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кооперкома.
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3. У с т а в  Горнартели.

З М І С Т
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І. Про заходи що до переведення добро- 
хітного членства в спожмвкооііераціі на 
Україні.

Інструкція НКСВ, НКЮ та Голов
кооперкому.

1. Про порядок повернення будівель с.-г. I 
кустарно-промисловій кооперації.

•1. С т а т у т  Гірнартілі.

Постанова Головного Кооперативного Комітету при Раді Народніх Комісарів.
1. Про заходи що-до переведення 
доброхітного членства в споживчій 

кооперації на Україні.

1. Визнати за потрібне негайно 
розпочати переведення в життя до
брохітного членства в споживчій ко
операції на підставі постанови ЦВК 
і РНК СРСР від 28 грудня 1923 р.

2. Перехід до доброхітного член 
ства здійснити через реорганізацію 
існуючих ЕСТ. ТСТ, ВСТ з тим, щоб 
їхні права й обов язки з моменту 
реорганізації були правами й обо
в'язками споживчих товариств, ре-

Постановление Главного Кооперативного Комитета приСовнаркоме.
1. О мерах к Проведению добро

вольного членства в потребкоопе
рации на Украине.

1. Признать необходимым немед
ленно приступить к проведению в 
жизнь добровольного членства в по
требкооперации на основании по
становления ЦИК и СНК СССР от 
28 декабря 1923 г.

2. Переход на добровольное член
ство осуществить путем реоргани
зации ныне существующих ЕПО, 
ТПО и ВПО с тем, црццц *
обязанности послед»^г*^тгмента 
реорганизации стали



*» 1 с? іорганізованих на підставах дУ>ро- хітности.3. Визнаючи за доцільне переводити в життя добротне членство стулнеп) в процесі органічної роботи, а не гвалтовно, вважати за кінцевий речинець реорганізації ! жовтня 1924 року4 Споживчі товариства, що не перейдуть на доброхігне членство до 1-го жовтня 1924 р., підлягають ліквідації.'». Переведення в життя реорганізації споживчих товариств на під ставах доброхітного членства по класти на Нукопспілку.б У звязку з переходом на добро хігне членство і на додаток до по станови Головкооперкому від 5 ли сгопаду 1923 р. „Про продовження речинця повноважень кооператив них органів управління* (3. У зі 1923 р. від (І. ч 20 (22). арт. (>9>. попновлження органів управління КСТ, ТСТ і ВСІ. а також РяАспо живстлок. яких речинець скінчився1-го січня 1924 р. вважати за про довжені на весь час реорганізації, і тим, щоб одночасно з переходом на лоброхігне членство було пере обрано органи УправлінняХарків, дня 30-го січня 1924 р.Голова Головного Кооперативного Комітету А А шуп ІльзенЗавідувач Секретаршу Голов 
КООПеркому Ю Ашкинелгр

Ч. 1 Арт Ла 1-2 занностями реорганизованных наначалах добр овал ьностн потреби тельскнх обществ.3. При ІН1В.1Я целссообра «ним про і одить в жизнь д >бровольм** член ство постепенно в процессе орі ЛІН ческой работы, а не путем ударности, считлгь предельным срезком реорі.1 ниіации 1 е октября 1924 то та.4. Потребительские общества, не перешедшие на добровольное член ство к 1-му октября 1924 года, под іежаг ликвидации5 Проведение в жизнь реорганизации потребительских обществ ил началах добровольм >го членства возложить на Нукопспілку6 В евши с переходом на добро зольное членство и в дополнение к постановлению Гллвкоопсркома отноября 1923 і „О продлении срока полном >чий органов управлений кооперации" (С.обр Уз. іа 1923 г . отд И. .V» 20 (22), ст 90|. полнимо чяя органов^Управления ГЛЮ. ТПО и ВІЮ л также и Райпотребсоюзов, срок коих истек 1-го января 1921г . считать продленными на весь пе рнод реорганизации с тем. чтобы одновременно с переходом на добро вольное членство производились пе ревыборы органов УправленияХарьков. .Ю го января 1924 гПредседатель I данного Кооперативною Комитета А Ашупп Иль»*мЗав Секретариатом Славко- оперкома К) Ашкинелгр.

Інструкція НКВС, НКЮ та Г одовкооперкому.
2. Про порядок поверненая будівель 
сільськогосподарській та куста рво- 

промясловій коопераціТНа підставі арт. 7 постанови ВУЦВК та РНК вії 2-го січня 1924 р. „Про повернення майна с.-г. кооперації" (36. Уз. 1924 р. ч. I. арт. 3) встановлюється такий порядок та терміни повернення будівель, скле- позих помешкань та иншит будівель

Инструкция НКВД, НКЮ > Главкооперкоиа
2 О порядке возврата строеянй 

се льско-хозяйстве я я ой я кустарно- 
промысловой кооперацииНі основании ст 7 постановления ВУЦИК и СНК от 2-го января 1921 г „О возвращении имущества с.-х ко операции" (Собр. Узак. 1924 г, >» I ст. 3», устанавливается следующий порядок и сроки возврата домов, складочных помещений и иных



Арт. № 2 К? 1 Ст. 2с.-г. та кустарно-промисловій кооперації, а рівно й порядок розвя- зання суперечок, що виникають в справі вжитку зазначеної постанови.1. Сільско-господарській та кустарно промисловій кооперації повертається націоналізовані до цього часу будинки, склепові помешкання та инші будівлі, що раніш належали, по праву власности, так спеціяльнимс.-г. та кустарно-промисловим кооперативним організаціям, як і креди- тово-с.-г., кредитово - промисловим та кредитовим кооперативним організаціям, а рівно с.-г. товариствам кооперативного характеру.2. Зазначені арт. 1 будівлі повертаються лишень тим с.-г. та кустарно- промисловим кооперативним організаціям, що об'єднані в своїх кооперативних центрах—„Сільський Господарь" та „Українкустарспілка" так безпосередньо (райспілки), як і через вищепоставлені спілкові об'єднання, а рівно й зазначеним кооперативним центрам.3. Зазначені арт. 1 будівлі повертається кооперативним організаціям, яким вони належали раніше, а за їхньою ліквідацією чи реорганізацією, тим с.-г, с.-г. кредитовим та кустарно-промисловим кооперативним об’єднанням, які по свому району та функціях нині становлять наступників попередніх власників, а коли цих останніх немає—відповідному спілковому об'єднанню.
Примітка /. Належність с.-г. та кустарно-промисловій кооперації будинків, склепових помешкань та инших будівель до повернення їх на користь державі доказується документальними даними, а в виїмкових випадках і иншими доказами.
Примітка 2. Будівлі, прина- лежні раніш кредитовим кооперативам що до їхнього складу входили кустарі та ремісники, повертається кустарно • промисловій

Ч. 1 строєний с.-х. и кустарно-промысловой кооперации, а равно и порядок разрешения возникающих споров по применению указанного постановления.1. Возврату сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации подлежат национализированные до сего времени дома, складочные помещения и иные строения, принадлежавшие раньше, на праве собственности, как специальным с.-х. и кустарно промысловым кооперативным организациям, так и кре- дитно-с.-х., кредитно промысловым и кредитным кооперативным организациям, а равно с.-х. обществам кооперативного характера.2. Указанные в ст. 1 строения подлежат возврату лишь тем с.-х. и кустарно-промысловым кооперативным организациям, какие входят в свои кооперативные центры— .Сільський Господарь" и „Україн- кустарспілка", как непосредственно (райсоюзы), так и через вышестоящие союзные об'едннения, а равно и указанным кооперативным центрам.3. Указанные в ст. 1 строения возвращаются кооперативным организациям, которым они принадлежали раньше, а за ликвидацией или реорганизацией таковых—тем с.-х., с.-х. кредитным и кустарно-промысловым кооперативным обвинениям, которые по своему району и функциям являются ныне преемниками прежних владельцев, а при отсутствии таковых—соответствующему союзному об’единению.
Примечание /. Принадлежность с.-х. и кустарно-промысловой кооперации домов, складочных помещений и иных строений до обращения их в пользу государства доказывается документальными данными, а в исключительных случаях и другими доказательствами.
Примечание 2. Строения, принадлежавшие ранее кредитным кооперативам, по составу своих членов, состоявшим из кустарей и ремесленников, возвращаются *



Арт. 2 № 1 Ст. 2кооперації; що*ж торкається до будівель кредитових кооперативів, які об*єднювали сільських господарів, то їх повертається с.-г. кооперації.
Примітка 3. При мішаному складі організацій—питання про належність будівлі с.-г. чи кустарно-промисловій кооперації роз- вязує Головкооперком.4. Повернення будівель сільськогосподарській та кустарно-промисловій кооперації переводиться на клопотання про те відповідних кооперативних організацій.
Примітка. Заяви про повернення зазначених будівель органи с.-г. і кустарно-промислової кооперації надсилають:а) до Відкомгоспів—про ті будинки, що знаходяться в містах і їх експлоатується відкомгоспами на комерційних засадах;б) до Губвиконкомів—про будинки, що знаходяться в містах, але їх не експлоатується на комерційних засадах, ів) до Окрвиконкомів—про будинки, що знаходяться в сільських місцевостях.5. Будинки, що їх належить повернути й що знаходяться в містах та що їх експлоатується відкомгоспами на комерційних засадах— повертається відкомгоспами, що в їхньому віданні вони є, в місячний термін з дня подання про те заяви органами с.-г. чи кустарно-промислової кооперації.
Примітка. Коли по-між відкомгоспами й с.-г. чи кустарно-промисловою кооперацією—в справі про право й повернення с.-г. чи кустарно промисловій кооперації будинків—не буде досягнуто погодження на протязі місяця, роз- вязання його передається місцевій мішаній комісії (арт. 11—12), де питання повинно бути розвязане не далі, як на протязі 2-х тижнів після надходження справи.6. Повернення инших будівель с.-г. та кустарно-промисловій коопе-

