товарист
ва до 30-го (вересня наступного року, як-що
цей період стажжнтшв найняли шість мі
сяців. За
минулий рік Правління
кожний

53- Операционный год Товарищества ис
числяется с 1 октября по 30 сентября вклю
чительно, за исключением первого отчетно
го периода, который назначается со дня ос
нования Товарищества до 30 сентября сле
дующего года, если этот период будет не
меньше 6-ти месяцев. За каждый истекшей

складає для поданая на розгляд і затверд год Правление составляет для представления
ження звичайним річним загальним зборам на рассмотрение и утверждение годовому об
докладний звіт про операції Товариства й щему собранию подробный отчет по опер Vбаланс його обігу. Примірники звіту й балан ігсям Товарищества и баланс его оборогог.
су роздає Правління Товариства за два тиж Экземпляры отчета я баланса Правление
ні веред річними загальними здорами всім Товарищества за две подели до годового об
пайщикам, що забажали їх хати; від того щего собрания раздает всем пайщикам, &*'■самого часу відкривається пайщикам для явившим желание получить таковые; с того
огляду в службові годили книга Правління же времени для пайщиков в присутствен
з усіма рахунками Іі документали. належ ные часы открываются для просмотра кни
ги Правления со всеми счетами и документа
ними до звіту й балансу.
ми. относящимися к отчету и баланс;.(
54. Отчет должен заключать в себе под
54. У звіті повинно містити докладно такі
робно следующие статьи:
головні статті:
а) состояние основного капитала с указа
а) стан основного капіталу зі вказівкою в
пасиві окремо частин капіталу, оплачених нием в пассиве отдельно частей капитала
готовими грішми, а так само капіталів за оплаченных наличными деньгами., а также
пасного й на оплату вартосте майна (амор капитала запасного и на оплату стоимости
тизаційного), з тим. шо капітали Товарист имущества (аммортизационного) с гем, что
ва, які е у відсоткових паперах у всілякому капиталы Товарищества, которые находятся
крамі, мають бути вказувані не більшою від в процентных бумагах в в разном товаре,
тої ціни, за яку цей крам і папери набуто, должны быть указаны по той цене, по я;.а якщо біржова ціна на день складення ба кой бумага и товары приобретены, в случае
:ке еслп биржевая цепа на день составле
лансу нижча від купівельної ціни, то вар
ния
баланса ниже покупной цепы, то отойтість паперів і товару позначається за бір
кость
бумаг и тара указывался по бир
жовим курсом, шо був на день закриття
жевому
курсу, который был на день і шлю
рахунків:
чеиия счетов;
б) общая прибыль и убыток за отчегный
б) загальний зшж і втрати за звітний пе
период;
ріод:
в) счет расходе® на жалованье служащим
в) рахунок видатків на платню службов
цям Товариства і інших видатків по уп Товарищества п других расходов по управле
нию;
равлінню;
г) счет долгов Товарищества другим ли
г) рахунок довгів Товариства Іншим осо
цам и этих лиц Товариществу;
бам і цих осіб Товариству;
д) счет ігаличного имущества Товарище
д) рахунок наявного майна Товариства
й належних йому запасів за «покупною або ства и принадлежащих ему запасов по по
ринковою ціною, вважаючи на те, яка з них купной или рыночной цене в зависимости от
того, какая из них будет ниже:
буде «нижча;
е) счет чистой прибыли с проектом рас
е) рахунок чистого зиску з проектом роз
поділу його та інші відомості за правилами пределения ее и другие сведения, тр*буе*ые
правилами публичной отчетности.
про (публічну звітність;
55. Отчет п баланс по утверждении общим
55. Звіт і баланс по затвердженій від за
собранием,
согласно правил публичной от
гальних зборів, за правилами про публічну
звітність, подається до Йароднього Коміса четности, передается Народному Комисса
ріату Фінансів і оголошується до загального риату Финансов и об'являємся для общего
сведения ® . становлением порядкевідома встановленим торядком.
56. По утверждении отчета общим собра
56. По затвердженні звіту від загальних
зборів із сум, що залишаються за покриттям нием, нз сумм, остающихся после покрытия
усіх видаляв і втрат, якщо такі будуть, від всех расходов и убытков, если таковые бу
раховується «найменш V» чистого зиску до дут, отчисляется не менее одной пятой ча
запасного капіталу, 10% до фонду на поліп- стя чистой прибыли в запасный капитал,
ше-явя побуту робітників і службовців, па 10% в фонд на улучшение быта рабочих я
видачу додаткової винагороди членам Пра служащих, на выдачу дополнительного возвління. робітникам і службовцям Товариства награждения членам Правления, рабочим я

в розмірі, встановленому ©ід загальної збо
рів, а решту суми повертається ва диадзвд
пайщиках.
57. Обов'язкове відрахування до запас
ного капіталу тривав доти, доки він ве
дорівняться половиш основного калаталу. Це
відрахування вловлюється, якщо запасай
капітал буде витрачало повністю або час
тиною. Ззпасігий капітал повертається вик
лючно па покриття пірат. Видаткується за
пасний капітал «е інакше, як за утлою
загальних зборов пайщик®.
58. Про час і місце видачі дивіденду Пра
влінця оголошує до загального відома.
59. Дивіденд, йе зажаданий протягом трьох
•років, став власністю Товариства, крім тих
випадків, коли задавнювашія законом зупи
нено. За таких випадків дивідендними сума
ми розпоряджують за судовим про пих виро
ком або за розпорядженням адаовідвих уря
дових установ. На издержат вчасно диві
денду} суми відсотків не видається. Пра
вління не розглядає справи, чи дійсно купол
належить пред'явникові його, крім тих ви
падків, коли за судовою постановою, вида
вати дивіденд по купонах заборонено, або
коли пред'явлений купон буде одним із тих,
що діро їх втрату до Пра/вльппя Товариства
подало заяву.

служащим Товарищества в размере, уста
новленном общим собранием, а остаток сум
мы обращается в дивиденд пайщиков.
57. Обязательное огадане в запасный
капитал продолжается до тех пор, пока ов
будет равен половине основного капитала.
Это отчисление возобновляется, если запаспый капитал потрачен полностью или ча
стично. Запасный капитал предоставляется
исключительно на покрытие убытков. За
пасный капитал расходуется не мначе, как по
постановлению общего собрания пайщиков.
58. О времени и месте выдачи днвидеада
Правление об’являет к общему сведению.
59. Дивиденд, ое потребованный в течение
3-х лет, становится собственностью Товари
щества, кроме тех &туча«в; когда срок давно
сти законно приостановлен. В таких случаях
дивндевдньвга суммами распоряжаются со
гласно судебного решения ІШ по распоря
жению соответствующих правительственных
учреждений. На неполученные своевременно
дивидендные суммы проценты не выдаются.
Правление не входит в рассмотрение дей
ствительно ли купон принадлежит плед'язятелю его, кроме тех случаев, когда судебных
постановлением выдача дивиденда но купо
нах запрещена плн когда предявленный ку
пон будет сдал го тех, об утере которых по
дано заявлевне в Правление Товарищества.

VII. Відоовіїаіьність Товариства й закриття VII. Ответственность Товарищества и ірекращение его деятелности.
його діяльносте.

60- Ответственность Товарищества огра
ничивается только принадлежащим ему иму
ществом; пайщики не несут никакой допол
нительной ответственности по обязатель
ствам Товарищества.
61.
Срок существования Товарищества не
61. Реченця існувайвя Товариства йе при
предусматривается. Деятельность Товаризначується.
\ щества прекращается:
Діяльність Товариства закривається:
а) по постановлению общего собраиня пай
в) за постановою загальних зборів пайтиків про закриття його діяльности або об' щике® о прекращении его деятельности иля
об’единепня Товарищества с другим това
єднання Товариства з пішим товариством;
риществом;
б) по об'явленню Товарищества по суду
б) за оголошенням Товариства по суду за
ипсостоятелыгьи;
«ївпзшгае;
®) за постановою Уряду, в разі ухилу То
ев) по постановлению Правительства в
вариства від зазначеної в статуті мети, а случае уклонения Товарищества от указан
так само в разі ухилу його діяльности в бік. ной в уставе пели, а также в случае укло
протнзішй інтересам держави.
нения его деятельности в сторону, против
ную интересам государства.
У в а г а . Закриття діяльносте Товари
П р и м е ч а н и е . Прекращение дея
ства реєструється Ей оголошується тим са
тельности Товарищества регистрируется в
мим порядком, як і заснування йоготаком же порядке, как и учреждение его.
60. Відповідальність Товариства обмежу
ється тільки належним йому майном; на пай
щиках не тяжить жодна додаткова відпові
дальність по зобов'язаннях Товариства.

62. В случае прекращения деятельности
Товарищества по постановлению общего со
брания пайщиков, они избирают из своей
среды не менее 3-х лиц в состав ликвида
ционной комиссия.
63.
Лікввдацію справ Товариства прова
63. Ликвидация дел Товарищества произ
диться порядком,* всталРОВЛ0Ш5М в законі водится в порядке, установленном законом
дія ліквідації державних промислових і тор
для ликвидации государственных, промыш
говельних підприємств,, акційних товариств, ленных и торговых предприятий, акционер
пайових товариств і товариств о обмеже ных товариществ, паевых товариществ и
ною 'шяїтовдаліліістью з виключною, або товариществ с ограниченной ответственно
переважною участю державі горо капіталу.
стью, с исключительным или преобладаю
щим участием государственного капитала.
82. У разі закриття діяльносте Товарист
ва за постановою загальних зборів пайщиків. воли обирають з поміж себе найменш
тьрох осіб до складу ліквідаційної комісії.

ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСГРАВ УСРР ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРК0М8НУДЕЛА
УССР
58. Інструкція, як мають складати протоко
58. Инструкция о порядке составления про
ли в смузі вквласнення залізниць міліція
та
токолов
в полосе отчуждения железных дорог
інші органи дізнання, яким це право на
милициею и другими органами дознания, ко
дано.
им это право предоставлено.

На підставі уваги до арт. 42 Адм.
Код. УСРР та на розвиток арт. арт.
41, 42 та 44 Адміністративного Ко
дексу УСРР (36. Уз. УСРР 1927 р.,
№ 63—65, арт. 240).
1. Нагляд за виконанням чнкгогх у смузі
бивласиення залізниць обов’язкових поста
вов, що їх видають місцеві виконавчі комі
тети, міські та селищні ради, та ошаданял
протоколів за їх зламанля покладається на
органи Транспортового Відділу ДПУ.
2. Органи міліції мають право складати
протоколи за зламання обов'язкових поста
нов місцевих виконавчих комітетів, міських
та селищних рад у смузі вивласпшня за
лізниць у тім разі, кати гоїш викриють злакапля згаданих постанов.
У в'а г а. Смугою втшененпя заліз
ниць є смуга землі, що є піц залЬгичвмя
шляхами з резервами та виїмками, що
сполучені територіально з станційними
шляхами та шляховими спорудами, скле
повими помешканнями і площадками під
склад вантажів, майстернями, депо, пароасетііоді та вагонними шсодмтт, служ
бовими й житловими помешкал вами, що
мають спеціальне призначення обслуго
вувати залізпнчнй транспорт.
3. Протоколи органів І^пслортового Від
ділу ДНУ та міліції, що їх складено за

На основании примечания к ст. 42
Адм Код. УССР и в развитие ст. ст.
41, 42 и 44 Административного Ко
декса УССР (36. Уз. УССР 1927 г.,
М.63-65, ст. 240).
1. Надзор за выполнением действующих
в полосе отчуждения железных дорог обя
зательных постановлений, издаваемых ме
стными ясполпптельнымп комитетами, го
родскими и поселковыми советами, н со
ставление протоколов за их нарушения воз
лагается. на органы Транспортного Отдела
ГПУ.,
2. Органы милиции имеют право состав
лять протоколы за нарушение обязатель
ных постановлений местных исполнитель
ных комитетов, городских и поселковых
советов в полосе отчуждения железных до
рог в том случае, если имп будет открытонарушение упомянутых постановлений.
П р и м е ч а и й е . Полосою отчужде
ния железных дорог считается полоса
земли, запятая железнодорожными путя
ми с резервами и выемками, территори
ально-связанными с станционными путя
ми н дорожными сооружениями, складоч
ными помещениями и площадками для
‘ погрузки, мастерскими, депо, паровозяьшн и вагонными навесами, служебни
ки и жилыми помещениями, ЛМОЮЩИНП
специальные назначения для обслужива
ния железнодорожного транспорта.
3. Протоколы органов Транспортного
Отдела ГНУ и милиции, составленные за

злаааїшя обов'язкових'Постанов виконкомів, нарушение обязательных постановленій
міських та селиіцшпс рад у єм1)»? вишаснан- исполкомов, городских и поселковых советов
тея залізниць настилається ївставовленим по в полосе отчуждения железных дорог, на
рядком для застосування захода адміністра правляются усталоаіенньи порядком для
тивного впливу до адміністративних відді
применения мер административного воздей
лів відповідних оярвакоикомів, належних ствия в административные отделы соот
районом* адашіотрапчгано-мищійвих від ветствующих окрисоолкомов, в надлежа
ділків, -якщо обов'язкову .постанову видав щие районные административно-милицей
райвиконком, або до селищних ртд нерайо- ские отделения, если обязательное поста
ІЮВОГО 'Деятру, коли в обов'язковій постановіновление издало райисполкомом, ши в по
зверхнього виконкому селищній раді лзрайо- селковые советы нерайонного центра, еся
нового центру надано право вживати захо в обязательном постановления вышестоя
дів адоністратнвного пливу.
щего исполкома поселковому совету иерайопного центра предоставлено право приме
нять меры административного воздействия.
4. Финансовая, санитарная и другие ин
4. Фінансова, санітарна та інші інспек
ції в сегуві внотсшоїии залізниць стежать спекции в полосе отчуждения железных до
за виконанням обов'язкових постанов ви рог наблюдают за исполнением обязатель
конкомів, міських та селешгних рад і скла ных постановлений исполкомов, городских и
дають протоколи в разі їх зламацня, кожна поселковых советов и составляют протов межах своєї компетенції.
каты в случае их нарушения, каждая в
пределах своей компетенции. ,
Ь. Составленные финансовою, санитар
5. Протоколи, що їх складають фінансо
ва, санітарна та інші інспекції (арт. 4 цієї ною и другими инспекциями ' протоколы
іягтруюдо) надсилають інспекції за арт. З (ст. 4 настоящей инструкции) направ
цієї інструкції.
ляются инспекциями в порядке ст. 3 настоя
щей инструкции.
6. В разі нсггрібуваггизіеться озброєну си*
6- 6 случае необходимости в вооружен
лу за слкадашся протоколів представииоі ной силе при составлении протоколов пред
інспекції можуть звертатися за допомогою ставители инспекций могут обращаться за
до органів Транспортового Відділу ДПУ, а помощью к органам Транспортного Отдела
коли нема органів Транспортового Відділу ГПУ, а в случае отсутствия органов Транс
ДНУ,—до органів хішгії.
портного Отдела ГПУ—к органам мили
ции.
»
7. Органы Транспортного Отдела ГПУ не
7. Органи Транссортового Відділу ДНУ не
звільняються від обов’язків нагляду за ви освобождаются от обязанностей наблюдения
конанням обов'язкових постанов у межах за исполнением обязательных постанов
смуги лявласнеиня залізниць ло-за місцем лений в пределах полосы отчуждения же
свого постійного осідку й зобов'язали скла лезных дорог вне места постоянного своего
дати протоколи по всіх зламаннях обов'яз иахождепяя и обязаны составлять прото
кових постанов, що вони їх викрили, за тих колы по всем открытым имп нарушениям
випадків, каш представників відповідної обязательных постановлений в тех' слу
інспекції немає на місці зламання обов'яз чаях, когда на моего нарушения обязатель
кової постанови.
ного постановления отсутствуют предста
вители соответствующих инспекций.
8. Органи Транспортові» Відділу ДПУ,
8. Органы Транспортного Отела ГПУ, а
там, где их нет, органы милиция, в случае
а там, де їх немає, органи міліції, в разі
отсутствия на мосте нарушения обязатель
нема на місці зламанпя обов'язкової поста
ного постановления представителя соот
нови лредставіша відповідної інспекції,'
ветствующей инспекция, составляют про
складають протоколи і без нього.
токолы в его отсутствии.
9. Протокати, що їх склали органи Трап9. Составленные протоколы органами
спортового Відділу ДПУ, вони надсилають Транспортного Отдела ГПУ направляются
до належних завідателів округовнх адміні надлежащим заведующим окружными ад
стративних відділів, завідателів адміпістра- министративными отделами., заведующим

тнвно-хшцЮшіх відділиш або до селищних

рад нерайонового цмгвру черев відаотдні
інспекції за тих випадків, коле праводомство стосуються до їх кохдетенції.

10. Коїм протокола складає представник
ортавів Транспортового Відділу ДПУ або мі
ліції 1 ва місце зламавня обов'язкової по
станови прибуде представник вдповідпої ін
спекції, йому передається дальше прова
дженая дізяання в даній справі.
11. Правила цієї інструкції поширюються
й на складання протоколів за Халоважні
ираволохства в смузі вивласпення залізниць,
що їх передбачено арт. 72 Адміїсікггратявного Кодеру УСРР.
Харків, 2 квітня 1928 р.

Т. в. о. Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УСРР Слинько.

административно - милицейскими отделенияхя яли поселковых советах порайонного
центра через соответствующие инспекции в
тех случаях, когда аравоаарушения отно
сятся к компетенции последних. *
10. При составлении представителем ор
ганов Тртшспортаого Отдела ШУ или нндииии протокола, в случае прибытия на место
нарушеиия обязательного постановления
представителя соответствующей инспекции,
дальнейшее ведеиие дознания по данному
делу передается последнему.
11. Правила настоящей инструкции рас
пространяются н на составление протоколов
в полосе отчуждения железных дорог за
маловажные правонарушения, предусмо
тренные ст. 72 Административного Кодекса
УССР.
Харьков, 2 апреля 1928 г.

Вр- исп. об. Народного Комиссара
Внутренних Дел УССР С/миько.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМФИНА УССР
ПОСТАНОВА НАРКОМФІНУ УСРР
59. Инструкций о порядке применения по
59. Інструкція про порядок прикладення по
станови ВУЦВКу й РНК УСРР з 11 січня становления ВУЦИК’а и СНК УССР от 11
1928 р. «Про спеціальні кошти' урядництв января 1928 г., «О специальных средствах
ведомств и учреждений, состоящих на госу
і установ, що е на державному й місцевому
дарственном и местном бюджетах».
бюджетах»*

Основание: ст. 12 постановления
Підстава', арт. ¥2 постанови
■ ВУЦВКу й РИК УСРР з П січня ВУЦИК и СИК УССР от 11 января
1928 р. яПро спеціяльні кошти уряд 1928 г. „О специальных средствах ве
ництв і установ, що е на державному домств и учреждений, состоящих на
й місцевому бюджетах'.(36. Уз. УСРР государственном и местном бюдже
та^ (36. Уз. УСРР 1928г.,№1,ст. 10).
1928 р. М 1, арт. 10).
1. Специадьнымя средствами являются
1. Спеціялшпиги коштами є кошти, що
утворюються на підставі спеціальних по средства, образуемые на основании особых
станов законодавчих органів з прибутків постановлений законодательных органов из
установ, які ю на державному або місцевому доходов учреждений, состоящих на государ
бюджеті, й що їх ці установи можуть ви ственной или местном бюджете, и которые
трачати на хету,- передбачену в зазначених могут расходоваться этими учреждениями
постановах, не троюдячи за прибутковою й на цели, предусмотренные означенными повидатковою частииоп державного або міс сгановлетгями, без проведешся по доходной
и расходной части государственного пли ме
цевого бюджету.
стного бюджета.
У в а г а . Поста?ювя Української Еко
ІІ р я х е ч а п л е . Постановления Ук
номічної Наради, шо за ними перед ви
раинского Экономического Совещания, ко
даннях цієї постанови тим або іншим
торыми до издания настоящего постанов
установам було надано право мати спеления тем или иным учреждениях было
піядькі кошти, зберігають силу.
предоставлено право иметь специальные
средства, сохраняют силу.
2. До спеціальних коштів зараховується
2. В специальные средства зачисляются
прибутки, шо їх збірає установа, яка є на
деходы, собираемые учреждением, состоящим

державному «ибо місцевому бюджеті безпо
середню, Й прибутки, що одержуються від
доломітних підприємств, які б в іі відалі.
з тим, що в останньому розі слід відрізняти
допоміжні підприємства, що переведені- вста
новленим истоком на гоепедарський розра
хуй кж, і допомічт іщпряєнства, що не пере
ведені на господарський розрахунок.
В першому разі до кошторису спеціальних
коштів вноситься лише сальдо, т. т. перевищення прибутків над видатками, яке на
підставі законоположень про той або інший
вид спеціальних коштів належить перера
хувати .до кошторису цих спеціальних кош
тів, а в другому разі до кошторису спеці*
Я.1ЫГНХ коштів належить внести увесь при
буток і видаток допоміжних підприємств —
бруто.
3. Народні Комісаріате Фінансів УСРР і
АМСРР, а так само й їх місцеві органи, за
належністю, ведуть облік сшеціяльних кош
тів, що б в розпорядженні урядпнцгв та
установ, а так само й наг.тядзють за їх ви
користанням.
4. Для провадження облеку, ,що його пе
редбачено в арт. З цієї інструкції, одночас
но з поданням кошторисів по спецкоштах
ла майбутній рік, 'урядшгцтва та установи
зобов’язані подати до Яареджх Комісаріатів
УСРР і АМСРР, за належністю, відомості
(форма ч. 1) про прибутки й видатки по спе
ціальних коштах за перше півріччя поточ
ного бюджетового реку.
5. Для нагляду за рухом спеціальних кош
тів по місцевому бюджету установи, що з
на місцевому бюджеті, подають за порядком,
що його наведено в арт. 4 цієї інструкції,
відомості до НКФ АМОСР та окрфінмддшв, за
належністю.
6. Крім того, передбачений поредущимн
артикулами пагляц за рухом спещяльнях
коштів здійснюється черев одержання НКФ
УСРР і АМСРР річних звітів у порядку
здійснення державного фінансового контро
лю, за постаново» ПК РСІ СРСР з 25 серпня
1927 р. «Інструкція по рахівництву й звіт
ності для адміністративних урядових уста
нов, що є па бюджеті».
7. Всі гроші, які є в розпорядженні урядпвцгв або установ, що на право користуван
ня ними, як спеціальними коштами, немає
постанов відповідних органів, або, що за

на государственном влв местном бюджете
непосредственно і доходы, получаемые отподсобных предприятий, находящихся в его
ведежн, при этом в последнем случае нуж
но Ьтлетать подсобные, предприятия, переве
денные в установленном порядке яа хозяй
ственный расчет, и тахюобвью предприятия,
йе оереоедашые на хозрасчет. В первом слу
чае в смету специальных средств ююмпся
лишь саладо, т. е. превышение доходов пах
расходами* которое, па осповажя закссмгюложенвй о том или шпак виде специальных
средств, подлежит Перечислению в смету,
этих специальных средств, а во втором слу
чае в смету специальных средств подложит
внесению весь доход и расход подсобных пред
приятий—брутто.
3. Народные Кошоеаркаты ФинансовУООР и АМОСР, а также к их местаыв ор
ганы, по припадтвжности, ведут учет спецпалквых средств, имеющихся в распоряже
нии ведомств и учреждений, а также и на
блюдение за их ясиодьзоваигом.
4. Для производства учета, предусмотрелного ст. 3 настоящей инструкция, одновре
менно с представлением сметы ло специаль
ным средствам на будущей год, ведомств»
и учреждения обязаны представлять в Народ
ные Кохяссариты УООР в АМССР, по при
надлежности, сводов* (ф. У* 1) о доходах
и расходах по специальным средствам за.
первое полугодие текущего бюджетного года.
б. Для наблюдения за движением специ
альных средств по местному бюджету уч
реждения, состоящие на месгвом бюджете,
представляют в порядке, указанном в ст. 4
настоящей инструкции, сведения в НКФАН06Р и окрфивотделы, по принадлежности.
6. Кроке того, предусмотренное предыду
щими статьями наблюдение за движением
специальных средств, осуществляется путем
получения Ш> УССР и АМООР годовых от
четов в порядке осуществления государст
венного финансового ковтроля. согласно по
становления Ш РКЙ СССР от 25 августа
1927 г. «Инструкция по счетоводству и от
четности для административных правитель
ственных учреждений, состоящих аа бюд
жете».
7. Все находящиеся в распоряжешв ве
домств пли учреждений денежные средства,
на право пользования которыми, как специ
альными средствами не имеется поста ноше-

ний соответствующих органов нле в отно
шения которых еще ве возбуждено ходатай
ство об уетавоменнм законного титула,
распоряжением Народного Комиссариата Фняаоов УОС5Р, АМССР, или соответствующего
исполкома или совета обращаются в доход
государственного ял местного бюджета, со
принадлежности.
-8. Ведомства и учреждения, состоящие па
8.
Уряршщтва й установи, шо е на дерлаввжу бюджеті УСРР, «вдають щокову государственном бюджете УССР, составляют
по кожвоиу ещу «деціяльвях коштів кош- ежегодно по каждому виду специальных
тіц>*сн, так по прябуяш, яв і до видатках, средств сметы, как но доходам, так я по
і подають їх до Народа ього Комісаріату Фі- расходам, и представляют таковые в Народ
надсів УСРР на додаток до коштсрвсу вії- ный Комиссариат Финансов УССР в виде
поеідаого урядащгва ш> двржавяому бю приложения к смете соответствующего ве
джету одночасно з цвм кошторисами.
домства по государственному бюджет)’, од
Вопггорясн соечбаїьвмх коштів розгля новременно с этими сметами. Сметы по сиеде Й затверджув Народній Комісаріат Фі- цв&яьяых средствам рассматриваются и ут
надсів УСРР, порозумівшись з відаоюдлим верждаются Народным Комиссариатом Фи
ІУрадництвом.
нансов УССР по соглашению с соответствую
щим ведомством.
Сметы специальных средств ведомств я
Кошториси слєфяльнях коштів урадиицто і уставов, що в на державному бю учреждений, состоящих на государственном
джеті АдСРР, затверджує тям самим чп-ном бюджете АЛ ССР, утверждаются в том же
Ладовій Комшршт Фіігаїгте ЛМСРР.
порядке Народным комиссариатом Финансов
АМССР.
П р и м е ч а н и е . Сметы специальных
У в аг в. Кошториси спеціальних ливсредств
но учреждениям Народного Комис
тів ню установах Народи ього Комісаріату
сариата
Финансов утверждаются Народ
Фінансів затверджує Народній Комісаріат
ным Комиссариатом Финансов УССР я
Фінансів УСРР і АМСРР, поровумівшнсі.
.АМССР по соглашению с Народным Ко
з Народам Комісаріят*™ НоГйтничо-Сомиссариатом Рабоче-Крестьянской Инспек
дявської кютйкнії УСРР і АМСРР, за на*
ции УССР я АМССР, по принадлежности.
лежастю.
9.
Установи. що є на місцевому бюджеті, 9. Учреждения, состоящие на местном
■складають що-року до кожному виду спе- бюджете, составляют ежегодно по каждому
коштів монгториоя, так ио прибут виду специальных средств сметы, как поках, як і ло видатках, і лодають їх на за доходам, так я по расходам, я представляют'
твердження належних виконавчих комітетів ях на утверждение подлежащих исполни
або рад.
тельных комитетов или советов.
Утвержденные сметы специальных средств
Затворгжені кошториси еяедялытх косц
ов окр фінвідділ подають до відома Народ- представляются окрфивотделамн для сведе
^ьому Комісаріатові Фінансів УСРР разом ния Народному Комиссариату Финансов
5 загальво-округоеою збіркою місцевих бю УССР вместе с общеокружным оводом мест
джетів.
ных бюджетов.
10. Класифікація прибутків і вид
10. Классификация доходов и расходов,
котторисів оо «кціяіьввх ко
формы смет специальных средств, как по
2** ®> Державному, ж і місцевому б
государственному, так и по местному бюд
тад\.* так само правила Й релею «и
жетам. а равно правша и сроки составле
0*Р'ЛНІІ
ния последних устанавливаются Народным
й5і!0вт
Комісарія
™«в ІСРР, стосовво до архей, ш
Комиссариатом Финансов УССР применитель
встановлено для кошторисе за держ
но с правилах, установленным для смет но
1
бюджетом.
^
государственному и местному бюджету.
00
11. Сметы по соедальвых средствам,
«""^ьях ко
^»|^»ать місцеве установам. які
принадлежащих местным учреждениям, со
******** *ВД»гі, складають ці уст
стоящем на государственном бюджете,

тшх ще не подано заяв ара встановлення
зшвдоо тулу, повергається рояюряджееням Наддамо Комісаріату Фіваасів
УОРР, ЛИШ* або відповідного тонкому чи
рада на ортбуп» держачого або місцевого
І Лдаету, ю налетает».

•

тйяанігх
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й додають -до своїх центральних управлінь
для об’єднання в загальний кошторис спе
ціальних коштів всіх органів даного урядяицтва.
12. Коигториси ио спеціяльних коштах,
що -належать місцевим установам, які & на
місцевому бюджеті, складають ці установи й
подають до окрфідаіддалу одночасно з основ
ним кошторисом установи. Фінансові р}И<нін
подають ці кошториси на затввдокспня від
повідного виконкому або ради, за належні
стю, одночасно з поданням на шверджщнгі
відповідного місцевого бюджету.
13. По затвердженні від Наркомфіиу
УОРР, за порозумінням аз заінтересованими
урадняцтвамв, кошторисів опаціяльних кош
тів, урядннцтва подають до Наркомфіиу
УСРР е тижневий реченець вказані кошто
риси в 7-ми примірниках.
Затверджені кошториси но спеціальних
коштах, ио розбивці їх <так по прибутках,
як 4 по видатках) уродпиггвами УОРР і
АМСРР но окремих місцевих установах, ці
урадництва надсилають підлеглим їм уста
новам на виконання й Народиьому Комісаріятові Фінансів УСРР та АМСРР і фінвід
ділам. за належністю (по держфіпконтролю)14. До прибуткових і видаткових кошто
рисів ло спеціальних коштах прикладається
пояснювальні записки, в яких викладається
докладно обгрунтування призначень і по
прибутках і яо видатках.
15. Якщо поданий встановленого рочен, ця до Народнього Комісаріату Фінансів УОРР
або АМСРР або до виконавчого комітету чи
ради, до кого належить, кошторис спеціаль
них кошт» яг буде затверджений встано
влених чипом перец початком бюджетового
року, та видатки, аж до затвердження цього
кошторису, можна робити в межах сум. що їх
вирахувало урадниіггво або установа в по
даному від лих проекті кошторису.
Якщо кошторису спеціальних коштів не
подасть урядництво чи установа, що $ на'
державному або місцевому бюджеті, перед
иочатком фоджетового року, то Народній Коздсармгг Фінансів УСРР або АМСРР вдається
до Ради Пародніх Комісарів УСРР або
АМСРР, за належністю, а -місцеві фінан
сові органи — до -відповідного виконавчого
комітету або. ради з поданням до позбав
лення відповідного уряди и-цгва або установи
права мати дані спеліяльні кошти й про на

ставляются последними и представляются в
свои центральные управления для обвине
ния в общие сметы специальных средств
всех органов данного ведомства. 12. Сметы по специальным средствам,
принадлежащим учреждениям, состоящим на
местном бюджете, составляются последними
и представляются в окрфинотдел одновремен
но с основной сметой учреждения. Финансо
вые органы представляют эти сметы на ут
верждение подлежащего исполкома или со
вета, по принадлежности, одновременно с
представлением на утверждение соответст
вующего местного бюджета.
13. Ло утверждении Наркоифином УССР,
по соглашению с заинтересованными ведом
ствами, смет специальных средств, ведомства
представляют в Наркомфин УССР в яедедьиыЬ срок означенные сметы в 7-экземпля
рах.
Утвержденные сметы .по специальным
средствам, по разбивке и-х (как по /доходам,
так н по расходам) ведомствами УССР я
АМССР по отдельным местным учреждени
ям, препровождаются этими ведомствами
подчиненным их учреждениям для исполне
ния и Народному Комиссариату Финансов
УССР л АЗЮОРя финотделам, по принад
лежности (по госфипконтролю).
14. К доходным и расходных сметам по
специальным средствах прилагаются об’яспетельные записки, в которых излагаются
подробно обоснования назначений, как ло до
ходам. так и по расходам.
15. Если представленная в установлен
ный срок в Народный Комиссариат Финансов
УССР или АМССР или в исполком или совет,
по . принадлежности, смета специальных
средств не будет утверждена в установлен
ном порядке до начала бюджетного года, то
расходы, впредь до утверждения этой сметы,
могут производиться в пределах сумм, исчис
ленных ведомством иля учреждением в пред
ставленном ими проекте сметы.
Если смета по специальным средствам ве
будет представлена ведомством иля учреж
дением, состоящим на государственном или
местном бюджете, до начала бюджетного го
да, Народный Комиссариат Финансов УССР
иля АМОС? входит в Совет Нарсдаых Комис
саров УООР яле АМООР, по принадлежности,
а местные финансовые органы — в соот
ветствующий' исполком или совет с пред
ставлением о лишения соответствующего
ведомства иля учреждения права иметь дан-

і

правлення ііа прибуток державного або ніс*
цевого бюджету, за залежністю, решти цих
коштів, \цо є в розпорядженні зазначеного
урядкшптм або установи. ,
16. В разі, коли право мати спеціальні
пошта буде надою урядіиодтву або установа
протягом бюджетооаго 'року, то це уряд*
іпщтво або установа протягом місяця від
дня видання відповідної постанови павши
подати на затвердження Народи ьому Косаріятові Фінансів УСРР або АМСРР або
відповідному виконавчому комітетові чи
раді, за належністю, прибутковий і видатко
вий кошторис спгціяльнкх шіпів на ту
частину бюджггового року, іцо лишається.
17. Невиконання урядництвом або уста
новою вимог арт. 16 цієї інструкції тягне
за собою наслідки, що передбачені арт. '15.
18. Витрачання спеціальних коштів по
винно провалитись у точній юдпованоегі
до прганачоїгпя цих коштів у межах за
тверджених -кошторисів і готівок.
В разі педонадхорвквішя прибутків за
кошторисом по спеція льни х коштах, урядннцтво або установа повніші вжити захо
дів до відповідного скороченім видатків.
Відповідальність за неправильне «витра
чання опвціяльдш коштів покладається на
самих розпорядників спеція.іьпих коштів.
19. Якщо за виконання затвердженого
кошторису спеціальних коштів фактичне
надходження прибутків буде перевищувати
кошторисні передбачення, а також і за
тих тяпадків, коли протягом. даного бкцжетового рову за постановами законодавчих
органів у розпорядження урядництв і уста
нов будуть передані деякі нові джерела
присудків, «від яких утворюється спеціальні
кошти, й коли протягом цілого року вия
виться потреба змінити кошторисні приз
начений по спеціальних коштах в бік їх
^ збільшення, так в прибуткових, як і видат
кових частинах, трщницгво або уттанова
складають па суму цих коштів додаткові
кошториси, що їх затверсркується тим са
ням порядком, як і основні кошториси по
спеціальних коштах.
2-0. Пересувати суму із кошторису по
одному виду (рсаділон) сяещаіьяих коштів
до віггторису оо другому їх віщу (розділо-

ные специальные средства и об обращении
в доход государственного или местного бю
джета, по принадлежности, остатков этих
средств, находящихся в распоряжении озна
ченного ведомства иди учреждения.
16. В случае, если право иметь специаль
ные средства будет предоставлено ведомству
или учреждению в течение бюджетного го
да, это ведомство или учреждение обязано
в месячный срок со дня издания соответ
ствующего постановления представить на
утверждение Народного Комиссариата Финан
сов УОСР или АМООР или соответствующе
го исполнительного комитета или совета, по
принадлежности, доходную и расходную сме
ты по специальным средствам на остаю
щуюся часть бюджетного года.
17. Невыполнение ведомством или учре
ждением требований ст. 16 настоящей ин
струкции влечет последствия, предусмотрен
ные ст. 15.
•
18. Расходование специальных средств
должно производиться в строгом соответ
ствии с назначением этих средств в пределаї
утвержденных смет и наличности.
-При недопоступления доходов по смете
специальных средств, ведомства или учрежде
ния обязаны принять меры к соответствую
щему сокращению расходов.
Ответственность за неправильное расхо
дование специальных средств лежит на са
мій распорядителях специальных средств.
19. Есліґпри исполнении утвержденной
сметы специальных средств фактическое по
ступление доходов превысит сметные пред
положения, а равно в тех случаях, когда в
течение данного бюджетного года, согласно
постановления законодательных органов, в
распоряжение ведомств в учреждений будут
переданы какие-нибудь новые источники до
хода. от которых образуются специальные
средства, и если в течение целого года вы
явится необходимость изменения сметных на
значений но специальным средствам в сто
рону. их увеличения, как в доходных, так и
в расходных частях,—ведомство или учре
ждение составляет на сумму этих средств до
полнительные сметы, утверждаемые в
том же порядке, как и основные ометы по
специальным средствам.
20. Порсд&вженне сумм из сметы по од
ному гаду (главе) специальных средств в
смету по другому их виду (главе), цринад-

*0і Що належить тому-ж урядивдтву, забо
роняються. Пересунення ж сум з одного до
другого § в самому розділі, т. т. є межах
одного віду спеціальних коштів, аровадить«я з розпорядження головних розпорядчиків
спеціальних коштів з наступним ЛОВІДОМ'
.тенішм Народнього Комісаріат)' Фінансів
УСРР і АМСРР, за належністю, за винятком
сум на зарплату, ш можна пересувати
інше за порозумінням головнях розпорядчпків ©недіяльних коштів з Наробім Комі
саріатом Фінансів УСРР і АМСРР, за належ
ністю.

лежащих тому зве ведомству, не допускает
ся. Передвижение ке суші ИЗ одного § &
другой внутри главы, т. в. в пределах одного
вида специальных оредств, производится рас
поряжением главных рахаюрцщтелей специ
альных средств с последующим уведомлени
ем Народного Комиссариата Финансов УССР
г АМОСР, по принадлежности, за исключе
нием сумм, предусмотренных на зарплат)*,
которые могут быть передвигаемы лишь по
соглашев&ю главных распорядителей спе
циальных средств с Народным Комиссариа
том Финансов УССР и АМООР, по принад
лежности.
Передвижение сумм по сметам специаль
Перес у шш я сум за кошторисатен спе*
ных
средств по местному бюджету произвоЦІЯЛЬІІІІХ коштів по місцевому бюджету
провадиться за тим самим порядком, азе з двтся в том жо порядке, до с тем, что пе
тим, що пересування сум на зарплату про редвижение сумм, предусмотренных ва зар
вадиться з затвердження відповідного ви плату, производится с утверждения соответ
ствующего исполкома или совета.
конкому чи ради.
21. Рештув сп е діяльна х коштів, що угво- 21. Остатки специальных средств, обра
рнться наприкінці бюджотового року, пере зующиеся к концу бюджетного го&, пере
ведаться до прибуткової частили відповід носятся в доходную часть соответствующей
ного кошторису СПбДІЯЯВДХ коштів у сметы по специальным средствам следующе
пастушки у році, якщо їншого напрямку го года, если иное обращение остатков, не
цієї решти не передбачено в постановах предусмотрено постановленими о данных
специальных средствах.
про дані слецюлькі кошгш.
Если же заковом уставовлено обращение
Якщо за законом встановлено зараху
вання цієї решти по закіпчешгі рову до этих остатков по истечении года в доход
прибутку скарбниці, розпорядники слеціяль- казны, то этот остаток должен .распоряди
нпх коштів повинні перерахувати її в телями специальных средств быть перечи
останній день бюдекетового року встанов слен в последний день бюджетного года в
установленном порядке в доход казны.
леним порядкам до прибутку трбшщі.
22. Специальные средства ведомств или
22Сасціяльиі кошти урядннцтв або
установ що є на державному бюджеті', пе учреждений, состоящих на государственном
реховується в установах Державної Банку бюджете, хранятся, в учреждениях Государ
ственного Банка на процентных текущих
иа відсоткових біжучнх 'рахунках.
счетах.
Спеціальні кошти установ, що є на міс
Специальные средства, учреждений, со
цевому бюджеті, переховується порядком,' стоящих на местном бюджете, хранятся по
передбаченим чинними законами про перехо рядком, предусмотренным действующими за
вування коштів місцевого бюджет)'.
конами о хранении средств местного бюд
жета.
23. Опеціяльні Кошти, лцо вступають до
23. Специальные средства, поступающие*
кас Державного Банку, каси зараховують в кассы Государственного Банка, зачисляют
на йжучі відсоткові рахунки, які відкрива ся последними на процентные текущее сче
ється по кожному виду спеціальних коштів. та, открываемые по каждому веду специаль
ных средств.
24. Ведомства и учреждения обязаны сда
24. Урядщщтва З установи повинні вда
вати до каси Державного Банку суми спе вать в кассу Государственного Банка суммы
ціальних коштів, коли збереться 50 крб., специальных средств по накоплении 50 руб.
и, во всяком случае, не реже одного раза к
але яайклшг раз на місяць.
месяц.