Ч. 1 кустарно- промысловой кооперации; что касается строений кредитных кооперативов, об'единяю- щих сельских хозяев, то таковые подлежат возврату с.-х кооперации.
Примечание 3. При смешанном составе организаций—вопрос о принадлежности строения с.-х. или кустарно - промысловой кооперации разрешается Главкооперко- мом.4. Возвращение строений сельскохозяйственной и кустарно-промысловой кооперации производится по ходатайствам о том соответствующих кооперативных организаций.
Примечание Заявления о возврате указанных строений направляются органами с.-х. и кустарнопромысловой кооперации:а) в Откомхозы—в том случае, если строения находятся в городах и эксплоатируются Отком- хозами на коммерческих основах;б) в Губисполкомы—в случае нахождения строений в городах и неэксплоатации их на коммерческих основах ив) в Окрисполкомы—о строе ниях, находящихся в сельских местностях.5. Откомхозы, в ведении которых состоят строения, подлежащие возвращению и находящиеся в городах и эксплоатируемые Отком- хозами на коммерческих основах, возвращают таковые в месячный срок со дня подачи о том заявления органами с.-х. и кустарно-промысловой кооперации.
Примечание. Если между Отком- хозами и с.-х. или кустарно-промысловой кооперацией соглашение по вопросу о праве и врзврате с.-х. или кустарно-промысловой кооперации строения в месячный срок не будет достигнуто, разрешение его передается в местную смешанную комиссию (ст. 11 — 12), где вопрос должен быть разрешен в срок не более 2-х недель по вступлении в нее дела.6. Возврат остальных строений с.-х. и кустарно-промысловой ко-
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Арт. 2 № 1 Ст. 2рації переводять Окрвиконкоми чи Губвиконкоми в місячний термін з дня подання відповідних заяв орга- нами с.-г. чи кустарно-промислової кооперації.
Примітка. Постанови Окрьи- конкомів що-до повернення будівлі с.-г. чи кустарно-промисловій кооперації оскаржується до Губвиконкомів, постанови останніх—до Президії ВУЦВК.7. Повернення с.-г. та кустарно- промисловій кооперації склепових помешкань, експлоатованих нині безпосередньо Наркомпродом, переводиться за його погодженням; склепові помешкання, що є під зарядом инших установ чи організацій, повертається на загальних підставах.8. Коли в зазначених в арт. 1 будівлях переведено після націоналізації будь-яке обладновання, капітальний ремонт та инш., то вартість переведених обладновань, ремонтів га поліпшень відповідним держор- ганізаціям відшкодовує та с.-г. чи кустарно-промислова кооперативна організація, що їй цю будівлю повертається за оціновкою, встановленою місцевою мішаною комісією (арт. 11 — 12). Оціновка переведених обладновань, ремонтів та инш. переводиться по їхній вартости в невикористаній частині під час передачі.
Примітка /. В тих випадках, коли таке обладновання та инш. поробив орендар—с.-г чи кустарно-промислова кооперативна організація, що їй ту будівлю повертається, безпосередньо за свій рахунок чи за рахунок належної з неї державним органам орендо- вої плати, відшкодовувати зазначених витрат не треба.
Примітка 2. Витрати на обладновання і инш. відшкодовує с.-г. чи кустарно-промислова кооперативна організація, що їй будівлю повертається, з тим що їй надаються пільгові умови терміну

Ч. 1 операции производится Окриспол- комами или Губисполкомам и в месячный срок со дня подачи соответствующих заявлений органами с.-х., или кустарно-промысловой кооперации.
Примечание. Постановления Окр- исполкомов по вопросу о возврате строения с.-х. или кустарнопромысловой кооперации обжалуются в Губиспо/жомы, постановления последних-в Президиум ВУЦИК.7. Возвращение с.-х. и кустарнопромысловой кооперации складочных помещений, эксплоатируемых ныне непосредственно Наркомпродом, проводится по соглашению с последним; складочные помещения, находящиеся у других учреждений или организаций, возвращаются на общих основаниях.8. Если в указанных в ст. 1 строениях произведено после национализации то или иное дооборудование, совершон капитальный ремонт и проч., то стоимость дооборудований, ремонтов и улучшений возмещается соответствующими госорга- иизациями той с.-х. или кустарнопромысловой кооперативной органичней, которой строение возращается, по оценке, устанавливаемой местной смешанной комиссией (ст. 11—12). Оценка произведенных дооборудований, ремонтов и проч. производится по их стоимости в неиспользованной части к моменту передачи.
Примечание /. В тех случаях, когда такое дооборудование и проч. произведено арендатором— с.-х. или кустарно-промысловой кооперативной организацией, которой строение подлежит возврату. непосредственно за свой счет или за счет следуемой с нее органам государства арендной платы, возмещение указанных расходов не производится.
Примечание 2. Возмещение расходов по дооборудованию и проч. производится с.-х. или кустарнопромысловой кооперативной организацией, которой строение возвращается, с предоставлением ей



виплати не менше від І року після фактичної передачі їй будівель.9. Коли будинки, що підлягають поверненню с.-г. чи кустарно-промисловій кооперації, під час видання постанови ВУЦВК від 2-го січня 1924 року, будуть здані в оренду третім особам, то передачу будівель с.-г. кооперації чи кустарно-промисловій кооперації не зупиняється і до неї переходять всі права й обов'язки передавців іцо-до цих орендових угод.10. Коли будівлю, що підлягає поверненню с.-г. чи кустарно-промисловій організації, орендує ця остання, то передачу не зупиняється й орендову угоду вважається за анульовану з менту оголошення постанови ВУЦВК та РНК від 2-го січня 1924 року.11. Зазначені в інструкції місцеві мішані комісії засновується .при Окр'енах та Губ'енах в складі голови, представника прокуратури й по одному представнику від комгоспу й від організації, іцо порушує клопотання.12. Постанови місцевих мішаних комісій можна оскаржувати в 2-тиж- иевий термін до Центральної Мішаної Комісії при УЕН в складі: голови, призначуваного УЕН, і по одному представникові від НКСВ та Головкооперкому.Присуди Центральної Мішаної Комісії є остаточні й їх можна оскаржувати в УЕН лише в випадках порушення ЦМК постанов закону або цієї інструкції.Подання скарги до УЕН не зупиняє виконання присуду ЦМК.Харків, дня 30-го січня 1924 р.Т. в. о. Народнього КомісараВнутрішніх Справ Бузлалін. За Народнього Комісара Юстиції
Гальперин.Голова Головного Кооперативного Комітету Ашуп-Ільзен.

Зареєстровано МКСТ 24-го жовтня 1922 р. 
занесено до реєстру ч. 2.

Ч. 1 Арт. 2 льготных условий срока уплатыне менее 1 года после фактической передачи ей строений.9. Если строения, подлежащие возврату с. х. или кустарно-промысловой кооперации, окажутся к моменту игсания постановления ВУЦИК'а ог2-го января 1924 года сданными в аренду третьим лицам, то передача строений с.-х. кооперации или кустарно-промысловой кооперации не приостанавливается и к ней переходят все права и обязанности сдатчиков по арендным договорам.10. Если строения, подлежащие возврату с -х. или кустарно-п ромы еловой организации, окажутся и аренде у этой последней, то передача не приостанавливается и арендный договор считается аннулированным с момента опубликования постановления ВУЦИК и СНК от2-го января 1924 года.11. Указанные в инструкции местные смешанные комиссии образу ются при Окр'экосо и Губ'эсах в составе председателя — представителя прокуратуры и по одному представителю от комхоза и от ходатайствующей организации.12. Постановлений мести, смешанных комиссий могут быть обжалованы в 2-недельный срок в Централь- нуюСмешанную Комиссию приУЭОе в составе: председателя, назначаемого УЭС ом, и по одному представителю от НКВД и Главкооперкома.Решения Центральной Смешанной Комиссии являются окончательными и могут быть обжалованы в УЭС лишь в случаях нарушения ЦСК постановлений закона или настоящей инструкции.Принесением жалоб в УЭС не приостанавливается приведение в исполнение решения ЦСК.Харьков, 30 января 1924 г.Вр. и. д. Народного КомиссараВнутренних Дел Бцэлалин За Народного Комиссара Юстиции
Гальперин.Председатель Главного Кооперативного Комитета Ашупп-Ильэен.

Зарегистрировано Мекасо 24-го октябри 
1922 г. и занесено в реестр .4 2.

.V 1 Ст. 2
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Арт. З № і Ст. З3. Статут Гірничо • Заводської Промислової Артілі Відповідальної Праці—„Гірнартіль44.
1. Завдання артілі, її права н 

обов’язки-§ 1. На підставі постанови Ради Народніх Комісарів від 25 листопаду 1921 р., оголошеної в ч. 271 „Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета" від 2-го грудня того-ж року, засновується артіль відповідальної праці, за назвою Гірничо-Заводська Промислова Артіль Відповідальної Праці—„Гірнартіль-.$ 2. Артіль має на меті виконувати служби, роботи та доручення, іцо походять з прийому, схову, видачі, перевалки та охорони краму, грошових сум, коштовностей та ин- шого майна. Ці доручення та роботи члени Артілі виконують персонально, за круговою їхньою запорукою. •^ 3. Правління Артілі має за осідок м. Харків.$ 4. Артіль поширює свою діяльність на всю територію РСФРР та 
федеративних республік, що пале* жать до її складу, а також з дозволу урядів радянських, спілкових з Російською Республік, провадить свою діяльність в межах цих республік. Відповідно до цього Артіль може засновувати в Москві та ин- ших містах РСФРР та спілкових з нею республік свої філії, відділи й агенства.$ 5. Всі зазначені в $ 2 роботи члени Артілі виконують персонально. Заміна професійної персональної праці членів Артілі найманою працею не припускається. В виключних випадках, при тимчасовім збільшенні діяльності! Артілі, вона може, для виконання робот по обслуговуванню самої Артілі, запрохувати на службу сторонніх осіб з тим, що число найманих осіб не повинно сягати по над 2(У 0 загального числа членів Артілі.