Якщо установи Державного Банку тери
торіально не сходяться з місцем приписних
ГОШОЦарСФВ і доссшчннх цдориемств, ЩО 6
ари беджетовнх установах, цим дозволя
ються вдавати спеціальні кошти до уставов
Державного Банку по надбапні 100 крб.

Если учреждения Государственного Банка
территориально не совпадают с мостом на
хождения приписных хозяйств и подсобных
предприятий, находящихся при бюджетных
учреждениях, последним разрешается сда
вать специальные средства в учреждения
Госбанка по накоплении суммы в 100 руб.

Прялися ще господарствах та допомічвям
пдарюзметвам, які територіально не схо
дяться з місцем установ Державного Банку',
дозволяється переховувати спеціальні кош
ти в найближчих ощадних касах на суну
найбільш 1.000 врб.
Вийняток з цього драввла за виключних
випадків припускається лише за агорозуміпхшм відповідних уродннцтв з НКФ УСРР і
АМСРР, за належністю.
Описок господарств і динамічних лідоіривмств, які їхають право переховувати
спеціальні кошти в ощадних касах, вста
новлює відповідне урадшщтво за порозу
мінням з НКФ УСРР і АМСРР, за надеясніспо.
25. Спеціальні кошти, що вступають до
кас Державного Банку ціннихн паперами,
приймають і витрачають скарбові частини,
що б дри установах Державного Банку, поряде»*, встало&тешгм для прйому та ви
трачати цінностей розпорядчих управ.шн>
і провадиться за забалансовая розрахунком
держбюджету назвою «Рахунок цншостей розпорядчих управлінь».

Приписным хозяйствам и подсобным пред
приятиям, территориально не совпадающих
с местом нахождения учреждений Государ
ственного Банка, разрешается хранение спе
циальных средств в ближайших сберегатель
ных кассах на сумму не свыше 1.000 руб.
ІІз'ятие из настоящего правила допуска
ется в исключительных случаях лишь по
соглашению соответствующих ведомств с
НКФ УООР я АМСОР, по принадлежности.
Список хозяйств н подсобных предприятий,
коя имеют право хранить указанные суммы
в сберегательных кассах, устанавливается
соответствующим ведомством, по соглаше
нию с Народным Комиссариатом Финансов
УССР и АМСРР, по принадлежности.

26. Ревізується й контролюється спеці
альні кошти за загальних порядках, що йот»
встановлено для коштів державного й міс
цевого бюджетів.
27. Рахівництво й звітність що-яо спедіяльних коштів покладається на устано
ви, що відають спощяльняжн коштами.
28. Порщок одержання, переховування
Іі витрачання спеціяльних коштів-зазнача
ється дія кожного виду їх окремими іветругарямп, що їх 'гадають вдаовідт урадіінптва, порозумівшись з Народнім Комка*
фінтом Фінансів УСРР.
Харків. 4 квітня 1928 р.

■З&сг. Народаього Комісара Фінансів
УСРР Арсон.

25. Специальные средства, поступающие
в кассу Государственного Банка ценными бу
магами, принимаются и расходуются состоя
щими при учреждениях Государственного
Банка казначейскими частями порядком,
установленным для приема и расходования
ценностей распорядительных управлений и
проводятся по забалансовому счету госбюд
жета под наименованием «Счет дойностей
распорядительных управлений».
26. Ревизия л контроль специальных
средств производятся в общем порядке,
установленном для средств государственного
и местного бюджета.
27. Счетоводство я отчетность по опоцяальньи средствам возлагается на учрежде
ния, ведающие специальными средствами.
28. Порядок получения, хранения и рас
ходования специальных средств определяется
для каждого их вида особыми инструкциями,
издаваемыми соответствующими ведомства
ми, по соглашению с Народным Комвссарнатещ Финансов УССР.
Харьков. 4 апреля 1928 г.

дам. Народного Комиссара Фшалсов
УОСР Арсом.

№ 10

Арт. 59

Ст. 59

Форма і.

Додаток до арт. 59 36. Уз.
Додаток до арт. 4 інструкції
по спецкоштах.

ВІДОМОСТІ
про прибутки та видатки по спецкоштах.............. ...... і............
За 1-ше півріччя......... .............. ........... :.р.
(Подається одночасно з кошторисом по спецкоштах на новий бюджетовий рік).
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У в а г а . Шп. шп. 5.7,9 і 11 заповнюють лише ті установи, при яких е вказані у цих шпальтах підприємства, этим, що прибутки й видаткивираховуеться в гуртових сумах.
У в а г а . В «ціп. 2 показується назву спецкоштів, наприклад, „надходження на землевпо
рядження”, „прибутки тубінституту* та інш.

Форма 1.

Приложение к ст. 59 36. Уз.
Приложение к ст. 4 инструк
ции по спецсредствам.

СВЕДЕНИЯ
о доходах и расходах по спецсредствам—______________
За 1-е полугодие
—_ __ лг.

(Подаются одновременно со сметой по спецсредствам на новый бюджетный год).
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П р и м е ч а н и е 1. Гр. гр. 5, 7, 9 и 11 заполняются лишь теми учреждениями, при ко
торых имеются указанные в этих графах предприятия, при этой до
ходы и расходы исчисляются в валовых суммах.
П р и м е ч а н и е 2. В гр. 2 показываются наименования-спецсредств, например: .посту
пления на землеустройство*, „доходы тубинститута* и др.

ПОСТАНОВА НАРК0МС0ЦЭАБЕЗУ УСРР ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРК0МС005Є0А УССР

60. Про зміну, інструкції «Про порядок за
безпечення родин військоеооіужбоеців».

Народній Комісаріат Соціального Забез
печеная УОРР п о с т а н о в и в :
1. П. «а» арт. 2 інструкції своєї з 28
червня 1927 р. «Про порадок забезпеченії я
родни військовослужбовців» (36. Уз. УСРР
1927 р., від. ІІ, Хг 28, арт. 129) ухвалиш ч
такій редакції:
<а) свідоцтво від «йськомату про те.
що закляканий до військової служби їх го
дувальник має право на (пільги по- призову,
передбачив в арт. 92 «Закона про обов'язко
ву військову службу» (36. Зак. ОРСР1925 р.,
Х« 62, арт. 463), і тцо його дійово прийнято
на безперервну службу в кадровому рядовому
або в молодшому строкової служби старінняйому складі РОЧА2. П. «б» арт. 2 зазначеної інструкції та
увагу 2 до цього артикулу скасувати.
Харків, 10 трравна 1928.

60- Об изменении инструкции «0 порядне
обеспечения семей военнослужащих».

Народный Комиссариат Социального Обес
печения У СОР п о с т а н о в и л :
1. Л. « а » ст. 2 инструкции своей от
28 июня 1927 г. <0 порядке обеспечения
семей военнослужащих» (36. Уз. УССР
1927 г., отд. И. Ля 28, ст. 129) изложить
в следующей редакции:
«а) удостоверения от военкомата о том.
что призванный на военную службу их кор
милец имеет право ла льготы по призыву,
предусмотренные ст. 92 «Закона об обяза
тельной военной службе» (Соб. Зак. СССР
1925 г., Хг 62, ст. 463), и что он дейст
вительно принят на непрерывную службу в
кадровом рядовом или в младшем срочной
службы командном составе РККА».
2. П. «б» ст. 2 указанной инструкции п
примечание 2 к этой статье отменить.
Харьков. 10 мая 1928 г.

Заст. Народнього Комісара Соціального
Забезпечення УОРР Медеідь.

Зам.. Народного Комиссара Социального
Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВА НАРНОМЮСТУ УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМЮСТА УССР

61. Про засиновлення в трудових хлібороб
61. Об усыновлении в трудовых земледелия*
ських господарствах (дворах)
ских хозяйствах (дворах).

Підстава', п. „д“ арт. 9 Поло
ження про НКЮ УСРР (36. Уз.
УСРР і924 р., Л5> 50 арт. 305).
Вважаючи на запитання з місць про по
рядок засиновлення в трудових . хлібороб
ських господарствах (дворах), а саме, чи
погрібно засішовитедеві за таких випадків
одержати згоду всіх членів двору, Народній
Вомісаріят Юстиції УСРР по Відділу Законо
давчих проектів та Кодифікації Закоігів,
п о с т а н о в и в поясніли:
За Земельним Кодексом УСРР природній
вступ членів трудового хліборобського госпо
дарства (двору) через народжевня дитини
або подружжя створюють для нових членів
двору всі права члена даного двору й для
зарахування таких членів у склад двору не
треба згоди інших членівЗпсннонлепня, що його передбачає Кодекс
Законів про родину, опіку, подружжя та
акти громадянського стану (36. Уз. УСРР

Основание: п. »д“ ст. 9 Положе
ния о НКЮ УССР (С. У. УССР
1924 г., № 50, ст. 305).
9
Ввиду запросов с мост о порядке усыно
влялся в трудовых земледельческих хозяйст
вах (дворах), а 'именно, необходимо ли усы
новителю в таких случаях получить согла
сие всех членов двора, Народный Комисса
риат Юстиции УООР по Отделу Законода
тельных Предложений Я Коодфгхацш За
конов. п о с т а н о в и л раз’яснпть:
По Земельному Кодексу УООР естествен
ное вступление членов трудового земледель
ческого хозяйства (двора) вследствие рожде
ния ребенка или брака создает для новых членов двора все орава» члена данного дво
ра и для зачисления таких членов в состав
двора согласия других членов пе требуется.
Усыновление, предусмотренное Кодексом
Законов о.семье, опеке, браке и актах граж
данского состояния (Собр. Уз. УССР 1926 г..

1926 ір., № 67-69, арт. 440), встааоазадо в
державних і громадських інтересах, зокрема
для боротьби з дитячою безприуллас-по,
а за його юридичними наслідками—набуття
особливих і майпосввх прав заснновнтедя,
треба прщфшпші до народженая дитини.
Правильність такого твердженая обгрун
товується арт. 43 чшщенаведеного Кодексу,
за яш засвновлювані та їхні нащадки
набувають до заснновнтолів усі права та
обов'язки рідних дітей васияовитедя й
особові й майнові, а рівночасно тратять усі
права й увільняються бід усіх обов'язків до
своїх батьків.
На підставі цих «міркувань треба скласти
висновок, що коли засішовлюють члени
трудових хліборобських господарств (дво
рів) потрібна лише згода тих осіб, що їх
передбачено в арт. арт. 39 й 40 Кодексу
Законів П{ю родину, опіку, подружжя та
чікти громадянського стану, а саме: бать
ків засшювлювапого або його опікуна, якщо
він е гад сошкою, а так само і його
самого, коли пін має 10 років, а на
заоїикшешія одруженою особою потрібна
ще згода другої дружини, й засігаовлеяа
особа набуває па прана члена відповід
ного трудового хліборобського господарства
(двору) без окремої на те згоди всіх інших
членів даного двору.
Харків, 2 травня 1928 р.

67-69, ст. 440), установлено в государ
ственных и общественных интересах, в ча
стности, для борьбы с детег^.бедор^рвостыо, а по его юридическим последствиям—
приобретение личных и имущественных прав
усыновителя, вуайсГ оріравшль к рождёаио
ребенка. ' ■ " * ' *
'
' Правильность такого утверждения обосно
вывается ст. 43 вышеуказанного Кодекса,
на основании которого усыновленные и их
потомство приобретают по отношению к
усыновителях все права и обязанности род
ных детей усыновителя, как личные, тик я
но имуществу, а одновременно они утрачи
вают все права и освобождаются от всех
обязанностей по отношению к своих роди
телях.
Но этих соображениях нужно причти в
заключению, что в случаях усыновления чле
нами трудовых земледельческих хозяйств
(дворов) необходимо лишь согласие тех лиц,
которые предусмотрены в ст. ст. 39, и 40
Кодекса Законов о семье, опеке, браке я
актах гражданского состояния, а именно: ро
дителей усыновляемого или его опекуна,
если он находится под опекой, а равно и его
самого, если он достиг 10 лет, а на усы
новление лицом, состоящих в браке, тре
буется еще согласие другого супруга, я
усыновленное лицо приобретает вол права
члена соответствующего трудового земле
дельческого хозяйства (двора) без особого -на
это согласия всех других членов данного
двора.
Харьков, 2 мая 1928 г.

' Заст. Народнього Комісара Юстиції
УСРР та Генерального Прокурора
Республік Михайлик.

Зам: Народного Комиссара Юстиции
УССР я Генерального Прокурора
Республики Михаил*.

Член Колегії ЛЕЮ Зав. Відділу Законодав- Член Коллегии НКЮ Зав. Отделом Закоиочих проектів і Кодифікації Заковів
дательных Предположений и Кодификации
Юр. Мазурехко.
Законов Юр. Мазуренко.

і
Укрголовліт Л 7. Другд друкарня їм. В. Блакитного, тресту „Харків*Друк\ Зам. М 3083—10000

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР ^
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ:—Хари!», вулиця Артака. Я
КРАМНИЦГ: КмТа. аул. Вороаського, 17
Одеса, аул. Ласала. 12
Дніпропетровське, проспект Карла Маркса, ріг Лмкоіч 18
Лртеиоеське, Харківська аул., 51
Полтава, Котляревська аул., ІІ
Харків, аул. Першого травна, 8
■РЕДСТАВНИЦТВА: Юридичне ВкД'ВО НКЮ РСФРР—Москва, Кузнецкий мост. Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

ЮСТИЦІЇ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО
= УРЯДУ УКРАЇНИ =
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ і І ІІ на 1 рік . . 15 карб.
.
. « »_ півроку . 8

*

АБЕТКОВИЙ
ПОКАЖЧИК
до 36. Уз.“ за 1928 р. (від І І ІГ)
ЦІНА 1 крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
ПРАВО
ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік . .
На півроку .

б крб. — коп.
З , 50 ,

(ОБІЖНИКИ,
НАКАЗИ,
ПОСТАНОВИ
та ОГОЛОШЕННЯ)
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік..................... 8 крб.— к.
* півроку . . . . 4
„ 50 к.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до Бюлетеня на 1928 рік
ЦІНА 1 крб.

ВЕСТНИК

СОВЕТСКОЙ
юстиции

Двухнедельный Орган Наркоиюста и Украинского Юридиче»
схого О-ва
УСЛОВИЯ ПОДПИСКИ:
На < год.......................10 руб. — коп.
На б месяцев . , . 5 •
50 .

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬСЯ ТІЛЬкИ
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ (з 1-го січня).
В 1928 року цих видань менш ніж на півроку
Видавницт. передплату не приймає*
Передплату приймається у всіх крамницях, представ»
та уповноважених Юрвидавництва.

ВвяаЯВНЕНЯЯЯНВЯ!
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ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м. Харків, вул. Артема. 31, тел. 13-66, 37-35, 43-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

РЄШВИШЯ0ШГ0 УРЯДУ УКРЛІВІ
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділ І і ІІ на рік......................................................................................... 15 крб.
. І і ІІ на півроку.....................................................................................8 крб.

АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
4

*

до „Збірн. Узак.“ за 1928 рік (відділ І і ІІ)
Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР“ дозволяється лише
тим особам, що мають спеціяльні на це посвідчення від Юрвидавництва, та всім поштово-телеграфним конторам, філіям
та агентствам.
За передплату, прийняту будь-якою іншою особою, Юрвидавництво не відповідатиме й її виконано не буде.

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-ХІІ або 1-І—ЗО-УІ).
В 1928 році цього видання в роздрібному
продажу відпущено не буде.

і

|345(477)3{05)477х. 1928“)]

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗВІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА »>ОЗИОРИЛЖЕ?7Н

РРБІТНИЧО-рВЛИНОЬКОГО УРЯДУ УКРАІНИ
..

ЗА'ІФ^врІК

Оапційю бндікмя іулрОд^ьОгО кОлгрлріяту іООтицп
26 червня 1928 р.

V

Відділ ДРУГИЙ

№ ІІ

26 нюня 1928 г.

Отдел ВТОРОЙ

ЗМІСТ

СОДЕРЖАНИЕ

Постанови Центральної Санітарно-Тех
нічної Ради УСРР, Наркомвнусправу,
Наркомооцаабезу, Наркомосвіти, Наркомфіву та Наркомюсту УСРР.
(5 квітня, 9—30 травня 1928 р).

Постановления Цеатральвого Санитар
но-Технического Совета УССР, Наркомвнудела,
Наркомсообеса,
Наркоыпроса, Наркомфнна и Наркомюста УССР.
(5 апреля, Р—30 мая 1928 г.).

62. Санітарні норми І правила для пралень
громадського користування.
63. Про заміну одних заходів адміністративного
впливу на інші.
64. Інструкція про прикладення постанови
ВУЦВК-у І РНК УСРР „Про Центральну й
округові комісії селянської взаємодопомоги1'.

62. Санитарные правила и нормы для прачешных общественного пользования.
63. О замене одних мер административного
воздействия другими.
64. Инструкция по применению постановления
ВУЦВК'а и СИК УССР „О Центральной и
окружных комиссиях селянской взаимопо
мощи".
65. Инструкция о порядке учета, охраны и
передачи в пользование пятидесяток рели
гиозных обществ молитвенных зданий и
культового имущества, имеющих научное,
историческое или художественное значение.
66. О порядке применения судами ст. ст. 33 и
34 Уголовного Кодекса УССР.
67. Об оформлении прав собственников домо
строений, не подлежащих национализации.
68. О порядке оформления закрепленных за
финорганами строений и права застройки
в случаях, если публичные торги при про
изводстве взысканий за неуплату налогов,
не состоялись.

65. Інструкція про порядок обліку, охорони та
передачі в користування п'ятидесяток ре
лігійних громад молитовень та культового
майна, що мають наукове, Історичне або
мистецьке значіння.
66 Як мають суди застосовувати арт. арт. 33
і 34 Кримінального Кодексу УСРР.
67. Про оформлення прав власників домобудівель, що їхнє можна було націоналізувати.
68. Про порядок оформлення закріплених бу
дівель 1 права забудови за фінорганами, в
разі прилюдні торги, коли провадиться
справлення за невиплату податків, не від
булися.

ПОСТАНОВА ЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО-ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО САНИ
ТЕХНІЧНОЇ РАДИ УСРР.
ТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА УССР.
62. Санітарні норми й правила для гралень
62. Санитарные правила и нормы для прагромадського користування.
четных общественного пользования.

Підстава: п.п. пд* і „ии арт. 9,
Основание: п.п. яд* и яи“ ст. 9
арт.арт. 12 і 16 постанови Ради На ст.ст. 12 и 16 постановления Совета
родны Комісарів УСРР з 27 серпня Народных Комиссаров УССР от 27ав-

1926 р. „Про санітарно-технічні ради“густа 1926 г. „О санитарно-технике•
{36. Уз. УСРР1926р., № 53, арт. 352). ских советах• (С. У. УССР 1926 г.,
№ 53, ст. 352).
І. П о м е щ е н и я и р а з м е р ы .
І. П р и м і щ е н н я й р о з м і р и .
1. Прачешные, имеющие промышленный
1. Празькі, що мають промисловий ха
рактер, де працює понад 10 чоловіка, по харакнф с числом работающих свыше 10
нити мати, як мінімум, ось такі яргаїі- человек, должны «меть, как минимум, ниже
щенпя: приміщенім для приймання бруд- следующие помещения: приемочную дли
иої білизни, розбирадьню, яральюо, сушар грязиого белья, разоррочвую, стиральиую,
ню, праісувальню, приміщення для латан сушильную, гладильную, помещение дія по
ня й переховування чистої білизни, при чинки и хранения чистого белья, помещение
міщення для .видавання білизни, кімнату для выдачи белья, комнату' для персонала,
для персоналу, приміщення для душу І помещение для душа я уборную.
вбиральню.
2. Прачешные, имеющие промышленный
2. Пральні, що мають промисловий ха
рактер, де -працю» до 10 чоловіка, повинні характер с числом работающих до 10 человек,
мати, як мінімум, орішщеиия для 'прий должны иметь, как минимум: помещение для
мання й івщавансня білизни, дральлю, су приема я выдачи белья, стиральную, сушиль
ную н гладильную.
шарню Й прасувальню.
П р и м е ч а н и е 1. Огиральные и су
У в а г а 1. Пральні й сушарні, за
шильные орачешвых, указанные 1в ст. ст.
значені в арт. арт. 1 і 2, можуть місти
1 н 2, могут быть расположены в другом
тись в іншому буднику, окремо від реш
едаван, обособленном от остальных по
ти приміщень.
мещений.
П р и м е ч а н и е 2. Требования, изло
У в а г а 2. Вимоги, зазначені в
женные в ст. ст. 1 и 2, относятся так
арт. арт. 1 і 2, стосуються також і до
же и к орачешным, устраиваемым при
пралень, що їх улаштовується при уста
(убеждениях {больницах, детдомах, дойрах
новах (лікарнях, цитдомах, допрах, то
И т. д.).
що).
3. Пральні з ручним пранням для колек ' 2. Прачешные с ручной стиркой для кол
тивного корнстувапня
робшиї- лективного пользования населения рабочих
чих селищ і окремих домів повинні мати: поселков и «цельных домов должны иметь:
иразьню, сушарню й прасувальню, з тим, стиральную, сушильную н гладильную, при
що перепускну здатність цих пралень тре чем пропускная способность этих драчепгомх
ба брати з розрахунку, щоб кожна сім'я должна быть взята из расчета, чтобы каждая
мала змогу прати найменше двічі на мі Семья имела возможность производить стир'ку не менее двух раз в месяц.
сяць.
У в а г а . Дія сільських пралень, су
П р и м е ч а н и е . Для сельских арачешшарня Й прасувальна не є обов’язкові.
ных наличие сушильной и гладильной яв
ляется необязательным.
4. Розраховуючи погрібну площу окре
4. При расчете необходимой площади от
мих приміщень для пральні, треба мати ла
дельных помещений прачешяой надлежит -ис
увазі кількість сухої білизни, що має пра
ходить из количества белья в сухом виде,
тись, і площу, що її осаджує устаткуван
подлежащего стирке, и площади, занимаемой
ня. Кількість білизни масового замовлення, оборудованием. Количество белья массовою
що а може випрати одна праля за 8 го
заказа, которое может выстирать одна прач
дин, орієнтовно приймати за 20—25 кі
ка за 8 часов, ориентировочно принимать
в 20-25 килограмм.
лограмів.
5. Кількість води, потрібної -для прання ' 5. Коляяество воды, необходимое для стир
1 яілогр. сухої білизни, орієнтовно рахува ки 1 влтр. сухого белья ориентировочно счи
ти для ручного праная—20 літр., для ме
тать: при ручной стирке—20 литров, ори
ханічного—40 літр.
механической--40 литров.
6. Приміщеная пральні в ручним оран ' 6. Помещения прачешной с ручной стир
кой должны петь следующие размеры:
ням повинні мати такі розміри:
людносте

в)

дрямтщввня для приймання найоо 0,05 кв. метр. т 1 кізогр. су
хої білизна, що ЇЇ приноситься воднораз,
але і гайнеш 4,5 ив...м. загальною пло
щею;
б) роэбвральпя—найменш по ОД яв.
метр, на 1 кізогр. сухої білизни, що її
приноситься воцгораз, але найменш 9 кв.
мэтр, загальною площею;
в) кімната для драння для однієї пралі
—найменш 10 кв. метр. Для кожної дру
гої оралі набавляти найменш, но 5 кв.
метр.
У в а г а . Ночви від паливні повинні
стояти найменш на 2 метри.
ийнш,

г) сушарня (сарай, горнщсН-найменш,
0,8 кв. метр, на 1 кілогр. сухої білизни;
я) прасувальна для однієї робітниці—
найменш 9 кв. метр. Для кожної другої
прасувальниці набавляти найменш по 3 кв.
метри;
е) приміщення для латання іі перехову
вання—інаймешн по 0,15 кв. метр, па 1
кілогр. білизни, що надходить воднораз,
але найменш 9,00 кв. м. загальною ллощао;
ж) приміщення для видавання білизни—
такої самої площі, як і приміщення для
приймання;
з) убиральня, окрема для чоловіків і для
жінок, з кількістю вічок наймеш одно на
25 чол.
У в а г а . В пральнях, де працює до
10 ч.л., прнпуг кається одно вічко.

а) приемочная:—не менее, чем по 0,05 в»,
метр, на 1 клтр. сухого белья, приносимого
одновременно, но не менее 4,5 кв. м. об
щей площадью;
б) разборочная—не менее, чем по 0,1 кв.
метр, иа 1 клгр. сухого белья, приносимого
одновременно, но йе меиее 9 кв. метр, об
щей площадью;
в) стиральная для одной прачки—не ме
нее 10 «в. метр. Для каждой следующей
прачки прибавлять «не менее, чем по 5 кв.
метр.
П р и м е ч а н и е . Расстояние между
топками я корьгтом не должно бьпъ менее
2-х метров.
г) сушильная (сарай, чердак) не мензе
0,8 кв. метр, яа 1 клтр. сухого белья;
' д) гладильная для одной работницы—не
меиее 9 кв. метр. Для каждой следующей
^гладильщицы (прибавлять йе менее, чем по
3 кв. метра;
е) помещение для починки и хранения—
не менее, чэм по 0,15 кв. м. на 1 клгр.
белья, поступающего одновременно, но не
менее 9.00 кв. общей площадью;
ж) помещение для выдачи белья—такойже площади, как я помещение для приема;

з) уборная—отдельная для мужчин и для
женщин, с числом очков не менее одного на
25 человек.
П р и м е ч а й йе. В прачешных с чи
слом работающих до 10 человек допуска
ется одно очко.
7. Для механической нрачешной остаются
7. /{ля меха /гони пральні мають силу
норми, завначем в лункгаї «а>, «б», < є > , в силе нормы, указанные -в ля. «а», < б > ,
« ж * і «з> арт. 6. Що до кімнати для прання, * е > , «ж* и < з > ст. 6. Что касается сти
суша},ні » прасувальні, то, вньзачаючп їх ральной, сушильной и гладильной, то. при
ні площі, треба' мати на увазі -площу, що определении их площадей, надлежит исхо
її ос/джують машини та устаткування, з дить из площади, занимаемой машинами п
тим, що треба залшиати проходи біля ма оборудованием, ори этом должны быть остав
шин, за чинннмя обов'язковими постано лены проходь около машин, согласно суще
ствующих обил тельных постановлений Нарвами Наркампраці.
комтрга.
8. Приміщення пральні треба розплано
8. Помещения драчешиой должны быть
вувати так. щоб у процесі прання, сушін распланированы таким образом, чтобы в про
ня й прасування чиста білизна ніде не до цессе стирки, сушки и глажзпия чистое
торкувалась до брудної, з тим, що мокру белье нигде не соприкасалось с грязным, при
й суху частини пральні треба відокремити этом мокрая и сухая части прачопгной дол
одну від одної, щоб пара не могла прохо жны быть обособлены друг от друга, во
'избежание проникновения пара из стираль
дити з кімнати для прання в лрасувальню.
ной в гладильную.

9. Висота приміщень у промислова*
пральних повинна бути найменш, 3,55
метрів.
10. Площа шкляної поверхні вікон у
приміщеннях промислових пралень ловиніга бути найменш 1:8 площі підлоги.

9. (Висота помещений в промышленных
Прачешных должна быть не менее 3,55 мет
ров.
10. Площадь стеклянной поверхности
'окон помещений промышленных афачошпых
должна быть ле менее 1:8 площади пола.

П. У с т а т к у в а н н я й в л а ш т у в а н 
ня окремих частин.
11.
Приміщення пральні пошті мати,
як мінімум, таке устаткування:
а) приміщення для приймання й вида
вання білизни — лави, столи або прилавок;
6} розбиральня—лави, стіл для запису й
замочні кадоби в двома покришками, що
відкриваються в розбиральні та кімнаті
для праная;
У в а г а . В механічних пральнях' за
мочит кадоби можна встановити псі у
кімнаті для прашія.
в) кімната для прання з ручним пран
ням—замочні кадоби, ночви, плиту з каза
нами нагрівати воду й золити і коли су
шити треба на горищі, то платформу по
давати туди білизну, якщо з технічних
умов це е можливо;
г) кімната для прання механізованої
пральні—замочні кадоби, ночви для попе
реднього прання, жлукто, казани дія готу
вання мильного розчину й лугу та відпо
відне маипшовз устаткування;
д) сушарпя механічної пральні—сушиль
ні камери;
е) трасувальна з ручною роботою—сто
ли або лавп для розбирання білизни, столи
для прасування, ручний нагель, плиту для
пагрівания прасок і платформу спускати
суху білизну з горища в тому разі. * коли
•вона сушиться па горищі й коли з техніч
них умов це є можливо;
ж) прасувальна механічної пральні повпппа мати: столи для розбирання й пра
сування бинзшґ, плиту для нагрівання
прасок і нагель;
з) приміщення для латання й перехову
вання чисто* білизни — стіл для латання,
стільчики, полиці або шафи, стіл для за
пису а прилавок перед вікном, що веде до
приміщення, де видасться білизну.
12. В робочпх приміщеннях, де в ВОДО*
непропикливі підлоги, треба поставити де
рев'яні грати біля иочвів а взагалі скрізь,
де працюють.
13. Казани для нагрівання води й золін
ня білизни в пральнях з ручним пранням

ІІ. Оборудование и устрой
ство отдельных частей.
11. Помещения црачешпой должны иметь,
как минимум, следующее оборудование:
а) помещение дли приема и выдачи белья—
скамьи, столы или стойку;
б) разборочная—скамьи, стол для залиш
и замочные чаны с двумя крышками, откры
вающимися в разборочной и стиральной;
П р и м е ч а н и е . В механических трачешных замочные чаны могут целиком
быть установлены в стиральных.
в) стиральная с ручной стиркой—замочпыо чаны, корыта, очаг с котлами для нагре
вания воды и бучения, и если сушка про
изводится на чердаке, то платформу для пода
чи туда белья, -гели ло техническим условиям
это возможно;
г) стиральная механической прачешной —
замочные чаны, корыта для подстирки, бу*
чильник, котлы для приготовления мыльного
'раствора и щелока и соответствующее ма
шинное оборудование;
д) сушильная механической прачешной—
сушильные камеры;
з) гладильная с ручной работой—столы
іі л и скамьи для разборки белья, столы для
глажения, ручной катов, плиту для нагрева
ния утюгов и платформу для спуска сухого
белья с чердака в том случае, если сушка
производится на чердаке и осли это но тех
ническим условиям возможно;
‘ ж) гладильная механической прачешной
должна -иметь: столы для разборки и для
'глажения белья, плиту для нагревания утю
гов п катов;
з) пояснение для почипкя н хранения
чистого белья—стол для ночники, табуреты,
'полкп нлп шкафы, стол для записей и стой
лу перед окном, ведущим в помещение для
выдачи белья.
12. В рабочих помещениях с водонепрони
цаемыми дозами должны быть поставлены
деревявные решэтки у корыт и вообще у
Цест работы.
13. Котлы для шипения воды « бучевия
белья в драчешвых с ручной стиркой долг-

22. Брудний 4 чистий відділки не повніші
хати поніж собою ніякого сполучення, крім
камери.
23. Чистий вцділок повинен сполучати
ся віконцем з рообиральпею «гральні. Нія
ких інших сполучень з пральнею -йе при
пускається.
24. Шлюз повинен хати душ, а так са
мо приміщення або шафи для домашнього
й робочого одягу.
25. Розміри брудного й чистого відділків
повинні бути встановляй залежно від ти
пу й розміру дезкамер, пересічної кілько
сте речей, що їх перелускається і харак
теру праці.
26. Вимоги, що їх вказано вище для
сральвяинх щом-іщень, що до вентиляції,
освітлення, улаштування стін, стель і водонепроиякливих підлог, в обов'язкові й для
приміщень дезинфекційно! камери.

22. Грязное н чистое отделения не долж
ны иметь между собой никакого сообщения,,
кроме как через камеры.
23. Чистое отделение должно сообщатьс*
окошком с разборочпьи отселением
вой. Никаких других сообщений с прачешвой не допускается.
24. Шлюз должен иметь душ, а так»» по
мещение или шкафы для домашней н работе!
одежды.
25. Размеры грязного и чистого отселена!
Цолжпы быть установлены в зависимости от
‘типа и размера* дезкамер, среднего количества
Подлежащих пропуску вощэй и характера ра
боты.
26. Требования, пред являемые выше к
прачешньы помещениям, относительно вен
тиляции, освещения, устройства стен, потол
ков и водонепроницаемых ПОЛОВ, являются
ббязателышмн и для помещений дзянфскцношюй камеры.

Харків, 5 квітня 1928 р.

Голова Центральної Санітарно-техніч
ної Ради УСРР Нагарний.
ПОСТАНОВА НАРКОМВНУСПРАВ УСРР

Харьков, 5 апреля 1С28 г.

*

Председатель Центрального Салит ари отехннчеокого Совета УССР Нагорный.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР

63. Про зміну одних заходів адміністратив63. О замене одних мер щммшстратиінога
ного впливу на інші.
воздействия другими.

Деякі ок;едкїнеідіілн запитують, як ро
зуміти вимогу арт. 61 Адміністративного
Кодексу УСРР про те, щоб, заміняючи одві
заходи адміпші.сіву на інші, пе побільшу
вати тягару їх. Народній Комісаріат Внут
рішніх Оправ У-'РГ, по згоді з Народнім Ко
місаріати* Юстиції УСРР, чіа додаток до по
станови своє; з Іі лютого 1928 р. «Про до
держання класового підходу при застосуван
ні заходів адміністративного впливу» (Зо.
Уз. УСРР 1928 р., відділ ІІ, Уа 2, арт. 9),
постановив дати так пояснення про зміну
одних заходів адміністративного впливу на
інші. 1

Некоторые анрадошіотделы запрашивают,
как пстгимать требование ст. 61 Админи
стративного Кодекса УССР о том, чтобы
прн засисаю сашгх мер адмшюоздействка
другчии пе увеличивалась тяжесть их. На
родный Комиссариат Вігутрогоніх Дел УССР,
по соглашению с Народіым Комиссгриат**
Юстиции УССР,—в дополнение к своему постаповлонню от 11-го февраля 1928 г. «О
соблюдении классового подхода при примене
нии мер ахмввистративного {««действия»
(С- У. УССР 1928 г-, ооцел И, Ув 2, ст. 9),
постановил дать следующее роз'яснимо о
замене одних мер адхталктрепчдшего воодействия друпия.
1. Вимогу арт. 61 Адміністративного Ко 1. Требование ст. 61 Админястрапнмгогодексу УСРР про те, щоб, заміняючи одні за Крделеа УССР о тса, чтобы при замене оцходи аюіікшлнву на інші, не побільшувати пях мор адмпнкстратжвноро эоодейстокя
тягару їх, слід розуміти, як вимогу додер другими не ртшклюгалась тяжесть их, сле
жувати при цій заміні такого співвідно дует пошлють, как требоэашю тридержишення н ж розмірами тієї і другої форми паться при отой замене такого соотчичнапія
ваходігг. яке б урівноважувало ці заходи между реем ерами того или другого вида мер
е розууіідн їх тягану. Орієнтаційио таким
административного юодевегоия, которое

й штраф, коли праволомець дійсно неспро
можний Його виплатити, знімається зовсім;

б)
дрібні штрафи (до 10 карбованців)
можна заміняти на примусові роботи, вихо
дячи з розрахунку один день примусових ро
біт на 2 карбованці штрафу, а більші —
з розрахунку один депь примусових робіт на
З карбоганці. В тому разі, коли с-ума накла
деного штрафу при застосуванні зазначеної
норми по ділиться сповна, -адміністративні
органи можуть на свій розсуд або відкидати
решту, що залишається від поділу, або бра
ти її за цілі 2 чи 3 карбованці й додавати
ще 1'День примусових робіт, з тим, проте,
ацоб загальна кількість днів примусових ро
біт по перевищувала встановлених вищих
розмірів, що їх може застосувати даний ад
міністративний орган, (для окрадхінвідділів—одяп (місяць, для райадміввідділнів —
два тижні, а при зламанні обов’язкових по
станов міської або селищної ради райояового
центру—пять доль то-що);
в)
заміну примусових робіт їй штрафи за
випадків, передбачених в арт. 61 Адміністра
тивного Кодексу УСРР, провадиться за тим
самим розрахунком, але зворотним порядком.
4. Замінюючи арешт па примусові роботи
або на штрафи, за випадків, передбачених
п. «в» арт. 2 цієї постанови, можна вихо
дити з розрахунку за один депь арешту —
два. дні примусових робіт або сім карбованців
(для райадмілвідділку — три карбованці)
штрафу, з тим, проте, щоб загальна кіль
кість днів примусових робіт або .загальна
суха штрафу не перевищувала б крайніх
розмірів, що їх може застосувати даний
адміністративний орган на підставі арт. 47
Адміністративного Кодексу УСРР.
5. Застосовуючи подані вище норми за
міни одних заходів адміністративного впливу
па інші за випадків, передбачених арт. 61
Адміністративного Кодексу УСРР, адмшістративяі органи мають право їх заміняти
лише в бік полегшення тягару заходів ад
міністративного впливу, а йе в бік побіль
шення їх.
Заміняючи ж штрафи на примусові ро
боте за випадків, передбачених в увазі до

действия; в противном случае такая заме
на не производится и штраф, одо у пра
вонарушителя в действительности нет воз
можности его выплатить, сломается полно
стью;
б) мелкие штрафы (до 10 рублей), мойопо
заменять принудительными работами, всхо
дя из расчета одного дня принудительных
работ за 2 руб. штрафа, а большие штра
фы—из расчета одного дня принудительных
работ за 3 рубля- В том случае, если сумма
наложенного штрафа при применении соиачепиой нормы не делится полностью, адми
нистративные органы могут по своему усмо
трению или слагать остаток,. остающийся
после деления, или считать остаток за це
лые два нж три рубля и прибавлять още
один день принудительных работ, с тем, од
нако, чтобы общее количество дней прину
дительных работ не превышало установлен
ных высших размеров, которые может при
менить дасгпмй административный орган
(для оврадмннотделов—одип месяц, для райаджмзиотдодений—две недели, а при на
рушении обязательных постановлений го
родского иля поселкового совета районного
центра—пять дней н т. д.);
в) замена принудительных работ штра
фом в случаях, предусмотренных в ст. 61
Административного Кодексу УСОР, произво
дится ігз тою же самого расчета, по в об
ратом порядке.
4. При замене ареста принудительными
работами или штрафом в случаях, преду
смотренных п. «®» ст. 2-й настоящего по
становления, можно исходить из расчета за
один день ареста—два дня прииудоеяьпых
работ илн сітяь руб (для райадршогалотделенил—три рубля) штрафа, с тем, однако,
чтобы общее количество дной привудитодь.пых работ или общая суша штрафа нс пре
вышала предельных размеров, которые мо
жет применить данный административный
орган, па осис-ваккл ст. 47 Адмлнястратнвпого Кодекса УССР.
5. Применяя приведенные выше пормы
для замены одних мер адмвоодействия дру
гими в случаях, предусмотренных ст. 61
.ідмпшетратионоро Кодекса, адэгвнястративаые оргапы имеют право изменять.их
лишь в сторону смягчения тяжести мер азхиніистратлвного воздействия, а не в сто
рону увеличения их.
' Заменяя же штрафы принудительными
работами в случаях, предусмотренных в при-