Ч. 1 3. Устав Горно-Заводской Промышленной Артели Ответственного ТрудV—„Горнартель44.
І. Цели артели, ее права и обя

занности.§ 1. На основании постановления Совета Народных Комиссаров от 25-го ноября 1921 г., распубликованного в №271 „Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета- от 2 декабря того же года, учреждается артель ответственного труда, под названием Горно-Заводская Промышленная Артель Ответственного Т руда—„Горнартель".§ 2. Артель имеет целью отправление должностей и исполнение работ и поручений, связанных с приемом, хранением, выдачей, транспортированием и охраной товаров, денежных сумм, ценностей и других имуществ. Эти поручения и работы выполняются личным трудом членов Артели за круговой их порукой.§ 3. Правление Артели находится в г Харькове.$ 4. Артель распространяет свою деятельность на всю территорию РСФСР и входящих в ее состав федеративных республик, а также с разрешения правительств советских, союзных с Российской Республик, ведет свою деятельность в пределах этих республик. В соответствии с этим Артель может учреждать в Москве и других городах Российской Советской Республики и союзных с нею республик свои отделы, отделения и агентства.§ 5. Все работы, указанные в § 2, выполняются личным трудом членов Артели. Замена профессионального 
личного труда членов Артели трудом наемным не допускается. В исключительных случаях, при временном усилении деятельности Артели, последняя может для выполнения работ по обслуживанию нужд самой Артели приглашать на службу посторонних лиц, причем число наемных лиц не 'должно превышать 20°/0 общего числа членов Артели.
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Арт. З № 1 Ст. З§ 6. Зазначену в § 2 мету свою Артіль здійснює шляхом призначення своїх членів на всілякі роботи, службу та посади й шляхом прийняття на себе матеріяльної за них відповідальности, з тим, що Правління обов'язане повідомляти про ці призначення органи Нарком- праці, за вимогами цих останніх.§ 7. Призначення членів Артілі на місця провадить Правління Артілі або вповноважені ним для цього органи. Останні при цьому керуються міркуванням про те, наскільки кожний член Артілі після своїх фізичних, розумових та моральних якостей, своєї досвідчености, спеці- яльних знань та заслугованого довір'я відповідає даному призначенню і наскільки й при яких саме умовах Артіль може взяти на себе за нього відповідальність.§ 8. Виплату праці та инших послуг членам Артілі, а також винагороду самій Артілі за гарантію переводиться згідно з листівною угодою, складаною Правлінням Артілі з обслуговуваним підприємством чи установою з тим, що заробітну платню виплачують підприємства, і взагалі, працедавці та установи безпосередньо членам Артілі, як робітникам та службовцям цих підприємств, установ та працедавців.§ 9. За окремим погодженням з адміністрацією, установою чи приватною особою, Артіль може складати, поруч з угодами про перебраний відповідальности за окремих осіб, також угоди про перебрання на себе колективної відповідальности за працю цілої групи своїх членів, без визначення відповідальности зокрема на кажного з цієї групи.§ 10. Артілі надається право брати на себе відповідальність за працю окремих робітників та груп робітників, що не є її членами, за окремими угодами з адміністрацією обслуго- вуваємої цими робітниками установи чи підприємства.

Ч. 1 § 6. Указанные в § 2 цели свои Артель осуществляет путем назначения своих членов на всякого рода работы, службу и должности и путем принятия на себя материальной 
зі них ответственности, причем Правление обязано сообщать о таковых назначениях по требованиям органов Наркомтруда.§ 7. Назначение членов Артели на места производится Правлением Артели или уполномоченными им для сего органами, которые при этом руководствуются соображениями о том, насколько каждый член Артели по своим физическим, умственным и нравственным свойствам, по своей опытности, специальным познаниям и заслуженному доверию соответствует данному назначению, и насколько и при каких условиях Артель может принять на себя за него ответственность.§ 8. Оплата труда и других услуг ^членов Артели, а также вознаграждение самой Артели за гарантию производится согласно письменного договора, заключаемого Правлением Артели с обслуживаемым предприятием или учреждением, причем заработная плата выплачивается предприятиями и вообще работодателями и учреждениями непосредственно членам Артели, как работникам и служащим этих предприятий, учреждений и работодателей.§ 9. По особому соглашению с администрацией, учреждением или частным лицом, Артель может заключать, наряду с договорами о принятии ответственности за отдельных лиц, также договоры о принятии коллективной ответственности за труд целой группы своих членов, без определения ответственности на каждого из этой группы в отдельности.§ 10. Артели предоставляется право принимать на себя ответственность за труд отдельных работников и групп работников, не состоящих ее членами, по особым договорам с администрацией обслуживаемого этими работниками учреждения или предприятия.
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Арт. З Ст. З§ 1 1 .  Відповідальність Артілі має місце лишень в разі листівного між Артіллю та її довірниками погодження, або одержаного з боку Артілі листівного повідомлення довірників про покладення на членів Артілі чи сторонніх осіб (§ 10) будь-яких робот чи зайнять; коли-ж будь-кому з членів Артілі чи сторонніх осіб було доручено зайняття без відома Правління Артілі й останнє жадного листівного погодження що-до цього не давало, то за будь-які неправильні чинности чи недогляд своїх членів в таких роботах Артіль не відповідає.

Ч. 1

§ 12. Артіль визнається за юридичну особу й, як така, вона може набувати й вивласнювати шляхам закупу, продажу, оренди та в инші способи, в межах чинних узаконень, права на майно рухоме, будівлі, складати угоди, брати на себе всілякі зобов'язання, рахуючи сюди й кредитові, позивати й відповідати на суді й організовувати підпоміжні для своєї діяльности господарські підприємства та роботи, наприклад: кінний двір, валки, склепи для зберігання всілякого краму і т. ин.
§ 13. Артіль має право з'єднуватись так шляхом вступу до спілок, як і шляхом злиття з иншими артілями (товариствами відповідальної праці).§ 14. По взятих на себе зобов'язаннях за цілість та збереженність переданого Артілі майна, за справне виконання служб та, взагалі, за збитки, заподіяні злочинними чи несумлінними чинностями членів Артілі або инших осіб, що за них вона перебрала матеріяльну відповідальність, Артіль відповідає всім своїм майном, а також круговою запорукою всіх своїх членів в межах, зазначених в § 19.§ 15. Артіль не відповідає за при- родню всушку, втрускута попсовання браних нею на зберігання товарів,

§ 11. Ответственность Артелиимеет место лишь в случаях состоявшегося между Артелью и его вве- рителями письменного соглашения или последовавшего со стороны Артели письменного извещения вве- рителей о возложении на членов Артели или посторонних лиц (§ 10) каких-либо работ или занятий; если же кому-либо из членов Артели или посторонних лиц были поручены занятия без ведома Правления Артели и последнее ни в какое письменное соглашение на сей предмет не входило, то ни за какие неправильные действия или упущения своих членов по таковым работам Артель не ответствует.§ 12. Артель признается юридическим лицом и в качестве такового может приобретать и отчуждать путем покупки, продажи, аренды и прочими способами, в пределах действующих узаконений, права по имуществу движимому, строения, заключать договоры, принимать на себя всякого рода обязательства, в том числе кредитные, искать и отвечать на суде и организовывать подсобные для своей деятельности хозяйственные предприятия и работы, например: конный двор, обозы, склады для хранения всякого рода товаров и т. д.§ 13. Артель вправе заключать об'единения как путем вступления в союзы, так и путем слияния с другими артелями (товариществами ответственного труда).§ 14. По принятым на себя обязательствам за целость и сохранность имущества, переданного Артели, и за исправное отправление служб и вообще за убытки, причиненные 
преступнымиили недобросовестными действиями членов Артели ИЛИ иных лиц, за которых она приняла материальную ответственность, Артель отвечает всем своим имуществом, а также круговую порукою всех своих членов в пределах, указанных в § 19.§ 15. Артель не ответствует за естественную усушку, утечку и порчу принимаемыхеюна хранение товаров,
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Арт. З Ст. За також і за збитки, заподіяні не* переможньою силою: пожеж, повіні, землетрусу, катастрофи на залізницях чи аварії, народніх заколотів, озброєних нападів чи грабувань та взагалі.за збитки, що стались без вини членів Артілі чи осіб, за яких вона відповідає матеріально.
$ 16. Артіль має печатку з зазначенням своєї назви та відобразом двох молотів.
И. Склад Артілі, права й обов'язки 

її членів.$ 17. До членів Артілі можна прий мати всіх працюючих осіб обох полів, що досягли 18 років віку, опріч осіб, обмежених в правах судом за кримінальний злочин, а також перебуваючих на дійсній військовій службі. Число членів Артілі не може бути меншим за 50 чоловік.$ 18. Вступаючий до Артілі відповідає по тих зобов'язаннях Артілі, що виникли раніше вступу його до членів останньої.$ 19. По зобов'язаннях Артілі, взятих нею на себе за цілість та збе- реженність дорученного її членам майна та за справне виконання ними служб члени Артілі відповідають своїми пайовими внесками, а коли-б їх не вистачило—всім своїм майном, в межах не вище 10-разового розміру цього внеску. Відповідальність цю забезпечується круговою запорукою і розподіляється між членами рівноподільно в разі, коли-б виявилась недостатність всіх засобів Артілі на покриття її зобов'язань.

Ч. 1

§ 20. Члени Артілі, що їхніми чинностями або недоглядом по їхній службі та діяльності заподіяно шкоду Артілі,відповідають перед Артіллю всім своїм майном в повнім розмірі заподіяних ними збитків.§ 21. Майна Артілі не можна повертати на задоволення справлянь по персональних зобов'язаннях її членів. Рівним чином, пайовий внесок

а также и за убытки, происшедшие от действия непреодолимой силы: пожаров, наводнения, землетрясения, крушения поездов или аварии, народных волнений, вооруженных нападений или ограблений и вообще за убытки, происшедшие не по вине членов Артели или лиц, за которых она несет материальную ответственность.§ 16. Артель имеет печать с обозначением своего наименования и изображением двух молотов.
II. Состав Артели, права и обязан

ности ее членов.§ 17. В члены Артели могут быть принимаемы все трудящиеся лица обоего пола, достигшие 18-ти лет, кроме лиц, ограниченных в правах іф суду за уголовное преступление и состоящих на действительной военной службе. Число членов артели не может быть меньше 50 человек.$ 18. Вступающий в Артель отвечает по тем обязательствам Артели, которые возникли до вступления его в члены последней.§ 19. По обязательствам Артели, принятым ею на себя за целость и сохранность вверенного ее членам имущества и за исправное выполнение ими служб, члены Артели несут ответственность своими паевыми взносами, а в случае недостаточности таковых—всем своим имуществом, в пределах не свыше 10 кратного размера этого взноса. Ответственность эта обеспечивается круговою их друг за друга порукою и распределяется между ними поровну в случае обнаружившейся недостаточности всех средств Артели для покрытия ее обязательств.
§ 20. Члены Артели, действиями или упущениями которых по их службе и деятельности причинены убытки Артели, отвечают перед Артелью всем своим имуществом в полном размере причиненных ими убытков.§ 21. Имущество Артели не может быть обращено на удовлетворение взысканий по личным обязательствам ее членов. Равным образом,
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Арт. З
0члена Артілі не підпадає жадним справлянням збоку сторонніх осіб по його персональних зобов'язаннях, до певного його розрахунку з Артіллю, і остання не обов'язана ліквідувати відношення зі своїм членом і переводити з ним розрахунок в залеж- ности від претензій сторонніх осіб, а також після повернутих на члена Артілі безперечних та адміністративних вимог. Виконання членом Артілі всіх зобов'язань у відношенні до Артілі забезпечується його пайовим внеском та належними йому видачами.§ 22. Особа, ідо вступає до Артілі, зобов язується взяти на себе встановлену п.п. 18, 19, 20 та 21 цього Статуту відповідальність.$ 23 Вступаючий до членів Артілі вносить пайовий внесок в розмірі не менш 50-ти (пятидесяти) карбованців та вступовий внесок не менш 5-ти (п'яти) карбованців грошовими знаками випуску 1922 року.$ 24. Нових членів Артілі приймається за постановами Правління після подання рекомендації від двох членів Артілі, й вони, з дня їхнього прийняття, дістають всі права й обов'язки членів Артілі. На найближчих Загальних Зборах членів Артілі вноситься питання про затвердження постанови Правління про прийом до членів. Коли Загальні Збори членів Артілі відмовлять в затвердженні, то з дня Загальних Зборів членів Артілі вважається, що прийнятий член вибув з Артілі й йому повертається всі переведені ним внески негайно після подання ним з місця призначення- посвідчення про те, що жадних претензій по його службі до нього й Артілі немає. Коли-б після постанови Правління про прийняття, але до затвердження цієї постанови Загальними Зборами членів Правління хто-б з нових членів відмовився від вступу, то він одержує лише пайовий внесок; вступового-ж внеску йому не повертається. В усьому иншому треба додержуватись загальних правил про вибуваючих членів.