ответствующих с’ездах ялн конферен
з'їздах або конференціях селянських това
риш) взаємодопомоги, а так само пред
циях селянских обществ - взаимопомощи,
а также представитель Паркомсообеса
ставник Наїкомсоцзабезу УСРР та окруУССР и окружных инспектур социального
гозпх інспектур соціального забезпечення,
за належністю.
обеспечения, по принадлежности.
2.
Склад комісій селянської юаєнодсаоногя 2. Состав комиссий селянской взаимопомо
встановлюється на з’їздах І конференціях щи устанавливается на стадах и конферен
селянських товариств взаємодопомоги, але циях селянських обществ взаимопомощи,
не може (певевнщувата для Центральної Ко однако, он не может превышать для Цент
місії селянської взаємодопомоги 55 осіб, а ральной Комиссии селянской взаимопомощи
для округової комісії селянської взаємодопо 55 человек, а для окружной комиссия селян
ской взаимопомощи 41 человека.
моги 41 особу.
3. К ведению пленума комиссий селянской
• 3. До відання пленума комісій селянської
взш.:-ч>досіомоги, крім Функцій, передбачених взаимопомощи, кроме функций, предусмо
арт. 4 постанови ВУЦВК’у і РИК УСРР з тренных ст. 4 постановления ВУЦІіК'а с
4 січня 1028 р. «Положения про Центральну ОНК УССР от 4 января 1928 г. «Положение
й округові комісії селянської взаємодопомо о Центральной и окружных комиссиях се
лянской взаимопомощи», относится:
ги». належить:
а) рассмотрение годового плава деятельаоа) розглядати річний план
«Нї та подавати його на затвердження в та- сти комиссии и представление его па утвер
ксо:с порядку: п.тап діяльноетн охруговях ждение в таком порядке: плав деятельности
комісій—до Центральної Комісії селянської окружных комиссий—в Центральюук/ Ко
взаємодопомоги, а план діяльноетн Централь миссию селянской взаимопомощи, а план
ної Комісії—до Народнього Комісаріяту Со деятельности последней—в Народный Комис
ціального Забезпечення УСРР;
сариат Социального Обеспечения УССР;
б) избрание президиума комиссии;
б) обирати лрезадзю шгісії;
,в) заслушание н утверждение отчетов
в) заслуховувати та затверджу вати звіти
президиума комиссии; *
президії комісії;
г) рассмотрение жалоб на действия пре
гї ‘розглядати скарги >на дії президії ко
місії.
зидиума комиссия.
4. Пленум комиссии селянской взаимопо
4. Пленум комісії селянської взаємодопо
моги СКЛККіїс президія комісії найменні? дві мощи созывается президиумом комиссии нс
чі на рік. Про час і місце скликання ллє- реже двух раз в году. О времени и месте со
пуму комісії президія сповіщає за 2 тижні зыва пленума комиссии президиум извещает
до окликання пленуму всіх членів комісії за 2 педедв до созыва пленума всех членов
та надсилає до них порядок, денний пленуму комиссии п рассылает им повестку для пле
з належним матеріялом (тези, доповіді то- нума с соответствующим материалом (тези
що) в питаниях, що обговорюватимуться на сы, доклады л т. п.) до вопросам, которые
пленумі.
будут обсуждаться па пленуме.
П р и м е ч а н и е . Повестка дня пле
У в а г а . Порядок денний пленуму ко
нума комиссии и порядок его работы рас
місії і порядок його роботи розглядається
сматривается и окончательно утвер
й остаточно затверджується па самому
ждается на самом плеетуме.
пленумі. .
5. .Пленум комиссии селянской взаимопо
5. Пленум комісії селянської взаємодопо
мощи избирает из своего состава президиум
моги обирає зі свого складу Президію комі
комиссии в таком количестве: 7 лиц для пре
сії в такій кількості: 7 осіб для президіїзидиума окружных комиссий и 9—для Цент
о кругових комісій та 9—для Центральної
ральной Комиссии.
Комісії.
Президиум комиссии селянской взаимопо
Президія комісії селянської взаємодопомо
ги гровадпть всю роботу цізї комісії, за мощи проводит всю работу этой комиссии, за
вгпятком питань, що їх віднесено до відан исключением вопросов, отнесенных к веде
ня пленуму комісії (арт. З'інструкції), зо нию пленума комиссии (ст. 3 инструкция),'»
крема, па президію комісії селянської взає частности, на президиум комиссии селянской
взаимопомощи возлагается:
модопомоги покладається:
діяльносте

ко

’УОРР. та округом інспектури соціального
забезпечення.
11. Округові комісії селянської взаємодо
помоги діють лід безпосереднім керівництвом
Центральної Комісії селянської взаємодо-'
потопі.
Центральна комісія селянської взаємодо
помоги мав право вимагати вод округових
комісій сзлянської взаємодопомоги поданім
належних матеріалів що-до їх роботи й що-до
стану селянської взаємодопомоги в окрузі,
а так само—звітів про -їх діяльність за'формами, що їх встановили Народній Коміса
ріат Соціального Забезпечення УСРР та
затвердив Народній Комісаріат РобітничоСелянської Інспекції УСРР (Эб. Уз. УСРР
1928 р., .\ї 3, арт. 25).
12. Члени Центральної Комісії селянської
взаємодопомоги можуть брати участь у засі
даннях пленуму й президії округових комі
сій селянської 'взаємодопомоги з правом до
радчого голосу.
13. Округові комісії селянської взаємодо
помоги керівництво роботою селянських то
вариств взаємодопомоги провадять через від
повідні райвиконкоми та селищні ради, за
належністю.
14. Загальне керівництво й нагляд з боку
Наркомсоцзабезу УСРР та округових інспек
тур ссшяльного забезпечення за діяльністю
центра’ЬНОЇ іі округових комісій селянської
взаємодопомоги здійснюється:
а) далиях вказівок що-до напрямку за
гальної лінії роботи комісій в галузі селян
ської взаємодопомоги, зокрема, що-до змісту
річного шану їх роботи;
б) перевіркою діяльносте комісій (провад
ження обслідувань і ревізій справ комісій,
заслуханих доповідей представників комі
сій то-що);
в) даяням вказівок шо-до скликання Й
проведення пленуму комісій, а тк само з’їз
дів і конференцій селянських товариств вза
ємодопомоги.
15. Постанови Центральної й округових
комісій селянської взаємодопомога, що супе
речать чинному законодавству або загальним
принципам будови селянської 'взаємодопомо
ги, може скасувати або припинити Народній
Комісаріат Соціального Забезпечення УСРР.
Так само скасовувати або зупиняти постанове

Социального Обеспечения УССР' и окружным»
инспектурами социального обесооченна.
11. Окружные комиссии селянской взаимо
помощи действуют под непосредственных
руководством Центральной Комиссии селян
ской взаимопомощи.
Центральная Комиссия селянской взанмо- .
помощи имеет право требовать от окружных
комиссий селянской взаимопомощи предста
вления необходимых материалов в отноше
нии их работы Ъ положения селяпокой взаи
мопомощи в округо, а также—отчетов об их
деятельности по формам, установленным На
родным Комиссариатом Социального Обеспе
чен ея УССР и утвержденным Народным Ко
миссариатом Социального Обеспечения УССР*
(36. Уз; УООР 1928 г., » 3, от. 25).
12. Члены Центральной Комиссии селян
ской взаимопомощи могут, принимать уча
стие в заседаниях пленума и президиума он-'
ружных комиссий селянской взанмо^омощв
с правом совещательного голода.
13. Окружные комиссии селянской взаимо
помощи руководство работой селянских об
ществ взаимопомоаци осуществляют черес
соответствующие райисполкомы и поселко
вые советы, по принадлежности.
14. Общее руководство и надзор со сторо
ны Йаркомсообеса УССР и окружных ннспоктур социального обеспечения за деятель
ностью Центральной л окружных комиссий!
сслянскбй взаимопомощи осуществляется
путем:
а) дачи указаний в отношении исправле
ния общей линии работы комиссий в обла
сти селянской взаимопомощи, в частности,,
в отношении содержания годового плава их.
работы;
б) проверка деятельности комиссий (про
изводство обследований и ревизий дел ко
миссии, заслушание докладов представителей
комиссий и т. п.);
в) дачи указаний в отношении созыва я
проведения пленума комиссий, а также с’езДОЕ Я конференций СЄЛЯОСКИХ обществ:
взаимопомощи.

15. Постановления Центральной и окруж
ных комиссий селянской взаимопомощи,
противоречащие действующему законода
тельству или общим принципам построения
селянской взаимопомощи, могут быть отме
нены млн приостановлены исполнением На
родным Комиссариатом Социального Обеспе-

дів, класифікуюча його за такими катего
ріями:
а) майно, що має виключно наукове, істо
ричне та мистецьке значіння;
• 6) майно, що має наукове, історичне та
мистецьке значивші, проте, яке можна перелати в користування ролалйшм громадам;
. .в) майно, що не має наукового, історич
ного та мистецького значіння.
У в а г а 1. Остаточне розв'язання пи
тання ігро залічення майна до категорії
<а> і <б* належиш, цілкомдр кооцтепепції
Наркокосвітн та його мііцовпх орган®.
У в а г а 2. Описи майна всіх них кате• торій знаходяться в розпорядженні міс
цевих органів «Наркомвпусправ УСРР, а
•копії описів майна, що м^є наукове, істо
ричне або мистецьке значіння <за п.п. <а>
і <б> подається до місцевих органів Нар
ком освіти УСРР.
У в а г а 3. Наркомосвіти протягом мі
сяця з дня публікації цієї інструкції пові
домляє окр®икопкоми яро те, якому свой* ому місцевому органові доручає он у даній
• окрузі бути за свого представника в
справах культового майна наукового, істо
ричного та мистецького значіння. ■
Місцевий орган Наркомвнуоцрав в поро
зумінні з представником (місцевим орга. ном) Наркомосвіти складають на певний
термін плай реєстрації культового майна
за категоріями < а > , <б> і « в » та план
укладення договорів з релігійними гро
мадами, що-цо кортетування ними куль
товим -майном категорії «б»
4. Майно, залічене до категорії <а>, є
частіша державного музейного фонду й його
планово передається до державних централь
них а місцевих музеїв за вказівками Нарком
освіти, а коли умови хоропения його «зоадовольшпочі, то його передається терміново.
Майно, залічене до категорії «б», може бути'
іівредане в користування релігійний грома
дам лише за згодою місцевих органів Нар
комосвіти та зазначивши в договорі з релі
гійною гіюмадою належні умови хороиення
Цього майна за вказівками місцевих органів
Наркомосвіти. Якщо не «виконає релігійна
громада умов хоропепня цього майна, зре-

пия религиозных обрадж, класснфяцяруо*
мого по таким категориям:
а) имущество, имеющее исключнгеліао
научиое, историчесюоо и художесгвсягаов
значение;
б) имущество, имеющее «научное, истори
ческое и художественное акічеияе; но мо
гущее быть переданным в польэовааше ре
лигиозным обществам^
в) .гмущесгоо, пе имеющее наушого, исто
рического и художествеююсо значишІ І р я м е ч а и н о 1. Окончательное
разрешение вопроса об отнесшим иму
щества к категории «а» и <б> входит
цейсом в воошетопцяю йариамтгрооа и
его местных органов.
П р и м е ч а н и е 2. Одной имуще
ства всех перечислстньгх категорий на
ходятся в распоряжении местных органов
Наїжсогавудела УСОР, а коаш описей
имущества, имеющего научное, нсторнческос или художественное значение, (п. л.
<а> и «б»), посылаются местным орга
нам Нарноиароса УОСР.
П р и м е ч а н и е 3. Иаркомпрос (на
протяжении месяца со для опубликова
ния настоящей инструкция) уадшшог
онриоггагеомы о'том, какому свояму мсстиоогу органу он деручавг в данном округо быть своим представителем по делам
о культовом имуществе, имеющем научвое,’ историческое и художественное зна
чение. Местный орган НКВД, по соглаше' «то с предегазитглем (с местным орга
ном) Наркоошроса, составляют на опреде
ленный срок план рописграцзга культово
го гогущества по категоргшш «а», «б» и
<«з> н плен заклк^енюя договоров с ре
лигиозными общо^лвамн сятюсительяо
пользования ими культовым имуществом
категории <б».
4. ІЬсущесгоо, зачислешюс в категорию
<а>, является частью государственного му
зейного фонда и в шановом порядке пере
дается в государственные центоальиыс и
местные музеи, по указаниям Нарксоспроса,
а, если условия хранения его неудовлетво
рительны,—то передается в прочном поряд
ке. Имущество, зачисленное в категорию «б»,
может быть передано в падьзаваше рели
гиозным обществам, только с согласия ме
стных органов Наршгпроса и со внесением
в договор с религиозным обществом надле
жащих условий ярашюй этого имущества
по-- указаниям местных оргашз Наркаиаро-

арт. 170 Кримінального Кодексу УСРР як за
розтрату державного майна.

говору религиозному обществу, безусловно
запрещается и влечет за собой применениемер социальной защиты ст. 170 У головногоКодекса УООР, как за растрату государст
венного имущества.
8.
Пятидесятка релігійної громади зобов'- 8.
Пятидесятка религиозного общества
ЯЛУоТЬСЯ ЗІ СВОЇХ КОШТІВ 'Провадитиобязывается
ВСІ ПО из своих средств производитьТОЧНІ видати на утриманім церкви (або ін опдату всех текущих расходов на содержание
шої молитовні), гналежннх до неї будівель церкви (иля иного молитвенного здания),
Та споруд і всіх культових та вжиткових принадлежащих к ней строений и сооруже
І^ечей, залічених до категорій «а* та <б>, ний и всех предметов культового и обиход
а саме: на опалиш, охорону, сплату боргів, ного значения, зарегистрированных под ка
місцевих податків то-що.
тегориями «а» и >*б», а именно: на отопле
ние, охрану, оплату.долгов, местных нало
гов и проч.
9. * Представники п ятидесятки релігійної '9. Продета® иг ел в пятидесятки .религиоз
громади обов’язані допускати безперешкодно ного общества обязаны беспрешггственно до
в позавідправішй час осіб, уповноважених від пускать в свободное от религиозных отправ
Иаркомосвіти чи від його місцевих органів лений время уполномоченных Наркомлроса
до періодичної перевірки та огляду майна, или его местных органов к периодической
що має наукове, історичне й мистецьке зна проверке и осмотру имущества, имеющегочіння.
наутлое, историческое ши художественное
1
значение.
10. ІГятиде.’ятка релігійної громади зо
10. Пятидесятка религиозного общества,
бов'язується за випадку повернення майна, обязывается в случае возвращения культо
що його вона лоребрал'а за -договором, і яке вого имущества, принятого ею по договору
залічене до категорії <а> та <б>, повернути и отнесенного к категориям <а> н «б», воз
його в такому ж вигляді, в якому його вратить его ® том же виде, 9 каком' оно было
перебрано було в користування або на хоро принято в пользование или на хранение, и
нений, з додержанням умов договору що-до с исполнением-условий договора относитель
цілости та охорони майна.
но целости и охрапы имущества.
11. Коли п'ятдесята релігійної ірохадл
И. Бели пятидесятка религиозного об
не вживає всіх залежних від неї заходів щества не применяет всех зависящих от нее
іцо-до охорони майна наукового, історичного средств к охране имущества, имеющего на
та мистецького значіння і не викопає всіх учное, историческое и художественное значе
обов’язків, що покладені на неї за договором, ние, и не исполняет всех обязанностей, воз
або коли вона зламає цього договора, то ложенных на нее по договору, или если она
за це до неї застосовується заходи соціальної • нарушила договор, то по отношению к ней
оборони за арт. 170 Кримінального Кодексу применяются моры социальной защиты ш>
УСРР з тим. що місцеві органи мають пра ст. 170 Уголовного Кодекса УООР, причем
во розірвати договора.
*
местные органы имеют право расторгнуть
договор.
12. Коли п'ятдесята релігійної громади
12.
Если пятидесятка релитоного об
бажає припинити чинність договору що-до щества желает прекратить доВегвие догово
користування майном категорії <б>, вона ра о пользовании культовым имуществом
обов'язана повідомити про не місцеві органи категории «б>, опа обязана уведомить об
Наркомосвіти, з тім, що до моменту, доки этом местные органы Наркомлроса, причем
не поверне майна, що його взяла вона за она остается обязанною по этому договору и
договором, доти лишаються вона обов’язаною отвечает за исполнение его до тех пор, пока
за цим договором і відповідає за виконання не возвратит имущества. Нарком прос и его
'його. НаркомоЫтн та його місцеві органи местные органы имеют право расторгнул»
мають право розірзати договір, коли вия •договор в случае необходимости дать иноевиться потреба дати інше призначення бу назначение здапням, сооружениям я иму
динкам. спорудам та майну категорії «б*, що ществу категории іб>. переданному в поль
передані и корнетуіваяшя релігійні громаді.
зование религиозного общества.

ребування засудженого визначає суд, а за
всіх інших випадків обирає засудженні

место пребывания осужденного определяется
судом, во всех других случаях избирается
осужденным.
3. Обіграючи для оселення ту або іншу
3. Избирая для поселення ту иля иную
місцевість у межах УОРР, оуд повинний ма местность в пределах .УССР, суд должен иметь,
ти на увазі, що, на нідставі постанови в виду, -что, на основании постановления
ВУЦВК’у та РИК УОРР з 25 січня 192В р. ВУЦИК л СДО УССР от 25 января 1928 г.
«Про заборону суспідьио-исбезиечннм особам «0‘воспрацешш общественно опасным лица*
перебувати в певних місцевостях УОРР і про пребывания в определенных местностях УССР
реєстрацію осіб, висланих судовим або ад и о регистрации лиц, высланных в судебном
міністративнім порядком*. (36. Уз. УОРР или административном порядке». (36. Уз.
192В р., & 3, арт. 28), суспільно-небезпеч УСОР 1928 -р., X» 3, ст. 28), общественаоним особам, висланим за арт. арт. 33 і 34 опасным лицам, сосланным в порядке ст. 33
Крим. Код., заборонено перебувати на тери я 34 Угол. Код., запрещено пребывание на
торії АМОРР, по всіх прикордонних округах территории АЙСОР, во всех пограничных
УОРР і їхніх округових центрах та в Хар округах УССР и их окружных центрах и в
ківській, Київській, Херсонській, Миколаїв Харьковском, Киевском, херсонском, Никола
ській, Маріупільській і Вінницькій округах та евском, Мариупольском и Винницком округах
їхніх центрах, а тому призначати місце осе- и их центрах, а потому назначать место подешія в будь-якій з перелічених місцевостей се.гогіия в какой-нибудь из леротаслониых
не можиа.
местностей нельзя.
4. Призначаючи видаленпя за межі певної
4. Назначая удаление за пределы ^опреде
місцевості! з забороною перебувати в певних ленной местности с запрещением проживать
місцевостях, суд повинеи в свойому’ вирокові в оп,.ед ленных ‘ местностях, суд должен в
зазначиш, в яких саме місцевостях, крім пе своем приговоре указывать', в каких именно
релічених в згаданій вище постанові ВУЦВК. местностях, кроме перечисленных в упомя
та РИК УОРР з 25 січня 192В р., заборо нутом выше постановлении ВУЦВК я СИК от
няється перебувати засудженому, бо пере 2*5 января 1928 г., запрещено пребывание
бування в цих місцевостях заборонено са ссуждопиого, так как пребывание в этих
мим законом, .незалежно від вироку местностях запрещено самим законом, неза
суду.
висимо от приговора суда.
5. Кэбнрая те или иные хестоности для
5. Обираючи ті, або інші місця оселення
засудженого, суд повніший мати на увазі .поселения осужденного, суд должен иметь
необхідність запобігти звязкові засудженого в виду необходимость пресечь связь осуж
з злочинним оточенням даної місцевості!, денного с н.есг,лной средой данной мест
утворити умови, несприятливі для дальшої ности, создать условия неблагоприятные для
здочшгної діяльностн засудженого й тим за дальнейшей преступной деятельности осуж
безпечити суспільство від злочинних потя денного я тем оградить общество от вреступгань на встановлений правннй лад, а тому ных посягательств на установленный право
належить Обирати таке місце, що було-б від- вой' порядок, а потому надлежит выбирать,
далоне від бази злочинної діяльносте засуд такое место, которое было бы отдалено *от
женого, зручне для встановлення належного базы преступной деятельности осужденного,
за ним фактичного наглвду адміпістратнвиих удобно для установления надлежащего факти
органів, і, нарешті, не виключало-б змоги ческого надзо;а за ним административных ор
за бажанпя його виправитись, знайти собі за ганов и, наконец, не иекпочало бы возможно
сти, при желаннп его исправиться, найти 1еробіток і стати на шлях трудового життя.
6с заработок и стать на путь трудовой жизни.
6. Видалення за межі певної місцовоств
6. Удатепне за пределы определенно?
за вироком суду не може бути застосовано местности но приговору оуда не может при
па реченець більший, як п’ять, років, з тим, меняться на гок больше пяти лет, при ятом,
що коли Його призначається як додатковий еелчг оно пазн.гча'тся как добавочная м ра*
захід до позбавлення волі, визначений від к лишешю свободы, определи плый суш*
суду реченець видалення за межі певної срок высылки за пределы определимой м-стмісцевості починаєшся з моменту відбуття пости' начинается с момента отбытия за
ув'язнення. Коли ж цей захід соціальної ключения. Бели же эти мера сошшым.1 за-

нах їх Житловий закон з 1 листопада
1921 іі. <36. Уз. УСКР 1921 р., Лі 22, арт.
641) не застосувався, так через перейме
нування їх з сільських селищ у міста, як і
приєднання до них окремих селтц, а тому,
оформленая прав власности на домобудівні
в шіх за денаціоналізацією не провадилось,
виникає потреба впорядкувати права вла
сників таких домобудівель, так, щоб дати' їм
змогу' здійснювати свої права на будники
(вчиняти різні правочшш, лоревласиешія,
заставу то-що), як і в інтересах державних
органів (з погляду виконання адміністра
тивних розпоряджень, справляння податків,
страхування то-що).
Вважаючи на те, що загальна реєстрація
домобудівель буде провадиться поступово,
протягом значного часу, плановим порядком,
на ігідставі спеціальної постанови міських і
селищних раз, а потреба оформити права
власности мЗ/ке виникнути негайно, Народ
ній Комісаріат Юстиції і Народній Коміса
ріат Внутрішніх Справ УСРР постановили
поястггп:
1. Власники домобудівель в зазначених
вище місцевостях, в разі виникнення
негайної потреби оформити свої права вла
сности, иовкнні звернутися для визнання
їх до відповідного відділу місцевого (ко
мунального) господарства, прохаючи зареє
струвати домобудівлі і подати- документи,
що доводять їхні права, а саме:
а)
старі купчі; б> заповіти, затверджені
від оврсудів до 1 січня 1919 року; в) нота
ріальні дарувать ні записи; г) судові вироки,
що набули правної сили; д) ухвали суду
про затвердження в правах спадщини;
е) свідоцтва нарсудів про перехід до даних
осіб прав спадщини.
2. Коли нема вказаних -в арт. 1 цієї по
станова! документів, а так само коли від
діл місцевого {комунального) господарства
відмовить зареєструвати, дану домобудівлто
за браком належних документів, заінтере
совані особи мають право звернутися до су
дових органів, які й встановляють їх права
на домобудівлі стосовно до порядку, встанов
леного в обіжнику ПКЮ Л$ 16 з 1 лютого
1923 р. <Про порядок розгляду: позв про визпаппя права власности па будівлі, що під
падають денаціоналізацій <Бюл. НКЮ УСРР

ных частях нх Жилищный закоон с 1 ноября
1921 г. <0. У. УСОР 1921 г„ № 22, ст. 641)
не применялся, как ввиду переименования их
с сельских поселений в города, так я . п р и 
соединения к ним отдельных поселений, а
поэтому оформления прав собственности на
домостроения в них в порядке денационали
зация не производилось, возникает необхо
димость упорядочить права собственников
таких домостроений, как в целях дать им
возможность осуществлять свои права яа
дома (совершать разные сделки, отчужде
ния, залог и т. п.), так и в интересах государственных органов (с точки зрения испол
нения административных распоряжений,
взыскания налогов, застрахованим и т. п.).
Нхея ввиду, что общая регистрация домо
строений будет производиться постепенно, в
течение значительного времени, в шаповом
порядке, на основании специального поста
новления городских и поселковых советов, а
потребность оформить права собственности
может возникнуть немедленно, Народный
Комиссариат Юстиция- и Народный Комис
сариат Внутренних Дел УССР постановим
раз’яснвть:
1. Собственнике домостроений в указан
ных выше- местностях, в случае возіїнкновояня немедленной необходимости оформить
свои права собственности, дджны обратиться
для признания их в соответствующий отзол
■лестного (коммунального) хозяйства с
просьбой зарегистрировать домостроения и
при этом подать следующие документы, до
казывающие нх права:
а) старые купчие крепости; б) завощавия,
утвержденные окрсудами до 1 января
1919 года; в) нотарнальвыо дарственные'
записи; г) судебные решения, вступившие
в законную силу; д) определения суда об
утверждении в правах наследства; е) свиде
тельства нарсудов о переходе к данным ли
цам наследственных прав.
2. ' При отсутствии указанных в ст. 1 это
го постановления документов, а также при
отказе местного (коммунального) хозяйства
зарегистрировать данное домостроение ввиду
отсутствия надлежащих документов, заинте
ресованные лада имеют право обратиться в
судебные органы, которые н устанавливают
нх права па домстроення применительно я
порвдеу, установленному циркуляром НКЮ
% 16 от 1 февраля 1923 года «О порядке
рассмотрения исков о признании права соб
ственности на подлежащие девациовалвза-

лясь и окружной финансовый отдел оставил
строение иля право застройки за собой иля
за органом, но поручению которого произво
дится взыскание, лицо, производившее торги,
должно составить об атом соответствующий
акт в двух экземплярах и один из них пре
проводить в соответствующую государствен
ную нотариальную контору для составления
свидетельства в приобретении отроения иля
права вастройкн с последующей регистраци
ей в надлежащем органо местного (комму
нального) хозяйства.
В разі наступного продажу таких будівель
В случаях последующей продажи таких
чи права забудови від фінорганів іншим осо строений или права застройки фінорганами
бах або організаціям договір купівлі-про другим лицам или организациям договор куп
дажу вчиняється на загальних підставах».
ли-продажи заключается на общих основа
ниях».
округовнй фінансовий відділ залишив будів
лю чи право забудови за собою або за орга
нов, з доручення якого провалиться оправ
ляння, особа, що провадила торпг. повинна
скласти про це відповідного акта в двох при
мірниках і один з них -надіслати до відповід
ної державної нотаріальної контори для
складання свідоцтва про придбання будівлі
чи права забудови з наступною реєстрацією
в наїежному органі місцевого (комунально
го) господарства.

Харків. ЗО травня 1928 р.

Харьков. 30 мая 1928 г.

Народній Комісар Юстиції УСРР та
Генеральш# Прокурор
Республіки В. Пораймо.
За Народнього Комісара Фінансів
У0РР Голуб'ятини».

Народный Комиссар Юстиции УССР я
Генеральный Прокурор
Реопублнки в. Пощико.
За Народного Комитата Финажов
УССР Голубятник».

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиції
УкрголовлГг № 7. Друга друкарня ім. В. Блакитного тресту „ХарківДрук* Зам.№ 3184—10000

а
ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТЯ ЕКСПЕДИЦІ >-Хярк1в, вулиця Арт*ка, Я

КРАМНИЦІ: КиГя, аул. воровсмог, 17
Одаса,
яул. Ласяля,пкпект
1«
Дніпропетровське.
Карла Маріса, р*г Лакіясми. ТІ
пртеиоаське, Харкіасіа аул., 51
Полтава, Котларекьяаул., ІІ
Харків, аул. Першого авн*. 8
ИРЕДСТЛВНИЦТВП: Юридичне Вид-во НКЮСФРР-Мосиаа, КузмецхяЯ пост. Ті

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ на 1928 рік:
БЮЛЕТЕНЬ

[В ШІ

юстиції
РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО
= УРЯДУ УКРАЇНИ =
УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
відділ 1 І ІІ на 1 рік . . 15 карб.

півроку . 8

(ОБІНИКИ,
НА13И,
ПСГАНОВИ
таїГОЛОШЕННЯ)
У/^И ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 і . . . . 8 крб.— к.
- піь<у . . . . 4
. 50 к.

ПОКАЖЧИК
ПОКАЖЧИКН) АБЕТШИЙ
до летеня на 1928 рік

де(від
р. І
хо 36. Уз.“ за 1928 р.
ЦІНЯ 1 крб. 50 коп.

ЧЕРВОНЕ
ПРАВО
ДВОХТИЖНЕВИЙ ОРГАН
НАРКОМЮСТУ У. С. Р. Р.

ЦІНА І крб.

ЕСТНИК

СОЕТСКОЙ
ютиции

Двухнедый Орган Наркомюста и эаинского Юридиче*

<ОГО О-ва

УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
На 1 рік
На півроку

б крб. — коп.
З „ 50 „

УСЛЯ ПОДПИСКИ:
На і год ... 10 руб. — коп.
На б мес . . . 5 50 .

ПЕРЕДПЛАТУ ПРИЙМАЄТЬ ТІЛЬКИ
ЗА КАЛЕНДАРНИМ РОКОМ -го січня).
В 1928 року цих видань менш нь півроку
Видавницт. передплату не кчае.
Передплату приймається у всіх крамниіредсгевя.
та уповноважених Юраидавн.

^аизвві

і

■і

г*
Пролетар'

і всіх країн, аднійтеаі

<345(477)3 (05) 477Х).І928*1

ЗБІРНИК
фФІЦІТІМБ ЕНД&ККЯШОЛКЬОГО КОЛІОАРІЯТУ 1<М?ТНЦЙ

16 ливня 1928 р.

Відділ ДРУГИЙ

№ 12

16 июля 1928 г.

Отдел ВТОРОЙ

Зміст

Содержание

Постанови Наркомторгу, ВРНГ та Ви
щого Технічно-Будівельного Комітету
при НКВС УСРР.
(ЗО вересня 1927 р., 28 березня, 25-28 травня
1928 року).

Постановления Наркомторгз, ВСНХ
и Высшего Техническо-Строительного
Комитета при НКВД УССР.
(30 сентября 1927 г., 28 марта, 25-28 мая
1928 года).

69. Статут Акційного Товариства по виробленню
та продажу музичних струментів скорочено
„Акційне Товариство . М у з и к а " .

71. Про норми плати за переробку селянської
споживчої олійної сировини та про норми
виходу.
72. Про розриви між будівлями.
73. Статут Одеського Акційного Товариства для
постачання приватних промисловців та ку
старів сировиною і матеріалами та для про
дажу їм готових виробів „Самопостачання*.

69. Устав Акционерного Общества по изготов
лению и продаже музыкальных инструментов,
сокращенно .Акционерное Общество . М у 
зыка*'.
70. УставВсеукраинской Государственной Строи
тельной Конторы по-сооружению фабрич
ных дымовых труб и промышленных печей,
сокращенно „трубострой4* находящейся в
ведении ВСНХ УССР.
71. О нормах платы за переработку селянского
потребительского масляного сырья и о нор
мах выхода.
72. О разрывах между строениями.
73. Устав Одесского Акционерного Общества по
снабжению частных промышленников и ку
старей сырьем и материалами и по продаже
им готовых изделий .Самоснабжение*.

Затвердив Наркомторг
>СРР ЗО вересня 1927 р.
(прот. № 43).

Утвержден Наркомтор*
гом УССР ЗО сентября
1927 г. (прот. № 43).

70. Статут Всеукраїнської Державної Будівель
ної Контори для спорудження фабричних
димарів та промислових печей, скорочено
„Труббуд", що б у віданні ВРНГ УСРР.

*

69. Статут Акційного Товариства по вироб
ленню та пропажу музичних струментів,
скорочено «Акційне Товариство «Музика».
Мета заснування Товариства, його права й
обов’язки. 1

69. Устав Акционерного Общества по изго
товлению и продаже музыкальных инстру
ментов, сокращенно «Акционерное Обще
ство «Музыка».
.Цель учреждения Общества, права и обязан" кости его.

1. Для вироблення народні* та інших стру1. Для изготовления народных и иных
:Мвнт№ на території УШ\ а' так сахо яла инструментов на территории УОС5Р, а также
торгівлі зазначенню речами й вотами, засно- для торговли указанными предметами н но-

вуєтьса Акційне Товариство лід назвою «Ак* тами учреждается акционерное Общество под
ційас Товариство по виробленню та продажу наименованием < Акционерное Общество для
музичних струмстітів, скорочено .«-АкціЙис То изготовления я продажи музыкальных инстру
ментов, сокращенно «Акционерное Общество
вариство «Музика».
«Музыка», Д р и м е ч а н и е. Учредителями ОбщестУ в а г а . Фундатори Товариства е:
ч являются:
1) Зіускй Володимирович Поляків.
1) Моисей «Владимирович Полякин,
2) Соф я Захаровна Полякана,
2) Софья Захаровна Полянина,
3) Йосип Маркович Маркевич,
3) Иосиф Маркович Маркевич,
4) Абрам Володимирович Поляків,
4 ) Афам Владимирович Полякин,
6) іРевека Вульфовна Фаєрмац.
. 5) Ревокка Вольфовна Файерман.
2. Для здійснення зазначеної в арт. 1-хетн
2. Для осуществления указанных в ст. Г
Товариству надається право провадити такі целей Обществу предоставляется право про
операції:
изводить следующие операции:
а) організувати й орендувати промислові
а) организовать и арендовать промышлен
підприємства для вироблення народніх та ін ные предприятия для изготовления народных,
ших музичних струментів, а так само духо н иных музыкальных инструментов, не ис
вих і клавішних, виробляти приладдя до му ключая духовых и клавишных, изготовлять
зичних струментів;
принадлежности к музыкальным инструмен
там;
,
б) провадити гуртову та роздрібну торгів
б) производить ‘ситовую и розничную тор
лю, так за свій рахунок, ж і на комісійних говлю как за свой счет, так и па комиссион
підставах музичними, иароднімн та іншими ных пачалах музыкальными, народными н
струмонтамн й так само приладдям до них иными инструментами, а также принадлеж
так свого виробництва, як чужими фабрика ностями к ним, как своего производства, так.
тами та виробами за готівку й в кредит;
и чужими фабрикатами и изделиями за на
личные и в кредит;
в) брати з торгів і за угодою державні й
в) брать с торгов и по соглашению госу
приватні пості музичних едрумеитів, при дарственные и частные поставки музыкаль
лад ш до иих і нот;
ных инструментов, принадлежностей к ним
и пот;
г) провадити торгівлю музичними, учбо
г) производить торговлю музыкальными,
вими підручниками й ногами;
учебными пособиями я нотами;
д) відкривати товарові комори, магазини,
д) открывать склады товаров, магазины,
коиторн й представництва, філії й інші до* конторы и представительства, отделения »
помічиі комерційні установи.
иные подсобные коммерческие учреждения.
3. Від дня реєстрації Товариство мав всі
3. Со дня регистрации Общество поль
права юрщичної особи Й, зокрема, отав право зуется'всеми правами юридического лица и,
в рамках зазначеної в статуті його мети на в частности, имеет право, в пределах ука
бувати, леревдаснювати й заставляти всіляке занной в настоящем уставе цели его, при
майно, не вилучене з майново-праввопо Обо обретать, отчуждать и закладывать всякого
роту, так само і право забудови, вступати у рода имущество, не из’ятое из граждапског.»
всілякі зобов'язання з державними уста оборота, в том числе право застройки, всту
новами й шдаЕриємствамн громадськими пать во всякого рода обязательства с гхуй кооперативними оргашзаціямя та прп- дарственными учреждениями и предприят
ватшшп особами, укладати з ними дого ия, общественными ящкооперативныхя орга
вори, видавати й одержувати векселі, дис низациями и частными лицами, заключать
контувати одержані векселі у всіляких кре* с ними договоры, выдавать <в получать век
двтовох установ і в різних осіб та організа селя, учитывать полученные векселі го
всяких кредитных учреждениях в у разных
цій, позивати й відповідати на суділиц я организаций, искать и отвечать пасуде.
,
.... I. ' .

4. Товариство має печатку з своєй оовпою
назвою.
5. Правління Товариства перебував в місті
Харкові.
6. Товариство підлягає всім чинним узако
ненням, правилам і розпоряженням Уряду,
що стосуються до об'єкту Його діяльносте

4. Общество имеет печать с обозначением
своего полного наименования.
5- Местонахождение Правления Общества
есть г. Харьков.
6. Общество подчиняется всем действую
щим узаконениям, правилам и распоряже
ниям Правнтеаьства, относящимся в ородмеду его деятельности.

Основний капітал Товариства, акції, права йОсновной капитал Общества, акции, права и
обязанности владельцев их, ответственность
обов'язки їхніх державців, відпоеіда/ьність
уфедителей.
фундаторів.

7. Основний капітал Товариства визнача
ється в 100.000 крб. (сто тисяч карб.), по
ділених па 200 акцій вартістю 500 карб,
(п'ятьсот карб.) кожна.
8. ГОсая оголошення про затвердження
установленим порядком цього статуту7, акції
належить розподілити поміж фундаторами і
запрошеними до участи в Товаристві особами
з твм, що це запрошення може бути зроблене
й через публічне оголошення.
Як пр протягом трьох місяців від для ого
лошення статуту не буде зібрано чвертя ос
новного капіталу Товариства, то його визна
ється за невідбуле. А як що протягом даль
ших 3 місяців не буде зібрано ще чверпг ос
новного капіталу, а протягом одного року від
часу відкриття діяльностн Товариства не бу
де зібрано решти осіювваго капіталу, то То
вариство ліквідується протягом трьох МІСЯ
ЦІВ, хіба що з дозволу Наїркомторгу реченець
сплачення акцій був би протягнений, або
розмір основного капіталу Товариства був-би
відповідно зменшений.
Фундатори зобов’язані лишити собі загалом
найменш одну десяту частину випускних
акцій і не мають права иеровла'снювати їх
до затвердження звіту за другий операційний
рік. Так само вопи не мають права перевласнюватп до затвердження звіту за другий опе
раційний рік належних їм фундаторських ак
цій, оплачених майном.
9. Акції сплачується грішми, крамом
або-ж майном за порозумінням акціонерів з
фундаторами з тим, що порвісау оцінку май
ну, вношуваиому за акції, визначається за
порозумінням поміж фундаторами й акціоне
рами, що вносять майпо.

7. Основной'капитал Общества определяет
ся в сто тысяч1 рублей, разделенных па 200
акций, стоимостью в 500 руб. каждая.
8. По опубликовании в установленном по
рядке об утверждении настоящего устава,
акции должны быть распределены между уч
редителями » приглашмшыэот к участию л
Обществе лицами, прп чем это приглашение
може г быть сделало п посредством публич
ного об'явленняВели в течение трех месяцев со дня публи
кации устава не будет собрана четверть ос
новного капитала Общества, то таковое при
знается несосгоявшимся. Если же в течение
следующих трех -месяцев не будет собрана
следующая четверть основного калатала, а
в течение одного года со времени открытия
действия Общества не будет собрана осталь
ная часть основного капитала, то Общество
ликвидируется в течение трех месяцев, разве
бы с разрешения Наркомторга срок оплаты
акций был бы продлен, или размер основ
ного капитала Общества был соответственно
уменьшен.
Учредители обязаны оставить за собой нс
•менее, в общей сложности, 7ю части выпу
скаемых акций и пе вправо отчуждать их до
утверждения отчета за 2-й операционный год.
-Равным образом они ле «праве отчуждать до
утверждения отчета за второй операционный
год принадлежащих им учредительских ак
ций, оплаченных имуществом.
9. Оплата акций производится деньгами,
товарами или имуществом по соглашению ак
ционеров с учредителями, при чем первона
чальная оценка вносимого за акции имуще
ства определяется по соглашению между уч
редителями и вносящими имущество акцио
нерами.