Ч. 1 паевой взнос члена Артели не может подвергаться никаким взысканиям со стороны посторонних лиц по его личным обязательствам до полного его расчета с Артелью, и последняя не обязана ликвидировать отношения со своим членом и производить с ним расчет в зависимости от претензий посторонних лиц, а также по обращенным на члена Артели бесспорным и административным требованиям. Паевой взнос члена Артели и причитающиеся ему выдачи служат обеспечением исполнения им всех обязательств по отношению к Артели.§ 22. При вступлении в Артель, поступающий выдает Артели обязательство в том, что он принимает на себя ответственность, установленную в п.п. 18, 19, 20 и 21 сего Устава.§ 23. Вступающий в члены Артели вносит паевой взнос в размере не менее 50 (пятидесяти) рублей и вступительный взнос не менее 5 (пяти) рублей денежными знаками выпуска 1922 года.§ 24. Вновь вступающие принимаются в члены Артели по постановлениям Правления по представлении рекомендации от двух членов Артели и со дня принятия вступают во все права и обязанности членов Артели. На ближайшее Общее Собрание членов Артели вносится вопрос об утверждении постановления Правления о приеме в члены. Если Общим Собранием членов Артели в утверждении будет отказано, то со дня Общего Собрания членов Артели принятый член считается выбывшим из Артели и имеет право на обратное получение всех сделанных им взносов немедленно по представлении им удостоверения с места, на которое он был назначен, о неимении претензий по его службе к нему и Артели. Если, после постановления Правления о принятии и до утверждения этого постановления Общим Собранием членов Артели, пожелавший вступить в Артель откажется от вступления, то он имеет право на получение лишь сделанного им паевого взноса; вступной же взнос ему не возвращается. В остальном И



Арт. З Ст. ЗЧ. 1

§ 25. За несправність в роботі, порушення правил Статуту та постанов зборів уповноважених Артілі, а також за невиконання законних розпоряджень урядових осіб Артілі її членам, після постанов зборів уповноважених можна висловлювати догану й накладати штраф в розмірі не вище пайового внеску.§ 26. За недбайливе виконання службових обов‘язків, неодноразове ухилення без поважних причин від зайнять, запропонованих посад та робот, ганьблячу поведінку та вчинки. що підривають довір'я до Артілі, за неодноразове невиконання правил Статуту, постанов зборів уповноважених та законних розпоряджень урядових осіб Артілі, члена Артілі можна вилучити з Артілі за постановою зборів уповноважених.
$ 27. Член Артілі, що бажає вийти з її складу, подає Правлінню відповідну листівну заяву.§ 28. Після затвердження зборами вповноважених звіту за той операційний рік, що на протязі його член вибув чи вмер, чи його було вилучено, йому або осібам, що мають, на підставі чинних узаконень, право одержати залишене померлим майно повертається в зазначених законом межах, переведений ним пайовий внесок, за вирахованням та прирахо- ванням видач, що йому належить. Вибувші та вилучені члени Артілі й правоприємці померлого члена не мають права одержати переведений членом Артілі вступовий внесок або инше майно Артілі.
§ 29. Днем вибуття з членів осіби, що вибуває, виключеного чи померлого, вважається останній день того операційного року, що на його протязі було подано листівну заяву про вибуття, постанову зборів уповноважених Артілі про виключення чи
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соблюдаются общие правила о выбывающих членах.§ 25. За неисправность в работе, нарушение правил Устава и постановлений собрания уполномоченных Артели, а также за неисполнение законных распоряжений должностных лиц Артели, члены ее могут быть подвергнуты, по постановлению собрания уполномоченных, выговорам и штрафам не свыше размера паевого взноса.§ 26. За нерадивое исполнение обязанностей по службе, неоднократное уклонение без уважительных причин от занятий, предложенных должностей и работ, предосудительное поведение и поступки, подрывающие доверие к Артели, за неоднократное неисполнение правил Устава, постановлений собрания уполномоченных и законных распоряжений должностных лиц Артели, член Артели может быть исключен из Артели по постановлению собрания уполномоченных.§ 27. Член Артели, желающий выйти из состава Артели, подает Правлению соответствующее письменное заявление.
§ 28. По утверждении собранием уполномоченных отчета за тот операционный год, в течение которого член выбыл, был исключен или умер, ему или лицам, имеющим, на основании действующих узаконений, право на получение оставшегося после умершего имущества, возвращается в пределах, указанных в законах, сделанный им паевой взнос за вычетом падающих на его долю убытков или же с причислением причитающихся ему выдач. Выбывшие и исключенные члены Артели 

и правоприемники умершего члена не имеют права на получение внесен ного членом Артели вступного взноса или другого имущества Артели.§ 29. Днем выбытия из членов выбывшего, исключенного или умершего считается последний лень того операционного года, в течение которого последовало письменное заявление о выходе, постановление собрания уполномоченных Артели об
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Арт. З № 1 Ст. Зсмерть члена, але права брати участь в зборах та займати будь-які посади в Артілі вибувші та виключені члени Артілі позбавляється з дня подання заяви про вибуття чи з дня одержання ними повідомлення про виключення.$ ЗО. Вибувші з будь-якої з зазначених §§ 25. 26, 27 та 29 причин члени Артілі або їхні правоприємці в установлених законом межах відповідають нарівні з иншимн членами по зобов'язаннях Артілі, що виникли раніше їхнього вибуття до закінчення операційного року, що на протязі його вони вибули.§ 31. В випадку подання вибувшим членом до Артілі претензій по службі або виникнення судових процесів, що від того чи иншого закінчення їх залежить з'ясування питання про правильність чи неправильність чинности вибувшого члена по його службі чи діяльности, видачу йому чи його правоприємцям ріжних сум зупиняється до остаточного розвязання справ та претензій судом.§ 32. Коли виявиться недостача майна, довіреного членові Артілі чи сторонній особі, що за неї Артіль відповідає, або коли-б виникло підозріння в їхній несумлінности по службі Правлінню Артілі, а в цілковито невідкладних випадках—уповноваженим ними осібам надається право скасувати угоду про дальшу відповідальність Артілі.

Ч. 1

$ 33. Член Артілі не може рівночасно бути членом иншо! Артілі чи Т-ва відповідальної праці.$ 34. Член Артілі, що за нього Артіль відповідає, згідно з угодою, обов'язаний персонально виконувати накладену на нього по службі працю й не має права ставити за- місць себе заступників або взагалі складати з будь-ким про це угоди та погодження.

исключении или смерти члена, но права участвовать в собраниях и заниматі какие-либо должности в Артели выбывшие и исключенные члены Артели лишаются со дия подачи заявления ими о выходе или со дня получения ими извещения об исключении.§ 30. Выбывшие по одной из указанных в §§ 25, 26, 27 и 29 причин члены Артели или их правоприемники в пределах, установленных законом, отвечают наравне с остальными членами по обязательствам Артели, возникшим до их выбытия до окончания операционного года, в течение которого они выбыли.§ 31. В случае пред'явлення к Артели претензий по службе выбывшего члена или возникновения судебных процессов, от исхода которых зависит выяснение вопроса о правильности или неправильности действия выбывшего члена по его службе или деятельности, выдача ему или его правоприемникам всякого рода сумм приостанавливается до окончательного разрешения дел и претензий судом.§ 32. В случае обнаружения недостачи имущества, вверенного члену Артели или постороннему лицу, за которое Артель принимает ответственность, или возникновения подозрения в его недобросовестности по службе, Правлению Артели, а в случаях совершенно безотлагательных- уполномоченным им лицам предоставляется право расторгнуть договор о дальнейшей ответственности Артели.§ 33. Член Артели не может одновременно состоять членом, другой Артели или Т-ва ответственного труда.§ 34. Член артели, за которого Артель отвечает по договору, обязан исполнять возложенный на него по его службе труд лично и не имеет права ставить за себя заместителей или вообще входить с кем бы то ни было в какие-либо особые по сему предмету договоры и соглашения.
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Арт. З Ст. ЗЧлен Артілі не може залишати посаду без дозволу Правління Артілі; при заміні Його иншим членом Артілі обов'язаний здати призначеному на його місце всі товари, грошові суми, документи й коштовно- сти, що е на його відповідальності; в діяльності своїй повинний кермуватись інструкціями й вживати всіх залежних нід нього заходів, щоб збер^гти в цілости довірені йому по його службі грошові суми, кош- товности (товари та майно) й належно їх зберігати та поводитися з ними. ГЦ>о*всі лихі випадки в межах його службових обов’язків. ІЦО можуть заподіяти збитки Артілі або викликати претензії до Артілі з боку довірників, член Артілі обов'язаний негайно повідомити Правління Артілі.$ 35. Член Артілі, що залишив працю й зайняггя в супереч Статутові та постановам зборів уповноважених, усунений від цієї праці або без вісти відсутній, коли відсутність триває протягом місяця, виключається з членів Артілі, але він відповідає по зобов'язаннях та збитках Артілі на підставах, зазначених в ;Х) цього Статуту.$ 36. Кожний член Артілі має право оглядати в Правлінні Артілі в книзі особових рахунків свій особовий рахунок, і, коли на його думку він здався-б неправильним— заявляє про це Правлінню Артілі, яке. коли визнає заяву за підставну, робить належне виправлення.$ 37. Кожний член Артілі має право на один пай в Артілі; передавати паї заборонено.§ 38. Права й обов'язки членів та всіх обраних урядових осіб у відношенні до Артілі визначається виключно цим Статутом, і усі погодження, що суперечать статутові, визнається за недійсні. В розвиток цього пакту можна видавати інструкції. затверджувані зборами вповноважених.

Ч. 1 Член Артели не может оставлять службу без разрешения Правлення Артели; при замене его другим членом Артели обязан сдать назначенному на его место все находящиеся на его ответственности товары, денежные суммы, документы и ценности; в деятельности своей обязан руководствоваться имеющимися инструкциями и принимать все зависящие меры к целости и сохранности вверенных ему по его службе* денежных, сумм, ценностей і товаров и имущества) и к правильному их хранению и обращению с ними Обо всех неблагополучных случаях в кругу своих служебных обязанностей. могущих повлечь убытки для Артели или претензии к Артели со стороны иверителей. член Артели обязан немедленно сообщить Правлению Артели.* 35. Член Артели, отлучившийся от работ и занятий без соблюдения правил Устава и постановления собрания уполномоченных, устраненный от таковых работ или находящийся в безвестной отлучке, если таковая будет продолжаться один месяц,— исключается из членов Артели. но отвечает по обязательствам и убыткам Артели на основаниях, указанных в 30 сего Устава.^ 36. Каждый член Артели имеет право осматривать в Правлении Артели в книге личных счетов свой личный счет, и если найдет его неправильным, то заявляет об этом Правлению Артели, которое, если признает заявление основательным, делает надлежащее исправление.$ 37. Каждый член Артели имеет право на один пай в Артели, и передача паев не допускается.$ 38. Права и обязанности членов и всех выбранных должностных лиц по отношению к Артели определяют ся исключительно настоящим Уставом, и все соглашения, не соотвгт- ствующие данному Уставу, признаются недействительными. В развитие этого пункта могут издаваться инструкции, утверждаемые собранием уполномоченных.

X» І
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Арт. З Ст. З

111. Кошти Артілі.§ 39. Кошти Артілі становлять:1) членські внески, 2) вступні внески, 3) плата за гарантію, 4) відсотки на капітали Артілі, 5) ннші відраювання (сум штрафних, транс- портових та инш.).§ 40. З коштів Артілі утворюється такі капітали Артілі; ^основний, 2) запасовий, 3) обіговий.§ 41. Основний капітал утворюється з 25% (двадцяти п'яти відсотків) пайових внесків всіх членів Артілі. Капітал цей призначається виключно на забезпечення зобов'язань Артілі перед довірниками.§ 42. Запасовий капітал Артілі утворюється: 1) з відсотків на основний та запасовий капітали Артілі й 2) з відраховань від чистого прибутку, переводжуваних що-року в розмірах, що їх встановлюють збори вповноважених Артілі, але не менше п'ятої частини чистого прибутку. Запасовий капітал призначається на покриття збитків, що їх не можна поповнити иншими спе- ціяльно на це призначеними капіталами Артілі.§ 43. Обіговий капітал Артілі складається: 1) з сум, що залишаються від паєвих внесків після відраховань до основного капіталу,2) з вступних внесків, 3) з плати за гарантію, що надходить Артілі,4) з відраховань від чистого прибутку в розмірах, встановлюваних зборами вповноважених, 5) з відсотків на обіговій капітал, 6) з сум штрафних, транспортових та инш. Обіговий капітал призначається на покриття всіх витрат по організації та переведенню справ Артілі, на відшкодування збитків довірникам, заподіяних чинностями осіб, що за них Артіль відповідає, та на покриття инших витрат Артілі.•§ 44. Коли потрібно для покриття надзвичайних збитків по задоволенню довірників перевести від-

Ч. 1

III. Средства Артели.§ 39. Средства Артели образуются: 1) из членских взносов, 2) из вступных взносов, 3) из платы за гарантию, 4) из процентов на капиталы Артели, 5) из прочих поступлений (штрафных сумм, транспортных и др.).§ 40. Из средств Артели образуются следующие капиталы Артели:1) основной, 2) запасный, 3) оборотный.§ 41. Основной капитал образуется из 25% (двадцати яти процентов) паевых взносов всех членоз Артели. Капитал этот предназначается исключительно для обеспечения обязательств, принятых Артелью перед его вверителями.§ 42. Запасный капитал Артели образуется: 1) из процентов на основной и запасный капиталы Артели и 2) из отчислений от чистой прибыли, производимых ежегодно в размерах, устанавливаемых собранием уполномоченных Артели, но не менее одной пятой чистой прибыли. Запасный капитал предназначается для покрытия убытков, которые не могут быть пополнены специально для сего предназначенными другими капиталами Артели.§ 43. Оборотный капитал Артели составляется: 1) из сумм паевых взносов, остающихся после отчислений из таковых в основной капитал, 2) из вступительного взноса,3) из оплаты за гарантию, поступающей в Артель, 4) из отчислений от чистой прибыли в размерах, определяемых собранием уполномоченных, 5) из процентов на оборотный капитал, 6) из штрафных сумм, транспортных и др. Оборотный капитал предназначается на покрытие всех расходов по организации и ведению дел Артели, на возмещение убытков вверителям, причиненных действиями лиц, за которых Артель приняла ответственность, и на покрытие прочих расходов Артели.§ 44. В случае необходимости на покрытие чрезвычайных убытков по удовлетворению вверителей про-
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Арт. З № 1 Ст. Зраховання з основного капіталу— ці відрахований переводиться не инакше, як за особливою постановою зборів уповноважених, що нею разом з тим встановлюється засоби найшвидчого покриття переведених з основного капіталу відраховань.§ 45. Суми, які залишаються після покриття всіх біжучих зобов'язань Артілі, її необіхдних витрат та встановлених відраховань, склада ють чисту користь Артілі, що її розподіляється згідно з постановою зборів уповноважених.$ 46. Основний капітал Артілі зберігається в установах Нарком- фіну РСФРР. Порядок зберігання инших капіталів визначають збори вповноважених. Витрачати основний капітал можна лише на потреби, зазначені в § 44.
IV. Рахівництво та звітність.$ 47. В Артілі обов'язково ведеться книги, де вписується: а) загальний прибуток по всіх обігах Артілі, 6) прибуток та видаток окремих по кожному віду обігів Артілі, в) рахунки Артілі з підпрієм- сгва.ми та установами, іцо з ними складено угоди про відповідальність, і г) рахунки Артілі с кожним членом.$ 48. За кожний минулий рікПрач вління складає річний звіт про опе* рації Артілі та баланс його обігів, а також кошторис на наступний рік. Звіт, баланс та кошторис, після перевірки їх Ревізійною Комісією по книгах та документах, подається на розгляд та затвердження зборів уповноважених.49. Звітний рік Артілі рахується з 1-го січня по 31-е грудня.$ 50. Звіт мусить містити в собі всі потрібні дані про діяльність Артілі по операціях та інвентарю і, зокрема, баланс і рахунок прибутків та видатків, а також відомості про переміну в складі членів.$ 51. Звіт повинний бути складений і підписаний Правлінням Ар-

Ч. 1 извести отчисления из основного капитала, таковые отчисления производятся не иначе, как по особому постановлению собрания уполномоченных, которое вместе с тем устанавливает способы скорейшего покрытия произведенных отчислений из оснойного капитала.§ 45. Суммы, остающиеся за покрытием всех текущих обязательств Артели, ее необходимых расходов и установленных отчислений, составляют чистую прибыль Артели, распределяемую согласно постановления собрания уполномоченных.§ 46. Основной капитал Артели хранится в учреждениях Наркомфина РСФСР. Порядок хранения прочих капиталов определяется собранием уполномоченных. Расходоваться основной капитал может только на цели, указанные в § 44.
IV. Счетоводство и отчетность.§ 47. В Артели обязательно ве дутся книги, в которые заносятся:а) общий приход по всем оборотам Артели, б) приход и расход отдельных по каждому роду оборотов Артели, в) счета Артели с предприятиями и учреждениями, с которыми заключены договоры об ответ ственности, и г) счета Артели с каждым отдельным членом.§ 48. За каждый минувший год составляется Правлением годовой отчет об операциях Артели и баланс его оборотов, а также смета на наступающий год. Отчет, баланс и смета, после проверки их Ревизионной- Комиссией по книгам и документам, представляются на рассмотрение и утверждение собрания 

уполномоченных.§ 49. Отчетный год Артели считается с 1 января по 31 декабря.$ 50. Отчет должен содержать в себе все необходимые данные о деятельности Артели по оборотам и инвентарю и, в частности, баланс и счет прибылей и убытков, а также сведения о перемене в числе членов.$ 51. Отчет должен быть составлен и подписан Правлением Ар-



Арт. З Ст. Зтілі та Ревізійною Комісією не пізніше 4-х місяців після закінчення операційного року, після чого його заздалегідь доводиться до відома членів Артілі§ 52. Затверджений зборами вповноважених звіт зберігається при справах Артілі на загальних підставах й його оголошується до загального відома.
V. Керування справами Артілі.§ 53. Органи керування Справами Артілі становлять: 1) Загальні Збори або Збори Вповноважених, 2) До- глядна Рада та 3) Правління.

Примітка. Порядок відкриття та керування відділів, філій та агенств Артілі й межі їхньої ді- яльности визначається цим Статутом та постановою Загальних Зборів.
1. Загальні Збори.$ 54. Загальні Збори складаються зі всіх членів Артілі, з тим, що кожний присутній має лишень один голос. Відсутні члени не мають права передавати свої голоси.§ 55. Загальні Збори всіх членів Артілі скликає Правління порядком, встановленим та затвердженим Загальними Зборами, в міру потреби, не менш одного разу на рік, а також після вимоги Доглядної Ради, Ревізійної Комісії або не менш одної двацятої частини загальної кіль- кости членів Артілі. Збори ці скликається так в місці осідку Правління. як і в місці перебування філій, відділів та агенств.$ 56. Загальні Збори вважається за дійсні при наявності третини загальної кільї^ости всіх перебуваючих в данім місці членів Артілі.В разі нез’явлення потрібного числа членів, призначається повторні Загальні Збори не пізніше, як в двохтижневий термін; ці збори вважається за дійсні при будь-якій кількості присутніх членів.

Ч. 1 тели и Ревизионной Комиссией не позже 4-х месяцев по окончании операционного года, после чего он доводится до сведения членов Артели заблаговременно.§ 52. Утвержденный собранием уполномоченных отчет хранится при делах Артели на общих основаниях и публикуется для общего сведения.
V. Управление делами Артели.§ 53. Органами управления делами Артели являются: 1) Общее Собрание или Собрание уполномоченных, 2) Наблюдательный Совет и 3) Правление.