Остаточну оцінку зазначеному майну вста
новлюється порозуміннях фундаторських за
гальних зборів акціонерів з акціоиорами, ідо
внесли майио, але з тим, щоб ця оцінка не
буде вищою проти пересіяних на дощувало
майно ринкових цін, <цо ісиують у місці зда
чі майна і в день Кого здачі; яіацо не можи?
встановити (періодично-ринкових діл, то оцін
ку провадиться за участю знавців. Вношува«о <від фундаторів або ажціонерав майао мас
потягати в таких матеріальних коштовно
стях: будівлях, спорудах, крамі, речах, пра
вах, що операції з ними входять до завдань
Товариства, або-ж що їх можна використати
ага організацію чи т дальшу діяльність То
вариства.
■Грошеві внески па оплачений акцій вно
ситься до Всеукраїнської Контори Держбанку
на ім'я фундаторів і видається тільки по від
критті Товариства його Правлінню, або, як
визнається Товариство за яевідбу^е, за належ
ністю. Внески майном на оплачений акцій пе
редається фундаторам. Фундатори зобов’яза
ні зберігати надійшлі па сплачення акцій гро
ші й майно для передачі їх Правлінню й від
повідають за цілість їх солідарно.
10. Зібрапі гроші й майно вносять фунда
тори в шнуровані книги, видаючи в одержан«і їх іменні тимчасові свідоцтва. ‘Про одержу
вані акційні внески Правління яозиачує на
тимчасових свідоцтвах, що їх юд час остан
нього внеску належить замінити акціями.
Державцям згаданих тимчасових свідоцтв
аж до заміни їх акціями привласнюється всі
права й обов'язки акціонерів. 11
11. Для забезпечення вчасярго ошшеїшя
всього основного капіталу загальні збори ак
ціонерів мають право втулювати акції, оцо
по цих акціонер не уплатив у реченець,
встановлений від фундаторів або Правління
Товариства, відповідно до арт. 8 статуту, на
лежного внеску, а так само видані на ці ак
ції тимчасові свідоцтва, замінити анульовані
акції новими, пустивши їх на продаж з тим,
проте, зцо акції мають бути замінені й спол
на оплачені до скінчення зазначеного в арт. 8
чеченця для сплачення всього осдовного капічалм Товариства.
Ь вторгованої від продажу акцій суми
державцеві анульованого тимчасового сві-

Окончателыдо оценка указанного имущ ства устанавливается соглашение* учредитель
ского общего собрания акционеров с внес
шими имулцоетво акционерами, во с тем,
однако, чтобы оценка этапе была выше сред
них на вносимое имущество рывочиых цен,
существующих в месте сдачи имущества а в
день ого сдачи; при невозможности устано
вить средие-рьшочкые цены, оценка произво
дится при участии сведущих лиц. Вносимое
учредителями или акционерами имущество
должио заключаться в такого рода материаль
ных ценностях: строениях, сооружениях, то
варах, эощах, правах, операции с которыми
входят в задачи Общества, или которые могут быть ими использованы для организации
или ири дальнейшей деятельности Общества.
Денежные взносы на уплату акций вно
сятся во Всеукраввскую Контору Госбаїпа
па имя учредителей и выдаются ллшь по
открытии Общества его Правлению или по
признании Общества яесосгоявшимба — по
принадлежности. Взносы имуществом на
оплату акций передаются учредителям.
Учредители обязаны сохранить поступивше
на оплату акций деньги и имущество дія пе
редачи их (Правлению н отвечают за сохран
ность их солидарно.
10. Собранные деньги н имущество учре
дители замасяг в шнуровые книга с вьщачей
в получения их именных временных свиде
тельств. Получаемые Правлением взносы по
акциям отмечаются на временных свидетель
ствах, которые при последнем взносе должны
быть заменены акциями.
Владельцам упомянутых временных свиде
тельств впредь до замены их акциями при
сваиваются все права и обязанности акцио
неров.
11. Дга обеспечения своевременной оплаты
всего основного капитала общее собрание
акционеров вправе аннулировать акции, по
которым акционер ее уплатил в срок уста
новленного учредителями или правлением
Общества, согласно ст. 8 устава, взноса, а
равно выданные по эти акциям временные
свидетельства, заменить аннулированные ак
ция новыми, пустив их в продажу с тем,
однако, что акция должны быть замепспы
и полностью оплачены до истечения указан
ного в ст. 8 срока дія оплаты всего основ
ного капитала Общества.
Лз вьзручеппых <от продажи акций сумм,
держателю аннулированного вромепного

■ 16. (Купоны к акциям йе могут быть пе
редаваемы отдельно от акций, за исключе
нием купонов истекших и текущих .сроков;
прп передаче означенных купонов не тре
буется никаких передаточных надписей на
купонах и заявлений о передаче их.
17. Утративший вромонное свидетельство
или акции, или купоны к ним, за исключе
нием купонов истекших и текущих сроков,
должен письменно заявить об этом Правдеввю, .с обозначением номеров утраченных
свидетельств или акций, или купонов. Прав
ление производит за счет утратившего публи
кацию. Если по прошествии шести месяцев
со дня публикации пе будет доставлено ни
каких сведений об утраченных свидетель
ствах, или акциях, или купонах, то выдаются
новые акция или свидетельства, или купоны
под прежними поморами и с надписью, что
они выданы взамен утрачепиых. Об утрате
кулеша истекших в текущих сроной Прав
ление никаких заявлений пе принимает и
утративший означевиые купоны лишается
права па получение по ним дивиденда.
18. -Для визнання Товариства за здійснене 18. >Для признания Общества состоявшимся
треба скликати двоє загальних зборів акціо должны быть созваны два общио собрании
акционеров: предварительное и учредитель
нерів: попередні й установчі.
ное.
Предварительное общее собрание созывает
Попередні загальні збори скликаються, як
ся
по поступлении не Мепее 94 основного
діздійде найменш 94 основного капіталу. Ці
капитала.
Собрание это заслушивает доклад
збори заслухують доповідь фундаторів про
учредителей
о ходе учреждения, а также вы
хід заснування, а так само обирають комісію
бирает
комиссию
для проверки отчета учре
для перевірки звіту фундаторів і даних, що
дителей
я
данных,
относящихся к оценке
до оцінки внесеного майна.
внесенного имущества.
Не позднее одного месяца и не ранее семи
Найпізпіш через місяць і найрашш через ;дней
после названного предварительного со
сім день по названих попередніх зборах
брания
созывается общее учредительское со
скликається загальні установчі збори акціо
брание
акционеров. Па нем заслушивается
нерне. На них заслухуються доповідь вище
доклад
вышеупомянутой
комиссии, произво
зазначеної комісії, робиться оцінку внесено
дится
оценка
внесенного
па оплату акций
му па оплаченая акцій хайпу й ухвалюється
имущества
и
‘выносится
постановление
о при
постанову про визнання Товариства за здій
знании
Общества
состоявшимся,
или
песоснене. або поздійснепе; в останньому разі
зібране майно повертається за належністю. стоявтшмся: в последнем случае собрание
Постанову "про внзяанпя Товариства за лмущетво возвращается по принадлежности.
здійснене, ухвалюється, більшістю наймеш Постановление о призвании . Общества со
94 голосів присутніх акціонерів, що репре стоявшимся выносится большинством пе мезентують, принаймні, половину справді вне пее 94 голосов присутствующих акционеров,
сеної до часу установчих зборів частини ос представляющих, по крайней мере, половину
новного капіталу, що її вимагається за сга- действительно внесенной ко времени учреди
тутом.
тельского собрания трёбуемой уставом части
основного капитала16. Купони до акцій но ложна передавати
окремо від акцій крім купонів минулих і біжучвх реченців; передаюче оаонаїчсві купо
ни, пе вимагається жодних передавальних
написів па купонах або заяв про передачу
їх.
17. Той, що втратив тимчасове свідоцтво,
або акції чи куполи до них, крім купонів
минулих і біжучих реченців, повинен ли
стовно заявптн про це Правлілню, зазначив
ши нумера втрачених свідоцтв або акцій чи
купонів. Правління робить публікацію кош
том втратлвка. Якщо по уплнві шістьох мі
сяців від дня публікації не буде подано жод
них відомостей про втрачені свідоцтва або
акції чи купони, то видається нові акції, або
свідоцтва, або купони під давніми нумерами і
з написом, що їх видано заміоць втрачених.
Про втрату куполів минулих і біжучих речен
ців Правління жодних заяв не приймає й
того, що втратив зазначені купони, позбав
ляється права одержати на них дивіденд.

23. Загальні збори акціонерів бувають
звичайні й надзвичайні. Звичайні збори
окликає Правління іцо-року ве пізніш чоти
рьох місяців від часу скінчення операційно
го року для розгляду й затвердження кошто
рису та балансу за минулий рік і кошторису
видатків та плану роботи насталого року,
розподіл)' діпвдеяту по акціях, а так само для
обраннячленів Правління й ревізійної комі
сії. Па цих зборах обмірковується й Інші
справи, що перевищують владу Правішая,
а так само і ті, що їх 'Правління запропонує
загальним зборам.
Надзвичайні збори скликає Правління або
з власного розсуду, або на вимогу акціоне
рів, що репрезентують сукупно пайменш
V» частину основного капіталу, або на ви
могу ревізійної комісії. Подаючи вимогу про
скликання зборів, треба точно зазначити
справи, що їх мають обмірковувати збори;
вимогу про скликання зборів належить ви
копати протягом двох тижнів від дня заяви
такої вимоги.
24. Загалові збори розв'язують за цим
статутом всі питания, дотичні до справ Това
риства, але неодмінному віданню загальних
зборів належить:
а) постановляти про набування будівель
і прав забудови для Товариства, про' перевдаснсння й заставу будівель \ орава за
будови, належного Товариству, а таксамо про
розширення підприємств Товариства;
б) обирати й одстановлювати членів Прав
ління й ревізійної комісії та призначити їх
платню; •
в) затверджувати їлструкггії Правлінню,
Ревізійній та Ліквідаційній Комісії і директорові-розпорядвикові, якщо таку посаду за
сновано;
г) затверджувати обраною від Правління
днректора-розпорядчнка на посаді й призна
чити йому платню;
д) розглядати Й затверджувати кошториси
видатків і план роботи па наступний рів, звіт
і баланс за минулий рів;
е) розподіляти зиск за минулий рік;
ж) розв'язувати питання про вндаткувавня запасного капіталу;
з) розв’язувати питання про зміну розміру
основного капіталу й аміну статуту;

23. Общие собрания акционеров бывают
обыкновенные н чрезвычайные. Обыкновен
ные ообрашш созываются Правлением еже
годно, не позднее 4-х месяцев со времея»
окончания (итерационного года, для рас
смотрения н утверждения отчета и баланса
за лстскшлй год и сметы расходов и плава
действий наступившего года, распределения
дивиденда по акциям, а также для избрания,
членов Правлення н Ревизионной Комиссия.
В этих собраниях обсуждаются и решаются
также я другие дела, превышающие зластьИравления, а также в те, которые Правле
нием будут предложены общему собранию.
Чрезвычайные собрания созываются
Правлоиисы или по собственному ого ус
мотрению, или по требованию акционеров,
представляющих в совокупности не менее
Ч м . части основного капитала, или яо тре
бованию (Ревизионной Комиссии. При пред'
явлений требований о созыве собрания,
должны быть точно указаны предметы, под
лежавшие обсуждению общего собрания;
требование о созыве собрания подлежит ис
полнению в течение двух педель со дня его
заявления.
,
24- Общее собрание разрешает, согласно*
этому уставу, все вопросы, к дедам Обще
ства относящиеся. ■ Но непременному (веде
нию общего собрания подлежат:
а) постановления о приобретении строе
ний и прав застройки для Общества; об от
чуждения н залоге строений и права за
стройки, Обществу принадлежащих, а равно*
д расширении предприятий Общества;
б) избрал по и смещение членов Правле
ния и Ревігзпошюй Комиссии и назначение
нм вознаграждения;
в) утверждение инструкции Правлению,
Ревизионной и Ликвидационной Комиссии и
Директору-распорядителю, если таковаядолжность установлена;
г) утверждение нэбрашюго Правлением
Директора-распорядителя н назначение ему
вознаграждения;
д) ра'смотрение и утверждение сметы
расходов и плана деятельности на засту
пивший год, отчета и баланса за вставшій
ид;
е) распределение прибыли за натекший'
год;
ж) разрешение вопросов о расходованию
запасного капитала;
з) разрешение вопросов об изменении раз
мера основного капитала и изменении устава;

говенные, общественные и частные учрежде
ния н общества пользуются в общих' собра
ниях (правом участия л голоса в лице своих
представителей.
29. Кожна акція дає право на один голос.
29. Каждая акция предоставляет право на
Акціонері, що держать мевшс число акцій, один голос. Акционеры, владеющие мевьшвм
можуть з'єднувати свої акції в загальнім количеством акций, могут об’едииггь свои
упанноважешіі для одержання права та один акции в общей доверенности для получезня
або більше голосів.
нрава на один или больше голосов.
30. Державці іменних акцій мають право
30. Владельцы именных акций пользу
брати участь на загальних зборах тільки ются правом участия в общем собрании лишь
тоді, кози їх записано в книги Правління, в том случае' если они внесены в книги
принаймні, за сім день перед загальними збо Правлення, по крайней мере, за семь дней
рами.
до общего собрания.
Замісць оригіналів акцій можна подавати
Взамен подлинных акций могут быть пред
посвідки й розписки яро прийняття акцій па ставляемы удостоверения и расписки в при
схов або в заставу так державних, як і. при нятии акций на хранение или в залог как говатних кредитових установ. У посвідках по- сударстаешшх, так и частных кредитных
значуеться нумера акцій. Кредитові устано учреждений. В удостоверениях обозначаются
ви, що їхні розписки можна подавати за номера акций. Кредитные учреждения, рас
місць оригіналів акцій, треба зазначити в писки которых могут бьпъ представлены
оголошеннях про скликання загальних збо взамен подлинных акций, должны быть по
рів.
именованы в публикациях о созыве ббщего
собрания.
31. Акціонери, що є члени Правління або
31. Акционеры, состоящие членами Прав
ревізійної комісії, йе мають права голосу пі лення или Ревизионной Комиссии, йе поль
особово, пі з уповноваження інших акціоне зуются правом голоса ни лично, ни по дове
рів підчас розв'язання справ, що до притяг ренности других акционеров при разреше
нення їх до відповідальності або увільнення нии вопросов, касающихся привлечения их к
від неї. усунення їх із посади, призначення ответственности или освобождения от тако
ім платні й затвердження підписаних від вой, устранения их от должности, назначений
пнх звітів.
им вознаграждения и утверждения подписан
Коли розв'язується справу' про укладення ных ими отчетов.
від Това рн ства ’ договору з особою, що є в
При разрешении -вопросов о заключении
числі акціонерів, ця особа йе має права го- Обществом договора с лицом, состоящим в
л->су на зборах ні особово, ні по довіреності тесле акционеров, лицо это не пользуется
акціонерів.
правом голоса в собраниях ни лично, ни подоверенности акционеров.
32. Виготовлений Правлінням список ак ■ 32. Изготовленный Правлением список ак
ціонерів, що шоть право брати участь на ционеров, имеющих право участвовать в со
зборах, де побачені нумера належних їх брании,
с обозначением номеров принадле
акційпнх свідоцтв, вивішується в приміщенні жащих им
выставляется в помещении
Правління за чотири дні перед загальними Правленияакций,
за
четыре
дня до общею собра
зборами. Копію зазначеного списку видається ния. Копия означенного
списка выдается
кожпому акціонерові па Йот вимогу. *
каждому акционеру 1ю его требованию.
33. Перед відкриттях загальних зборів
33. До открытия общего собрания реви
ревізійна комісія перевірюе складений Прав зионная комиссия (проверяет составленный
лінням список акціонерам і в разі вимоги Правлением список акционеров и в случае
акціонерів, що явилися на эборн, репрезен требования явившихся в собрание акционе
туючи найменш V» частину основного ка ров, представляющих не менее */«• части
піталу, перевірку зазначеного списку треба основного капитала, проверка означенного
зробити на самих зборах через обраних для списка должна быть произведена в самои
цього від акціонерів зі свого кола о$іб, чи собрании через избранных для этого акцио
слом найменш три, і з них принаймні одну нерами из своей среды лиц, в числе не меяее
особу повніша обрати група акціонерів, що трех, из которых, по крайне мере, одно лягтва мають право участи £ голосу «а загаль
них зборах в особі своїх представників.

ЗЭ. Порядок голосования вооросов устанав
ливается самим общим собранием.
40. Постановления, принятые общем со
бранием, обязательны для всех акционеров,
как присутствовавших, так и отсутствовав
ших.
41. Справам, що їх мають обмірковувати
41. По делам, подлежащим обсуждению и
й розв'язувати загальні збори, ведеться до решению общего собрания, ведется подробный
кладний протокол. Викладаючи постанови протокол. При изложении постановлений со
зборів, зазначається, явою більшого голо браний указывается, каким большинством го
сів ухвалено постанови, а тав само нотуються лосов постановления приняты, а равно отме
заявлені до цього окремі думки. Протоколи чаются заявленные при этом особые мнения.
веде особа, що її запросив толова зборів з Протоколы ведет лицо, приглашенное прелакціонерів або егронніх осіб, з тим, адо го седзтелем собрания из акционеров иля по*
лова зборів відповідає за погодженість про сторопних лиц, при этом председатель собра
токолу в міркуваннями й постановами, що ния ответственен за согласованность прото
мали місце па зборах. Правдивість протоколу
посвідчують своїми •щдпнсамя толока зборів, кола с бывшими в собрании суждениями в
а так само і шш акціонери іга їхнє бажан решениями- Правильность протокола удосто
ня числом найменш три. Засвідчені від веряют своими подписями председатель со
Правління копії протоколу загальних збо брания, а также и другие акционеры, но их
рів, окремих думок і взагалі4 всіх до нього желавню, в числе не менее трех. Освиде
додатків, належить давати кожному акціоне тельствованные Щравлевнем копии протоколов
общего собрания, особых мнений и вообще
рові па його вимогу.
всех к нему приложений должны быть вы
даваемы каждому акционеру по его требова
нию.
39. Порядок голосування справ установ
люють самі загальні збори.
40. Постанови, ухвалені від загальних
зборів - є обов'язкові для всіх акціонерів
так присутніх, як і відсутніх.

Правління Товариства, його права й
обов’язки.

4-2. Правління товариства складається з
3-х членів, обраних від загальних зборів
акціонерів реченцем на 2 роки з числа ак
ціонерів або сторонніх осіб.
У в а г а . Голову Правління обярає з
числа членів Правління саме Правління.
Як що членів Правління обирається
більш як па один -рік, то щокроку, спершу
за жеребом, а потім за першеяством обран
ня вибуває половина загального числа чле
нів Правління.
43. Для заступання члені^Правління, що
вибули перед упливом реченця, на який їх
обрано, або тимчасово позбавлених змоги
виконувати свої обов'язки, обирають за
гальні збори з числа акціонерів або сторон
ніх осіб кандидатів числом від одного до
трьох на той самий реченець, що й членів
Правління. Кандидата стають до виконання
обов'язків членів Правління за першенстбои обрання, а за однакового першенства
обрання—за більшістю одержаних під час
обрання голосів, а в разі обрання однако-

Лравлеже Общества, права и обязанности его.

42. Правление Общества состоит из 3-х
членов, избираемых общим собранием акцио
неров сроком на 2 года из числа акционеров
или посторонних лиц.
П р и м е ч а н и е . Председатель Правле
ния избирается из числа членов Правления
самым Правлением.
Если члены Правления избираются бо
лее чем на один год, то ежегодно, сперва
по жребию, а затем по старт инстзу из
брания выбывает половина общего числа
членов Правления.
43. Для замещения членов Правления,
выбывших до истечения срока, на который
ош избраны, ш временно лппенных воз
можности исполнять шш обязанности, вз
бираются общим собранием из числа ак
ционеров шя поста, ошшх лнц кандидаты
числом от одного до трех на тот же срок,
что н члены Правления. Кандидаты присту
пают я исполнению обязанностей членов
Правления по первенству юбрашя, а при
одинаковом первенстве избрания—по боль
шинству полученных во время избрания го-

Ст. 62

повинні мати прилад, щоб виводити пару
на звір.
Ы . Для вептнляцл приміщень, пралень
з ручних пранням з рільяістщ праль до 10,
що воднораз перуть, треба улаштовувати
душники в печах а кватирки або відкидні
фрамуги у вікнах.
15. Б механічних пральнях і в ручних
а кількістю праль понад 10 треба улаштову
вати достатню припливно-витяжну вентиля
цію з підогрітгях повітря, що випускається Й
? обміном найменш 3 рази. Крій того тре6а передбачте, в разі погреби, спеціальне
.усунення зайвої вохкостн з приміщень.

ны иметь приспособление Д-ія выводу пара
наружу.
14. Для вентиляции помещений прачешвых с ручной стиркой с количеством прачок
їо 10, одновременно стирающих, должны
устраиваться вытяжки в печах я форточки
или откидные фрамуги в окнах.
' 15. В механических прачешных п в руч
ных с количеством прачек более 10 должна
устраиваться достаточная приточно-вытяж
ная вентиляция с подогреванием вводимого
воздуха и с обменом не менее 3-хкратного.
Кроно этого должно быть предусмотрено, в
'случае необходимости, специальное удаление
излишней влаги из помещений.
16. Стены н потолки в мокрых отделени
ях прачешной должны быть оштукатурены
'жирным цементом. Панелп на высоту' 1,5
метра должны быть окрашены масляной кра
ской или облицованы гладкими плитками.
17. В прачешной с ручной стиркой в мо
крой ее половине и в уборной полы должны
быть водонепроницаемы.
Такнз-же долы должны быть во всех по
мещениях механической прачешной, кроме
конторы, штаты для персонала, починочной
ц комнаты для приема я выдачи белья.

16. Стіни П стелі в мокрих відділках
пральні треба отитіькувати тугих цемен
том. СТаиелі па височінь 1,5 метра новинсі бути пофарбовані олійною фарбою або
обличковані гладенькими щіпками.
17. В пральні з ручним праннях в мок
рій п половиш та в убиральні підлога має
бути водонепрониклива.
Така саме підлога має бути по всіх при
міщеннях 'Механічної пральні, крім конто
ра, кімнати для персоналу, кімнати для ла
тання й приміщень для приймання та впдаванпя білизни.
Підлога в мокрих відділках повинна ма
Лолы в моіфькх отделениях должны иметь
ти ухили до трапів найменш 0,01.
к трапам уклоны не менее 0.01.
18. Проектуючи пральні, слід передба
18. При проектировании прачешных дол
чати порядок спуску і знешкіджувашія жен быть предусмотрен порядок с-пуска и
спадині вод.
обезвреживания сточных вод.
III. Д е з и н ф е к ц і й н а к а м е р а .
19. При великих механічних пральнях,
а так само при пральяях лікарняних уста
нов на особливу вимогу санітарних орга
нів треба улаштовувати дезннфекцгйпі ка
мери.
20. Для дезинфекційно! камери треба
відводити, як мінімум, такі приміщення:

III. Д е з и н ф е к ц и о н н а я к а м е р а .

19. При крупных механических прачешНых, а также при прачешных больничных
учреждений по особому требованию санитар
ных органов должны устраиваться дезинфек
ционные камеры.
20. Для дезинфекционной каморы должны
быть отведены, как минимум, следующие по
мещения:
а) брудний відділок, (
а) »грязпос отделение,
б) (плню н уборная дри нех,
/ б) шлюз і вбиральню при ньому,
в) чистий воділок,
в) чистое отделение,
г) комірку або шафу при брудному відг) кладовая иля шкаф при грязном отде
- ділку для дезипфекщйвих реагентів.
лении для дезинфекционных средств.
21. Обидва відділки повинні мати окре
21. Оба отделения должны иметь самостоя
мий вихід на двір для приймання й вида тельный выход наружу для приема н. выдачи
вання речей що їх дезинфеодоєгьса. Хеэявфездиопвых вещей. Грязное отделение
Брудний відділок крім того повинен мати кроме этого должно меть особый ход через
окремий вхід через шлюз дли персоналу.
шлюз -для персонала.

шавідношО0ПЯП 6 СПІ9ВЦІ?0ШЄННЯ, що його уравновешивало бы эти меры в отношении
встановлено в арт. 47 Адміністративного тяжести. Ориентировочно такам соотилиеКодексу УОРР ніж вищими розмірами оюро* пнем является соотношение, установа оапое
них форм заходів адміністративного впли в ст. 47 Адошшстратнвпого Кодекса УССР
ву, що їх (можуть застосувати ті чи шші между высшими разморамн отдельных вадад
адиністративш органи.
мер адмивнстративпого воздействия, кото
рые могут применять то или иные админи
стративные органы2. На ооношгап директив, данных в ст-ст.
2. На підставі директив, що їх дано в арт.
арт. З і 4 постанови НКВС УОРР з 11 лю 3 и 4 постанавлешгл НКВД УССР от И фе
того 192$ р. «Про додержання класового врали 1928 г. «О соблюдении классового
підходу при застосуванні заходів адміні подхода при првменеагої мер асімтпшстрастративного впливу» (Зо. Уз. УСРР 192$ р., тиооого воздействия» (С. У. УССР 1928 г.,
відділ 2, Ух 2, арт. 9) що-до застосову отдел 2-й, )& 2, ст. 9), относительно при
вання окремих форм заходів адміністратив меншив отдельных видов мер администра
ного впливу, окрадмінвідділн й райадмгквід- тивною воздействия оврадминотделы п райділки, за випадків, передбачених в арт. 61 милотделелия, в случаях, предусмотренных
Адміністративного Кодексу УСРР, тоб-то, в ст. 61 Административного Кодекса УССР
коли нема ознак зловмисного ухилення від т.-е., когда нет признаков злоумышленною
внплатв штрафу або відбування примусових уклонения от ушаты штрафа пли от отбы
робіт, можуть заміняти:
вания принудительных работ, могут заме
нять :
а) наложенные ими штрафы лишь прину
а) накладені під них штрафи лише на
дительными работами;
примусові роботи;
б) принудительные работы — лишь штра
б) примусова роботи лише на штрафи,
зважати, що арешт, як захід дисциплі фом, имея в виду, что арест, как мера дис
нарного впливу, може бути застосований до циплинарного воздействия, может быть при
тих, що працюють на примусових роботах менена к принудительным работникам в по
порядком арт. 197* Поправно-Трудового Ко рядке ст. 197® Ислравнтеаыю-Трудового Ко
дексу УСРР (постанова ВУЦВК’у й РЙК УСРР декса УССР (пост. ВУЦИК’а и ОИК УССР ос
з 2$ березня 1928 р. «Про зміну п. 9 28-го марта 1928 г. «Об изменении п. 9
арт. 21, п. «а» арт. 178, розділу XX та про ст. 21, п. «а* ст. 178, главы XX и об от
скасування арт. 24і Попраоно-Трудового мене ст. 24і Ислраївшоль'но-Тртаовоїх) Ко
Кодексу УСРР» (36. Уз. УСРР 1928 р., Ух 7, декса УОРР» С. У . УООР 1928 г., % 7, ст.
арт. 76);
76);
в) арешт—па примусові роботи або
в) арест—дршгуднгелъаьвш работами и
штрафи.
штрафом.
(Црезидії сільських і селищних рад моПрезидиумы сельский и поселковых сове
луть заміняти накладені від них штрафи тов могут заменять наложенные юга штра
шіє на примусові роботи й навпаки.
фы .тишь прилудитольньош работами & -на
оборот.
3.
Зважаючи на ©становлене співвідно
3. Принимая во внимание усташвлешгое
шення між вищими розмірами окремих за соотношение между высшими размерами от
ходів аздінишву, ори зазначеній вище за-’ дельных мер адэвшистратингого воздей
шві штрафу на примусові роботи можна ствия, при вышеозначенной замене штрафа
виходити з таких орюнтаційшіх норм:
принудительными работами, органы,- при
меняющие меры адаияйистратияиопо воздсй*'
сгвпя, могут исходить вз таких ориентиро
вочных ноем:
а) штрафы до одного рубля можно заме
а)
штрафи до 1 карбованця можна замі
няти ва півдня примусових робіт, якщо є нять половиной дня принудительных работ,
реальна змога здійснити цей захід впливу; если имеется действительная возможность
в противному расі такої заміни не робиться применить эту меру административного юз-

арт. 61 Адміністративного Кодексу, тоб-то мечаниях к ст. 61 Административного Ко
в разі зловмисного ухилення драволомця під декса, т-е- в случаях умышленного угслоиевиплати накладеного на нього штрафу, ад> пин правсяквруттиголй от ушаты наложен
иінорганн йе звязгіа зазначеною вище нор ного па него штрафа, адаш\*мстратиэиие ормою і можуть збільцгувати кількість днів га\ш не связаиы указанной выше нормой н
примусових робіт з власного розсуду в ме могут увеличивать количество дней прину
жах прав, наданих їм за арт. 47 Адміні дительных работ по собственному уомотрестративного Кодексу УСРР.
нню і пределах прав, продсстаадсчшых им
статьей 47 Асргмгслратнвагого Кодекса
УССР.
б. На випадок повторного або упертого
6. В случае повторного или упорного укло
ухилення «ід примусових робіт, не зважаюш нения от принудительных работ, шммкпря
на застосовані раніш заходи дисциплинарного на примененные раньше меры дисциллшар
водяву, встановлені Поправно-Трудовим Ко ного воздействия, установленные Исправи
дексом УСРР, адміністративні органи, що тельно-Трудовым Кодексом УССР гдашяпризначили ці примусові роботи, мають пра страггнвные органы, применившие эти при
во на. підставі арт. 197е Поправно-Трудового нудительны© работы, имеют праоо, на осно
Кодексу УОРР в редакції зазначеної поста вании ст. 197® І1сіграгзцтельін<>-Тр,уіЖ‘К)Г0 Ко
нови ВУЦВК’у й РЩ УОРР з 26 березня декса УСОР, в редакции вышеуказанного
1928 р. (86. Уз. УСРР 1928 р., № 7, постановления ВУЦИК'а и СИК УССР от
арт. 76), замінити примусові роботи па 28 марта 1928 г. <С. У. УССР 1928 г., Х> 7,
арешт, якщо про це звернеться до нього ст 76), заменять при-пудигельные работы
з заявою завідатель відповідного бюра прч- арестом, если об этом возбудит перед ними
•гусових робіт. Заміну примусових робіт за ходатайство заведующий осответттвующич
даного випадку адміністративні органи про бюро
принудительных работ. Замену прину
вадять на свій розсуд у межах надапих їм дительных
работ в данном случае’админи
драо в справі застосування арешту.
стративные органы производят го своему
усмотрению в пределах предоставленных им
прав в отношении применения ареста.
Харків, 9 травня 1928 р.

Заст. Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УОРР І. Яккмович.
«•«л мДЗАБЄЗУ УСРР.
ПОСТАНОВА НАР»

Харьков, 9 мая 1928 г.

Зам. Народного Комиссара Внутренних
Дел УССР К. Якимович.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМСООБЕСА УССР.

64. Інструкція гро прикладом постанови 64. Инструкция по применению постанов
ВУЦВК’у і РЖ УСРР «Про Центральну й ления ВУЦВК'а и СИК УСРР «О Централь
ной и окружных комиссиях селянской взаимо
округові комісії селянської взаємодопомоги».
помощи».

Підстава: арт. 12 постанови
ВУЦВКу і РИК УСРР з 4 січня
1928 р. шПоложення про Центральну
й округові комісії селянської взаємо
допомоги■ (36. Уз. УСРР 1928 р.,
№ 3, арт. 22).
1. Центральну 4 округом комісії селян
ської взаємодопомоги складається з пленума
та президії.
У-в аг а. До складу пленума Централь
ної й окрукюих комісій селянської взає
модопомоги входить усі особи, що їх обра
ло на членів цих коміоій на відповідних

Основание: ст. 12 постановления
ВУЦВК'а и СИК УСРР от 4 января
1928 г. ,Положение о Центральной и
окружных комиссиях селянской вза
имопомощи'1 (36. Узак. УССР 1928 г.,
■ М 3, ст. 22).
1. Центральная и окружные комиссии се
лянской взаимопомощи составляются из пле
нума я президиума.
П р и м е ч а н и е . В составе пленума
Центральной н окружных комиссий се
лянской взаимопомощи входят все лица,
избранные членами этих компсий на со-

а) 'составление отчетов о своей работе я
представление на утверждение «пленума
комиссии;
б) розробляти плани роботи комісії та по
б) разработка штанов работы комиссии и
давані їх на попередній розгляд пленуму представление их на предварительное рас
комісії (я. <а> арт. З інструкції);
смотрение пленума комиссии (п. «а» ст. 3
инструкции);
• в) розподіляти кошти, що о у відаїгаі ков) распределение средств, находящихся в
■ісії, поміж селянських товариств взаємодо ведении комиссии, между селянскими обще
помогу на пцсиленїія їх роботи;
ствами взаимопомощи на усиление их .ра
боты;
г)
керувати, .ііісгруктувати та доглядати
г) руководство, инструктирование и над
діяльність нижчих органів селянської взаємо зор за деятельностью нижестоящих органов
допомоги.
селянской взаимопомощи.
6. Решения президиума комиссии селян
6. 'Постанова президії комісії селянської
хшемсмопомогя ухвалюється більшістю п ло- ской взаимопомощи принимаются большин
ством голосов членов президиума и протоко
<№ членів президії І ЯрОТОКОЛЮЗТЬСЯ.
лируются.
Протокол заседания президиума подписы
Протокол засідання президії підпису* го
лота або його заступник та секретар нредн- вает председатель или его заместитель и се
кретарь президиума.
хії.
7. На председателя комиссии селянской
7. На голову комісії селянської взаємодо
взаимопомощи возлагается:
помоги покладається:
а) общее руководство деятельностью ко
а) загально керувати діяльністю комісії
миссии п работой отдельных ее членов;
Я роботою окремих її членів;
6. Решения президиума комиссии ссляпб) наглядати за проведенням у життя чиндейсгоующих законов в области селянской
бих законів у галузі селянської взаємодопо
моги й виданих на розвиток їх розпоряд взаимопомощи и изданных в развитие их ра
жень Наркомсоцзабезу УСРР та округових споряжений Ларкомсообеса УССР и окружных
інспектур соф ильного забезпечення, а так инспектур социального обеспечения, а так
само—за виконанням постанов пленуму 8 же за исполнением постановлений пленума
президії комісії;
м президиума комиссии;
в) представлять комиссию перед государ
в) репрезентувати комісію перед держав
ними та громадськими установами іі органі ственными к общественными учреждениями
заціями та перед окремими особами.
и организациями и перед отдельными ли
цами.
8. Вся переписка, выходящая из комиссии
В. Всз листування; що виходить з комісії
селянської взаємодопомоги, підписує голова селяш^І взаимопомощи, подписывается
або його заступник та відповідальний секре председателем или єго заместителем п от
тар комісії.
ветственным секретарем комиссии.
9. Делопроизводство комиссий селя.тской
9чДіловодство комісій селянської 'взаємо
допомоги провадиться за системою, що £ в вяаотмопомоїцн ведется по системе, суще
органах соціального забезпечення, при яких ствующей в органах социального обеспече
ния, при которых эти комиссии состоят,
працюють ці комісії.
10.
Кошти, іцо їх передбачено коштори 10. Средства, предусмотренные сметами
сами Наркомсоцзабезу УСРР й округових ін Наркомсообеса УС.РР к окружных инспектур
спектур соціального забезпечення, за арт. 9 социального обеспечения, согласно ст. 9 по
постанови ВУЦВК’у і РНК УСРР з 4 січня становления ВУЦШГа н (Ж УССР от
1928 р. «Положення пго Центральну й окру 4 января 1928 г. «Положение Центральной
гові комісії селянської взаємодопомоги». н£ и окружных комиссий селянской взаимопо
Утримання Центральної й округовпх комісій мощи», па содержание Центральной и ок
селянської взаємодопомоги та їхнього апа ружных комиссий селянской взаимопомощи н
рату. видаткується за планом, що Його скла их аппарата, расходуются по плану, соста
ли ці комісії та затвердя.тн відповідно На вленному этими комиссиями и утвержденно
родній Комісаріат Соціального Забезпечення му соответственно Народным Комиссариатом
а) складати звіти «гро свою роботу та по
давати їх на затвердження пленуму комісії;

округових комісій селянської взаємодопомо
ги наложить окшопевтурам соціального за
безпечення та Центральній Комісії селян
ської взаємодопомоги.
•

меняя УССР. Такое-же право отмены или
приостановления исполнения в отношении по
становлений окружных комиссий селянской
взаимопомощи принадлежит окринспоктурам
социального обеспечения и Центральной Ко
миссия селянской взаимопомощи.
Б разі супоречвости постанов округової
В случав противоречивости постановлений
Інспектури соці ильного забезпечення Й Цен окружной инспектуры социального обеспече
тральної Комісії селянсьш взаємодопомоги ния и Центральной Комиссия селянской
опр іву передається на' розвязаяня Народць> взаимопомощи вопрос переносятся на разре
го Комісаріату Соціального оабезпвчеїшя шение Народного Комиссариата Социального
УСРР.
Обеспечения УССР.
Харків. 10 травня 1928 р.

Харьков. 10 мая 1928 г.

Заст. Народнього Комісара
Соціальною Забезпвчоппя
УСРР Медвіяь.

Зам. Народного Комиссара Социального
Обеспечения УССР Медведь.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСВІТИ ТА НАРКОМ-ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА И НАРКОМВНУДЕЛА УССР.
ВНУСПРАВ УСРР.
$5. Інструкція про порядок обліку, охоро 65. Инструкция о порядке учета, охраны и
ни та передачі в користування п'ятдесятоюпередачи в пользование пятидесяток рели
релігійних громад молитовень та культового
гиозных обществ, молитвенных зданий и
культового имущества, имеющих научное,
майка, що мають наукове, історичне або мис
тецьке значіння.
историческое или художественное значение.

Підстава:увага 2 до арт. 368 Адмі Основание: примечание 2 к ст. 368
ністративного Кодексу УСРР (36. Уз. Административного Кодекса УССР
УСРР 1927 р„ № 63-65, арт. 240> та (С. У. УССР 1927 г. № 63-65., ст. 240)
постанова ВУЦВК та РИК УСРР и постановление ВУЦИК'а и СИК
з 16 червня 1926 р. „Про пам'ятки, УССР от 16 июня 1926г. яО памят
культури й природи“ (36. Уз. УСРР никах культуры а природы" (С.У. УССР
1926 г., № 32-33, ст. 259).
1926 р.у М 32-33, арт. 259).
1. Вое имущество, предназначенное для от
1. Все майно, що призначено для відпра
ви ролігійних обряді® як ось: ЦЄ]ЖВИ, мо правления религиозных обрядов, а именно;
литовні, колишні маиастирські будівлі, намо церкви, модвпвшные здания, бывшие мо
гильні каплиці і памятники, придорожні настырские строения, надгробные часовня
хрести й інші Ьс подібні споруди, а так само ;камдгпы) и памятники, придорожные кре
к культове та вжиткове майко, що є в сты к другие подобного рода «юружешя. а
цих спорудах, є у віданні Нараднього Ко также культовое и обиход вое имущество, на
місаріату Внутрішніх Справ УСРР та його ходящееся в этик сооружениях, состоят в
місцевих органів.
ведении Народного Комиссариата Внутрен
них Дел УССР и его местных органов.
2. Из вышеуказанного имущества все
2. З вищезазначеного майна всі ті будин
ки, споруди і речі, що мають наукове, істо здачш. сооружения и предметы, нмокшцие
ричне та мистецьке значіння, е під охоро научное, ишрическое и худтеюествеиное
ною Народнього Комісаріату Освіти УСРР на значение, находятся под охраной Народного
підставі чинних законів.
Комиссариата Просвещения УССР, за осно
вании действующих законов.
3. Местные органы Наркоаюяудола УССР
3. Місцеві органи Наркоювнуспірав УСРР
производят
при участии пріедсташгогеаей от
провадять з участю представників від місце
местных
органов
Наркомпроса УССР, учет
вих органів Наркамоовпи УСРР облік гайна,
що призначено для відправи релігійних обря- имущества, предназначенного для отпраатезоа

<•
са. В случае нешшпешвя реднгвшньгм об
ществом условий хранения этого имуще
ства, в случае отказа его (религиозного об
щества) от договора, или в случае отсут
і
ствия религиозного общества, которое взяло
бы в пользование по договору • это вмущегтио, оно изымается органам® Нарктотроса
для передачи ь музеиП р и м е ч а в * е. Договоры с религи
У в а г а . Договори з релігійними грома
озными обществами на пользование куль
дами на користування культовим майном
товым имуществом категория <б» состав
категорії «б» укладають місцеві органи
ляются местными орланами НКВД с обя
Наряошіуеправ з обов’язковою участю
зательным участком предотаомггелой Нарпредставників йаркомосвіти чи його міс
компрпса, или его местных органов — с
цевих органів, з одного боку, і1 представ
одной етоуювы, и представителей рели
ників релігійної -громади — з другого,
гиозного общества—с другой, в трех эк
в трьох примірниках, що з них один пе
земплярах, из которых один сохраняется
реховується в місцевому органі Наркохи местом органе НКВД, второй—в ме
внуспраз, другий — в місцевому' органі
стном органе Нйркомшроса и третей вы
Яаркомосвіти, а третього видається релі
дается религиозному обществу. Без со
гійній громаді. Без згоди місцевих орга
нів Наркомосвіти на умови договору про
гласия местных органов Нарюоошроса на
передачу майна категорії «б» договора
условия договора с- перепече югу шоста а
категории <б> дсиовор не составляется.
не укладається.
Ь•
Фактическое кя’ятие предметов, подле
5.
Фактичне вилучення речей, що їх
жащих
предано в кузен, перевозка их, хра
«повинно передати до музеїв, перевіз їх,
нение
и
раептк'ле.іеті'ім* по музеям, относятся
поранення та розподіл до музеях становить
компетенцію Н&ркомоевітн та його місцевих к компетенции ШШ и его местных органов,
органів, що здійснюють ці заходи через сво которые приводят в исполнение эти меры
через своих уполномоченных.
їх уповноважених.
6. Принимая молитвенное здание и куль-.
0.
Перебираючи молитовню та культове
■майно наукового, історичного та мистецько тс вое имущество научного, исторического и
го зпачіппя в корнету ваня, пятидесятка ре- художественного значения в пользование,
лггій-ної громади бере на себе й відповідаль пятидесятка религиозного общества прини
ність за його цілість і незайманість, згідно мает па себя и ответственность за его це
З договором та зобов’язується користуватися лость и сохранность, согласно договору, и
обязывается пользоваться им исключительно
ним виключно за його призначеннях.
по назначению.
7.
Про всі -випадки, що загрожують ціло-' 7. О всех случаях, угрожающих целости
«сті цього майна, та дро потребу ремонтува этого имущества, а также о необходимости
ти й перебудовувати будинки та* споруди на ремонта и перестройки зданий и сооружений,
укового, історичпоготамнстецького зпачіиня, имеющих научное, историческое пли художе
про потребу реставрувати стінопис та ікони, ственное значение, о необходимости рестав
про потребу переробити культові та вжиткові рации стенописи и икон, о необходимости
■речі, залічені до категорії «а> і <б>, п’яти- переработки культовых и обиходных предме
десятка релігійної громади зобов'язується тов, зачисленных в категории «а» в «б»,
повідомляти (місцеві органи Наркомосвіти. пятидесятка религиозного общества обязы
Будь-яка перебудова, реставрація, добудова вается уведомлять местные органы Нарком*?и руйнування майна, що має наукове, істо проса. Всякое переустройство, реставрация,
ричне й мистецьке значіння, без згоди міс достройка или разрушение имущества, име
цевого органу Наркомоовітп, і взагалі всяка ющего научпоо историческое или художест
зміна складу й форми майна наукового, істо венное значение, без согласия* с местным ор
ричного Й мистецького значиш, що переда ганом Наркомпроса, и вообще всякое изме
но в користування по договору релігійній нение состава и формы имущества, имеюще
громаді, безумовно, забороняється і за *цс за го историческое, научное и> художественное
стосовується заходи соціяльної оборони за значение, переданного в пользование по дочетье я договору, або коли нема релігійної
громади, що взяла-б це майно у користуван
ня за договором, його вилучають органи
Йаріймюовгпс для передачі до музеїв.