Примечание. Порядок открытия и управления отделов, отделений и агентств Артели и круг их деятельности определяется настоящим Уставом и постановлением Общего Собрания
1. Общее собрание.§ 54. Общее Собрание составляется из всех членов Артели, причем каждый присутствующий имеет только один голос. Передача голосов отсутствующими членами не допускается.§ 55. Общее Собрание всех членов Артели созывается Правлением порядком, установленным и утверждаемым Общим Собранием, по мере надобности не менее одного раза в год, а также по требованию Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии или не менее одной двадцатой общего числа членов Артели. Собрания эти созываются как по месту нахождения Правления, так и по месту нахождения отделов, отделений и агентств.§ 56. Общее собрание считается действительным при наличности в нем одной трети общего числа всех находящихся в данном месте членов Артели.В случае неявки требуемого количества назначается, не позднее, как в двухнедельный срок, вторичное Общее Собрание, считающееся действительным при всяком числе явившихся.
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Арт. З № 1 Ст. З§ 57. Загальні Збори: 1) визначають розмір паевого та вступового внеску й умови розстрочки їхньої виплати; 2) затверджують постанови Правління про прийняття нових членів; 3) обирають уповноважених членів Доглядної Ради, Правління та Ревізійної Комісії, а також службових осіб, до органів керування філій, відділів та агенств та иніп. службових осіб і призначають їм винагороду; 4) розглядають та затверджують інструкції органів керування; 5) визначають обсяг справ для філій, відділів та агенств і встановлюють порядок їхнього керування; 6) доглядають за діяльністю всіх службових осіб; 7) розглядають скарги на членів Доглядної Ради, Правління, Ревізійної Комісії та на всіх службових осіб Артілі; 8) усовують службових осіб до терміну, що на нього їх обрано; 9) розглядають провини членів Артілі та накладають на них дисціплінарні справляння; 10) виключають з членів Артілі;11) розвязують питання про зміну й доповнення статуту; 12) затверджують проекти нормальних угод про прийняття відповідальности, по* даних Правлінням; 13) затверджують ставки плати за гарантию;14) встановлюють загальні умови винагороди членів Артілі за виконання ними доручених їм функцій та посад; 15) остаточно розвязують питання про скасовання угод та прийняття відповідальности; 16) затверджують кошториси та звіти Артілі; 17) придбавають та вивлас- нюють будівлі в межах існуючих узаконень; 18) визначають суми збиткіх, що їх належить сплатити, та виплати за гарантію, розподіляють одержаний прибуток і розкладають між окремими членами частини збитків, що їм належить з їхніх паїв чи за круговою запорукою; 19) визначають розміри відрахований до запасового та инших капіталів Артілі, а також відрахований з цих капіталів та способи їхнього покриття; 20) визначають способи й порядок зберігання та одержання капіталів і грошових

Ч. 1 § 57. К ведению Общего Собрания относятся: 1) определение размера паевого и вступного взносов и условий рассрочки их уплаты:2) утверждение постановления Правления о принятии новых членов;3) избрание уполномоченных членов Наблюдательного Совета, Правления и Ревизионной Комиссии, а также должностных лиц в органы управления отделов, отделений и агентств и проч. должностных лиц и назначение им вознаграждения;4) рассмотрение и утверждение инструкции для органов управления;5) определение круга дел, подлежащих ведению отделов, отделений и агентств, и установление порядка их управления; 6) надзор за деятельностью всех должностных лиц;7) рассмотрение жалоб на членов Наблюдательного Совета, Правления, Ревизионной Комиссии и на всех должностных лиц Артели; 8) отстранение и удаление должностных лиц до срока, на который они избраны; 9) рассмотрение проступков членов Артели и наложение на них дисциплинарных взысканий; 10) исключение из членов Артели; 11) раз* решение вопросов об изменении и дополнении устава; 12) утверждение проектов нормальных договоров о принятии ответственности, представленных Правлением; 13) утверждение ставок платы за гарантию;14) установление общих условий вознаграждения членов Артели за исполнение ими порученных им служб и должностей; 15) окончательное разрешение вопросов о расторжении договоров и о принятии ответственности; )6) утверждение сметы и отчетов Артели; 17) приобретение и отчуждение строений в пределах действующих узаконений; 18) определение сумм убытков, подлежащих погашению, и оплаты за гарантию, распределение полученной прибыли и разверстка между отдельными членами доли убытков, причитающихся из их паев или по круговой поруке; 19) определение размеров отчисления в запасный и другие капиталы Артели, а также



сум Артілі; 21) закладають спілку з иншими Артілями та товариствами;22) припиняють діяльність Артілі, визначають способи ліквідації справ П; 23) розвязують всі справи, що сягають по-над компентенцію Правління Артілі.

Ч. 1 Арт. З

Примітка. Частину своїх функцій Загальні Збори можуть доручити Доглядній Раді.§ 58 Обрання вповноважених переводится відвертим поданням голосів, але на вимогу не менш, як 10 членів повинно переводити таємну балотировку. За обраних вважається осіб, що дістали відносну більшість голосів та виявили свою згоду на обрання.$ 50. Протокол Загальних Зборів підписує Правління та секретар Зборів, а також не менш, як десять присутніх членів Зборів.
2. Збори Уповноважених.$ 60. Замісць Загальних Зборів всіх членів. Артіль, після того, як набереться більше однієї тисячі членів, за постановою, ухваленою більшістю двох третин присутніх на Загальних Зборах, може обірати вповноважених; збори цих уповноважених чинять на підставі та в межах прав, узгляднених цим Статутом для Загальних Зборів членів Артілі, за винятком питання про ліквідацію справ Артілі.Уповноважених обірветься в кількості двацятої частини загальної, кількости всіх членів Артілі, терміном на один рік. Крім уповноважених, обирзються. для заступання на випадок їхньої відсутности, кандидати в кількості п'ятої частини загального числа обраних уповноважених. Обрання уповноважених переводять Загальні Збори в порядку, зазначеному в § 58.

отчисление из этих капиталов, и способов их выполнения; 20) определение способов и порядка хранения и получения капиталов и денежных сумм Артели; 21) вступление в союз с другими Артелями и товариществами; 22) прекращение деятельности Артели и определение способов ликвидации ее дел; 23) разрешение всех дел, превышающих компетенцию Правления Артели.
Примечание. Часть своих функций Общее Собрание может поручить Наблюдательному Совету.§ 58. Выборы уполномоченных производятся открытой подачей голосов, НО ПО требованию не менее 10 членов должна производиться закрытая баллотировка. Избранными считаются лица, получившие относительное большинство голосов и из'явившие свое согласие на из-* брание.§ 59. Протокол Общего Собрания подписывается Правлением и секретарем Собрания, а также не менее, как десятью присутствовавшими членами Собрания.

2. Собрание уполномоченных.$ 60. Вместо Общих Собраний всех членов, Артель, по достижении наличия членов более одной тысячи, по постановлению, принятому большинством двух третей присутствующих на Общем Собрании членов, может избирать уполномоченных, собрание которых действует на основании и в пределах прав, предусмотренных настоящим Уставом для Общих Собраний членов Артели, за исключением вопроса о ликвидации дел Артели.Уполномоченные избираются в количестве одной двадцатой части общего числа всех членов Артели, сроком на один год. Кроме уполномоченных, избираются, для замещения их на случай отсутствия, кандидаты в количестве, равном одной пятой общего числа избираемых уполномоченных. Выборы уполномоченных производятся Общим Собранием в порядке, указанном в § 58.
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§ 61. На Зборах Уповноважених кожний з членів має один голос. Передача голосів по довіреності не припускається. В Зборах Уповноважених можуть брати участь з дорадчим голосом особи, ідо не суть членами Зборів, за запрошенням Правління, а рівно й члени Артілі на своє бажання, без особливих запросин.§ 62. Порядок та способи скликання Зборів Уповноважених встановлює Правління. Всіх уповноважених повинно повідомити про час, місце, порядок денний Зборів Уповноважених не пізніше, як за тиждень до Зборів, і про це треба оголошувати в помешканні Правління Артілі та в помешканнях його філій і агенств.§ 63. Збори Вповноважених скликає Правління в міру потреби, не менше двох разів на рік, а також, за постановами Доглядної Ради, Ревізійної Комісії чи за листівною заявою на ім'я Правління,—десятої частини загальної кількости вповноважених. Коли-б Правління не скликало Зборів Уповноважених протягом двох тижнів з дня подання про те заяви, їх може скликати Доглядна Рада або Ревізійна Комісія безпосередньо.

Ч. 1 Арт. З

§ 64. Відвідування Зборів Уповноважених є обов'язковим для всіх уповноважених. В разі неявки уповноважені повинні надіслати Правлінню заяву з зазначенням причин неявки. В разі ухилення без поважних причин від явки на Збори Уповноважених ці останні підпадають, після докладу Правління, справлянням, зазначеним в § 25 Статуту, з боку Зборів Уповноважених.§ 65. Справи, що належить розглядові Зборів Уповноважених, надходять до їх не инакше, як через Правління, Доглядну Раду, Ревізійну Комісію. Члени Артілі, що бажають поставити будь-яке питання під об- мірковання Зборів Уповноважених, повинні, не пізніше, як за два тижні
20

§ 61. В Собрании Уполномоченных каждый из его членов имеет право на один голос. Передача права голоса по доверенности не допускается В Собрании Уполномоченных могут участвовать с правом совещательного голоса лица, не состоящие его членами, по приглашению Правления, а равно и желающие члены Артели без особых приглашений.§ 62. Порядок и способы созыва Собрания Уполномоченных устанавливаются Правлением. Все уполномоченные должны быть извещены о времени, месте, предмете занятия Собрания Уполномоченых не позже, чем за неделю до Собрания, и об этом должны быть вывешены об'явлення в Правлении Артели и в помещении его отделов, отделений и агентств.§ 63. Собрания Уполномоченных созываются Правлением по мере надобности, но не менее двух раз в год, а также по постановлению Наблюдательного Совета, Ревизионной Комиссии или по письменному заявлению на имя Правления одной десятой части общего числа уполномоченных. Если Собрание Уполномоченных не будет созвано Правлением в течение двух недель со дня заявления о том требования, оно может быть' созвано Наблюдательным Советом или Ревизионной Комиссией непосредственно.§ 64. Посещение Собраний Уполномоченных обязательно для всех уполномоченных. Неявившиеся уполномоченные обязаны прислать Правлению заявление с указанием причин неявки. Уклоняющиеся от посещений Собраний Уполномоченных без уважительных причин подвергаются Собранием Уполномоченных, по докладу Правления, мерам взыскания, указанным в § 25 Устава.§ 65. Дела, подлежащие рассмотрению Собрания Уполномоченных, поступают в него не иначе, как через Правление, Наблюдательный Совет, Ревизионную Комиссию. Члены Артели, желающие внести какой- либо вопрос на обсуждение Собрания Уполномоченных, должны не
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Арт. З Ст. Здо скликання їх, подати про те листівну заяву органові, що скликає Збори Уповноважених.§ 66. Збори вповноважених вважається законними при наявності не менш половини загальної кількости всіх уповноважених. Голова Зборів Уповноважених стежить за тим. аби всі поставлені на Зборах питання розвязувалось при наявності потрібного числа членів. Коли виявиться відсутність потрібного для розвязання питань складу уповноважених, збори оголошується зачиненими, але це не позбавляє чинности вже ухвалених на зборах постанов.§ 67. Постанови Зборів Уповноважених ухвалюється звичайною більшістю голосів. Для попереднього розвязання питань про доповнення чи зміну Статуту, про вилучення з членів Артілі, про усунення службових осіб раніше спливу терміну, що на нього їх обрано, про переведення позик, про зміну розмірів членських внесків—потрібна участь в Зборах не менш половини 
загального числа вповноважених та ухвала постанови більшістю двох третин голосів співучасників Зборів.§ 68. Постанови ухвалюється од- вертим поданням голосів, але на вимогу бодай десяти членів, а також по питаннях про обрання та усунення раніш терміну службових осіб—таємною балотировкою.§ 69. Збори Уповноважених відають всіма функціями Загальних Зборів, зазначеними в § 57 Статуту, за винятком питання про ліквідацію справ Артілі.

3. Догляд на Рада.§ 70. Доглядна Рада стежить безпосередньо за діяльністю Правління Артілі, заслухує його доповіді про вжиті ним заходи та переведені призначення і дає по них сеої висновки, свої думки на всі питання, що викликають сумніви чи усклад-

Ч. 1 позже, чем за две недели до его созыва, сделать письменное о том Заявление органу, созывающему Собрание Уполномоченных.§ 66. Собрание Уполномоченных считается законно состоявшимся в случае явки на него не менее половины общего количества всех уполномоченных. Председатель Собрания Уполномоченных наблюдает за тем, чтобы все предложенные Собранию вопросы разрешались при наличности требуемого числа членов. Обнаруженное отсутствие необходимого для решения вопросов состава уполномоченных ведет к об явлению собрания закрытым, но не лишает законной силы уже принятые на собрании решения.§ 67. Постановления Собрания Уполномоченных принимаются простым большинством голосов. Для • предварительного решения вопросов о дополнении или изменении Устава, об исключении из числа членов Артели, об удалении должностных лиц до истечения срока, на который они избраны, о заключении займов, об изменении размеров членских взносов — требуется участие в Собрании не менее половины общего числа уполномоченных и принятие решения большинством двух третей голосов участвующих в Собрании.§ 68. Постановления принимаются открытой подачей голосов, но по требованию хотя бы десяти членов, а также по вопросам о выборах и об удалении до срока должностных лиц, принимаются закрытой баллотировкой.§ 69. К ведению Собрания Уполномоченных относятся все функции Общего Собрания, определенные § 57 Устава, за исключением вопроса о ликвидации дел Артели.
3. Наблюдательный Совет.§ 70. Наблюдательный Совет имеет непосредственное наблюдение за деятельностью Правления Артели, выслушивает его доклады о принятых им мерах и о сделанных им назначениях и дает по ним свои заключения, свои мнения по всем
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Арт. З Ст. Знення при їхнім розвязанні, розглядає заздалегідь всі складені Правлінням доповіді, проекти, звіти й кошториси, що належать до остаточного розгляду Загальних Зборів, розглядає висновки Ревізійної Комісії, стежить за діяльністю всіх органів Артілі, її філій, відділів та агенств, вишукує сприяючих заходів щодо успішного розвитку ді- яльности Артілі, скерованих до за- побігнення збитків, виконує особливі функції та розвязує питання, іцо їх на неї можуть покласти Загальні Збори.

Ч. 1

§ 71. Доглядну Раду обирається з числа членів, визначуваного Загальними Зборами, але не менш 12 членів та 4 кандидатів до них, що їх обірають Загальні Збори з-по-між себе на річний термін.§ 72. Доглядна Рада збирається в терміни, що їх вона сама встановлює, а також на скликання Правління чи Ревізійної Комісії, але не менш, як двічі на місяць. Повідомлення про скликання Ради надсилає Правління.$ 73. Засідання Доглядної Ради вважається дійсними, коли на них суть присутніми не менш половини загального числа її членів; кандидати заступають відсутніх членів за особливою, встановленою Радою чергою. Кандидати, що не заступають в даному засіданні будь-кого з членів Ради, користуються дорадчим голосом.Члени Правління беруть участь в засіданні Ради з дорадчим голосом.§ 74. Висновки Ради, в разі потреби, представник її подає Загальним Зборам, повідомивши попереду про ці висновки Правління не пізніше, як за тиждень до скликання Загальних Зборів.$ 75. Відповідальність членів Доглядної Ради визначається згідно з правилами, зазначеними в § 81 цього Статуту.

вопросам, возбуждающим сомнения или вызывающим затруднения при их разрешении, предварительно рассматривает все составленные Правлением доклады, проекты, отчеты и сметы, подлежащие окончательному рассмотрению Общего Собрания, рассматривает заключения Ревизионной Комиссии, следит за деятельностью всех органов Артели, ее отделов, отделений и агентств, изыскивает меры, способствующие к успешному развитию деятельности Артели и направленные к предотвращению убытков, выполняет особые функции и разрешает вопросы, которые могут быть на него возложены Общим Собранием.§ 71. Наблюдательный Совет собирается из количества членов, определяемого Общим Собранием, но не менее 12 членов и 4 кандидатов к ним, избираемых Общим Собранием из своей среды сроком на один год.§ 72. Наблюдательный Совет собирается в сроки, им самим устанавливаемые, а также по созыву Правления или Ревизионной Комиссии, но не реже двух раз в месяц. Повестки о созыве Совета рассылаются Правлением.§ 73. Заседания Наблюдательного Совета считаются действительными, если на них присутствует не менее половины общего числа его членов, кандидаты замещают неявившихся членов по особой, установленной Советом очереди. Кандидаты, не заменяющие в данном заседании кого-либо из членов Совета, пользуются совещательным голосом. Члены Правления участвуют в заседании Совета с правом совещательного голоса.$ 74. Заключения Совета в нужных случаях докладываются его представителем Общему Собранию по предварительном сообщении этих заключений Правлению не позже, чем за неделю до созыва Общего Собрания.§ 75. Ответственность членов Наблюдательного Совета определяется по правилам, указанным в § 81 сего Устава.
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Арт. 3. Ст. З

4. Правління.$ 76. Для переведення всіх справ Артілі Загальні Збори обирають Правління терміном на три роки. Правління складається з Голови, Товариша Голови й не менш трьох членів Правління. До членів Правління обирається кандидатів.
Примітка. Вибуваючих за спли-вом терміну обрання членів Правління можна знову обирати.§ 77. Правління чинить і відповідає за правильність та виконання своїх обов'язків солідарно, але коли справу Загальні Збори доручили виключно окремій особі—зі складу Правління,—то за неї решта не відповідає.$ 78. Правління переводить всі справи Артілі, репрезентує Артіль без особливої на те довірености у всіх її справах, зобов'язаннях та зносинах зі сторонніми особами та установами й має право видавати довіреності на це Голові Правління з правом дальшого передовірю.§ 79. Для дійсности постанов Правління в засіданні його повинно брати участь не менш половини всієї кількости членів Правління. Справи розвязується більшістю голосів. Акти, угоди, зобов'язання, листи про прийняття відповідаль- ности за працю й видавані довіреності, чеки, перекази та инші. грошові документи підписує голова або його товариш, два члени Правління та секретар. Вся инша кореспонденція виходить за підписом Голови Правління або його товариша й секретаря. Підписувати всі перелічені документи може й одна особа, згідно з виданою їй дові- реностю.

§ 80. Загальні Збори визначають на свою волю розмір винагороди складові Правління за його працю.§ 81. Правління виконує свої обов'язки на підставі загальних за-

Ч. 1

4. Правление.§ 76. Для ведения всех дел Артели Общим Собранием избирается Правление сроком на три года. Правление состоит: из Председателя, Товарища Председателя и не менее трех членов Правления. К членам Правления избираются кандидаты.
Примечание. Члены Правления, выбывающие за окончанием срока их избрания, могут быть вновь избираемы.§ 77. Правление действует и отвечает за правильность и исполнение своих обязанностей солидарно, но по делам, порученным Общим Собранием исключительно одному лицу из состава Правления, остальные ответственности не несут.§ 78. Правление ведет все дела Артели, представляет Артель без особой на то доверенности во всех ее делах, обязательствах и сношениях с посторонними лицами и учреждениями и в праве выдавать доверенности на это Председателю Правления с правом дальнейшего передоверия.§ 79. Для действительности постановлений Правления в заседании его должно участвовать не менее половины всего числа членов Правления. Дела решаются по большинству голосов. Акты, договоры, обязательства, письма о принятии ответственности за труд и выдаваемые доверенности, чеки, переводы и проч. денежные документы подписываются председателем или его товарищем, двумя членами Правления и секретарем. Вся остальная корреспонденция исходит за подписью Председателя Правления или его товарища и секретаря. Подписание всех перечисленных документов может производиться и одним ЛИЦОМ согласно выданной ему доверенности.§ 80. Составу Правления за их труд назначается особое вознаграждение в размере по усмотрению Общего Собрания. •§ 81. Правление исполняет свои обязанности на основании общих
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Арт. З Ст. Зконів цього Статуту та постанов Загальних Зборів. В разі припущення членами Правління беззаконних чинностей, надужиття владою, бездіяльности або порушення загальних законів, правил цього Статуту та постанов Загальних Зборів, ці останні можуть звільнити членів Правління від служби до спливу терміну, на який їх обрано, і за заподіяну Артілі шкоду винуваті члени відповідають по суду всім своїм майном, згідно § 20 цього Статуту, але за збитки по операціях самі Артілі відповідають нарівні з иншими членами Товариства.§ 82. Розподіл обов'язків між членами Правління можуть встановлювати Загальні Збори.§ 83. Правління: 1) приймає нових членів з наступною про те доповіддю Загальним Зборам, 2) розробляє нормальні угоди персонального найму та бере відповідальність по ріжних видах та галузях праці,3) веде списки членів Артілі, 4) провадить переговори з довірниками про прийняття служб та праці з відповідальністю Артілі, складає з ними угоди про прийняття відпо- відальности, умови служби членів Артілі та инш. осіб, що за них Артіль взяла відповідальність, 5) складає ріжні угоди та умови, а також переводить позики в межах, визначених Загальними Зборами, 6) касує угоди про прийняття відпові- дальности, 7) переводить у членів Артілі, що суть на службі, періодичні та нагальні ревізії, 8) тимчасово усуває окремих членів Правління та всіх службових осіб в випадках надзвичайної ваги та виявлення зловживань, надалі до розгляду питання Загальними Зборами,9) стежить за виконанням членами Артілі Статуту, постанов та інструк цій Загальних Зборів, а також за справним виконанням членами Артілі покладених на них обов'язків та за їхньою службовою поведінкою,10) подає несправних членів Артілі до справлянь, 11) обирає й запро-