13.
Кожна особа зі складу .рзлігійвої п>о- 13. Каждое лицо из состава релягномгого
мади, що підписала договора про користу общества, подписавшее договор о пользова
вання культовім майном категорії <б», може ния культовым имуществом категории <б>,
вибути з числа учасників іромади, подавши может выйти из числа участников общества,
аро те писану заяву до місцевого органу подавши сб этом письменное заявление мест
Ііариомвнусярав, що з лях складено догово ному органу НКВД, с которым составлен до
ра, дроте, це но знімає з особи, що вибула, говор, но это не освобождает выбывшее из
віїповиальности за можливу втрат)' чи пош состава пятидесятки лицо от ответствен
кодження державної власносте в період уча ности за возможную утрату или поврежде
сти цієї особи в користуванні майном, аж ние государственной собственности за время
до подання від неї заяви про своє вибуття.
участия этого лица в пользовании мущоством по момент подачи нм заявления о своем
выходе.
Харків, 11 травня 1928 г.

Харьков, 11 мая 1928 г.

Заст. Народпього Комісара Освіти
УСВР Приходько.
Заст. Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УСРР Сжмько.

Зам. Народного Комиссара Просвещения
УОСР Приходько.
Зам. Народного Комиссара Внутренних
Дел УССР Слинько.

ПОСТАНОВИ НАРНОМЮСТУ ТА НАРКОМ- ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМЮСТА И НАРНОМВНУДЕЛА УССР
ВНУСТРАВУ УСРР
66.0 породке применения судами ст. ст. 33 и
€6. Ям сули мають застосовувати арт. арт. 33
34 Уголовного Кодекса УССР.
і 34 ІфимінаАного Кодексу УСРР.

Хія установления единой судебиой прак
тики по* применению судами в качестве меры
социальной защиты установленного ст.
ст. 33 и 34 Уголовного Кодекса удаления
осужденных за пределы определенной мест
ности с посол сімом их в о поделенных мест
ностях вли без такового. Народный Комис
сариат Юстиции я Народный Комиссариат
Внутренних Дел УОСР временно,-до урегули
рования этого вопроса в союзном масштабе,
предлагают органам суда и прокуратуры к
иеуклоипому руководству следующее:
1.
Видалення соціяльно-пебезпечнпх осіб 1. Удаление социально опасных лнц за
ла межі певпої місцевосте за арт. арт. 33 і пределы определенной местности в порядке
34 Крим. Код. кризпачає суд так до засуд ст. ст. 33 и 34 Угол. Код. назначается су
жених, як і до тих прятагоенях у справі осіб, дом, как в отношении осужденных, так н
що седані їм внітувачекня внзнапі за недо- в отношения тех из привлеченных по делу
иедені, якщо суд визнає, що через минулу лиц, пред'явлеиныс которым обвинения призлочпииу діяльність цех осіб або через звя- аланы не доказанными, если суд признает,
зіж їх з злочинних оточеввам залпитнтя цих что вследствие пришлой преступной деятельосіб у даній місцевості в сусоідьно-яебез- ногпг этих лд или вследствие связи их с
преступной средой, оставление этих лнц в
яєчням.
данной местности представляется обществен
но опасным.
2. Назначая удаление за пределы опреде
2.
Призначаючи видаленая за межі пев
ної місцевосте, суд у свойому вирокові по ленной местности, суд в своем приговоре
должен указать об этом и, в случае высылки
виннії# про цс зазначите, і, в разі заслання
с поселением в определенных местностях,
в оселенням у певних місцевостях, місце пеЩоб встановите єдину судову практику
що-до застосування судами, як заходу соці*
лльної оборони, встановленого арт. арт. 33
і 34 К*жм. Код. видалення засуджених за
межі левпої місцевосте З' оселонням їх у
повних місцевостях або без нього, Народ
ній Комісаріат Юстиції та НаредпМ Коміса
рі ят Внутрішніх Справ УСРР тимчасово, до
урегулювання цього питання во всесоюз
ному маштабі, прооопують органам суду й
лцюкуратнм до неухильного корування:

ч

піБтьі применяется как самостоятельная (при
чем суд должен иметь в виду часть 3 ст.
27 Уголовного Код.), началом срока является
момент вступления приговора в законную
силу.
7. Исполнение приговора о высылке за
пределы данной местности с обязательным
поселением в определенных местностях или
беЗ него, когда суд избрал мерой пресечения
лишение свободы, возлагается на админи
стративные органы в в этих случаях осуж
денный следует до места поселення по эта
пу; в том же случае, когда суд постановил
освободить осужденного из-под стражи, он
•пн собственному желанию, или направляет
ся к месту избрал його ям поселения этапом,
нлв дает подлиску о выезде п но дольше как
в продолжение 2-х недель должен выехать в
избранное их место поселения. •
<5уды обязаны немедленно уведомлять ор
Суди вовняні нсгдйпо повідомляти органи
міліції про ті1, що в цю місцевість має ганы МІШШМ о том, что в данную местность
прибути до повного терміну засуджений. должен прибыть к определенному сроку осуж
Коли засудженого *іроіг|ниюджуеться етапом» денный. Если же последний препровождается
то суд ТОЖ ПОВЯНОЦ ПОВІДОМИТИ міліції, пэ этапу, то суд должен тоже уведомить ми*
а міліція встановлює погляд за особою, що її лвдіио. которая устаїїзвлівает надзор за вы
сланным лицом.
вислано.
8. В виду того, что иа основании статьи
8. Вважаючи па те, що «а підставі
аірт. 22. «Оснівних засад кримінального зако 22 «Опорных начал уголовного законода
нодавства Союзу ГОР і союзних республік».тельства Союза ОСР и союзных республик»
(36. Зак. ОРСР 1924 р., X* 24, арт. 205 і (С6. Зак. СССР 1924 г., X* 24, ст. 2иг>' и
1927 р , А» 12. арт. 122) видалений за межі 1927 г., № 12, ст. 122) удаление за преде
союзної республіки врилускасткл лише лы союзной пАспублики допускается лишь в
порядком, особливо визначеним загллмю-со- порядке, особо определенном общесоюзным
юаням законодавством, до иалсжногч) врегу законодательством, до соответствующего урелювання цього питания судам УСІТ забоїн»- гу.і№,яші:тн этап» втрое» судах УССР’за
миються застосовувати як захід соціальної прещается Цоям нить как меру социальной
защиты удаленно за пределы УССР.
обо;онн видалення за межі УШ\
9. Прокуратуре иметь тщательное наблю
9. Прокуратурі мати пильний нагляд,
щоб суди точно додержували вгаценаведено- дение за точным соблюдением судами выше
го порядку застосування арт. арт. 33 і 34 изложенного порядка применения ст. ст. 33
Крим. Код.
п 34 Угол. Код.
оборот* застосовуються як самостійний (з
тям, що суд обов'язаний лати на увазі ча.
стниу 3 арт. 27 Крим. Код.), початком ре
ченця о момент, вцколн вирок набирає
правіші сами.
7. Викошлшн вироку про видалення за
межі даної місцевості* з обов'язковім осе
леній» у певних місцевостях або без нього,
в разі суд як запобіжний захід обрав позбав
лення волі, покладається на здііімтративні органи Й за цих випадків засуджений
слідує до місця оселення етапом; а коли суд
постановив увільнити засудженого з під
вартії, він на власне бажаиия або направ
ляється до місця, яке вїи обрав на оселення,
етапом, або дао підписку про виїзд і протя
гом найбільш 2-х тижнів повинен виїхати
до обраного місця.

Харків. 23 тра’н* 192$ р.

Народній Комісар Юстиції УСРР та
Гено;альшгй Прокурор ,
Республіки В. Пораймо.
За Народного Комісара Внутрішніх
Справ УСРР І. Якююын.

Харьков, 23 мая 1928 г.

Народпый Комиссар Юстиции УССР и
Генс^шьный Прокурор

Республики 6. Пор ай ко.

Народного Комигсапа Внутренних Дол
УССР И. Якимоеич.

67. Про оформлення грав власників амебу,
67. Об оформлении прав собственников
амяь, <цо її м можна було каціоналізу. домостроений, из подлежащих национали
вати.
зации.

Вважаюча па тс, що в деяких містах і
сеожщах міського типу чи в окремих части.

Ввиду того, что в некоторых городах и
поселениях городского тина или в отдель-

шш домостроения* (Бкшот. НКЮ УССР
1923 г., Лі 5) и в соответствии с
принципами, изложенными в циркулярах
НКЮ Лі 54 от 29 марта 1922 г. «Об .уста
новлении арава собственности на домострое
ния* н Лі 95 от 10 мая 1922 г. «Раз’яснения к циркуляру НКЮ за Лі 54 от 29 мар
та 1922 г. об установлении права собствен
ности на домостроения* (Обор. цирк. НКЮ с
1 декабря 1921 г. по 1 июля 1922 г., вып.
IV, стр. 89—91), при этом, на основании
судебных решений, выдаваемых судебными
органами в том же порядке, отделы местного
(коммунального) хозяйства обязаны произ
вести регистрацию домостроения.
3.
Звертаючись до суду, заінтересовані
3. Обращаясь в суд, заинтересованные- ли
особи повніші подати довідку органів міс ца должны представить справку оргапов
цевого (комунального) господарства про те, местного (коммунального) хозяйства о том,
що .(ану домобудівлю не можна було націона что данное домостроение не подлежало наци
лізувати тому, що вона міститься в тих міс онализации потому, что находится в тех
цевостях, де Житловий закон з 1 листопада местностях, где Жилищный закон от 1 но1921 р. де застосувався,
ября 1921 года по применялся. Без такой
ч Без такої довідки судові органи не повин справки судебиые органы пе должны при
ні приймати заяв від заінтересованих осіб.
нимать заявлений от заинтересованных лиц.
1923 г., № 5) та згідно з принципами, наве
деним в обіжниках МЮ Лі 54 з 29 бо
розна 1922 р., «Про «становлення права
власності на домобудівлі* і Лі 95 з 10 трав
ин 1922 р. «Пояснений до обіжника НКЮ за
Лі 54 з 29 березня 1922 р. про встановлен
ня права власності на домобудівлі». (Зо.
обіаш. НКЮ з 1 грудня 1921 р. до 1 липня
1922 р., вип. IV, стор. 89—91), з тим, що
яа підставі судових присудів, видаваних від
судових органів таким самим порядком, від
діли місцевого (дюмунальвого) господарства
повинні зареєструвати домобудівлі.

Харків, 28 травня 1928 р.

Харьков, 28 мая 1028 г.

Народній Комісар Юстиції УСРР
та Генеральний Прокурор
Республіки В. Пораймо.
За Народнього Комісара Внутрішніх
Справ УСРР І. Якімович.

Народный Комиссар Юстиции УССР и
Генеральный Прокурор
. Республики В. Порайко.
За Народного Комиссара Внутренних Дел
УССР И. Яиимович.

ПОСТАНОВА
НАРКОМЮСТУ і КАРКЗМФІНУ УСРР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
НАРКОМЮСТА И НАРКОМФИНА УССР

68. Про порядок оформлення защмплених
68. О порядке оформления закрепленных за
будівель і права забудови за фінорганамификорганами строений и права застройки в
в разі прилюдні торги, коли провадиться случаях, если публичные торги при про
справляння за невиплату податків, не від изводстве взысканий за неуплату налогов не
булись.
состоялись.

Па доповпевия пояснення свого з 4 черпня 1927 р. «Про затвердження актів при
людних торгів на будівлі та ораво забудови
ггрп ііі'і'рврдояні стягань за невиплату подагкін» (35. Уз. УСРР 1927 р., від. ІІ, & 26.
арт. 117). 'Народній Комісаріат Юстиції і
Народній Комісаріат Фінансів УСРР п о с т а 
н о в и л н:
Додати до зазначеного пояснення арт. 7
такого змісту.:
<7. За тих випадків, колп прилюдні торги
на продаж будівлі або права забудови недоолатиика податків чи оплат не відбулися, і

В дополнение роз'яснення своего от 4 ию
ня 1927 г. <05 утверждении актов публич
ных торгов па строения и право застройки
при производство взысканий за неуплату
налогов» (36. Уз. УСРР 1927 г., оці. ІІ,
Лі 26, ст. 117), Народный Комиссариат
Юстиции и Народный Комиссариат Финансов
УССР п о с т а н о в и л и :
Дополнить означенное раз'яснение ст. 7
такого содержания:
«7. В тех случаях, если публичные торт
■ла продажу строения или права застройки
недоимщика налогов или сборов но состоя-

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
ы. Харків, вуя. Агема. 31, тел. 13-66, 37-35, 43-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

і ТІ П
НШВПШГО ШШ ПРІЛИ
УМО/И ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділ І і ІІ на рік . У..................................................................................15 крб.
. І і ІІ на піврої^.................................................................................... 8 крб.

АБЕКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „Збі У зак." за 1928 рік (відділ І і ІІ)
Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати перед(гу на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Сеіького Уряду УСРР“ дозволяється лише
тим особам, що (оть спеціальні на це посвідчення від Юрвидавництва, та р поштово-телеграфним конторам, філіям
та агентствам.
За передплату, Йняту будь-якою іншою особою, Юрвидавництво відповідатиме й її виконано не буде.

Передплат)риймається лише за календар
ним рокі (з 1-І—31-XII або 1-І—ЗО-VI).
І

і
А

В 1928 іі цього видання в роздрібному
піажу відпущено не буде.

свидетельства возмещаются сделанные мм
взносы о удержанием расходов, связанных
по замене акций в продаже новых.
12. Акции Общества могут быть только
именными. На именных акциях обозначается
наименование владельца. Акции вырезывают*
ея из книги, обозначаются номером по по
рядку и выдаются за подписью председателя
Правлення, или его заместителя, члена Прав
ления, бухгалтера н кассира с приложением
печати Общества.
13. К каждой акции прилагается лист
13. До кожної акції додається лист купо
купонов
на получение по пнм дивиденда в
нів на одержання на вих дивіденду протягом
точение десяти лет; на купонах этих обо
десятьох років. На цих куполах позначуєть
ся нумера акцій, до яких кожний з вих на значаются номера акций, к которым каждый
лежить, і роки послідовним порядком. По из них принадлежит, и года в последователь
скінченні десятьох років державцям акцій ном порядке. По истечении десяти лет, вла
видається нові листи купонів тих самим подельцам акций выдаются новые листы купо
' рядком иа дальші Десять років і т. д.
нов, з том же порядке на следующие десять
лет н т. д.
14. Акции и временные свидетельства мо*
14. Акції й тимчасові свідоцтва можна пе
гут
быть передаваемы посредством переда
редавати через передавальні 'записи. Той, що
набув право власносте на акцію через пере точной надписи. Приооревший право собствен
давальний запис або через якусь Іншу лід* ности яа акцию посредством передаточной
ставу, зобов’язаний для здійснення своїх надписи или по какому либо иному основа
прав до Товариства заявити про своє право нию, обязан для осуществления своих прав
власносте на акцію або свідоцтво Правлінню относительно Общества заявить о своем праве
Товариства для запису імени набувача в собственности на акцию или свидетельство
акційну квнгу й подати Правлінню саму Правленню Общества, дія внесення таен»
акцію з передавальним іменним написом або приобретателя в книгу акционеров и пред'
ібшіїхи писаними доказами переходу права явить Правлению самую акцию с передаточ
власносте.
ной именной надписью или иными письмен
ными доказательствами перехода нрава соб
ственности.
>
Если право собственности на акцию или
Лк що переходить право вдаоностк на ак
цію або свідоцтво йе через перёдавальпий на свидетельство переходит ае посредством пе
пис, а через іншу підставу, то ваиис про редаточной вадпнеи, а по ипому основанию,
перехід акції або свідоцтва па ім’я набувача то огмотка о переходе акции пли свидетель
робеть Правління Товариства.
ства на имя приобретателя делается Правлс-.
инею Общества.
Временное свидетельство, на котором не
Тимчасове свідоцтво,, де ве буде 'нотатки
Правління Товариства, що воно’ одержало будет означено получение Правлением взноса,
внесок, якому реченець скнпявся, не меж- срок которому истек, ве может быть пере
еа передавав івшій особі З усякий право- даваемо или уступаемо другому лицу, и вся
чин з таких свідоцтвом визнається за не кая сделка по такому свщетелВству ацзндійсний; цю умову треба зазначити на самих знается недейстеягельний; условие это долж
4
свідоцтвах.
но быть означено на самых евщеггельогоах.
16. Акції не можна дрібнити. Як що акція 16. Акции не могут быть дробимы. В слу
належить кількох особам, то права, що. до чае принадлежности акции нескольким лицаи,
Товариства може здійснювати тільки одна орава по отношению к Обществу могут быть
особа, уповноважена иа те від опівдежравців осуществляемы только одним ликом, уполно
акції.
моченным аа то совладельцами акций.
доцгва повертається зроблені внески, вивер
нувши витрати, звязані з заміною акцій і
продажем нових.
12. Акції Товариства можуть бути тільки
іконні. На іменних акціях позначується наз
ву державців. Акції вирізується з книги, по
зи ач ується порядковим нумером і видається
за підписом голови {Правління або його за
ступника, злена Правління, бухгалтера й
касира, приклавши печатку Товариства.

Признав Общество состоявшимся, общее
учредительское собрание выбирает Правление,
ревизионную комиссию и др. органы управ
ления и решает остальные дела.
Правление Общества, избранное учреди
тельским собранием, обязано немедленно по
дать заявление в Народный Комиссариат Тор
говли о регистрации Общества.
Все собранные учредителями деньги и иму
щество поступают в распоряжение Правле
ния.
П р и м е ч а н и е . Учредители Общества
У в а г а . Фундатора Товариства зобов’я
обязаны
уведомить Наркомторг за семь
зані повідомити Наркомторг за сім день
дней вперед об имеющих состояться пред
наперед про попередні й установчі збори,
варительном и учредительском собрания.
шо мають відбутися.
19. О состоявшейся регистрации Общества
19. Про відбулу реєстрацію Товариства
производится публикация в установленном по
публікується установлених порядком.
рядно.
2і). До публикации о регистрации Общества
20. Перед публікацією про реєстрацію‘То
вариства фундатори Товариства мають пра учредители Общества вправе совершать все
во укладати всі потрібці правочипи іі догово необходимые сделки и договоры от имени
ри від імопи Товариства. За ці правочини Общества. По этим сделкам учредители лично
фундатори особово солідарно відповідають солидарно отвечают перед контрагентами,
веред контрагентами, якщо их правоч голів если эти сделки не будут утверждены или
не затвердять або не ухвалять загальні збо одобрены общим собранием, созванным для
ри, скликані для затвердження Товариства, утверждения Общества или одним из после
або одні з дальших зборів- протягом 6-х мі дующих собраний в течение 6-ти месяцев со
сяців від для (реєстрації Товариства.
дня іегнстрзцип Общества.
21. Учредители Акционерного Общества
21;'Фундатори акційного Товариства со
лідарно відповідають протягом року від дня солидарно отвечают в течение года со дня
реєстрації Товариства і перед Товариством, регистрации Общества как перед Обществом,
і перед поодинокими акціонерами за заподіяні так я перед- отдельными акционерами за при
втрати. Зокрема, така 'Відповідальність буває, чиненные убытки. В частности, такая от
коли втрати заподіяно через повідомленая ветственность имеет место, если убытки принеправдивих відомостей в підписних листах, чинены сообщением неверных сведений в под
оголошеннях про передплату, або поданих за писных листах, об'явленнях о подписке или
гальним зборах розрахунках про розмір пла в представленных общему собранию расчетах
ти їм за працю й витрат на заснування о размере вознаграждения им за труд и из
Товариства або про оцінку майпу, передано держках по учреждению Общества пли оцен
му Товариству від фундаторів.
ке имущества, переданного Обществу учре
дителями.
Члены Правления п ревизионной комис
Члеюи Правління й ревізійної комісії, шо
допустили недбалість перевіряючи діяння сии, допустившие, пебрежность при проверке
фундаторів, солідарно відповідають перед действий учредителей, солидарно отвечают
'Товариством, поодинокими акціонерами й перед Обществом, отдельными акционерами я
кредиторами Товариства за заподіяні їм кредиторами Общества за причиненные им
краги, оскільки их втрат не можна стяглі з убытки, поскольку таковые пе могут быть
фундаторів.
взысканы с учредителей.
Органы утфавления и контроля.
Органи упрашммя й контролю.
22.
Органами Акційного Товариства є: за 22. Органами Акционерного Общества яв
ляются: обще© собрание, Правление и реви
гальні збори, Правлівня й ревізійна комісія.
зионная
комиссия.
$

Визнавши Товариство за здійснене, за
гальні установчі- збори обирають Правління,
•ревізійну комісію та інші органи управління
6 рознизують івші справи.
•
Правління Товариства, обране ва уста
новчих зборах, зобов'язана негайно подати
:заяву до Народи ього Комісаріету Торгівлі
про реєстрацію Товариства.
Всі ірошз, що їх зібрали фундатори, і мзй€о надходять до розпорядження Правління.

і) лостаеовлчги про укладнеяея облігацій ії) постановление о заключении облига
ної позви Й.
ционного займа и
в) розв'язувати лягання про з'єднання
к)
разрешение вопросов о слиянии Обще
Товариства з іншими товариствами й про ства с другими обществами и о ликвидации
ліквідацію справ Товариства.
дел Общества.

Державців вмешптх акцій запрошується па
збори, незалежно від оголошення оповістка
ми, -надісланими почтою протягом певного
реченця рекомендованим порядком ва зазна
чене в книгах Правління місце осідку акціо
нерів.

25. О созыве общих собраний делаются пу
бликации -в органе печати, указанной в за
коле, заблаговременно я,' во всяком случае,
не позже как за две недели до назначенного
дня собрания. В публикации означаются в
точности: а) день и час, на которые созы
вается общее собрание, б) помещение, в ко
тором оно имеет происходить, я в) подробное
найменованеє вопросов, подлежащих обсу
ждению н решению.
владельцы именных акций приглашаются
на собрание, независимо от публикация по
вестками, посылаемыми по почте в опреде
ленный срок заказными отправлениями по
указанному в книгах Правления местожи
тельству акционеров.

26. Доповіді Правління з прнводу прпзначепнх до обміркування-справ треба подавати
в службовий час, щоб акціонери розглянула
їх принаймні за сім день до дни загальних
зборів.

26. Доклады Правления по назначенным к
обсуждению вопросам должны быть открывае
мы в присутственные часы для рассмотрения
акционерами, по крайней мере, за семь дней
до дня общего собрания.

27. Справи, що їх треба розглядати ла
загальних зборах, 'яадходягь до них не інак
ше, як через Правління. Акціонери, що ба
жають зробити якусь пропозицію загальним
зборам, повинні листовно вдатися з нею до
Правління найпізніш за два тижні перед за
гальними вборами. Якщо пропозицію зробили
акціоверн, що імають сукупно найменш одну
двадцяту частину основного капіталу, то
Правління зобов'язане в кожному разі по-а
дати таку пропозицію найближчим загальним
зборам із своїм вионошвом.

27. Деза, подлежащие рассмотрению в
общем собрапни, поступают в него не иначе,
как через посредство Правлення. Акционеры,
желающие сделать какое либо предложение
общему собранию, должны зшеьэгенно обра
титься с ним в Правление ее позже, как за
две недели до общего собрания. Если пред
ложение сделано акционерами, имеющими к
совокупности не менее одной двадцатой части
основного капитала, то Правление обязана
во Всякой случае представить такое предло
жение ближайшему общему собранию со сво
им заключением.
23- Каждый акционер имеет право присут
ствовать на общем собрании н принимать уча
стие в обсуждении предлагаемых собранию
вопросов. Право голоса может быть переда
ваемо (посредством письменного заявления ва
ими Правления или Председатели общего со
брания другому акционеру. Доверенным мо
жет быть только акционер и одно лицо не
может иметь больше доух доверенностей.
В постановлениях общего собрания участ
вуют только акционеры или их доверенные,
пользующиеся правом голоса. Правптель-

26. Про скликання загальних зборів ого
лошується в органі преси, зазначеному в за
візні, заздалегідь-!, в кожному разі, иайшзшш за два тижні до призначеного два -зборів.
В оголошенні точио зазначається: а) день і
годину, на коли окликається загальні збори,
б) приміщення, де вони відбуватимуться й в)
докладну назву справ, що їд належить об
міркувати й розв’язати.

26. Кожний акціонер має право бути при
сушім на загальних збефах і брати участь в
обміркуванні пропонованих зборам справ.
Право полосу може бути передане через ли
стовну заяву на ім'я Правління або голова
загальних зборів іншому акціонерові. Упов
новаженим може бути тільки акціонер і одна
особа не може мати більш я; два повнова
ження. 6 постановах загальних зборів бе
руть участь тільки акціоверн або їхні упов
новажені, що мають право голосу. Урядові,
громадські й приватні установи та товарн

загадала перевірити списка, з тим. шоб ця
група но бере участи в обранні інших.
34. Збори відкриває голова Правління абож особа, що Його заступає. Пр відкритті збо
рів акціонери, що мають право голосу, оби
рають з ооміж себе голову. Голова загальних
зборів не має права зі свого розсуду відкла
дати обміркування й розв'язання справ, вне
сених на загальні збори.
35. Загальні обори вішається за здійсне
ні. як що на них будуть акціонери-; що разом
репрезентують найменш одну третину
основного капіталу. Постанови на загальних
зборах ухвалюється звичайною більшістю
поданих від акціонерів голосів, крім випад
ків, зазначених їв арт. 36.
36. Питання про зміну статуту, про збіль
шення або зменшення основного капіталу,
про закриття й ліквідацію справ Товариства,
про ївшуся облігаційної позики, про з'єднан
ня Товариства з іншими пайовими товари
ствами або акційними товариствами можна
розв’язувати. тільки більшістю */* поданих
голосів, якщо до того на загальні збори яви
лися акціонери, що репрезентують найменш
половину основного капіталу. Постанови про
зміну статуту, якщо ними змінюється саму
мсту Товариства, можна ухвалювати біль
шістю *и і коли до того на зборах репрезен
товано найменш % осяяного капіталу.
37. Як хцо акціонери, що явилися на збо
ри, не заступають потрібуваної статутом ча
стини основного капіталу, або, якщо за роз
в'язання справи на .загальних зборах не оуде
потрібуваного арт. арт. 35 і 36 числа го
лосів одної думки, то найраніш через п'ять
днів і найшзніш через сіх днів можна скли
кати повторпі збори Й їх визнається за здій
снені, незалежно від розміру репрезентова
ного капіталу. У справах, перелічених в
арт. 36, навіть на повторних зборах поста
нови ножна ухвалювати тільки за яаявяости кворума розміром найменш Уз основ
ного капіталу.
38. Акціонери, що йе погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку,
про що записується до протоколу загальних
зборів. Той, хто подав окрему думку, може
протягом семи днів від дня зборів подати
для доіучепня до протоколу докладний ви
клад своєї думки.

ио должно быть избрано группой акционе
ров, требовавшей 'Проверки списка, при чем
эта группа не участвует в избрании осталь
ных.
34. Собрание открывается Председателем
или же лицом, заступающим его место. По
открытии собрания, акционеры, имеющие
право полоса, избирают из своей среды пред
седателя. Председатель общего собрания не
имеет права по своему усмотрению откла
дывать обсуждение и разрешение дел, вне
сенных в общее собрание.
35. Общее собрание признается состояв
шимся, если явятся акционеры, представля
ющие в совокупности пе менее Уз части ос
новном* капитала. Решения в общем собра
нии постановляются по простому большин
ству поданных акционерами голосов, за ис
ключением случаев, указанных в ст. 36.
36. 'Вопросы об изменении устава, об уве
личении или уменьшении основного капита
ла, о прекращения и ликвщацяи дел Об
щества, о выпуске облигационного займа, о
слиянии Общества с другими паевыми то
вариществами или акционерными общества
ми могут быть разрешаемы только боль
шинством V* подаппых голосов, если при том
на общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее половины основного
капитала. Постановления об пэхеяоини уста
ва, если ими изменяется самая цель Общест
ва могут быть приняты большинством */5,
если при том на собрании представлено не
менее % основного капитала.
37. Бели явившиеся на собрание акцио
неры не представляют требуемой уставом
части основного капитала, или, если при ре
шении дел в общем собрании не окажется
требуемого ст. ст. 35 и 36 количества голо
сов одного мнения, то не ранее как через
пять дней и не позже, как через семь дней
может бьггь созвало второе собрание, кото
рое признается состоявшихся, независимо от
размера представленого капитала. Ло во
просам, перечисленным в ст. 36, даже во
вторичных собраниях решения могут при
ниматься только при наличии кворума а раз
мере не менее Уз основного ‘Капитала.
38- Акционеры, не согласившиеся с боль
шинством, вправе подать особое мнение, о
чем заносится в протокол общего собрания.
Заявивший особое мнение может в семиднев
ный срок со дня собрания представить для
приобщения к протоколу подробное изложение
своего мнения.

вих числом голосів—за жеребом; кандидат,
що заступає вибулого члена Правління, ви
конує його обов’язки до уимет реченая, на
який обрано внбулоЬ члена Правління, але
пе понад реченець, на який обрано самого
кандидата. Кандидати виконуючи обов’яз
ки членів Правління мають ус! права, чле
нах Правління привласнені.

лосов, а в случае избрания одинаковым чи
слом голосов—ню жребию; каадвдат, заме
няющий выбывшего члена Правления, ис
полняет его обязанности до истечения сро
ка, на который был избран выбывший
член Правления, и не свыше срока, ва ко
торый был избран сам кандидат. Кашядаты во время исполнения обязанностей чле
нов Правления пользуются всеми правами,
члеиам Правления присвоенными.
У в а г а . Члени Правління 8 кандида
П р и м е ч а н и е . Члены Правления и
ти до них по ринві реченця їх обрання
кандидаты в ним по истечении срока пх
зберігають свої повноваження до най
дзбравяя сохраняют свои полномочия до
ближчих загальних вборів.
ближайшего общего собрания.
44. Члени Правління можуть одержува
44. Члены Правлення могут получать,
ти, крім зазначеного від загальних зборів сверх установленного общігм собранием ак
акціонерів утримання, ще їй відсоткову з чи ционеров содержания, процеегаюе с чнсстого зиску винагороду 8 орюваченвя .за стой прибыли вознаграждение по назначе
гальних зборів розміром, від них установле нию общего собрания, в размере, нм уста
ним.
новленном.
45. Правление заведует всеми делами
46.
Правління завідує всіма справами
Товариства й зараджує кайвом Товариства. Общества н распоряжается имуществом Об
щества. В частности, к обязанностям его
Зокрема, до його обов'язків належить:
относится:
а) орлем поступивших и имеющих по-*
а) приймати надійшлі й ті, що надхо
дять за акції Товариства гроші та видавати ступить за акции Общества денег х выда
іменні тимчасові свідоцтва, а по . повній їх ча именных временных свидетельств, а по
полной оплате их я самих акций;
оплаті—Й самі акції;
б) устройство бухгалтерии, кассы н ді
б) заводити бухгалтерію, касу й діловодстпо, а так само складати звіт, баланс, ловодства, о равно составление отчета, ба
кошторис і план роботи, подавати звітність ланса, сметы и плана действия, представ
ление отчетности Общества общему собра
Товариства загальним зборах;
нию;
в) прием необходимых Обществу служа
в) наймати потрібних товариству служ
бовців, призначати їм фах праці й платаю, щих, с назначением нм предметов занятия
и вознаграждения, а также і их уводьяеа так само й звільнювати їх;
ние;
г) покупка в лродажа ннуидогва как
г) купувати й продавати майно, як за
готові іроші, як і на кредит;
за наличные, так н в кредит;
д) наймати склеан, квзтирі 1 інші примі
а)
наем складов, квартир в других по
щення;
мещений;
е) кредитов акне как в Государственном
е) кредитуватися як у Державному Бан
кові, так і в інших кредитових уставов ах, Банке, так и в других кредитных учрежде
а так само і в приватних осіб в рамках, ниях, а также л у частных лиц в преде
втнолениі від загальних зборів;
лах, установленных общим собрали єм;
ж) страхувати майно Товариства;
ж) страхование имущества Общества;
з) видавати й приймати до виплати век
з) выдача н принятие к платежу вексе
селі й інші реченцеві зобов'язання;
лей я других срочных обязательств;
і)
дискотувата векселі, що надійним
н)
учет векселей, поступавших на жмн
на ім'я Товариства;
Общества;
к) заключен не от имени Общества дого
к) укладати від іменн Товариства дого
вори й умови так з державними установами воров я условий как с государственными
й підприємствами, як і з приватними това учрезвдешямя н предприятиями, так и с
риствами, а так само і з приватними осо частными обществами, а равно и с частіши
ми лицамн;
бами;

л) вплавити уповноваження:
м) складати законні акти ва набуття,
веревласмення, заставу будівель і права за
будови;
и) скликати загальні збори акціонерів;
о)
взагалі, завідувати й заряджуватн
втіха справами товариства, без винятку, що
входять до кола операцій Товариства, в рам
ках, установлених від загальних зборів.
Найближчий иорядок чннахтей Прав
ління, .межі «його орав і обов'язків вгоначастка інструкцією, вироблюваною від
Правління і затверджуваною та змінюваною
від загальних зборів.
46.
Для найближчого завідування спра
вами товариства, Правління, з затверджен
ая загальних 9борів, може обрати зі свого
кола або-ж із сторонніх осіб окремого днректора-розпорядника, визначивши йому платню
з розсуд)' загальних зборів. Правління дає днреетюрові-розпорядчітові уповноваження і ін
струкцію, затверджувану і змінювану від за
гальних зборів. Дироктор-розпорядчяк вда
ється до Правління у всіх тих справах, що
•їх розв'язувати не дано йому права за інст
рукцією. Якщо директор- уюзіюрядчвк буде
настановлений не із складу Правління, то
круг його прав і обов'язків, а так само і роз
мір впошуваної їм застави, коли її ви
знається за доконче потрібну, визначають
загальні збори. Такий днректор-розпорядчик
має па засіданнях Правління право дорад
чого голосу.
47. Правління робить видатки за кошто
рисами. які що-рову затверджують загаль
ні збори; загальним зборам надається пра
во визначити, до якої суми Правління може
витрачати понад кошторисно призначення
за ігевідкладнях випадків з відповідаль
ністю Правління перед загальними зборами
за потребу й (наслідки цього видатку. Про
кожний такий видаток наложить подавати
ва розсуд найближчих загальним зборам.
48. Все листування в справах Товарист
ва провадиться від іхени Правління за під
писом хоч би одвого з членів Правої на я.
•Векселі, уповноваження, договори Й інші
акти, а такенно вимоги на зворотне одер
жання сум Товариства з кредитових уста
нов, мають підписувати паймедш два члени
Правління. Чеки біжучих рахунків підпи
сує'один з членів Правління, уповноваже
ний на те постановою Правління. Для одер-

л) выдача довереиностей;
ы) совершение законных актов на при
обретение, отведение, залог строений я
права застройки;
щ) созыв общих собраний акционеров:
о) вообще наведывание и распоряжение
всеми делами Общества, без отключения,
входящими в круг операций Общества в
пределах, установленных общим собранием.
Ближайший порядок действия Правления,
пределы прав н обязанностей его опреде
ляются инструкцией, разработанной Правілением н утверждаемой н измен номой об
щим собранием.
46. Для ближайшего заведывапия дола-'
ми Общества Правление, с утверждения об
щего собрания, может избрать из своей
среды или же из посторонних лиц особого
директора-распоредггеля, с определением
ему вознаграждения по усмотренаю обще*
го собрания. Правление снабжает директо
ра-распорядителя доверенностью я инструк
цией, утво|щдаемой и изменяемой общим
собранием. Дирекгоріраспореднтель обраща
ется в Правление по всем тем делам, разрешение которых не предоставлено ему мнстпгециею. Если діфектор-распоряднтель
будет назначен не из состава Правления, то
крут его прав и обжзааностей, равно и раз
мер вносимого им залога, в случае если та
ковой будет признан необходимым, опреде
ляется общим собранном. Таковой днректоредепоряднтель пользуется на заседаниях
Правления правом совещательного голоса.
47. Правление проитвоант расходы по
сметам, ежегодно утверждаемым общим со
бранием; общему собранию предоставляет
ся право определить, до какой суммы Правлешгс может расходовать сверх сметного
назначения в случаях, не терпящих отла
гательств, с ответственностью Правления
перед общим собранием за необходимость я
последствия сего расхода. О каждом таком
расходе должно быть представляемо на ус
мотрение ближайшего общего собрания48. Вся переписка по дедам Общества
производится от имени Правления за под
писью хотя бы одного из членов Правлення
Векселя, доверенности, договоры я Другие
акты, а равно требования на обратное* по
лучение ерем Общества вз кредитных ус
тановлении должны быть поопасываемы ве
менее, чем двумя членами Правленая. Че
ви по текущим счетам подписываются од
ним из членов Правления, уполномоченным

жаввя з почти усіляких поетових посилок
грошей і документів—досить пвдису одно
го з членів Правління, приклавши печатку
Товариства.
і
49. У потрібних в справах Товариства
випадках Правлінню надається право вда
ватись до урядових установ та урядових осіб
без особливого за те уповноваження, так само
дозволяється Правлінню уповноважувати на
де одного іе членів Правління або сторонню
особу у справах, проваджуваних в судових
установах, додержується відповідних пра
вил.
50. Правління збирається на запрошен
ня голови Правління в міру потреби, в кож
ному разі займеш раз на тиждень. Для
дійсносте постанови Правління потрібна
присутність найменш половини всього чи
сла членів Правління. Засіданням Правління,
ведеться протоколи, що їх підписують всі
присутні члени Правління.
51. Всі справи на Правлінні розв'язуєть
ся звичайною більшістю голосів. В разі го
лоси поділяться порівно, голос голови або
того, що заступає його, дає перевагу. Якщо
буде більш як дві думки й ні одла з них ве
збере більшосте, то спірну справу перено
ситься на розв'язання загальних зборів.
52. Виконуючи свої обов'язки, члени
Правління мають виявляти погрібну дбай
ливість. За втрати, заподіювані ламанням
покладених на них обов'язків, вони відпо
відають як солідарні Довжник и перед Това
риством, а в разі веввплатности йото перса
кредиторами Товариства й перец поодино
кими акціонерами.

на то постановлением Правлення. Для по
лучения о почты всякого рода почтовых от
правлений, денежных сумм и документов—
достаточно подписи одного из членов Прав
ления, с приложением печати Общества.
49. В необходимых по делам Общества
случаях Правлению предоставляется право
обращаться к правительственным учрежде
ниям я должностным лицам без особой на
то доверенности, равно дозволяется Прав
лению уполномачявать па сей предмет од
ного го членов Правления или постороннее
лицо; в делах, производящихся в судебных
установлениях, соблюдаются соответствую
щие правила.
50. Правление собирается по приглаше
нию Председателя Правления по мере на
добности, но во всяком случае не менее од
ного раза в неделю. Для действительности
постановления Правления требуется при
сутствие но іменее половины всего числа
членов Правления. Заседанием 'Пр&влеяяя
ведутся протоколы, которые подписываются
всеми присутствующими членами Правле
ння.
51. Все дела в Правлении разрешаются
простым большинством голосов. В случае
разделения голосов поровну, голос предсе
дателя или заступающего его место дает
перевес. Если образуется более двух мнений
и яп одою из внх не соберет большинства,
то спорный вопрос переносится на решение
общего собрания.
52-. При исполнении своих обявавшостей
члены Правлення должны проявить необхо
димую заботливость. За убытки, причиняе
мые нарушенном возложенных на них обя
занностей, они отвечают, как солидарные
должника перед Обществом, а в случае не
состоятельности последнего — перед креди
торами Общества и перед отдельными ак
ционерами.

Ревизионная комиссия.
Ревізійна комісія.
53. Для перевірки звіту й балансу оби
53.
'Для проверки отчета и баланса из
рається реченцем на один рік ревізійну ко бирается сроком на один год рев головная
місію найменш з трьох акціонерів, що не є комиссия не менее чем из 3-х акционеров,
ані члени Правління, ані є до інших, не состоящих членами Правления, ни в
обсаджуваних з обрання загальних зборів других замещаемых по выбору общего со
або з настановлення Правлгввя Товариства брания пли по назначению Правления Об
-посадах. Меншість акціонерів, що репре щества должностях- Меньшинство акционе
зентує */10 частину основного капіталу, має ров, представляющее */1в часть основного
право обрати зі свого складу одного члена капитала, пользуется правом избрать вз
ревізійної комісії з тям, що ці акціонери своей среды одоого члена ревизионной вовже не беруть участе в обранні інших чле ' миссии, при чем акционеры эти уже не пря-

нів ревізійної понісії. Члени Правління 8 нкхают участия в выборах прочих членов
дігректор-розпорядчяк по вибутті їх в по ревизионной комиссии. Члены Правлевн‘1
сади не можуть бути обрані в плени ревізій н директор-распорядитель по выбытии их с
ної комісії протягом двох років від дня ви должности не могут быть избираемы в члебуття. Ревізійній комісії надасться право' і аы ревизионной комиссии в течение двух
з* дозволу загальних зборів притягати до лет со дня выбытия. Ревизионной гомносии
своєї прані експертів. Ревізійпа комісія по предоставляется. право с разрешевия об
винна найпізніше за місяць до дня загаль щего собрания привлекать к своим заня
них зборів розпочати перевірку каси й ка тиях экспертов. Ревизионная комиссия обяпіталів і -ревізію всіх належних до звіту й . зава йе позже, как за месяц до пня об
балансу книг, рахунків, документів і вза щего собрания, пристуинть к проверке кас
галі діловодства Товариства. По перевірні сы и капиталов и к ревизии всех относя
звіту й балансу ревізійна комісія дає свій щихся к отчету и балансу книг, счетов,
па нцх висновок Правлінню. Ревізійна ко документов н вообще делопровзводсгва Об
місія може провадити огляд і ревізію всього щества. По проверке оччега и баланса ре
майна Товариства на місцях і перевірку визионная комиссия представляет свое по
зроблених протягом року робіт, а таксамо Й ним заключение в Правление. Ревизионная
зроблених видатків. Для виконання нього комиссия может производить осмотр и ре
Правління повинно дати комісії всі потріб визию всего имущества Общества на ме
ні засоби. Па попередній розгляд комісії стах н проверку сделанных в течение гора
дасться так само кошторис і план роботи па работ, равно произведенных расходов. Для
насталий операційний рік, що їх вносить исполнения этого Правление обязано предПравління з висновком ревізійної комісії стакггь компоти все необходимый сред
па загальні збори акціонерів. Незалеж ства. На предварительное рассмотрение ко
но від цього ревізійна комісія має пра миссии представляется также смета и плав
во вимагати від Правління, якщо ви действия на наступивший операционный год.
знає за потрібне, скликати надзвичайні которые 'Вносятся Правлением с заключени
загальні обори акціонерів. Ревізійна -ко ем ревизионной комиссия в общее собрание
місія має право вимагати від Прав акпяоперовДееавнсвмо от этого ревизионная
ління якщо впзпає за потрібне скликати комиссия вправе требовать от Правления,
надзвичайні загальні збори акціонерів. Ре в случае признан пой ею необходимости, со
візійна комісія повинна вести докладні про зыва* чрезвычайных общих собраний акцио
токоли всім, що були, зборах комісії, мірку неров. Ревизионная комиссия должна вести
ванням і заявленим окремим думкам поодп- подробные протоколы всех имевших место
нових членів комісії. Зазначені протоколи.' а на заседапяп комиссия суждений и заявлен
таксамо всі доповіді та висновки ревізійної ных особых мнений отдельных членов ко
комісії повинно внести Правління з усіма миссии. Указанные протоколы, а равно и
його пояоветшям іна розгляд -найближчим за все доклады н заключения ревизионной ко
гальним зборам акціонерів.
миссии Правление обязано со всеми об’яспешнями представить на рассмотрение бли
жайшего общего собрания акционеров.
Плата членам ревизионной комиссии ус
Платню членам ревізійної комісії вста
танавливается общим собранней акционе
новлюють загальні збори акціонерів.
ров.
Члени ревізійної комісії відповідають як
Члены ревизионной комиссот отвечают
солідарні довжннкп за втрати, заподіяні как солидарные должники за тбьпки, при
ними зламаїптям покладених діа лнх обов'яз чиненные ими нарушением возложенных на
ків перед Товариством, а в разі яявнпдат- них обязанностей перед Обществом, а в
ности Товариства—-перед його кредито случае несостоятельности Общества перед
рами.
его кредиторами.
Звітність у справах Товариства, розподіл
зиску й видача дивіденду.

Отчетность по делам Общества, распределе
ние грибы** и выдача дивиденда.

54. Операційний рік Товариства лічиться 54. Операционный год Общества счита
вад першого жовтая до 30-по вересня (за ется с первого октября по 30-е сентября

бюджетам ровам) шш, за винятком
перисто ватного периоду, що його призна
чається від дня заснування Товариства до
ЗО вересня дальшого'рову, якщо цей період
становитиме найменш шість місяців. За
кожний минулий ірік Правління складав
для поданая на розгляд і затвердження зви
чайним річним зборам докладний звіт про
операції Товариства й баланс його обігу.
Примірники звіту й балансу роздає Прав
ління Товариства за два тижні перед річни
ми загал ьшгап зборами ©сам акціонерам, що
зажили про бажання дістати їх; від того-ж
часу відкривається акціонерам для огляду
о години урядування Правління книга Пра
вління з усіма рахунками і документами на
лежними до звіту, й балансу.
55. Звіт має містити докладно такі голов
ні статті:
а) етап основного капіталу зі жазі вкою
т> пасиві окремо частин капіталу, оплачених
готівкою й майном, внесеним за акції, а
тая само капіталів запасного й на сплачен
ня вартосте майна (амортизаційного) з тим,
що капітали товариства, які в у відсотко
вих паперах і у всілякому крамі, мають бу
ти зазначуіват не більшою від тої ціни, за
яку цей крам і папери набуто, а якщо бір
жова ціна на день складавші балансу нижча
від купівельної ціни, то вартість паперів і
крашу зазначається за біржовим курсом, що
був на день закінчення рахунків;
б) загальний прибуток і видаток за той са
мий час, що за нього подається звіт;
в) рахунок витрат на платню службов
цям Товариства й на інші видатки по упра
влінню;
г) рахунок довгій Товариства іншим осо
бам і щх осіб Товариству;
д) рахунки наявного майна Товариства й
належних йому запасів за «абуктою або рин
ковою цілою, вважаючи па те, яка з них
нижча;
е) рахунок чистого зиску о проектом роз
поділу його і інші відомості, жлрібуваві
пражшкн про публічну звітність.
56. Звіт і баланс, ню затвердженні од
загальних зборів поредсом правил про Пу
блічну звітність, подаєш» до Народнього

(по бюджетному году) включительно, за ис
ключением первого отчетного периода, ко
торый назначается со дня учреждения Об
щества по 30-е сентября следующего года,
если этот период составит менее шесте ме
сяцев. За каждый минувший год Правлени
ем составляется для представления на рас*
смотроіие и утверждение обыкновенного го
дичного общего собрания подробный отчет
об операциях Общества и баланс его обо
рота.
Экземпляры отчета н баланса роэдаютея
Правлением Общества за две недели до годич
ного общего собрания всем акционерам, за
явившим о своем желании получить тако
вые; с этого же временя открывается ак
ционерам для обозрения в присутственные
часы Правления книги Правления со все
ми счетами и документами, относящимися
в отчету и балансу.
55. Отчет должен содержать в подробно
сти следующие глазные статья:
а) состояние основного капитала с по
казанеє» в пассиве в отдельности частей
капитала, означенных наличными деньгами
и имуществом, внесенным за акции, а так
же капиталов запасного и на погашение
стоимости имущества (аавюртпзацлонпого),
при атом капиталы Общества, заключаю
щиеся в процентных бумагах н вешюго ро
да товарах, должны быть показываемы не
свыше той цены, по которой этот товар я
бумаги приобретены; если же биржевая це
па яа день составления баланса ниже покуп
ной пены то стоимость бумаг и товаров по
казывается по биржевому курсу, стоящему
в день заключения счетов;
б) общий приход и расход за то время,
за которое отчет представляется;
< в) счет вздержек на жалование служа;щам в Обществе н на прочие расходы по
управленню;
г) счет долгов Общества другим лицам и
этих последних Обществу;
д) счет паличного имущества Общества
и принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или рыночной цене, смотря по
тому, какая из «них окажется ниже;
• в) счет чистой прибыли с проектом рас
пределения ее н прочие сведения, требу
емые правилами о публичной отчетности.
56. Отчет и баланс по уте вряд еяни об
щим собранием представляются, в порядке
правил о публичней отчетности, в Народный

Кашсараяту Фінаисіо і оголошується до за
гального відома встановленим порядком.
57. По затвердженні звіту від загальних
зборів із сум, що залишаються за покриттям
ьсіх видатків і втрат, коли такі будуть, від
раховується наймеиш 10% чистого зиску до
запасового капіталу й, крім того, за поста
новою загальних зборів визначувана ними
суха на сплачення первісної вартости май
на Товариства аж до повного сплачення та
на платню членам Правління, службовцям і
робітникам Т-ва, а решу суми повертається
на дивіденд акціонерам.
58. Обов'язкове відрахування до заласно
го капіталу продовжується* доки він не бу
де рівний половині основного капіталу. Це
відрахування поновлюється, якщо запасний
капітал буде витрачений повністю або част
ково. Запасний капітал призначається ви
ключно па поісрнття втрат. Вндаткуегься за
пасний капітал не інакше, як за ухвалою
за/галыт зборів акціонерів.
59. Про чаю і місце видачі дивіденду
Правління оголошує до загального відому.
60. Дивіденд, не зажаданий протягом
трьох років, стає властсга Товариства крім
тих випадків, коли протяг давности вважа
ється за законом зупиненим; за таких (ви
падків дивідендними сумами ірозяаряцжують
за судовим про них присудом, або за розпо
рядженням відповідних урядових установ.
Па неодерисаві вчасно дяиаендагі суми від
сотків я© видається. Правління не увіходить
в розправу, чи дійсно кулон належить по
давцеві його, крім тих виладнав, катя за
судовою постановою видавати дивідещ по
купонах заборонено, або коли поданий ку
пон буде одним з тих, що про їх втрату по
дано до Правління Товариства заяву (арт.
17).
бідлсмдоьність Товариства й закриття його
кіяльности.

Комиссариат Финансов к публикуются во
всеобщее сведение установленным ооршком.
57. Но утверэденин отчета общим собра
нием, яз сучім, остающихся за покрытием
всех расходов и убытков, если таковые ока
жутся, отчисляется не менее 10% чистой
прнбьш в запасный капитал и, кроме того,
по постановлению общего собрания опреде
ленная им сумма на погашение первона
чальной стоимости имущества Общества
впредь до полного ее погашения и для вы
дачи платы членам Правлення, служащим и
рабочш Общества, а остальная сумма об
ращается в дивиденд акционеров.
58. Обязательное отчисление в запасный
капитал продолжается, пока он не будет
равняться половине ооыоаного налетала,
это отчисление возобновляется, если запас
ный капитал будет израсходовал полностью
или частично. Запаоный капитал предна
значается исключительно на покрытие
1 убытков. Расходование запасного капитала
/производится не иначе, как по постановле
нию общего собрания акционеров.
59. 0 времени и месте выдачи дивиден
да Правление публикует во всеобщее све
дение.
60. Дивиденд, неэооегребованный в те
чение трех лет, обращается в собственность
Общества, за исключением тех случаев, ког
да течение давности считается по закону
приостановленным; в таких случаях с ди
видендными суммами поступают согласно
судебному о них решению* или распоряже
нию подлежащих правительственных уч
реждений. На неполученные своевременно
дивидендные суммы проценты не выдают
ся. Правление йе в .ходит в разбирательство,
действительно ли купон принадлежит дреа'явителю его, за исключением тех случаев,
коща по судебному определению выдача ди
виденда по купонам запрещена, пли когда
продавленный купон окажется одним т
тех, об утрате коих подано в Еравлевне Об
щества заявление (ст. 17).
Ответственность Обидам н грецищение его
деятельности.

61.
Відповідальність Товариства обмежу 61. ■ Ответственность Общества осрааячж*
ється тільки належним йому майном, акціо іваеіоя только принадлежащим ему иму
нери не несуть ніякої додаткової відлові- ществом, акционеры не несут никакой до
полнительной ответственности по обязатель
дальвостн по зобав’їязашш Товариства.
ствам Общества.
^

62. Реченця ісиуааяпя Товариства не при
значується. Діяльність Товариства закри
ваться: а) за постановою загальних зборів
акціонерів про закриття його діяльносте або
’ з'єднання Товариства з іншим акційний то
вариством; б) з огогшгенням Товариства пе
ред судом за невиплате; є) за постановою
Уразу, «разі ухилу Товариства від зазначе
ної в статуті мети, а так само в разі ухилу
його органів у бік, противний інтересам дер
жави.
У в а г а . Закриття Товариства реєст
рується 8 оголошується тим самим поряд
ком, як і заснування його.
63. & разі закриття дальности Товарист
ва за постановою загальних зборів акціоне
рів, вони обирають з поміж себе найменш
трьох осіб до складу ліквідаційної комісії.
Ліквідаційна комісія, прийнявши справи
від Лравлшія, викликає оповістками й ого
лошенням кредиторів Товариства, вживаю
чії заходів до повного їх задоволення, реалі
зує майно Товариства* укладає мирові і лраьочшгн з третіми особами на підставі Іі у
рамках, установлених загальними зборами.
Суми, належні на зодоволення кредиторів, а
так само погрібні для забезпечення повного
задоволення спірних вимог, вносить ліквіда
ційна комісія за рахунок кредитор» до уста
нов Державного Банк)'. Раніш як скін
читься річная -реченець по закінченні лік
відації, після повного задоволення й забез
печення вимог усіх кредиторів, ше можна
розпочинати розподілу ліквідаційної ренті
між акціонерами. Про свої чинності ліквіда
ційна комісія подає загальним зборам звіти
в реченці від зборів установлені 8. незалеж
но від того, по закінченні ліквідації подає
загальний звіт.

Якщо під час закінченая ліквідації не всі
належні до ввдачі суми будуть вручені за
наїежніст через неявку осіб, що їм вони
належать, то загальні збори шшачають,
ку’ди ці гроші треба віддати на схов, до виіачі їх, і що з ними треба зробити цо скін
ченні реченця давности, як що не з'явиться
власник.

62. Срок существования Общества яе на
значается. Действия Общества прекращают
ся: а) по аюстанов-юпию общего собрания
акционеров о прекращении его деятельности
или о слиянии Общества с другим товари
ществом или акционерных обществом; б) с
об’явленая Общества по суду несостоятель
ным; в) по постановлению Правительства
в случае уклонения Общества от указанной
в уставе цели, & равно в случае уклонения
его органов в сторону, противную интере
сам государства.
П р и м е ч а н и е . Прекращение Об
щества регистрируется и опубликовы
вается в том же порядке, как и учрежде
ние его63. В случае прекращения действий Об
щества по постановлению общего собрания
акционеров, последнее избирает из своей
среды во менее трех лиц в состав ликвида
ционной комиссии.
Ликвидационная комиссия, приняв дела от
Правления, вызывает посредством повесток
и публикации кредиторов Общества, прини
мает меры к полному их удовлетворению,
производит реализацию имущества Общест
ва, заключает мировые соглашения и сдел
ки с третьими лицами на основании н в
пределах, установленных общим собранием.
Суммы, следуемые на удовлетворение кре
диторов, а равно необход имые для обеспече
ния полного удовлетворения опорных тре
бований, вносятся ликвидадиоігаой комис
сией па счет 'кредиторов в учреждения Го
сударственного Банка. Ранее истечения го
дичного срока по завершепнн ликвщацвн,
после полного удовлетворения и обеспоечния
требовашгй всех кредиторов, не может бытьотрнступлено к распределению ликвидацион
ного остатка между акционерами. 4) дей
ствиях своих лпкввдацпотхная комиссия
представляет общему собрашпо отчеты в
сроки, собранием установленные, и, незави
симо от тото, по окончании ликвидации
представляет общий отчет.
Если при окончании ликвидация но все
подлежащие выдаче суммы будут вручены
по принадлежности, за неявкой лиц, кото
рым они следуют, то общее собрание опре
деляет, куда эти деньги должны быть отда
ны на хранение, -впредь до вьдачи их, к как
с фіші надлежит поступить но истечении
срока давности в случае неявки собствен
ника.

Затвердила Президія
ВРНГ УСРР 28 березня
1928 р. (прот. № 32).

70. Статут Всеукраїнської Державної Буді
вельної Контори для спорудження фабрич
них димарів та промислових печей,—скоро*
чено «Труббуд», що е у віданні ВРНГ УСРР».

І. Засади.

Утвержден Президиу
мом ВСНХ УССР 28 марта 1928 г. (прот. № 32).

70. Устав Всеукраинсной Государственной
Строительной Конторы по сооружению фа
бричных дымовых труб и промышленных
печей, сокращенно «Трубострой», находя
щейся в ведении ВСНХ УССР.
I. Общие положения.

1. Для провадження різних будівельно1 ро
1. Для производства всевозможных стро
біт у галузі спорудженая, устаткування і ительных работ в области сооружения, обо
ремонту фабричних димарів, промислових рудования о ремонта фабричных дымовых
печей, обмурування парових котлів та обслу труб, промышленных печей, обмуровки па
говування печей утворюється, на підстаді ровых котлов я для обслуживания печой
постанови ЦВК’у та гНК Союзу РОР з учреждается, на основания постановления
29 червня 1927 р. ^Устава про державні ЦиК’а и СИК Союза ОСР от 29 июня 1927 гпромислове тресто» (36. Зак. СРСР 1927 р., «Положение о государственных промышлен
.V? 39, а]Уг. 392), Державний Промисловий ных трестах» {С. 3. СССР 1927 г., К* 39,
Трест росігубліканського значіння під назвою ст. 392), Гооударстввный Промышленный
«Всеукраїнська Державна Будівельна Кон Трест республиканского значення поя на
тора для спорудження фабричних динарів та именованием «Всеукраннская Государствен
промислових печей», скорочено «Труббуд», ная Строительная Контора во сооружению
що в у віданні Вищої Ради Народи ього Гос фабричных дымовых труб и промышленных
подарства УСРР і діє «а підставі цього ста почей», сокращенно «Трубострой», состояпрій в ведении Высшего Совета Народного
туту.
Хозяйства УССР и действующего на осно
вании сего Устава.
У в а г а . З моменту запису до торго
• П р и м е ч а н и е . С момента внесения
вельного реєстру про затвердження цього
в торговый реестр записи об утверекдеСтатуту — Статут «Труббуд», затверд
1шн настоящего Устава—признается ут
жений від Української Економічної Нара
ратившим силу Устав «Трубостроя >,
утвержденный Украинским Экономиче
ди 10 листопаду 1924 р., втрачав силу.
ским Совещанием 10 ноября 1924 года.
2. «Труббуд» утворює собою окрему го
2. «Трубострой» образует самостоятель
сподарчу одітшцо і діє на засадах комерцій ную хозяйственную единицу и действует на
ного розрахунку, відповідно плановим зав началах коммерческого рассчетз, в соответ
данням, що їх затвердила ВРНГ УСРР. З ствии с плановыми заданиями, утвержден
дня реєстрації «Трудбудові» надається пра ными ВСІ1Х УССР. Со дня регистрация
«Трубострою» присваивается права юриди
ва юридичної особи.
ческого лица.
3. По всем своим обязательствам «Трубо
3. За всі свої зобов'язання «Трудбуд»
відповідав ляше тим майном, що йому нале строй» отвечает лишь тем прннаалежащнм
жить, на яке, за чинними законами, можна ему имуществом, на которое, согласно дей
ствующим законам, может быть обращено
вчинити позов.
взыскание.
Загальнодержавна скарбниця за борги
«Труббуду» не відповідав. А рівно на май
ко «Труббуд» ке може бути еталониЙ
будь-який позов за державні довги й зобов’я
зання.

Общегосударственная казна за долги «Тру
бостроя» «не отвечает. Равньш образом, па
имущество «Трубостроя» не может быть
обращено какое-либо взыскание за государ
ственные долги и обязательства.

4<Труббуд* може провадити на всій
території Союзу РСР всі свої операції, в
то*У числі й торговельні, то будуть потріб
ні для адійснеїшя кети, зазначеної в арт. 1
цього Статуту*. 1
У в а г а . У зовнішній торгівлі «Труб
буд» бере участь за встановленим відпо
відними законами порядком.
5.
«Труббуд» володіє, користується і
ромюрадиусться наданим йому майном і
оподатковується всіма загально-державшгші
й місцевими податками ша підставі вагаль
ных законів, за винятками, зазначеними в
Уставі про державні промислові трести з 29
червня 1927 р. та в інших спеціальних за
конах.
• 6. Безплатно вилучати у «Труббуда»
будь-якого його майна дозволяється лише з
додержанням правил арт. 7-го Устави про
державні промислові трести з 29 червня
1927 року.
7. «Труббуд» «набував й вивлаадюв то
вари» ціни на яга не нормовані, за цінами,
що їх встановлюється взаємною згодою о
-покупцями або продавцями.
У в а г а . Обов’язкові для «Труббуду*
відпускні ціни встановлює- ВРКГ >СРР
додержуючи чинних закон». У разі потре
би. викликаної необхідністю регулювання
цін у загальло-союзпнх інтересах, обов’
язкові для «Труббуду» ціни встановлює
ВРНГ СРСР.
8. Вчиняючи црашочнни, «Труббуд», зо
бов'язується ва інша рівних умов давати
перевагу державним установам і підприєм
ствам та кооперативним організаціям, що
виступають як контрагенти.
9. Занарядження продукції «Труббуду»
па користь державних органів дозволяється
за арт. 39 Устави про державні промислові
трести з 29 червня 1927 року.
10. За всіх випадків, непередбачених иди
Статутам, «Труббуд* діє на підставі .Уста
ви гро держанні промислові треста з 29
червня 1927 року, а так само ва підставі
чанних законів. 11
11. «Труббуд* має печатку із його на
звою.

4. «Трубострой» может производить на
всей территории Союза ССР «все операция,
в том числе о торговые, необходимые для
осуществления целей, указанных г ст. 1
настоящего Устава.
П р и м е ч а н и е . Во внешней торгов
ле <Трубострой» участвует <в порядке,
установленном соответствующими зако
нами.
5. «Трубострой* владеет, пользуется и
распоряжается предоставленным ему иму
ществом л облагается общегосударственны
ми и местными налогами л сборами на осно
вания общих законов, за лз’ятпями, указан
ными л Положении о государственных про
мышленных трестах от 29 июня 1927 г. н
в специальных законах.
6. Безвозмездное нз’ятне у «Трубостроя»
какого-либо его имущества допускается лишь
с соблюдением нравна, указанных в ст. 7-й'
Положення о государствоппых промьвшлон-.
пых трестах от 29 июня 1927 г.
7. «Трубострой* приобретает я отчуждает
товары, «цепы на которые не нормированы,
по ценам, устанавливаемым взаимным со
глашением с покупателем ц.та продавцом.
П р и м е ч а н и е . Обязательные для
«Трубостроя» отпускные цены устана
вливаются ВСНХ УССР с ооблюдеадем
действующих законов. Б случаях, вызы
ваемых необходимостью урегулирования
цен в общесоюзных интересах, обязательные для «Трубостроя» цены устанавли
ваются ВСНХ СССР.
8. При заключении сделок «Трубострой*
обязав, при прочих равных условиях, оказы
вать преимущество государственным учре
ждениям и предприятиям и кооперативным
организациям, выступающим в качестве
контрагентов.
9. Занаряживапне продукции «Трубо
строя» в пользу государственна органов
допускается в порядке ст. 39 Положения о
государственных промышленных трестах от
29 июня 1927 г.
10. £о всех случаях, не продуемотренных
•настоящим Уставом, «Трубострой» действу
ет па основании Положения о государствен
ных промышленных трестах от 29 топя
1927 г., а равно на основании действующих
законов.
11. «Трубострой» «сеет печать с изобра
жением его наименования.

ІІ. Статутом*) капітал «Труббуцу».

ІІ. Уставный напитал «Трубостроя».

12. Уставный капитал «Трубостроя» опре
12.
Огатутовий капітал «ТріббШ»
складається, за вступним балансом «Труб- деляется, согласно (вступительном)' балансу
буду» на 1 жовтня 1926 р., в оуагі в і с і м - «Трубостроя» на 1-е октября 1926 г. в сум
д е с я г ь ч о т и р и т и с я ч і п я т с о т . ме Р. 84.506—69 (восемвдесяг четыре ты
сячи пятьсот шесть рублей 69 коп.).
ш і с т ь карб. 69 кой. (84.506 врб. 69 к.).
ІН. Управління «Труббуду», його права та
обов’язки.

13. Для управління «Труббудом» ВРНГ
УОРР призначає керівника та його заступ
ників реченцем на три роки.
Платаю коровников) та його заступником
призначає іВРИГ УОРР.

III. Управление «Трубостроя», его права м
обязанности.

\
13. Для управления «Трубостроем» ВСНХ
У СОР назначает управляющего и его заме
стителя сроком на три года.
Олату управляющему и его заместителю
назначает ВСНХ.

У в а г а . До скінчення реченця пов
П р и м е ч а н и е . До истечения срока
новажень керівник та його заступники
полномочий управляющий я его замести
можуть бути звільнені ВРНГ УОРР дише
тели могут быть уволены ВОНХ УССР
тоді, коли буде виявлено, то вони не відлишь по обнаружении вх несоответствия
возложенным е’а них обязанностям.
повідають покладеш» «а лщ обов'язкам.
14. Управління «Труббуду> має місце
14. Управление «Трубостроя» имеет ме
осідку в зс. Харкові.
стонахождение
<в г. Харькове.
15. Керівник, на підставі цього Статуту
15. Управляющий, па основании сего
і в межах чиїпшх законів, під загальним Устава и в пределах действующих законов,
доглядом ВРНГ УШ\ веде самостійно всю иод
общим надзором ВОНХ УССР, ведет са
оперативну й адьинзстратавну роботу мостоятельно
всю оперативную и админи
«Труббуду^ керує Його справами4 й май стративную работу «Трубостроя», управляя
ном, щде е в його розпаряцжшні. ВЧИВЯЄ ВСІ его делаЕми и находящимися в его распоря
црарлини та операції, що входять в коло жении имуществом, совершая все сделки
вітання «ТЫббуцу».
и операции, входящие в крут ведення «Тру
/
бостроя».
16. До компетенції керівника, зокрема,
16. К ведению управляющего, в частно
належать:
сти, относится:
а> організувати виробництво й керувати
а) организация производства и руковод
діяльпістю уповноважених та керівників ство деятельностью Уполномоченных и ру
робіт «Труб^ду»;
ководителей работ «фубостроя»;
б) затверджувати інструкції уповнова
б) утверждение инструкций уполномочен
женим та керівяикам робіт «Труббуду» ным и руководителях работ «Трубостроя» на
па підставі типового положення, затверд основании тягового положения, утвержден
женого від ВРНГ УОРР;
ного ВСНХ УССР;
в) складати та подавати до ВРНГ УСРР на
в) составление я представление в ВСНХ
затвердження виробничо-фінансові плани.
УССР на утверждение производственно-фи
нансовых планов;
У в а г а . На випадок н©затвердженая
П р и м е ч а н и е . В случае неутвервід ВРНГ УСРР виробничо-фінансового
ждеяия ВСНХ УССР проязводствевно-фпплану «Труббудту» до початку операційиансового плана «Трубостроя» к началу
дого ров\і, аж до часу затвердження шану,
операционного года, впредь до утвержде
керівпнк провадить свою виробничу діяль
ния шала, управляющий осутдостйляет
ність на підставі складеного плаву.
свою производственную деятельность на
основе составленного им плана.
г) представление па утверждение ВСНХ
г) подавати на затвердження ВРНГ УСРР
проекти посутніх змін затверджених планів УООР проектов существенных изменений
утвержденных планов <Л. «В»);
(п. «в»);

д)
Я) составлен» в іфедотавление в ВОВХ
4 складати 1 подавати до ВРНГ УСРР на
затвертеенвя серкдагаі звіти І. баланси, УОСР на утвержденяе периодаческиїх отче
тов и балансов, цюевтов распределения
вроет роосюяиу звсюу та вонрягта втрат;
е) матувати ваву, веста звйгаеть за
встмювлеаою световою та діловодство;

прибылей и покрытая убытков;
е) устройство «рссы, ведение отчеяюсти
<ю устаяовлешой системе я делоороизацство;

ж) орн&кагги й звільняти службовців і
робиш», укладаю колективні договоре і
череві трудові угоде та подавати до ВРИТ
УСРР про призначення або звільнення го
ловного бухгалтера «Труббуду»;
а)
найдете, адаваго «а ореаду та еабуваті будівлі, та набувати орава забудови;
У в а г а . Здавання на оренду будинків,
відбудовами за рахунок фонду оопишев•аа побуту робінам® , службовців, провадагуься з дозволу ВРНГ УСРР.
і)
відкривати по всій території Союзу
РСР філіям (філії, контори, представницт
ва, агенства то що> «Труббуду»;
к) перевласеювати й закладати будівлі,
спорудження і устаткування, що зробить
старт або вепркдагию®, переввасиовагге
й закладати, в дозволу АРНГ УСРР, будівлі,
спорудження та устаткування за всіх ін
ших випадків, а таксамо закладати і вивласнювати, в дозволу ВРНГ УСРР, орава забу
дов»;
л ) браія й здавати на ч^доаду устаткуван
ня і доломітні пцвринмстеа на реченець до
6-ти років; брата й здавати на оренду, з
дозволу ВРНГ УСРР, устаткування і допомічні підприємства па реченець понад 6
років;
и)
страхувати майно, що належить
«Цруббудові»;
н) видавати 1 приймати до виплат}' век
селі та ішві зобов’язання, дисконтувати вексед, провадити кредитові ооеращі в дер
жавне, кооперативних і приватних креди
тове! уставовах та в ярвватшь ооіб;
о) і особливого, на подання В№Г УСРР,
дозволу Ради Праці • Охорони, провадите
довгорвченцеа кртгові ооерашї завордовов та вшусюгге довгоречеоцеві облігацій

ж) прием я увольнение служащая и рабо
чих, заключение коллективных договоров и
отдельных трудових соглашений и представ
ленеє в ВСЕХ УООР о назначении или об
увольнении главного бухгалтера «Трубостроа»;
з) наем, сдана в аренду н приобретение
строений, а также приобретение прав за
стройки;
П р и м е ч а н и е . Сдача в аренду До
нов, отстроенных за счет фоада по улуч
шению бьгга работах я служащих произ
водятся с разрешении ВСЕХ УССР.
я) открытие оо всей территория Союза
ССР филиалов (отделений, контор, предста
вительств, агентств <н проч.) «Іірубостроя»;
к)
отчуждение и залог строений, соору
жений н оборудования, прншедошх в вет
хость иля негодность, отчуждение и залог,
с разрешения ВСНХ УССР, строений, «мру
жений и оборудования во всех прочих слу
чаях, а равно залог и отчуждение, с разре
шения ВСНХ УООР, прав застройки;
л> долгие в здача в аренду' оборудоваяия
и подобных оредафиятий на срок до 45-ти
лет, взятеє я сдача в аренду, с разрешения
ВСЕХ УССР, оборудования н подсобных
предприятий па еров свыше б-тя лет;
я) страхование принадлежащего «Трубо -

строю» имущества;
н) выдача я принятие в платежу вексе
лей я дотах обвательств, учет векселей,
совершение кредитных операций в росудар
ственных, кооперативных я частных кредитвых учреждении и у частных лиц;
о) с особого, по представленню ВСЕХ
УССР, разрешения Совета Труда я Обороны,
совершение дол порочных кредитных опера
ций за -границей и выпуск долгосрочных обпоен».
лжэдювных эаАиов.
У в а г а . За дозволу випускати облігаЛ р и м е ч а е я е . При разрешении вы
дійву ношу, особовою восгавовою РВД
пуска облигацногаого займа, особым поОоюву РСР може бути встановлена гаран
ставовяениеи ОВД Сокоа ОСР может
тія державної скарбниці, так до вяплату
быть усгавовлева гаранте я казны, как в

уплате процентов, так и в поташевий са
мого займа.
п)
вчиняти різні потрібні для здійснення а), совершение всякого рода необходимых
мети «Тіруббуау* правочини, акти і дого для осуществления целей «Трубостроа» сде
вори, в тому числі договори підряду 8 поста лок, актов я договоров, в том числе догово
ров подряда я поставки; выдача доверенно
чання; видавати уповноваження;
стей;
Р) брати участь, з дозволу ВРНГ УСРР, в
р) участке, с разрешения 'ВОНА' УССР, в
утворенні синдикатів, акційних товариств учреждении сивдккатов, акционерных об
(пайових 'товариств) та інших торгово-про ществ (паевых товариществ) и других тор
мислових об’єднань та набувати їх акції та гово-промышленных об’едкнваий и приобре
паї, а таксамо брати участь в синдикатських тение их акций я паев, а также участие я
конвенціях та товариствах, що йе мають сивдикатскох конвенциях д обществах, но
мети добувати зисків, оскільки їх завдаиия преследующих целей извлечения прибыли,
відповідають меті, зазначеній в арт. 1 цього поскольку их задачи соответствуют целям,
статуту.
указанным в ст. 1 настоящего Устава;
с) право позивати й відповідати на суді,
с) ораво иска а ответа па суде, а также
а так само репрезентувати в різних адмі- представительство во всех адмянястратявігістратившпс установах в особі керівника дых учреждениях в лице управляющего или
або заступника корівника, без видання їй ваместогвля управляющего, без выдачи ви
на те особливого уповноваження, або через ва то особой доверенности, яда через пове
довірених, уповноваженні па те спеціаль ренных, уполномачиваемых «а то снецуальними уповноваженнями.
ньемя доверенностями.
17. Керівник видав свої розпорядження в
17. Управляющий издает свои распоря
формі наказів.
жения в.форме приказов.
Порядок підпису паперів, що витошть від
ЕоріЦОК ПОДПИСИ ИСХОДЯЩИХ ОТ ч Трубо«Труббуду», встановлює керівник. Різні строя» бумаг устанавливается управляю
договори, правочиїш, зобов’язання, векселі, щим. Божого рода договоры, сделки, обяза
чеки, уповноваження підписує «ерівшк або тельства, векселя, чеки и доверенности под
його заступник. Керівник може уповноважи писываются управляющим или его замести
ти своїм наказом підписувати зазначені до телем. Управляющий может уполномочить
кументи свойого заступника, пе видаючи своим приказом на подпись означенных до
йому на те особливого уповноваження.
кументов своего заместителя, без выдачи
ему на то особой доверенности.
Документи грошеві скріплює ГОЛОВИНІ . Документы денежного характера скре
бухгалтер «Труббуду». Річні звіти та ба пляются главным бухгалтером «Трубостроя».
ланси підписує керівник або його заступник Годовые отчеты и балансы подписываются;
та головний бухгалтер «Труббуду».
• управляющем иле его заместителем а глав
ным бухгалтером «Трубостроя».
18. 'Керівник і його заступники зобов'я
18. Управляющий и его заместители обя
зані вживати всіх заходів для здійснення за заны принимать асе меры к осуществлению
значеної в цьому Огатуті мети, виявляючи целей, указанных в настоящем Уставе, про
необхідну дбайливість і передбачливість; являя необходимую заботливость я преду
вони відповідають в дисциплінарному, кри смотрительность, я несут егпветствеиностъ в
мінальному та цивільному порядкові так за порядке дисцивтараом, угомоиюм н гра
цілість довірного їм майна, яв і за госпо жданском как за целость вверенного им иму
дарче ведення справ, за чіпшимн зако щества, так и за хозяйственное ведение дел,
нами.
согласно действующим запонам.
відсотків, як і до погашення самої позики.

IV. Керування виробничая* підприємства- IV. Управление входядими 8 состав «Трубоки, що надлежать до складу «Труббуду». строя» проиэаодствдиыин ірадприїтимн.

19.
Безпосереднє керування окремими 19. Неаосредстдоввое управление <пдельпідприємствами, що належать ао складу
ньпш производственными предприятиями,
«’^руббуду» — провадить директор (заві- входящими в состав «Трубостроя», ооуще-

і*

датель, адачшстртгор), то йото настановлює та звільняє керівник «Труббуду» НІН
діб аа завадах персонального керування
на підставі особливого положення про управ
ління цв* пяіфіодствок, затверджуваного
від керівника «Труббуду», та уповнова
ження, заданого від керівника «Труббуду».

сталяется директором (заведующим, админи
стратором), назначаемым н увольняемым
управляющим сТрубоктроя» я действующим
на началах единоличного управления на ос
новании особого положения об управлении
данным предприятием, утверждаемого упра
вляющим <Д'рубостроя», и доверенности, вы
данной управІяющші <1^убостроя>.

V. Опеціяльні капітали «Труббуяу» та
зиск.

V. Специальные капиталы «Трубостроя» к
прибыль.

20. Крім статутового капіталу (арт. 12)
утворюється:
а)
амортизаційний капітал, 6) резервлей капітал, в) капітал для пошнревня підприємств, і г) фонд для поліпшення
побуту робітників та службовців. -Утворю
вати інші спеціальні капітали кожна лише
з дозволу Української Економічної Наради.

22. Визначення розміру зиску і втрат,
розподіл зиску та визначення вираховань з
іікх до спеціальних капіталів і на користь
державної скарбниці, покриття втрат, а
таксамо видаткування спеціальних капіталів
провадиться додержуючи правил арт. арт.
46—49 тої-ж Устави.

20. 'Кроме уставного капитала '(ст. 12>
образуются:
а)
амортизационный напитал, б) резерв
ный капитал, <в) капитал расширения пред
приятия я г) фонд для улучшения быта ра
бочих и служащих. Образование других спе
циальных капиталов допускается лишь с
разрешения Украинского Экономического Со
вещания.
21. Аммортнзацяя имущества «Т^убостроя» производится с соблюдением правы
ст. ст. 44 л 45 Положення о государствен
ных промышленных трестах от 29 нюня;
1927 года.
22. Определение размера прибыли и убыт
ка, распределение прибыли и определение'
отчислений из нее в специальные капиталы
и в доход казны, покрытие убытков, а так
же израсходование специальных капиталовяроизводится с соблюдением правил ет.ст. 40»
—49 тото же Положення.

VI. Звітність «Труббуду» ревізія його діаг
ности.

VI. Отчетность «Трубостроя», ревизия его
деятельности.

21. Амортизація майна «Труббуду* про
вадиться з додержання» правил арт. арт. 44
і 45 У стани про державні промислові трести
з 29 червня Ш7 рову.

23. Щорічно, найпізніш через 3 місяці
по закінченні операційного року, що лі
читься з 1-го січня по 31-ше грудня, керів
ник подав до ВРНГ УОРР на розглад і зат
вердження складений, з додержанням затвер
джених НЮ правил, звіт, баланс і рахунок
зйсків та втрат, а таксамо проекти покрит
тя втрат і розподілу зиску за Уставою про
державні промислові трести з 29 червня
1927 года.

23. Ежегодно, не позднее 3-я месяцев по
окончании операционного года, исчисляемо
го с 1-го января по 31-е декабря, управляю
щий представляет в ВСНХ УССР на рассмо
трение и утверждение составленные, с со
блюдением утаердязденпых ОШ правил, от
чет, баланс и счет прибылей в убьтсов, а
также проекты покрытия убытков я распре
деления прибыли, согласно положении о государствешшх промышленных трестах от29 июня 1927 года.
Отсрочка представления отчетов и балан
Відстрочка подання звітів і балансів про
вадиться в порядку, передбаченому прави сов допускается в порядке, предусмотренном
праэ&лаосн о публичной отчетности.
лами публічної звіти ос ти.
24. Утвержденные балансы и счет прибы
24. Затверджені баланси і рахунок зиску
та втрат «Труббуду* публікує керівник лей и убытков «Трубостроя» публикуются
в порядку, встановленому правилами публіч управляющем в парадке, установленном
правилами публичной отчетности.
ної звітносте.

25. Ревізію дальности «Труббуду» про
вадить ВРЇЇГ УСРР. Керівник повинен пода
вати відповідним органам ВРЇЇГ УСРР на
перегляд всі книги й документи, справи і
листування, та всебічно сприяти їх шдчас
іч'візп та обслідування діяльносте «Труббуду».
26. За винятком випадків, точно зазначе
них в чннннх законах, інші органи влади,
крім ВРЇЇГ УСРР, згають право в межах своєї
козшогеїгпії, давати керівникові «Труббуду»,
вказівки і вимагати від нього подання зві
тів і відомостей не інакше, як через ВР1ГГ
УСРР.
VII. Зміна статуту «Труббуду».

27. Збільшення або зменшення розміру
стетутового капіталу або інші зміни » цьому
Статуті провадиться, додержуючи арт. арт.
11 і 14 Устави про доржавні промислові
трести з 29 червня 1927 р.
4
VIII. Закриття діяльносте «Труббуду».

28. «Труббуд» закриває свою діяльність
шляхом ліквідації, приєднання, з’єднання
.або поділу за правішай арт. арг. 55—64
Устави про державні промислові трести з
29 червня 1927 р.

25. Ревизия деятельности «Трубостроя»
осуществляется ВСНХ УООР. Управляющий
обязан пред’являть подлежащим органам
ВСНХ УОСР дая обозрения все книги и до
кументы, дела я переписку и оказывать им
всяческое содействие при ревизии и обсле
довании деятельности «Трубостроя».
26. За исключением случаев, точно огово
ренных в действующих законах, прочие ор
ганы власти, кроме ВСНХ УОСР, івіфаве »
пределах своей компетенция цапать управ
ляющему «Трубостроя» указаная в требо
вать от него представленая отчетов и све
дений не иначе, как через 'ВСНХ УССР.
VII. Изменение устава «Трубостроя».

27. Увеличение пли уменьшение размера
уставного капитала или другие изменения в
настоящем Уставе производятся с соблюде
нием ст. ст. 11 и 14 Положения о государ
ственных промышленных трестах от 29 ию
ня 1927 г.
VIII.

Прекращено деятельности «Трубо*
строя».

28. «Трубоотрой» превращает свою дея
тельность путем ликвидации, присоединения,
слияния или разделения в порядке правил
ст. ст. 55—64 Положения о государствен
ных промыигленньн трестах от 29 июля
1927 г.

ПОСТАНОВА КАРКОМГОРГУ УСРР ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМТОРГД УССР
71. Про норми плати за переробку селянсь 71. О нормах платы за переработку селжсиого потребительского масляного сьрья и
кої споживчої олійної сировини та про нор
о нормах выхода.
мі виходу.

Народній Комісаріат Торгівлі УСРР поста
новив встановити такі норми плата за пе
реробну селянської споживчої олійної сиро
вини та норми виходу:
1. Коли в ватері сояцпшк має 294,33
грам (68 зол.) та засміченосте в ньому
3%, селянинові видається олії 20% та ма
кухи 33 % з ваги зданої до переробки кіль
кості сояішшка, т.т. 3.2 кгр. олії та 5,3
кгр. макухи за 16 гар. сояішшка.
2. Коли в натурі без скуришся насіння
має 390 трам. (90 зол.) та засміченості в
ньому 2%, селянинові видається олії 22%

Народный Комиссариат Торговли УССР
постановил установить следующие «ормы
платы за переработку селянского потреби
тельского масляного сырья и нормы выхода:
1. При натуре подсолнуха в 294,33 грач
(68 зол.) и сорности 2%, селянину выдает
ся (подсолпечпого масла 20% и жмыха 33%
с веса сданного для переработки количества
подсолнуха, т. е. 3,2 щ. подсолнетало мас
ла а 5,3 кгр. жмыхи за 16 кгр. подсолнуха.
2. При натуре беокожурных семян в 390
граммов (90 фл.) и сорности 2% селянину
выдается масла 22% и жмыха 65% с веса

сданных для переработки семян, т. е. 3,5 кгр
масла и 10,4 кгр. жмыха н£ 16 нгр. семян.
3. За переработку'лоцеоануха маслобойни
не имеют права взимать за каждые 16 тар.
больше 20 коп. или 2,8 крг. семяп.
За переработку безкожурных семан ма
слобойни не имеют права взимать за каж
дые 16 кір. больше ЗО коп. или 3,5 кгр. се
мян.
П р и м е ч а н и е . Впредь до особых
распоряжений Яаркомторга УССР плата
за переработку масляных семян взимает
ся исключительно семенами.
4. Если сдаваемый для переработал под
солнух я безкоокурные семена будут боль
шей или меньшей натуры против указанной
в от. ст. 1 и 2 настоящего постановления,
норма выхода соответственно увеличивается
на 0,3 % за каадіе 13 ірамов (1 зодоганк)
натуры.
5. Окрутовим виконавчим комітетам на
5*. Окружным испольительпым комитетам
дається право, залежно від місцевих умов, предоставляется право, в зависимости ог
збільшувати норми виходу та зменшувати местных условий, увеличивать нормы выхо
плату за переробку в порівненяі з нормами, да я уменьшать плату за переработку
шо зазначені в арт. арт. 1, 2 та 3 цієї по сравнительно с нормами, указанными в
ст. ст. 1, 2 и 3 настоящего постановления.
станови.
6. Все собственники н арендаторы масло
6. Всі власники та орендарі олійниць зо
бов'язав) вивісити цю постанову па видному боен обязаны вывесить настоящее лостаио
влелне на видном месте.
місці.
7. Пастояпцее постапоаіенне расп|юстра7. Цю постанову поширюється на всі
олійниці (державні, кооперативні та при гнется на все маслобойни (государственные,
кооперативные и частные).
ватні).
8. Лица, нарушающие настоящее: поста
8. Особи, що ламають цю постанову, від
новление,
подлежат ответственности по
повідають за п. «я» арт. 72 Адміністратив
•п.
«я»
ст.
72 Административного Кодекса
ного Кодексу УОРР.
УССР.

та макухи 65 % з ваш зданого до переробки
валяна, т. т. 3,5 вір. олії та 10,4 кгр. на
те за 16 кір. насінна.
3. За переробку) сояшняка олійниці не
пакт» права брати* за кожні 16 кгр. більш
20 в. або 2,8 кгр. насіння.
За переробку насіння без шкуринки олйввці не мають права фати за кожні 16 кгр.
більш ЗО коп. або 3,5 кгр. насіння.
У в з г а. -До особливих розпоряджень
Яаркомторгу УСРР плату за переробку
олійного насіння береться вяклточио на
сінням.
4. В разі здаваний до переробки сояшник
або насіння без пнсурннки буде більшої або
меншої натури, що визначена в арт. арт. 1
та 2 цієї постанови, норма виходу відповід
но збііпгується на 0,3 % да кожні 13 грам
(1 зол.) натури.

Харків, 25 травня 1928 р.

Харьков, 25 мая 1928 г.

Засг. Нароцнього Комісара Торгівлі
УСРР Нурінов.

Зам. Народного Комиссара Торговли
УССР Нуринов.

ПОСТАНОВА
ВИЩОГО ТЕХНІЧНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМІ
ТЕТУ ПРИ ККВС УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА ПРИ НКВД УССР.

72. Тммасові правила гро розриви між букіялии.
Підстава: арт. арт. 62, 65, 125, 130, 137
і 153 Статуту Цивільного Будівництва (36.
Уз. УСРР 1928 р., М 2, арт. 20).

72. Временные правила о разрывах между
строениями.
Основание: ст. ст. 62, 65, 125, 130, /37 и
153 Устава Гражданского Строительства
(36. Уз. УСРР 1928 М 2, ст. 20).

1. 6 містах та селищах міського типу, в
середині кварталу, не поділеного па садибні

1. В городах и поселениях городского ти
па внутри квартала, не разделенного на

місця, а так само в середні* одного В того-ж усадебные места а также внутри одного і
■садибного місця, між кожними двома будівля- того же угаданого места, моду каждые
двумя строениями должны быть соблюдаемы
мя належить додержувати таких розривів:
следующие разрывы:
а) між вошотривашгмїї бугелями—най
а) между сгнейстойкаин строениями ее
менш чотирі (4) доори;
менее четырех <4) метров; .
б) між вогнетривалою будівлею з одного
б) между огнестойким строением с ОДНОЙ
боку і будівлею з невогнетрявалетма стінами стороны я строенном с неогнестойкями сте
і вогнеорнвалою покрівлею з другого боку— пами и огнестойкой Кровлей—с другой сто
роны—«е менее семи <7) метров;
най мощи сім (?) догрів;
в) между строениями с пеогн ©стойкими
в) між будівлями з невогнетрнвалмаш сті
стенами
я огнестойкими кровлями не менее
нами $ вогпегршшймн покрівлями—най
девяти
(9)
метров;
менш дев’ять (9) лотрів;
т)
между
строениями с и ©огнестойкой
г) між будівлями з певогнетрквалою покрівлею хоч би на одній з них—найменш кровлей хотя бы у одного из них—йе левее
тринадцати (13) метров.
тринадцять <13) метрів;
2. В городах и поселениях городского ти
2. В містах та селищах міського типу, в
па,
внутри квартала, не разделенного па
середині кварталу, не поділеі&ого на саапбпі
усадебные
места, а также внутри каждого
місця, а так само в середині кожного садиб
усадебного
места разрыв между лицевым
ного місця—-розрив між передньою будівлею
І надвірною, а так само між двома передніми строением я надворным, а также между дву
або двома надвірними бушвляма, як що хоч мя лицевыми или двумя надворными стро
если хотя бы в одном из строений,
би в одній з будівель, у стіні, оберненій ДО ениям,
в
стене,
к другому строеию,
іншої будовлі, виводяться або е вікна житло выводятсяобращенной
или
существуют
жилых по
вих приміщень, має бути не менший від ви мещений, должен быть неокна
менее
высоты
сочини будівлі, що в бік Гі обернено вшіа.
строения, к которому обращены окна.
У в а г а . Дія нових кварталів застосу
вання -цього правила е обов'язкове без
будь-яких виняттзв. У кварталах, вже збу
дованих, відповідно до місцевих умов, в
разі потреби, встановлюється зоїш. що в
межах їх дозволяється відступити від цьо
го правила.
3. В присілках, де кожний квартал треба
розглядати в будівельному, санітарно- тех
нічному й протипожежному відношенні, як
одну ншшлену садибу, між кожними двома
б)тщвлими в кварталі, а так само в сільських
селищах між кожпияя двома будівлями в ме
жах одного—того-ж садибного місця, нале
жте додержуватись таких 'розривів:
а) між вогнетривалнми будівлями найменш
чотири (4) метри;
б) ніж вогяетривалою будівлею, з одного
боку, і будівлею а швошетривалиа» стінами
і з вогвеоривадаю покривша, в другого бону,
а так само між будівлями з невогютривалгмн стінами і вогпетрввадкми покрівлями —
найменш дев’ять (9) метрів;

' П р и м е ч а н и е . Для новых кварта
лов применение отравил настоящей статьи
обязательно без каких бы то ни было нс. ключешй. Б кварталах, уже застроенных
в соответствии с местными условиями, в
случае надобности, устанавливаются зо
ны в пределах коих допускаются отсту
пления от настоящего правила.
3. В поселках, еде каждый квартал сле
дует рассматршать в строительном, сани
тарно-техническом и противопожарном от
ношения, как одну нераздельную усадьбу,
между каждыми двумя строениями в квар
тале, а также е сельских поселениях между
каждыми двумя строен ияга в пределах од
ного я того же усадебного места, требуется
соблюдать следу к)щяе разрывы:
а) между огнестойкими строениями—ее
менее четырех (4) метров;
б) мвзду сгаесгойннм строением, с одной
стороны, я схро&гаам с веогвесто&имн гсеваш в ошестойиио кровлею, с яругой сто
роны, а также между строениями с неогвестойкими степами и огнестойкимн кровля
ми—не менее девяти <9) метров;

в) між будівлями з невогаетрнвалою по
крівлею хоч бв на одній з гах—найменш
трннадщпь (13) метрів.
4. Розрив між дома будівлями в приш
вах, ЯКЩО хоч би в бдній з них у егію; оберпеігій до милої будівлі виводиться або е вік
на житлових приміщень, має бути найменш,
т височінь будівлі, що в бік її обернемо
вікна.

в)
между строениями с неогнестойкой
кровлей хоте бы у одного нз них—не менее
тринадцати <13) метров.
4. Разрыв между двумя строениями в по
селках, если хотя бы в одном из них, в сте
не, обращенной & другому строению, выво
дятся вял уже существуют окна жилых по
мещений, должен быть яе менее высоты
строения, в сторону которого обращены ок
на.
А

Харків, 28 травня 1928 р.

і

Голова Вищого Технічно-Будівельного
Ксогітоту Володимирів'
Затверджено постано
вою УЕН14 грудня 1925 р.
(прот. № 73). Редакцію
арт. 1 з увагою, п. 2 до
арт. 2. арт.арт. 7,81 п. .а*
арт, 22 затверджено по
становою НКТоргу УСРР
ЗО листопада 1927 р.

73. Статут Одеського Акційного Товариства
для постачання приватних промисловців та
кустарів сировиною й матеріялами та для
продажу готових виробів «Самопостачання».

Харьков, 28 мая 1928 г.

Председатель 'Высшего Техннчоскостроителыюго комитета Владммров.
Утвержден постановле
нием УЭС 14 декабря
1925 г. (прот. № 73). Ре
дакция ст. 1 с примеча
нием, п. 2 ст. 2, ст.ст. 7,8 и
п „а" ст. 22 утвержден
постановлением НКТорг
УССР 3 • ноября 1927 г.

79. Устав Одесского Акционерного Общества
по снабжению частных промышленников и
кустарей сырьем и материалами и по про
даже готовых изделий «Самоснабжение».

.1. Мета Товариства, гфава та обов'язки його. I. Цел» общества, права и обязанности его.

1. Дія постачання тгрнваппгх прошхивців та кустарів м. Одеон та його району по
трібкою сировиною, напівфабрикатами й
матершамн о наймешиимв накладаний
витратам», з метою здешеви» собівартість
продукції, одержати дешевей кредит, прова
дити запотовчі та закупочні операції за го
тівку і в кродгг так за вгаслий рахунок, як
1 ва комісайяих: умовах, для збуту готов&х
виробів приватних прамислеціїв та кустарів
м. Одеси і йото району, а так само дія виго
тування предметів масового споживання
галузе промисловосте: консервної (евспцннх
консервів), Йвревоаб]мбиої, хемічної, ме
талевої та куткової—засновується Оде
ське Акційне Товариство дія постачання
приватних промислівців та кустарів сяро•втаою й матерія»)® та продажу* їм неро
бів, а рівно-ж ди вдаотувадня предметів
масового споживання «Самопостачання»,
еккфочеио «(Чеське Акційне Товариство
<Самопостачання».

1. Для снабжения частных промышленни
ков н кустарей г. Одессы п его района нуж
ным сырьем, полуфабрикатами и материа
лами с наименьшими накладными расхода
ми, в «целях удешевления себестоимости про
дукция, получения дешевого кредита, совер
шения заготовительных и закупочных опе
раций за наличный расчет и в кредит, как
за собственный счет, так и на комиссион
ных началах, для сбыта готовых изделий
частных промышленников и кустарей гор.
Одессы я его района, а также для изготов
ления предметов массового потребления от
раслей промышленности консервной (овощ
ные консервы), деревообделочной, химиче
ской, металлической и обувной — учрежда
ется Одесское Акционерное Общество по
снабжению частных промышленников и ку
старей сырьем и материалами и продаже Ёх
изделий, а равно для изготовления предме
тов массового потребления «Самоснабже
ние», сокращенно «Одесское Акционерное
Общество «Самоснабжение»-

У в а г а 1. Фущаторамм Товариства є:
гр. гр. Брехман Хаім Липовп, Фабрпзавт
Баум (Мярокояяч. Цклн Гацркю Ізрай.шп, Крахавальявпов Яків Лавовая,
Шварцман Маркус Ушеров, Гей бер Пей
сах Монаїиеат, Лерпер Гарні МусЙоввч,
Соколик Араольд Йосипович, Тедесншяв
Юхті Муеяйсвт, Гройозрн как Лосино*
віта, Гецельд Оаміло Ісаксмч, Бардах
Семен Григоре®»*, Фу дім Михайло Дани
лович, Ямзгодьський Абрам Яковлевич, та
Новак Носзш Ьрайлєиг*.

П р и м е ч а н и е 1. Учредителями Об
щества явится: гр.тр. Бремен Хаям
Лшивнч, Фабрвяигг Наум Миривиемч, Цнэм Гавршл Иарамлеши, Крптшлюпт
Яков Львоии, Шварцман Маркус Ушеровнч, Гейбц» Пейсах Маиашнвм, ІЦміер
•Геріп Иомсеевмч, Соволж Араольц Ногифошч, Телеслвсов Вфнм Моисеева,
Цюйоэун Исаак Иосифов», Пздьд Свмулл Иоаакснюч, Бедах Семва Брвюрьеж» Фудта Михаил Даввдоая, Яжюльсьннй Абраам Яяоалевич а Деем Ноеаф
Пврвйлееет
У в а г а 2. (Дія заснування окремих
П р и м е ч а е м © 2 На огарыше от
виі{юбитггв Товариство повинно в кожводельных пршвогтг Ойцготео долаю в
му окремому випадкові звернутися за
каждом отолитам случае жм^юентъ раз*
•ДОЗВОЛОМ до Одеського округового відділу
ін'шенне Одесскою іжружноги «а юла
миневої промисловосте.
местной промышлеи поста
2. Для осуществления указанных в от. 1-1
2. Для здМкйвкня зазначеної в арт. 1
целей,
Обществу предоставляется право:
мети Товариств*; надається право:
1)
производить
всякого рода закупку н
1) провадити всіляку закупівлю та заго
заготовку
сырья,
оозуфабржаотв
^ мат?*
тівлю сировини, наап-вф.їбрикатів та матері
(риалов,
как
за
собствтныб
счет,
так
н ва
алів, так за власний рвхувок, ж і яа кошіномиосшінмх началах по поручению част
сійнмх умовах за. дорученням приватних
ных яромыидеедяков и кустарей;
промисловців та кустарів;
2)
тривати, набувати, орендувати,
2) открывать, приобретать, арендовать,
експлоатуївага та пвревласнзовати иеоб- акошюатйровать и отчуждать необходимые
хідш для здійснення мсти Товариства роз для осуществлении целей Общества распре
подільники. комори та інші примицеїтя, делители, складочные и иные помещения, а
а так само мробнлчі шпрнемстга;
также лроюаодсттеине прещдогтя;
3) пропэво.»т> «вмнююиую торговлю
3) провадити комісійну торгівлю взуокздьлкязщ своих авцвоаерив нз собстшенных
баяи своїх авдйвдюв з вліаеяих крачінядь;
магаванов;
4) гшрлватп контори, фізй та агеїіс-тва.
4) открывать повторы, отдалеим н
агентства.
3. Общество подчиняется всем распоряже
3. Товариство піддягає всім роопорядженнам та узаконенням Уряду так вині чинним, ниям и узаконенши Правительства, как ны
не действу ющим, так и тем, которые впредь
як і тих, що мають надалі бути ядешмв.
будут изданы. '
4. Общество пользуется оравамп юриди
4. Товариство має права юридичної осо
би і може в межах зазначеної статутом мс ческого лица и может в пределах укаванто набувати та перевласяюватй всіляке ных уставом целей приобретать и отчу ждать
майно, не вилучене з обороту, учиняти пра- всякого рода имущество, не клятое из обо
вочнни, укладати договори, вступати в зо рота, совершать сделка. заключать дого
бов’язання, провадити позики, зобов’язува воры, вступать в обязатеаютаа, соесрпгать
тися векселями, дне копту вати одержані век займы, обязываться веесеаямж, учитывать
селі у всіх кредитових та різних установах, полученные векселя во всяких кредитных
організаціях, підприємствах та у приватних учреждениях о 8 различных учреждениях,
осіб, учиняти операції у всіх кредитових органнэацпнх. предприятиях ж у чаеггаых
лиц, совершать операции во всех кредит
установах, позиватн б відповідати на ері.
ных учреждениях, искать ж отвечать на
суде. ’
5. Публікації Товариства в усіх передба 5. Публикация Общества во всех прозу*
чених законом і цим статутом випадках про- смотренных законом и настоящим уставом

вадиггься в зазначених законен органах дру
ку, а холи законом1 органу Друку не зазна
чено, то 'у «©встяж ВУЩВК’у*.
6. Товариство «має печатку з відбитком
свого найменування.

случаях производится їв органе печати, ука
занном в законе, а если закон не указыва
ет органа печати, то э «Вістях ВУЦЙ&’у*.
6. Общество имеет печать с изображением
своего наименования.

ІІ.

ІІ. Основной делит ал Общества, акции, пра
ва и обязамюсти владелцев их.

Оснівний капітал Товариства, акції,
права та обов’язки державців їх.

7. Основной капитал Общества определя
7. Основний капітал Товариства встанов
ется
в суше сто тысяч (100.000) рублей,
люється в сумі сто тисяч (100.000) карб.,
разделенных
на одну тьюячу акций по сто
розподілених на тисячу акцій у сто карб,
.рублей каждая.
кожна.
* Владельцами акцнй Общества могут быть
Власниками акцій Товариства можуть бу
ти приватні промислівці та кустарі, креди частные промышленнике а кустаря, кредиттові уставові, зокрема товариства взаємного щые. учреждения, в частности, общества вза
имного кредита и государственные пред
кредиту та державні підприємства.
приятия.
Количество акций для отельных акцио
Кількість акцій для окремих* акційників
обмежена: приватні промислівці та кустарі неров ограничено: частные промышленники
можуть мати найбільш 60 акцій, а товари н кустари могут иметь не более 50 акций,
ства взаємного кредиту та позичково-ощадні а общество взаимного кредита и ссудо-сбе
товариства всі разом можуть хати найбільш регательные товарищества все вместе могут
иметь не более 40% всего количества ак
40% всієї кількості акцій.
Всі без видатку акції Товариства лаваші ций.
Все бее исключения акция общества дол
бути роапсфлені до скликання попередніх
жны быть распределены до созыва предва
загальних зборів акційняків.
рительного общего собрания акционеров.
6. Акції Товариства оплачується грошима 8. г Акции общества оплачиваются деньга
або майном у тому числі окремими нонаціо- ми £тн имуществом, в том числе отдельны
наоэованямн виробничими підприємствами ми не нац жшалшярованн ыэги производствен
так на ходу, як і тими, що знаходяться на ными предприятиями как зга ходу, так и на
консервації.
ходящимися на консервации.
Грошеві «лески на оплату акцій вно
Денежные заносы >на уплату акций вно
ситься ага ім'я фундаторів до Одеської- сятся до нагл учредителей в Одесское Отде
філії Торгавелкю^ГІромислового ‘Байку СР0Р ление Торгово-Промышленного Банка СССР
і вдається задшь ляше після відкриття ді н выдаются оттуда лишь по открытии дей
яльносте ТЬварнства—його Правлінню, або ствий Общества его Правлению мя, по при
після визнання його за невідбуле—за належ знании его до со стоящ имея, по принадлеж
ністю.
ности.
Вноограве фувдатсрамк Товариства й
©носимое учредителями общества и ак
акційяиками аа виплату за акції майно по ционерами в ушату аа акции имущество
винно складатися з підприємств і такого ро должно заключаться в предприятиях и в та
ду краму, речей та матеріальних цінностей, кого рода товарах, венцах и материальных
що операції з ними входять до завдань То ценностях, операция с которыми входят
вариства, або-ж їх можна використати на в задачи Общества ига которые могут
зорганізувавші, чи підчас дальшої діяль быть юга яспалъэавапы для органи
носте Товариства.
зации али ши дальнейшей деятельности
Початкову оцінку майна, нвопгувааадго общества. ІІервошачальпая оценка «ввоза акції, вюначаєгься погодженням між оимого за акции имущества опреде
фундаторами й окційшюм, що вніс май ляется соглашением между учредителями
но; остаточну оцінку7 зазначеного майаа я «носящим имущество акционером, окон
встановлюється оотоцженнш установчих чательная оценка указаоягого имущества
запальних зборів зкційшндо з акційни- устанавливается по соглашению Г*Р°*
ником, тцо деіс дане майно, алг? з там, дроте, дательного общего собрания акционеров
шоб ця оціша не була вища за пересічні на с «несших данное имущество акцяонс-

вітошуване лайно риночпі ціїга, що існують
у місці здачі майна—на день 'йото здачі.

9. Колі протягом 3-х місяці» з дня оголо
шення про затвердження статуту не буде
зібрано одної чверті! основного капіталу, то
Товариство визнається за невідбуле; колн-ж
протягом подальших 3-х місяців не буде зі
брало другої одної чверти основного капіта
лу, а протягом одного року з для відкриття
Товариства не буде зібрано останньої понад
двох четвертин частин основного капіталу
Товариства, то Товариство ліквідується на
протязі 3-х місяців, хіба-б з дозволу Уряду
реченець вволагн акцій було продовжено
або розмір основного капіталу Товариства
було відповідно зменшено.
10. ‘Після затвердження статуту Това
риства пошито бути скликано двоє загаль
них зборів акційшЕків,—попередні та уста
новчі.
Попередні загальні збори скликається
після того, як збереться найменш одна чверть
основного капіталу Товариства.
Збори ці заслуховують доповідь фундато
рів про хід заснування і обирають комісію
для перевірки звіту фундаторів. Найпізніш за
один місяць і найраніш 7 день після поперед
ніх зборів акційпиків скликається установчі
загальні збори акційпиків. На них заслу
ховується доповідь комісії, що її обрано для
перевірки звіту фундаторів, ухвалюється
постанову про визнання Товариства за від
буле або не відбуле, обираепся членів Ради,
Правління та Ревізійної Комісії і розвязусться всі інші справи.
Постанову про визнання Товариства за
відбуле ухвалюється більшістю % голосів
присутніх ажгойннків, якщо на зборах буде
репрезентовано, принаймні, половину основ
ного капіталу, що його внесено до часу уста
новчих зборів.
Про заснування Товариства або про те, що
воно не відбулося, у першому випадкові
Правління, а в другому—-фундатори оголо
шують до загального відому.
11. За первісної часткової оплати акцій
видається акційиикам за підписами фунда
торів тимчасові іменні розписки-, яа яких
зазначається подальші внески.

ров с внесшим данное имущество акционе
ром, но, с тем, однако, чтобы оценка эта небыла выше средних <на вносимое суще
ство рыночных пен, существующих на мес
те сдачи имущества в день его сдачи.
9. Бели в течение трех месяцев со дня
опубликования об учреждении устава не бу
дет собрано одной четверти основного капи
тала, то общество признается ее состояв
шимся; если же в точение следукхшда трех
месяцев не будет собрана следующая одна
четверть основного капитала, а в течение
одітого года со времени открытая общества
не будет собрана остальная сверх двух чет
вертей часть основного капитала общества,
то общество ликвидируется в течение трех
месяцев, разве бы с разрешения Правитель
ства срок оплаты акций был продлен или
размер основного капитала Общества был
«чютветственио уменьшен.
10. По утверждении устава Общества дол.жны быть соеваяы два* общих собрания ак
ционеров — предварительное я учреди
тельское.
Предварительное общее собрание созыва
ется по вступлении не менее сапой четвер
той части основного капитала Общества.
Собрание это заслушивает доклад учреди
телей о ходе учреждения к выбирает шгаосию для проверти отчета учредителей. Непозднее одного месяца н не ранее 7-ми дней
после предварительного собрания акционе
ров, созывается учредительское собрание
акционеров. На нем заслушивается доклад
комиссии, избранной для проверки отчета
учредителей, выносится постановление опризнании Общества состоящнмся или не
соотоящимся, выбираются члены Совета,
Правления н Ревизионной Комиссии а раз
решаются остальные дела.
Постановление о призвания Общества со
стоявшимся выносится большинством %
голосов присутствующих акционеров, если
при том на собрании представлена, но край
ней мере, ітолована основного капитала,
внесенного ко времени учредительского со
брания.
Об учреждении Общества или же о том,
что оно не состоялось, о первом случае Пра
вление, а в последнем—учредители публи
куют во всеобщее сведение.
11- При первоначальной частичной оплате
акций выдаются акционерам за подписями
учредителей временные инешыо расписка,
«на которых означаются последующие взносы.

У в а г а , Після відкриття дії Това
риства Правління Товариства в вдає тим
часові свідоцтва12. Після повної оплати акцій тимчасові
свідоцтва замінюється акціями.
13. Для забезпечення своєчасної оплати
-всього основного капіталу Товариства за
гальні збори акційників мають право анулю
вати акцій, що по них акційний но сплатив
у реченець установленого внеску та заміни
ти їх новими, пустивши нові акції до про
дажу, з тим, проте, що нові акції повинні
•бути розміщені та повністю оплачені до
спливу зазначеного в арт. 9 речевая для
оплати всього освоввого капіталу Товаристві.
Ь вторгованої від 'продажу акцій суми дер
жавцеві анульованої акції відшкодовується
зроблені дам внески за стягавшим витрат,
що з шані з заміною паїв та продажем нової
•акції.
14. Після повної оплати початково ви
пущених акцій Товариство має право збіль
шити свій основний капітал через додатко
вий випуск акцій, але не інакше, як з особ*
•ЛЕВОГО кожного разу дозволу Уряду.

П р и м е ч а и в е . По открытии дейст
вий Общества Правлением Общества вы
даются временные свидетельства.
12. После полной оплаты акций времен
ные свидетельства заменяются акциями.

%13. Для обеспечения своевременной опла
ты всего основного капитала Общества об
щее собрание акционеров вправе аннулиро
вать акции, по которым акционер не упла
тил в срок установленного взноса л заме
нить их новыми, пустив новые акции в про
дажу, с тем, однако, что -новые акции долж
ны быть размещены п полностью оплачены
до истечения указанного в ст. 9 срока, для
оплаты всего основного кашетала Общества
Цз вырученной от продажи акций суммы
держателю аннулированной акции возмеща
ются сделанные Им взносы за удержанием
расходов, связанных с заменой акции и про
дажи новей акция.
14. По полюй оплате первоначально вы
пущенных акций, Общество вправе увели
чивать свой основной капитал, посредством
дополнительных выпусков акций, но но ина
че, как $ особого каждый раз разрешения
Правительства. ,
П р и м е ч а н и е . До каждой из вновь
. У ва г а. На кожну з акцій, що її зно
выпускаемой акций должна быть вноси
ву випускається, набувач повинен внести
ма приобретателями сверх нарицательной
понад установлену номінальну ціну, ще
премію, рівну, принаймні, частиш запасного цены премия, равная по крайней мере
причитающейся ва (каждую акцию преды
капіталу Товариства за останнім балан
дущих выпусков части запасного капита
сом, що припадає из кожну з акцій по
ла Общества по последнему балансу с об
передніх випусків, повернувши зібрані в
ращением собранных таким путем пре
такой спосіб премії на збільшення того-ж
мий
на увеличение того же запасного ка
таки запасного капіталу.
питала.
15.
• За подальших випусків акцій, пере- 15. При последующих выпусках акций,
важпе право на набування їх мають дер преимуществен нов право на приобретение
жавці акцій Товариства пзпередніх випусків, их принадлежит владельцам акций Общества
з додержаннях правил, що їх передбачено предыдущих выпусков, с соблюдением пра
арт. 7, що до обмеження кількости акцій у вил, предусмотренных ст. 7, относительно
руках відповідного акційпика. Лоли-ж акцій ограничения количества акций в руках соот
нового випуску повністю не розберуть дер ветствующего аициоиера. Бели же акции но
жавці акцій попередніх випусків, то па решту вого выпуска яе будут разобраны владель
нерозібраних акцій оголошується передплату цами акций предыдущих выпусков сполна,
з додержаннях умов, що -їх передбачено арт. 7 то на оставшиеся не разобранными акция от
крывается подлиска с соблюдением условий,
статуту.
предуомоггрепных ст. 7 устава.
16. Акції Товариства можуть бути лише
16. Акции Общества метут быть только
іменні, ва акціях зазначається: ім’я, оо- именными. На акциях означаются кия, от
батькові та прізвище або фірму, чи назву чество и фамилия или фирма или яанменодержавця акцгї- Акції вирізується з книги, їх ваше владельца акции. Акция вырезыва
перезкачається черговими числами і видасть ются га книги, означаются номером по по
рядку и выдаются за подписью трех членов
ся за підписами трьох членів Правілая, бух-

галтера та касира з відтиском печати То
вариства.
17. Передавання тимчасових свідоцтв та
акцій припускається не інакше як з листов
ного дозволу фундаторів, до відкриття дій
Товариства, або Ради Товариства—після від
криття її дій. Передаючи акції, треба додер
жуватись правил, зазначених в арт. 7 ста
туту.
’ 13. Передавання тимчасових свідоцтв та
акцій провадиться передавальними написа
ми на свідоцтвах та акціях, що їх за відоовідпою заявою повитшо бути подано до Прав
ління Товариства для відмітки в його кни
гах.
Тимчасове свідоцтво, що па ньому не бу
де зазначено від Правління одержання внес
ку, реченець якого сплив, не можна переда
вати або поступатися ним іншій особі й
будь-який правочпн з таким свідоцтвом ви
знаються за иедійсппй; умову цю належить
позначити за самих свідоцтвах.
19. Той. хто загубвв тимчасове свідоцтво
або іменні акції, має листовно заявити про
де Правлінню, зазначивши числа., загубле
них свідоцтв або акцій. Правління провадить
за його рахунок публікацію. Коли-ж після
спливу тости місяців від дня публікації не
буде подано жодних відомостей про загуб
лені свідоцтва або акції, то тоді видасться
шві свідоцтва або акції за попередніми чи
слами та з написом, що їх видано замість
загублених. III.
III. Керування справами Товариства.

Правлення, бухгалтера і кассира с щ>иложеннем печати Общества.
17. Передача временных ооцотельств і
акций допускается йе иначе как с письмен
ного разрешения учредителей, до открытия
действий Общества, или Совета Общества—
после открытия его действий. При передаче
акций соблюдаются правила, указанные в
ст. 7 устава.
18. Передача временных свидетельств и
акций делается путем передаточных вадпягей па свидетельствах в акциях, которые
при соответственном заявлявши должны быть
представляемы Правлению Общества для от
метки в его книгах.
іВрсегатюе свидетельство, на котором це
будет алгачепо получение Правлением взно
сов, срок которого истек, де может быть
передаваемо и та уступаемо другому лицу в
всякая едажа по таковому свидетельству
признается недействительной; условие это
должно быть обозначено на самих свидетель
ствах.
'
19. Утративший временное свидетельство
или именные акции должен письменно за
явить о том Правлению с обозначением но
меров утраченных свидетельств ига акций.
Правление производит за счет его публика
цию. Бели по прошествии шести месяцев со
дня опубликования не будет доставлено ни
каних сведений об утраченных свидетель
ствах или акциях, то выдаются новые ейдегельства или акции под прежними номе
рами л с нашгясью, что они выданы вза
мен утраченных.
III. Упражнение делами Общества.

20. Органами Товариства є: 1) загальні
збори акційпнктв, 2) Рада, 3) Правління,
4) Ревізійна Комісія.

20. Органами Общества являются: 1) об
щее собрание акционеров, 2) Совет, 3) Пра
вление, 4) Ревизионная Комиссия.

А. З а г а л ь н і з б о р и а к ц і Л и н к і в .
21. Загальні збори акцИИшків бувають
звичайні й надзвичайні. Звичайні загальні
збори стикав Правління щороку найшовше
за три -місяці після закінчення операційно
го року для перегляду та затвердження звіту
й балансу ва минулий рік, кошторису витрат
та слану роботи наступного року, для обран
ня членів Ради, Пра&ннім та Ревізійної Ко
місії, а так само для обміркування тих пи
тань. що їх Рада й Правління ваоролонуоть
загальним зборам. Надзвичайні збори скли
каються за постановою Рада або на вимогу

А. О б щ е е с о б р а н и е а к ц и о н е р о в .
21. Общие собрания акционеров бывают
обыкновенные п феовьпайиые. Обыкновен
ные общие собрания созываются Правлени
ем ежегодно не пахшее трех месяцев со вре
мени окончания операционного года для рассмотрения и утверждения отчета и баланса
эа истекший гей в сметы расходов и плана
действий наступающего года, для избрания
членов Совета, Правления я Ревизионной
Комиссия, а также ж тех вопросов, которые
Советом и Правлением буоуг предложены
общему собранию.

акційивків, що їхні акції складають у ціло*
му найменш 1/» частину основного капіта
лу Товариства або иа вимогу Правдішш чи
Ревізійної Комісії * '■
Подаючи вимоги про скликання загальних
зборів, повинно точно зазначати инталия,
що їх належить зборам обміркувати.
22. Загальні збори розвязують, згідно з
цим статутом, усі питання, що стосуються
справ Товариства, але до компетенції за
гальних зборів обов'язково належить:
а) постановляти про набування будівель
та права забудови, а також денаціоналізова
них виробничих пшряимств, про заедувалня та заставу Товариству лршшежннх під
приємств, з визначенням при набуванні їх
порядку згашепкя видатків по илх.
б) обирати та сясгановлювати членів Ра
ди, Правління, РеввзШиоа Комісії та Ліквіда
ційної Комісії Й установлювати їм винаго
роду;

®) затв^джуватн та змінювати інструк
ції Рада, Правлінню та Ревізійній Комісії;

Чрезвычайные собрания созываются по
постановлению Совета и по требованию ак
ционеров, представляющих в совокупности
не менее одной двадцатой (1/«) часта основ
ного каашгала Общества, или по требованию
Правленая иля Ревизионной Комиссия.
При пред'явлений требования о созыве
общего собрания должны быть точно ука
заны предметы, подлежащие обсуждению со
брания.
22. Общее собрание разрешает, согласно
этого устава, все вопросы до дел Общества
относящиеся, но непременному ведению об
щего ообраадя подлежат:
а) постановление о приобретении строе
ний и права застро&и, а также не вацзтонализнрованных производственных предприя
тий, об учреждении и залоге таковых, Обще
ству принадлежащих, с олределеиием оря
приобретении их порядка погашения затрат
па таковые;
б) избрание й смещение членов Совета.
Правлення, Ревизионной и Ліпсввдациоиной
Комиссии и назначение им вознаграждения;

в) утверждение п измен енне инструкций
Совету, Правлению и Ревизионной Комис
сии;
г) розглядати та затверджувати кошторис
г) рассмотрение я утверждение сметы
витрат і план дальности па наступний рік, расходов и плана действий на наступивший
звіт і баланс за «шулий -рік;
год и отчета и баланса за истекший! год;
д) розподіляти зиск, що може бути, за ми
а) распределение могущей оказаться при
нулий рік;
были за истекший год;
є) втишувати питания про зміну розміру
еу-разрешение вопросов об изменении раз
основного капіталу, про витрату запасового мера основного капитала, о расходования за
капіталу, зміну, статуту, ліквідування справ пасного капитала, ламенопш? устава, ликви
Товариства, про з'єднання Товариства з ін дации дат Общества, о елпянодг Общества с
шими Акційними Товаристват® та про випуск Кругами Акщюяернъии Обществами в о вы
облігаційної позики.
шек© облиащюшэго займа.
23. Про скликання загальних зборів ого
23. О созыве общих собраний делаются
лошується завчасно й у всякому разі най публикации забдаговремедао к во всяком
пізніше за 21 день до загальних.зборів. В случае йе позже, (как за 21 день до обще
оголошенні точно зазначається:
го собрания. В публикации обозначается в
точности:
а)
день та годаяу скликання загальних
в) день и час, па которые созывается об
зборів;
щее собрание;
0) щиміщення, де вони відбуватимуться;
б) помещедав, в котором оно имеет про
исходить;
в) докладний перелік питань, що їх повин
в) подрО'тое перечнелешю вопросов, под
ні обговорити та вирішити збори.
лежащих обсуждению и решеншо собрания.
Державців акцій заацхшується на збори,
Владельцы акций приглашаются в собранезалежно від оіадошанвя, оповістками*, що ийе независимо от публикации повестками,
їх задсзшеться поштою <в зазначений вище посылаемыми по почте в определенный вы
ше срок заказным порядком до указанному в
реченець, рекомендованих поргнхх, па аа-

роси лкцШишаів, що показані 8 книгах Прав
ління.
24. Доповіді Правління в оправах, що їх
призначено до обговорення, належить подати
акіцВннкам для обміркування, принаймні, за
7 донь до загальних зборів.
25. Оправи, що їх належить розглянути
загальним зборам, подасться ле інакше, як
через Правління, через що акційпики, які по
бажають внести будь-яку пропозицію загаль
ним зборам, повинні у писаній формі звер
нутися з тим до Правління найпізніше за 2
тижні до загальних зборів. Колі пропозицію
вносять акційшіки, що їхні акції складають
у цілому найменшо V» частшгу основного
капіталу, то правління зобов'язано, у всяко
му разі, подати ту пропозицію з висновком
Ради до найближчих загальних зборів.
26. Кожна акція надав право па один го
лос.
27. Державці акцій мають право голосу
на загальних зборах лише в тому разі, коли
їх показало в книгах Правління, принаймні,
за 7 день до загальних зборів, з тим, що для
участи в загальних вборах акцій подавати
не треба.
28. АкцШники, що належать до членів
‘Правління або Ради, чи членів Реві
зійної чи Ліквідаційної Комісії, не мають
права голосу ані особисто, ані з доручень
інших аюційяиків, підчас вирішення питань
про притягнення їх до відповідальносте або
увільнення від такої, усунення їх з посади,
призагачеклл їм винагороди і затвердженії а
підписаних ними звітів.
Підчас розвивання питань про складання
Товариством договорів з особою, що в акщйіннком, ця особа <пе мав права голосу на збо
рах ані особисто, ані з доручення інших акційників.
29. Виготовлений від Правління описок
акційішків, що мають ораво брати участь у
зборах, з зазпачепиям номерів належних їм
акцій, вивішується в приміщенні Правління
за чотпрі дні до загальних зборів.
Копію зазначеного списку видається кож
ному, акційішкові іна його вимогу.
30. До відкриття загальних зборів Реві
зійна Комісія перевіряв складений вії Прав
ління список акційників, з тим, що на внмо-

кішгах Правления местожительству акцио
неров.
24. Доклады Правления по назначенных
к обсуждению вопросам должны быть пред
ставляемы для рассмотрения акционерам по
крайней мере оа 7 дней до дня общего со
брания.
25. Дела, подлежащие рассмотрению в об
щем собрании, поступают в него не иначе,
как через посредство Правления, почему ак
ционеры, желающие сделать какое-либо
предложение общему' собранию, должны
<*сьметю с ним обратиться в Правление не
позже как за две неделя до общего собра
ния. Коля предложение сделано акционера
ми, шалеющими в совокушюсти не мевео
одной двадцатой (1/а<1) части всего основного
каптала, то Правление обязано во всяком
случае представить такое предложение бли
жайшему общему собранию с заключением
Совета.
26. Каждая акция представляет прЬво на
один голос.
27. Владельцы акции пользуются правом
голоса в общем собрании и лишь в том слу
чае, если они внесены в книги Правления
по крайней мере за 7 дней до общего со
брания, при чем для участия в общем со
брании пред'явлення акшга не требуется.
28. Акционеры, состоящие членами Пра
влення или Совета иди членами Ревнзаоевой
или Лпнвщационной Комиссия не пользуют
ся правой голоса ви лично ни по доверен
ности других акционеров при разрешении
'Вопросов, касающихся привлечения их к от
ветственности или освобождения от тако
вой, устранения их от должности, назначе
ния км вознаграждения и утверждения под
писанных ими отчетов.
Прн разрешении вопросов о заключении
Обществом договоров с лицом, состоявших в
числе акционеров, лицо это ее пользуется
правом голоса в собрании ни лично, ни по
доверенности других акционеров.
29. Изготовленный Правлением список
акционеров, имеющих право участвовать в
собрания, с обозначением номеров принад
лежащих им акций, выставляется в поме
щении Правления за 4 дня до общего со
брания.
Копия означенного списка выдается каж
дому акционеру по его требованию.
30. До открытия общего собрания, Реви
зионная Комиссия проверяет составленный
Правлением .список акционеров при чем в

гу првбудах на збори акційний®, що мають
найменш */«► частину основного капіталу,
зазначений список належить переварити ва
зборах через обраних для цього від акцйннків з поміж цих осіб найменше 3-х, з дох,
принаймні, одну особу треба обрати з тої
групи аицввнків, що вимагала перевірила
список.
31. Збори відкриває голова Ради або осо
ба, що заступає Його.
Попередні й установчі загальні збори від
криває один з фундаторів.
Після вщриггя зборів акцгйнвви обира
ють о поміж себе голову.
Голова загальних зборів не має права з
свого розсуду відкладати обговорення та роз
вивання справ, що їх подано ва загальні
збори.
32. Загальні збори визнається за відбулі,
якщо на них прибули акційяпкн, що держать
цілому найменше */• основного капіталу
оваряства.
Питаная па загальних зборах вирішуєть
ся звичайною більшістю голосів присутніх
аадійшпств.

случае требования явившихся да собраниеакционеров, представляющих не менее од
ной двадцатой чаотн ©сего основного капи
тала, проверка означенного списка должна
быть произведена в самом собрании через,
выбранных для этого акционерами из своей
среды лиц в числе не мене трех, из кото
рых, по крайней мере, одно лицо должнобыл» избрано группой акционеров, потре
бовавшей проверки списка.
31. Собрание открывается председателей
Совета идя же люда, засгувдоддо его ме
сто.
Предварительное и учредительское общее
ют шз своей среды председателя.
Председатель общего собрания не имеет
права по своему усмотрению откладывать
обсуждение и разрешение дел, внесенных в
общее собрание32. Общее собраяяе йе признается состо
явшимся, если явятся акционеры, представ
ляющие в совокупности не менее одной
третьей части основного налетала Общества.
Решения общего собрания постановляют
ся по простом)- большинству поданных ак
ционерами голосов.

33. Питання про аміну статуту, про збіль
33. 'Вопросы об изменении устава, об увешення або зменшення основного капіталу лігченкн и уменьшении основного капитала*
про закриття або ліквідування справ Това о прекращении и ликвидации дел Общества,
риства, про ввпуск облігаційної позики, про о выпуске облигационного займа, о слиянии
з'єднання Товариства з іншими акційними Общества с другими акционерными Обще
товариствами, може бути вврішево лише ствами, могут быть разрешаемы только
більшістю "!» голосів присутніх на вборах большинством двух третей подаиных голо
авційвнкгв, вк-ща.ца загальві збори прибу сов, есж при атом па общее собрание
ли акційннки, що мають у цілому наймен явились акционеры, представляющие не ме
ше воловину основного капіталу.
нее половины основного капитала.
'Постанову про зміну статуту, коли нею
Постановления об изменении устава, ес
змінюється сама мета Товариства, можна ли вин изменяется самая цель Общества,
ухваяггн більшістю V» голосів, якщо на могут быть приняты большинством четырех
вборах будуть присутні акційним, що мати петых, если при этом на собрании пред
муть акцій паймеяше */« основного капі ставлено не менее трех четвертей основного
капитала.
талу.
34. Коли акщйнжя, що прибудуть еа за
34. Бели явившиеся на собрание акцио
гальні вбори, не матимуть відповіднеє части неры не представляют требуемой настоящим
ни основного капіталу, згідно з вимогою цьо уставом части основного капитала, то не
го статуту, то найпізніше через чотири дні, позже как черев четыре дня, с соблюдением
з дорержаяням правил арт. 23, скликається правил ст. 23, созывается вторичное об
другі загальні зборі, що їх визнається за щее собрание, которое признается состояв
вибулі незалежно від розміру капіталу, що шимся независимо от размера представлен
матимуть аявйники, які прибули до них. У ного капитала. По вопросам, перечисленным
справах, перевчених в арт. 33, навіть на в ст. 33,' даже во вторичных собраниях ре
других зборах постанова ухвалюється ляпе шения могут приниматься только при на-

за наявносте кворуму, розміром паймонше ліпяи кворума в размере не менее одной
третьей основного капитала.
V» основного капіталу.
35. Аюційник, що не погодився з більшістю, 35. Акционер, не согласившийся с больмає право подате окрему думку, яку зано нпшетвом, вправе подать особое мнение, о
ситься до протоколу загальних зборів. Цю ж чем заносится в протокол общего собрания.
думку в докладній редакції (він може подате Заявивший особое донне макет в семиднев
в тижневий реченець із дня зборів для дору ный срок оо дня собрания представить для
чення до протоколу.
приобщения к протоколу подробное изложе
ние своего мнения.
•36. Голоси на загальних зборах подається
36. ГЪлоса в общем собрании подаются от*
відкрито. Закрите голосування обов'язкове крыто. Закрытая баллотировка обязательна
для вирішення питань про обрання та усу для решения вопросов об избрания я сме
нення членів Ради, ^Правління та членів Ре щения членов Совета, Правления и членов
візійної чи Ліквідаційної комісії Товариства, а Ревизионной пли Ликвидационной Комиссий
так само і про притягнення їх до відпові Общества, а также привлеченных к ответ
дальносте.
ственности.
37. Постанови загальних зборів в обов'яз
37. Решения, принятые общим собрани
кові для всіх акційаиків так присутніх, ж і ем, обязательны для всех акционеров, как
відсутніх.
присутствующих, так и отсутствующих.
38. У справах, що їх належить обговори
38. По делам, подлежащим обсуждению и
ти та вирішити на загальних зборах, ве реагента общего собрания, ведется подроб
деться докладного протокола.
ный протокол.
Викладаючи постанови зборів, зазнача
(При изложения решений собрания ука
ється, якою більшістю голосів уквалеио по зывается, каким большнасгвом голосов ре
станови, а так само нотується зашлеш до шения приняты, а равно отмечаются заяв
цього окремі думна.
ленные при этом особые мненияПротоколи веде особа, що її запрошує го
Протоколы ведет лицо, приглашенное
лова зборів зі складу акційшпгів або сторон председателем собрания из акционеров ил
ніх осіб, з тим, що голова зборів відповідає посторонних лиц, при чем председатель со
за погодженість протоколу з міркуванпями та брания ответственен за согласованность про
рішеннями зборів.
токола с бывшими в собрания суждениями
Правильність протоколу свідчить своїми и решениями.
Правильность протокола ч удостоверяют
Шфпюаапг голова зборів, а так само і інші
акцШннки з їхнього бажання, числам най своими подписями председатель собрания, а
также и другие акционеры оо их желанию в
менше 3.
« •«где не менее трех.
Засвидетельствованные Правлением копия
Поовцчені від Правління ваті протоко
лу загальних зборів, окремих думок та вза протокола общего собрания, особых мнений
галі всіх до нього додатків, повдішо видати я вообще всех к нему приложений, должны
быть выдаваемы каждому акционеру по его
кожному аиційіпвсога на його вимог)’.
требованию.
Б. Р а д а Т о в а р и с т в а .
39. Рада Товариства складається з членів
від 10 до 15, що їх обирають загальні збори.
Реченець уповноважень Ради—двохрічний.
Членів Ради можна одстановлюватн за по
становою загальних зборів і до закінчення
реченця їхнього обрання.
У в а г а . Члени Правління беруть участь
у засіданнях Ради з дорадчим голосом.

Б. С о в е т О б щ е с т в а .
39. Совет Общества состоят из членов, из
бираемых общим собранием, в числе от 10
до 15. Срок полномочий Совета — двухго
дичный.
Члены Совета могут быть смещаемы по
постановлению общего собрания и до окон
чания срока их набрання.
П р и м е ч а н и е . Члены Правления
■участвуют в заседаниях Совета с совеща
тельным голосом.

40. Члени Ради вибувають оцо року чи
слом найменше половніга складу всіх членів
Ради, в перший рік—за жеребком, а відтак
за лершенством вступления. Вибулих чле
нів Ради можна обирати заново.
В разі вибуття будь-кого з членів Ради
до реченця загальні збори обирають нового
члена Ради, що залишається таким до закін
чення речення, на який було обрало вибу
лого члена Ради.
41. Члени Ради можуть одержувати ви
нагороду в формах, що їх установлюють за
гальні збори акційний в.
42. Голову Ради та Його заступника оби
рають члени Ради з поміж себе на той самий
реченець.
43. До обов'язків Ради належить загаль
не керівництво та нагляд за ходом справ
Товариства.
До обов'язкової компетенції Ради нале
жить:
а) наперед розглядати інструкції -Правліввю;
б) наперед розглядати всі справи, що над
ходять на обмірювання загальних зборів ак
ційний, і складати на них висновки;
в) розв'язувати «питання, що їх передає
Правліяня до Ради за важливістю їх або че
рез незгоду, що виникла між членами Прав
ління;
г) розказувати на подання Правління
пон&дошторясаі витрати з відос-відальвістю перед загальними зборами та в межах,
що визначать загальні збори.
Найближчий порядок діяльності! Ради ви
значається інструкцією, що її затверджують
загальні збори акшйяиків.
44. Раду збирається на запрошення голови
Ради в міру потреби, але в усякому разі най
меш один раз ва місяць. Для дійсности по
станов Ради вовняна брати участь найменш
половина складу Ради.
Засіданнях Ради ведеться протоколи, що
їх підписують усі присутні члени.
У в а г а . У випадках невідкладної по.
)аби Раду збирається на запрошення
равліввя.
45. Справи Рада вирішується звичайною
більшістю голосів. У ззсідаетзх Ради, за
розподілом голосів нарівно, голос голови збо
заступника його має перевагу; коли ж не
буде більшості, то спірне питання перено-
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40. Члены Совета выбывают ежегодно в
числе се менее половины состава всех чле
нов Совета, в первый год—по жребию, а по
том по старшинству вступления. Выбывшие
члены Совета могут быть избираемы вновь.
В случае выбытия кого-либо из членов
Совета до срока взбирается общш собра
нном новый член Совета, который остается
таковым до окончания срока, иа который
был избран выбывший член Совета.
41. Члены Совета могут получать воз
награждение в формах, устанавливаемых об
щим собранием акционеров.
42. Председатель Совета и его замести
тель избираются членами Совета из своей
среды на тот же срок.
43. К обязанностям' Совета относятся об
щее руководство и наблюдение за ходом дел
ОбществаНепременному ведению Совета принадле
жит:
а) предварительное .рассмотрение инструк
ций Правлению;
б) предварительное рассмотренное всех
дел, поступающих .на обсуждение общего со
брания акционеров, и составление по ним
заключения;
в) разрешение вопросов, вносимых Пра
влением в Совет по важности их или вслед
ствие возникшего между членами Правления
разногласия;
г) разрешение по представлению Правле
ния сверхсметных расходов с ответственлостью перед общим собранием и в преде
лах последним определяемых.
Ближайший порядок действий Совета оп
ределяется инструкцией, утверждаемой об
щим собранием акционеров.
• 44. Совет собирается по приглашению
председателя Совета по море надобности, но
во всяком случае не моего одного раза с ме
сяц. Для действительности решений Совета
требуется присутствие не менее половины
состава Совета.
Заседаниям Совета ведутся протоколы, ко
торые подапсываются всеми присутствую
щими членами.
П р и м е ч а н и е . В случаях, яегерпящвх отлагательства, Совет собирается по
приглашению Правления.
45. Решения Совета постановляются про
стым большинством голосов. В заседаниях
Совета, в случае разделения голосов поров
ну, голос председателя или заступающего
его место дает перевес; когда же не состо-

птся большинства, то спорный вопрос пере
носятся на разрешение общего собрания, ко
торому предоставляются также все те во
просы* по которым Совет признает необхо
димым действовать с согласия общего собра
ния.
Боля член Совета, не согласившийся с поЯкщо член Ради яе погодився з постано
вою Ради й вимагатиме занесения своєї не сташвденнем Совета, потребует занесения
згоди до протоколу, то з нього знімається від своего несогласия в протокол, то с него сла
повідальність за ту постанову, що відбулася. гается Ответстаенвость за состоявшееся по
становление.
46. Члены Смета исполняют свои обязан46. Члени Ради викопують свої обов'язки
па підставі загальних законів та постанов, цоста па основании общих законов и постазазначених у цьому статуті, й у випадкові ковлеяий, в этом уставе заключающихся и,
незаконних розпоряджень, надужиття влади, в случае незаконных распоряжений, превы
оевдіяльносги й ламання так цього статуту, шения пределов власти, бездействия и нару
як і -постанов загальних зборів авційпиків, шения, как этого устава, так и постанов
відповідають за порядком, установленим за лений общих собраний акционеров, подлежат
ответственности в парадке, установленном
коном.
законом.

гитьг? иа розвяз&нпя загальиих зборів, яким
передається таков; усі ті шгг&яня, що по
них Рада визнає за необхідне чнннтн з до
зволу загальних зборів.

В. П р а в л е п и е О б щ е с т в а ,
В. ‘ П р а в л і н н я Т о в а р и с т в а ,
права н обязанности его.
«права та обов’язки його.
47. Правление Общества состоит не ме
47. Правління Товариства складається
найменше з 3-х і найбільше з 5-ти членів, нее чем из трех я не более чем яз 5-ти
що їк обирають загальні збори акційний» па членов, избираемых общим собранием акци
онеров да два года.
два роки.
Члены Правления метут быть смещаемы
Члеігів Правління -можна оасгашшювати
за постановою загальних зборів акційнвків по постановлению общего собрания акционе
ре» -и до окончания срока их избрания.
і до закінчення реченця їхнього обрання.
48. Правление Общества выбирает из
48. Правління Товариства обирає з поміж
своей
среды председателя и его заместителя.
себе голову та заступника його. Членя Прав
ління вибувають що-року в кількості 2-х,, у Члены Правления выбывают ежегодно в ко
пертий рів—за жеребком, а відтам за пер- личестве двух, в первый год по жребию, а
шенством обрання. (Вибулого члена Правлін впоследстата по старшинству избрания. Вь:
бывший член Правления может быть избира
ня -можна обрати заново.
ем шова.
49. Для замещения членов Правлеаяя,
49. Для заміщення членів Правління, що
вибули до опливу реченця, на який їх обра выбывших до истечения срока, па который
но, або тимчасово позбавлених змоги вико они избраны или временно лишенных воз
нувати свої обов'язки, загальні збори акцій- можности исполнять свои обязанности, изби
-ликів обирають 2-х каадвдатів реченцем на раются общим собранием акционеров два
кандидата сроком на два года.
два роки.
Казеинаты приступают к исполнению обя
'Кандидата приступають до виконання
обов’язків членів Правління за першепством занностей членов Правления по старшинству
обрання, при однаковому-ж пораненству об избрания, ори одинаковом же старшинстве
рання—за більшістю одержаних при обран набрання — по большинству полученных при
ні голосів, а в разі обрання їх однаковою избрании голосе®, а ев случае избрания их
одинаковым числом голосов—но жребию.
кількістю голосів—за жеребком.
Кандидат замещающего выбывшего чле
Кандидат, що заступає вибулого члена
Правління, виконує його обов'язки до закін на Правления исполняет его обязанности до
чення реченця, на який було обрано самого истечения срока, на который был избран
члена Правління. На час виконання обов'яз- сам член Правления.

юв члена Правління, кандидат має всі пра
ва, що належать члену Правліиня.
50. Члени Правленая одержують винаго
роду в форма та в розмірі, що встановлюють
загальні вбори акцїйвшвів.
51. Правління завцуб всіма оправами та
капіталами Товариства.
До обов’язків його належить:
а) одержувати гроші та майно, що над
ходить за акції Товариства й видавати імен
ні тимчасові свідоцтва, а осля повної опла
ти їх і самі акції;
б) організувати бухгалтерію, касу та ді
ловодство, а також складати звіт, баланс,
кошторис та план діяльності;
в) приймати потрібний для службы в То
варистві ооіб, призначати їх певну роботу
та утримання, а так само звільняти їх;

«Кандидат за время вешдневвя. обяаанностей члена Правления пользуется всеми пра
вами, членам Правления присвоенными.
50. Члены ирквлеагая получают возна
граждение в форме м в размере, уотаиаашваемых общим собранием акционеров.
51. Правление заведует всеми делами я
капиталами Общества.
К его обязанностям относятся:
а) прием поступающих за акции Обще
ства денег и имущества н выдача именных
временных свидетельств, а по полной опла
те нх п самых акций;
б) устройство бухгалтерии, кассы и де
лопроизводства, а равно составление отче
та, баланса, сметы я плана действий;
в) прием необходимых для службы по
Обществу лиц с назначением предметов за
нятий и содержания, а также нх увольне
ние;
г) покупка и продажа имущества, как за
наличные деньги, так и в кредит;
ц) устройство и даем распределителей,,
складов, квартир и других помещеяй;

г) купувати та продавати майно, таїк за
готівку, як і в кредит;
д) улаштовувати та ореад уваги ровлодільники, камори, кватнрі та інші примі
щення;
е) страхование юіущества Общества;
в) страхувати майно Товариства;
ж)
выдача я принятие к платежу вексе
ж) видавати та приймати до виплат ве
кселі та інші реченцеві зобов’язання в ме лей н други срочных обязательств в преде
лах, установленных Советом;
жах, установлених від Ради;
з) дигоигг векселей, поступающих на
з) дисконтувати векселі, що надійдуть на
имя Общества;
ім'я Товариства;
и) заключение от имени Общества дого
і) укладати від тмепн Товариства догово
ри так з державними установами та підпрв- воров, как с государственными учреждения
еюствамн, як і з приватними дідарияиства- ми и предприятиями, так я с частными
предприятиями я лицами;
мн та особами;
к) выдача доверенностей;
к) ввдавата довіреності;
л) совершение актов па приобретение,
л) чипвти акти на набування, перевласотчуждение я залог строений и права за
вення та застави будівель і права забудови;
стройки;
зд) созыв общих собрапой акционеров я,
м) вклякали загальні обори акційникіа і.
вообще,
заэедмвалгяе я распоряжение всокпг
взагалі, завідувати й порядкувати всіма без
винятку сіфаваая, що стосуються до Това без исключения делами, к Обществу отвосдщиаснся.
риства.
Найближчий розпорядок дізгльюости Прав Ближайший порядок действий Правления
ління визначається інструкцією, яку затверд определяется инструкцией, утверждаемой
общим собранием.
жують загальні збоїри.
52. Правление производит расходы па
52. Правління провадить випрати за кош
торисами, що їх щороку затверджують за сметам, ежегодно утверждаемым общим со•минем.
гал» збори.
Общему собранию предоставляется опре
Загальним вборам належить установит,
до якої суми Правління має ораво, з дозво делить, по какой сумме Правление может с
лу Рада, витрачати понад кошторисами, у разршгедоп Совета расходовать сверх смет
випадках невідкладної потреби з тдоовідаль- ного исчнслеаяя ® случаях, есгерпяцкх от
юстю Правління тр Рада серед загальними лагательства, с отвегственпоотью Правле
зборами за необхідність та наслідки цього
ния и Совета перед общим собранием ва по-.

додатку. Про койвшїй такий водатак нале

обходамостью и последствия этого расхода.
О каждом таком расходе должно быть пред
ставляемо на усмотрение ближайшего за
седания Совета.
53.
Все .тестування в оправах Товариства 53. Вся переписка по делам Общества
ведеться від імеяи Правління за підписом производится от имени Правления за под
голови Правління .або його заступника. Ве писью председателя Правления или его за
кселі, довіреності, договори та інші акти, местителя.
(Векселя, доверенности, договоры и яр. ак
а так само шмогн па одержання сум Това
риства з кредитових установ тошиїні під ты, равно требования на обратное получе
писати, принаймні, два глеки (Правління, з ние сумм Общества пз кредитных установ
яких один повинен бути обов’язково голова лений должны быть подписываемы, по край
ней мере, двумя членами Правления, из
Правління або заступник його.
коих одни должен быть обязательно пред
седатель Правления плн его заместитель.
Чеки біжуящ рахунків підписує одно із
Чеви по текущим счетам подписываются
членів Правління, тцо його уповноважено одним из членов Правления, уподномочеяпым на то постановлением Правления.
на це поста-новою Правління.
<Для получения с почты всякого рода поч
Для одержання в пошти всіляких пошто
вих відправлень, ірошей та докумешів, по товых отправлений, денежных сумм и до
требується ляше підпис одного з членів кументов, достаточно постней одного из чле
нов Правления с приложением печати Об
Правління з відтиском печатки Товариства.
щества.
В необходимых по делам Общества слу
За необхідній у справах Товариства ви
падків Правлінню надасться право клопота чаях, Правлению предоставляется право хо
ти в урядових установах та перед урядо датайствовать в правительственных учреж
вими особами, без особливого на те дору дениях я у должностных лиц без особой ва
чення. Правлінню так само дозволяється то доверенности, равно н позволяется Пра
уповноважити па це одного з членів Прав влению уполномачнвать на сей предмет од
ління або сторонню особу; у ©правах, що їх ного из членов Правления или стороннее
передано- до судових установ, належить до лицо; в делах же, производящихся в су4 леблых установленнях, соблюдаются, соот
держуватись відповідних правил.
ветствующие правила.
54. ‘Правление собирается по приглаше
54. Правління збирається -на запрошен
нях голови Правління в міру потреби, аіе-ж нию председателя Правления по мере на
найменш одна раз на тиждоть. Щоб поста добности, ю во всяком случае те менее од
нови Правління були дійсні, потрібу- ного раза в педелю. Для действительности
решений Правления требуется присутствие
ється присутність найменше 3 члени його.
но меиее трех его членов.
55. Решения Правления постановляются
55. Справи в Правлінні вирішується зви
чайною більшістю голосів. За розподілом голо по большинству голосов; в 'случае разделе
сів нарізно,—голос голови або заступника ния голосов поровну — голос председателя
Його має «перевагу, а коли утвориться’ більш иля заступающего его место дает перевес,
двох думок і жодне з них нзе матиме біль- а когда образуется более двух (мнений и ни
шоста, то спірне 'питання переноситься на одно из них не собирает большинства, то
розвжодня Радії. Якщо член Правління, що спорный вопрос переносится на разрешение
де погодився з постановою Правління, вн- Совета.
Если член Правления, не согласившийся
магатнмз еаяесепяя своєї незгоди до прото
колу, то з нього зпімаєгьоя відповідальність с постановлением Правления, потребует за
несения своего несогласия в протокол, то с
за ту постанову, що відбулася.
него слагается ответственность за состояв
шееся постановление.
56. Виконуючи свої обов’язки, члени Прав
56. При исполнении своих обязанностей
ління повинні виявляти необхідну дбайли члены Цравлеїшя должцу проявлять необ
ходимую заботливость.
вість.

жить подати па рогляд найближчих загаль
них зборів.

За втрати, еаподіяш ламанням покладе
них па «юс обов’язків, вони виповідають,
ж шикарні винуватці перед Товариством,
а в іраз» яеспрожш/остн Т-ва—перед креди
торах* Товариства б перед поодинокими акдійншими.

За убытки, причиненные нарушвгаек
возложенных на них обязанностей, они отве
чают, как солидарные должники перед Об
ществом, а в случае несостоятельности по
следнего — перед кредиторами Общества ж
перед отдельными акционерами.
IV. Отчетность по делан Общества.

IV. Звітність у справах Товариства.

57. Для перевірки звіту та балансу за
гальні збори обирають реченцем на один рід
Ревізійну Ксооспо з 5 авційишв, які йе е чдевамп Правішая і яе обіймають посади з
обрання загальних зборів, або з призначення
Прашшігя Товариства.
Меншість акційний®, що Тхлі паї скла
дають 'найменш 1/іо частину основного ка
піталу, може шмагати обрання з поміж
себе одного члена Ревізійної Комісії.
В цьому випадкові акційннкн, що входять
до складу цієї меншості*, не беруть участи
в обранні інших члегав Ревізійної Комісії.
Членів Правління після вибуття їх з по
сад <не можна обіфатв за членів Ревізійної
Коміції протягом 2-х років зі дня їхнього
вибуття.
Ревізійній Комісії надається ораво з до
зволу загальних зборів запрошувати до своєї
роботи експертів.
Ревізійна Комісія зобов'язана найпізніше
за місяць до дня загальних зборів, присту
пити до перевірка каси та капіталу і до ре
візії всіх книг, рахунків, документ®, що
стосується до звіту, та балансу і взагалі ді
ловодства Товариства.
'Після перевіюй звіту та балансу Ревізій
на Комісія подає овій висновок до Правлін
ня, яке і вносить його з поясненнями, що до
зауважень Ревізійної Комісії, на розгляд Ра
ди, а відтак—загальних зборів.
•

Ревізійна Вомісзя може оглядати й реві
зували все мойво Товариства па місцях та
офавірювата роботи, що іх викопало про
тягом рову, а тав само пороблені витрати.
Дія виконання цього Правління зобов'я
зано подати Комісії всі необхідні засоби.
Незалежно від цього, Ревізійна Комісія
має право вимагати від Ради або Правління,
а в разі визнаної нею нообхідвости—окли-

57.
Для проверки отчета и баланса вз
бирается общим собранием на один год Ре
визионная Комиссия из 5-ти акционеров, не
состоящих ни членами 'Правлении, ни в
других замещаемых по выбору общего со
брания или назначению Правления Обще
ства должностях.
Меньшинство акционеров, представляю
щее во мелее одной десятой часта основно
го капитала, может потребовать избрания
из своей среды одного члена Ревизионной
Комиссии.
6 этом случае акхдоверы, входящие з со
став этого меньшинства, «е участвуют в
избрании других членов Ревизионной Ко
миссия.
Члены Правления, по выбытии их из дол
жности, не могут быть избираемы в члены
Ревизионной Комиссии в течение двух лет
со для выбытияРевизионной Комиссии предоставляется
право, с разрешения общего собрания, при
влекать к своим занятиям экспертов.
Ревизионная Комиссия обязала пе позже
как за месяц до дня общего собрания при
ступить к проверке кассы н капитала в
к ревизии относящихся к отчету и балансу
книг, счетов и документов н вообще дело
производства Общества.
По проверке отчета и баланса Ревизион
ная Комиссия представляет свое по ним
заключение в Правление, которое вносит
его с об’лонениями на последовавшие со
стороны Ревизионной Комиссии замечания,
на рассмотрение Совета, а затем общего
собрания.
Ревизионная Комиссия может произво
дить осмотр и ревизию всего имущества Об
щества па местах я проверку сделанных и
течение года работ, а равно произведенных
расходов.
Для исполнения этого Правление обязано
предоставлять Комиссии все необходимые
средства.
Независимо от этого Ревизионная Комис
сия вправе требовать от Совета или Прав
ления, а в случае признанной ею иеобходп-

мости, созыв чрезвычайного общего собра
ния акционеров.
Ревизионная Комиссия должна вести под
Ревізійна Комісія повнота вести Докладні
протоколи всіх обговорень та окремих ду робные протоколы всех имевших место суж
мок, що їх було заявлено кожном з членів дений и заявленных особых миеашй отдель
ных членов Комиссии.
Комісії.
Означенные протоколы, а равно все до
Зазначені протоколи, а так само усі допо
віді 8 висновки Ревізійної Комісії Правління клады из заключения Ревизионной Комис
повинно шести зі своїми поясненнями на сии должны быть внесеш Правлением с
розгляд найближчих загальних зборів акцій- его об'ясленпяни на рассмотрение ближай
шего общего собрания акционеров.
ників.
58. Операційний рік Товариства лічиться 58. Операционный год Общества счита
з 1 жовтня <до ЗО вересня включно, за ви ется с 1 октября по 30 сентября включи
нятком першого звітного періоду, який лі тельно, за исключением первого отчетного
читься з дня засповашя Товариства до ЗО периода, который считается со дня учреж
найближчого вересня включно, якщо це дения Общества по 30-е число ближайшего
складає, ярішаіЬші, 6 місяців, або до ЗО ве сентября включительно, если составит, по
крайней мере, 6 месяцев, идя по 30 сен
ресня наступного року, якщо буде метне тября
следующего года, если будет менее
цього реченця.
этого срока.
За каждый истекший год Правлением со
За кожний минулий рік Правління скла
дає докладний звіт про операції Товариства ставляется для представления на рассмо
та баланс його обігів для подання па розгляд трение и учреждение обыкновенного обще
та затвердження звичайніш загальним збо го собрания подробный отчет об операциях
Общества л баланс его оборота.
рам.
Экземпляры отчета я баланса раздаются
Хфимірняки звіту та балансу Правління
Правлением
Общества за две недели до
Товариства роздає всім акційиккам, що по
бажають їх одержати, за два тижні до річ годового общего собрания всем акционерам,
зашившим желание получить их.
них загальних зборів.
С того же времени открываются акцио
З того-ж часу відкривається- акційашкам
для огляду в години урядування Правління нерам для обозрения в часы присутствия
книги Правління зі всіма звітами, докумен Правления книги Правлення, со всеми отче
тами та додатками, що стосується до звіту тами, документами и приложениями, отно
сящимися к отчету и балансу.
та балансу.
Кроме того, баланс и отчет должны быть
Крім того, баланс та звіт належить подати
за місяць до загальних (йорів до Народяьо- представлены за месяц до общего собрания
го Комісаріату Вігуїрішньої Торгівлі та На- и Народный Комиссариат Внутренней Тор
говли н Народный Комиссариат Финансов
родиього Комісаріату Фінансів УСРР.
УССР.
69. Звіт повинен мати в докладній формі 59. Отчет должен содержать подробные
следующие главные статьи:
така головні статті:
а) етап основного капіталу, а так само
а) состояние капитала основного, а так
же капитала заласного н на погашение
запасного 8 на покриття вартосте майна;
• стоимости имущества; б) загальний прибуток Гвидаток за час по
б) общий приход и расход за то время,
дання звіту;
за которое отчет представляется;
в) счет издержек на жалованье служа
в) рахунок витрат па утримання служ
бовців Товариства та на інші витрати уп щим в Обществе н еа прочие расходы по
равління;
управлению;
г) счет наличного имущества Общества,
г) рахунок наявного майна Товариства, з
тим, що майно Товариства, що є в цінних оря чем имущество Общества, заключаю
паперах і всілякому крамі, належить пока щееся в цепных бумагах н всякого рода то
зати &ге вище тої ціни, за якою ці папери варах, должно быть показываемо йе свыше
та крам було придбано; якщо ціна біржі яа той цепы, по которой 9та бумаги я товары
день складання балансу нижче покупної ці- приобретет*; если же биржевая цена я

каїшя надзвичайних загальних збс^кв акційтиків.

день составления баланса ниже покупной
цены, то стоимость бумаг я товаров пока
зывается во биржевому курсу для заклю
чения счетов;
д) счет д ампов Общества, па другая лидах
д)
рахунок боргів Товариства на інших
оообах і цих осіб «а Товаристві;
я этих последних на самом Обществе;
є) рахунок звсжу та втрат;
е) счет прибылей 2 убьпков;
ж) счет ВЕСТОЙ прибыли и примерное ее
ж) рахунок чистого знову й приблизний
розподіл його.
распределение.
60. Звіт та баланс після затвердження
60. Отчет и баланс до утверждения об
аагааьдомя оборами подасться до еіддіскід- щим собранием представляются в соответ
них урослих уставов, згодно зі вставовле- ствующее правительственные учреждения,
аввіи на ще правилами.
согласно тех правил, которые по этому
предмету установлены.
Невсктежво щ цього, витяг оі зелу та
Независимо от этого, извлечения из от
бакосу оголошується да загального «дому чета я баланса публикуются во всеобщее
й іюадамляється Комісаріат Внутрішньої сведете и сообщаются Комиссариату Вну
тренней Торговли.
Торгівлі.
61. По утверждению отчета общим со
61. Після затвердження звіту загальними
вборами, із суми, ідо її залишається за по браний*, пз суммы, оставшейся за покры
криттям усіх витрат та втрат, коли така тием всех расходов н убытков, если тако
сума буде, вираховується ЗО % до запасно вая окажется, отчисляется 30% в запас
го капіталу, 10 % ні громадську та кульуур- ный капитал, 10% на общественные н
ао-оевтио мету та 10% <на поліпшення по культурно-просветительные цели н 10%
буту робітників іа службовців Т-ва. Решту на улучшение быта рабочих и служащих
50% роотодіаяеться е розсуду загальних Общества. Остальные 50% распределяются
зборів акційаше «їж а кдШпиками, а так по усмотрен пю общего собрания акционеров
само на утворення та поповнення всіляких между пайщиками, а также на образованно
н пополнение всякого рода специальных ка
спеціальних капіталів.
питалов62. Обов’язкове відрахування до запасшого
62. Обязательное отчэсленпе в запасный
капіталу провадиться, доки він не рівняти- капитал продолжается пока он не будет
меться половиш основного капіталу.
равняться половине основного капитала.
Обов'язково вціахувааня поновлюється,
Обязательное отчисление возобновляется,
еаш запасший катти буде витрачено в ці если запаоньй капитал будет израсходован
лому чи часлково.
полностью пли частью.
Эапасшй капітал мошва вмісташ лише
Запасному капиталу должно быть дано
так, щоби було забезпечено можливість пыь- лишь такое помещение, которое обеспечива
ло бы возможность беспрепятственной его
вої його реалізації.
• реализация.
Запасший капитал предназначается па
Загоєний яаяітаї призначається на по
криття збиісіа, ацо можуть бути за родам покрытие убытков, могущих оказаться по
датам. Яиіралу заласного каттаху прова- годовому отчету.
Расходование запасного капитала произ
ргося ляше за особливою постановою заводятся не иначе, как по особому постанов
голоді зборів акційгаиів.
лению общего собрания акционеров.

нь, то вартість паперу та краму належать
показати за курсом біржі—для закінченая
рахувк»;

V. Розтяли спорів у орлах Товариства,
^мкідаяаіасть та цввввям годности
мого.

V. Раэбор споров по дедам Общества, от
ветственность н щюодаиіение его деятел»иоетм.

63. &і спори в гараваї Товарвсггаа ніж
вмкйннкамн, міг членами Прашинил та івшімі обраними по Товариству особами розвязують загальні збори акціівжків, коли
ободі, що спорять, стсрош, 'ртоуть для

63. Все споры по делам Общества меж
ду акционерами, между членами Правле
ная и прочими выборными оо Обществу ля
дами, решаются в обидам собрании акцио
неров, если обе спорящие стороны будут на

цього свою згоду, або ж розвазувтьса за*
гальяам судовім порядком.
64. Відповідальність Товариства обмежу
ється прииалежним йому майном, а току
кожний акційний відповідав перед кредито
рами Товариства л&ше своїми вкладками, що
поступили у власність Товариства і позад
це жодиої додаткової відповідальносте не
мав. .
65. Реченець існування Товариства не ви
значається. Діяльність Товариства припи
няється у випадках, передбачених арт. 364
Цивільного Кодексу УСРР.
66. У випадку припинення діяльносте То
вариства, загальні збори акційннків обкрасоть з поміж себе Ліквідаційну Комісію в
складі найменше з 3-х осіб і встановлюють
порядок ліквідування.
Ліквідаційна Комісія, перебравши справи
від Правління, викликав оповістками та ого
лошеннями кредиторів Товариства, вживав
заходів до цілковитого їхнього задоволення,
переводить реалізацію майна Товариства,
укладає лравочнвн та мирові з третіми осо
бами, па підставі 8 у межах, зазначених
загальними зборами.
Сумп, належні на задоволення кредиторів,
а рівно—потрібні на забезпечення цілкови
того задоволення спірних вимог, Ліквідаційна
Комісія вносить на рахунок кредиторів до
Одеської Філії Держбанку або Промбанку.

это согласны, или разбираются общим с;дебныи оорщком.
64. Опвегстаеавость Общества ограни
чивается принадлежащим ему имуществом,
а потому каждый акционер отвечает перед
кредиторами Общества только сдоям вкла
дом, іпостулввишвообствепцость Общества
я сверх того никакой дооолщтеоъяой ответ
ственности йе несет.
65. Срок существования Общества не
назначается, действия Общества прекраща
ются в случаях, предусмотренных ст. 364
Гр. Кодекса УССР.
66. В случае прекращения деятельности
Общества, общее собрание акционере из
бирает из своей среды Ливвщ&цлояиую Ко
миссию в составе не менее трех лиц и оп
ределяет нередок ликвидации.
Лжввдациовная Комиссия, приняв дело
от Правления, вызывает через повесит н
публикацию кредиторов Общества я при
нимает меры к подлому их удовлетворению,
производит реализацию имущества Обще
ства, вступает в соглашения, в мировые
сделка с третьими лицами па основании и
в пределах, указанных общим собранием.
Суммы, следуемые на удовлетворение
кредиторов, а равно н необходимые для
обеспечения полного удовлетворения спор
ных требований, вносятся ЛнквщацнониоЙ
Комиссией на счет кредиторов в Одесское
Отделение Госбаика или Промбанка-

Видання Народнього Комісаріату Юстиції Издание Народного Комиссариата Юстиции
УкрголовлітМ7. Друга друкарня ім. В. Блакитного, тресту „Харк1в-Друк\ Зам. М 3303-8006

ЮРИДИЧНЕ ВИДАВНИЦТВО НКЮ УСРР
м. Харків, іуд. Артема. 31, тел. 13-66, 37-35, 48-61.

ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ НА 1928 РІК

.УМОВИ ПЕРЕДПЛАТИ:
Відділ І і ІІ на рік............................................................................................ 15 крб.
а І і ІІ на півроку....................................................................................... 8 крб.

' ' АБЕТКОВИЙ ПОКАЖЧИК
до „Збірн. Узак.* за 1928 рік (відділ І і ІІ)
Ціна 1 крб. 50 коп.

Приймати передплату на „Збірник Узаконень та Розпоря
джень Роб. - Селянського Уряду УСРР“ дозволяється лише
тим особам, що мають спеціяльні на це посвідчення від Юрвидавництва, та всім поштово-телеграфним конторам, філіям
та агентствам.
За передплату, прийняту будь-якою іншою особою, Юрвидавництво не відповідатиме й її виконано не буде.

Передплату приймається лише за календар
ним роком (з 1-І—31-ХІІ або 1-І—ЗО-УІ).
В 1928 році цього видання в роздрібному
продажу відпущено'не буде. *