Ч. 1 законов, настоящего Устава и постановлений Общего Собрания. В случае допущения членами Правления действий противозаконных, превышения власти, бездействия или нарушения общих законов, правил сего Устава и постановлений Общего Собрания, последнее может уволить членов Правления от должности до истечения срока, на который они избраны, и за нанесенный ущерб Артели виновные члены ответствуют по суду всем своим имуществом, согласно § 20 сего Устава, но в убытках по операциям самой Артели несут ответственность наравне с остальными членами Товарищества.§ 82. Распределение обязанностей между членами Правления может быть установлено Общим Собранием.§ 83. К обязанностям Правления относятся: 1) прием новых членов с последующим о том докладом Общему Собранию, 2) разработка нормальных договоров личного найма и принятие ответственности по разным видам и отраслям труда,3) ведение списка членов Артели,4) ведение переговоров с вверите- лями о принятии служб и работ с ответственностью Артели, заключение с ними договоров о принятии ответственности, условий службы членов Артели и др. лиц, за кото- оых Артель приняла ответственность, 5) заключение всякого рода договоров и условий, а также займов в пределах, определенных Общим Собранием, 6) расторжение договоров о принятии ответственности. 7) производство у членов Артели, находящихся на службе, периодических и внезапных ревизий,8) временное устранение отдельных членов Правления и всех должностных лиц в случаях чрезвычайной важности и обнаружения злоупотреблений, впредь до рассмотрения вопроса Общим Собранием, 9) наблюдение за исполнением членами Артели Устава, постановлений и инструкций Общего Собрания, а также за исправным выполнением членами Артели возложенных на них
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Арт. З № 1 Ст. Зшуе осіб для завідування окремими галузями діяльности Артілі, 12) наймає, в разі потреби, сторонніх осіб для потреб самої Артілі, 13) закуповує потрібний реманент та організовує допомогові підприємства (кінний двір, валки, охоронні склепи та инш.), 14) наймає потрібні для діяльности Артілі помешкання,15) набуває, згідно з постановою Загальних Зборів, в імени Артілі будівлі, 16) приймає ріжні внески та виплати, переводить витрати, згідно з кошторисом, затвердженим Загальними Зборами, 17) одержує і зберігає капітали та грошові суми в установленому Загальними Зборами порядкові, 18) завідує грошовою та листівкою частинами по справах Артілі, 19) складає інструкції іцо до порядку діловодства, рахівництва та звітности, 20) репрезентує Артіль в ріжних установах та перед третіми особами, 21) видає довіреності на ведення справ Артілі, 22) виконує постанови Загальних Зборів та взагалі заряджує всіма без винятку справами, що стосуються до Артілі, в межах, установлених так Статутом, як і постановою Загальних Зборів та інструкціями про діяльність Правління.23) скликає Загальні Збори та До- глядну Раду, доповідає по всіх справах. що належать до їхнього обмірковування, 24) доповідає Загальним Зборам про позики, придбання, заставу та продаж будівель, про провини членів Артілі та накладення на них управляння, про виключення членів з Артілі, 25) складає річний звіт та кошториси, 26) переводить попередній розгляд висновків Ревізійної Комісії Артілі та Доглядної Ради й дає по них свій висновок Загальним Зборам, 27) переводить попередній розгляд всіх питань, шо їх розвязують Загальні Збори.

Ч. 1 обязанностей и поведением их на местах службы, 10) представление неисправных членов Артели к взысканиям, 11) избрание и приглашение лиц для заведывания отдельными отраслями деятельности Артели,12) наём, в случае надобности, посторонних лиц для нужд самой Артели,13) покупка необходимого инвентаря и организация подсобных предприятий (конного двора, обоза, складов для хранения и т. д.), 14) наем необходимого дня деятельности Артели помещения, 15) приобретение согласно постановления Общего Собрания от имени Артели строений,16) прием всякого рода взносов и платежей, производство расходов по утвержденной Общим Собранием смете. 17) получение и хранение капиталов и денежных сумм в порядке, установленном Общим Собранием, 18) заведывание денежной и письменной частью по делам Артели, 19) составление инструкций относительно порядка делопроизводства, счетоводства и отчетности,20) представительство от имени Артели во всякого рода учреждениях и перед третьими лицами,21) выдача доверенностей на ведение дел Артели. 22) приведение в исполнение постановлений Общего Собрания и вообще распоряжение всеми без исключения делами, к Артели относящимися, в пределах, установленных как Уставом, так и постановлением Общего Собрания и инструкциями для деятельности Правления, 23) созыв Общих Собраний и Наблюдательного Совета, представление им докладов по всем делам, подлежащим их обсуждению,24) доклады Общему Собранию по вопросам о займах, о приобретении, залоге и продаже строений, о проступках членов Артели и о наложении на них взыскания, об исключении из Артели членов. 25) составление годового отчета и сметы. 26) предварительное рассмотрение заключений Ревизионной Комиссии Артели и Наблюдательного Совета и дача по ним своего заключения Общему Собранию, 27) предвари-
25



Ч. 1 Арт. З

VI. Перевірка справ Артілі.$ 84. Для стеження за діяльністю Правління Артілі та инш. його органів, перевірки звітности, ревізії справ Артілі, ідо*року Загальні Збори обирають Ревізійну Комісію.§ 85. Ревізійна Комісія складається не більш, як з п’яти членів, що їх обирається на один рік з-поміж членів Артілі, що не належать до складу Правління та Доглядної Ради й не служать в Артілі. До членів Ревізійної Комісії обирається кандидатів.§ 86. §§ 80, 8 1  та 82 цього Статуту вживається й відносно членів Ревізійної Комисії.§ 87. Ревізійна Комісія: 1) переводить періодичну перевірку готівки та коштовностей і звіряє все це з книгами, 2) перевіряє наявність реманенту та ріжне майно, що належить Артілі, 3) перевіряє рахунки, книги й документи та подає Загальним Зборам висновки так по річному звітові, кошторисові та плану діяльности, як і по перевірці чинностей Артілі на протязі року,4) розглядає скарги на Правління до внесення їх на Загальні Збори.§ 88. Після скарг на Правління, а також виявлених при перевірці каси (рахівництва та инш) обставин — Комісія робить Правлінню вказівки що-доприпущених неправильностей, або на незгодні з інтересами Артілі чинности й повідомляє про це До- глядну Раду. Коли-б виявились значніші нелади в справах Артілі -Ко* місія може скликати Загальні Збори.$ 89. Ревізійна Комісія збирається в міру потреби. Перевіряльні чинності Комісії можна покладати на її окремих членів. Про всі свої чинності та розпорядження Ревізійна Комісія робить записи в книзі протоколів Ревізійної Комісії. Засідання

тельное рассмотрение всех вопросов, подлежащих решению Общего Собрания.
VI. Проверка* дел Артела.§ 84. Для наблюдения за деятельностью Правления Артели и др. его органов, проверки отчетности, ревизии дел Артели,ежегодно Общим Собранием избирается Ревизионная Комиссия.§ 85. Ревизионная Комиссия состоит не более, чем из пяти членов, избираемых на один год из числа членов Артели, не принадлежащих к составу Правления и Наблюдательного Совета и не служащих в Артели. К членам Комиссии избираются кандидаты.§ 86. §§ 80, 81 и 82 сего Устава применяются и к членам Ревизионной Комиссии.§ 87. На Ревизионную Комиссию возлагается: 1) периодическая проверка наличных денег и ценностей и сличение их с книгами, 2) поверка наличности инвентаря и всякого рода имущества, принадлежащего Артели, 3) проверка счетов, книг и документов и представление 

Общему Собранию заключений как по годовому отчету, смете и плану действий, так и по проверке действий Артели в течение года, 4) рассмотрение жалоб на Правление до внесения их в Общее Собрание.§ 88. По жалобам на Правление, а также по обстоятельствам, обнаруженным при проверке кассы (счетоводства и лроч.), Комиссия делает указания Правлению на допущенные неправильности или на несогласные с интересами Артели действия и сообщает об этом Наблюдательному Совету. В случае обнаружения более существенных беспорядков в делах Артели, Комиссия может созвать Общее Собрание.§ 89. Ревизионная Комиссия собирается по мере надобности. Поверочные действия Комиссии могут возлагаться на ее отдельных членов. О всех своих действиях и распоряжениях Ревизионная Комиссия делает записи в книге протоколов
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Арт. З Ст. Зкомісії вважається за дійсні при наявності не менш половини загальної кількости її членів.^ 90. При виконанні Ревізійною Комісією обов’язків по ревізії— Правління та службові особи Артілі повинні подавати їй всіляку допомогу, відкриваючи всі книги, рахунки й припускаючи до огляду всіх справ та установ Артілі.^ 91. Ревізійна Комісія та її члени не мають права втручатись в розпорядження Правління та окремих службових осіб.
VII Припинення діяльносте Артілі 

та ліквідація її справ.$ 92. Термін існування Артілі не визначається. Артіль припиняє свою діяльність за постановою Загальних Зборів в тому разі, коли-б число її членів було менше числа, зазначеного в § 17 цього Статуту, і за вироком судової влади, коли-б діяльність Артілі було визнано за беззаконну або шкідливу для державних інтересів.$ 93. Ліквідацію справ Артілі переводить Ліквідаційна Комісія, обрана Загальними Зборами. Ліквідаторів не повинно бути більше сьоми.§ 94. Ліквідаційна Комісія підлягає загальним правилам, встановленим для членів Правління, і на тих самих підставах відповідає за заподіяння збитків Артілі, а рівно-ж підлягає контролю Ревізійної Комісії.$ 95. Ліквідаційна Комісія виконує зобов’язання Артілі, дістає, справляє по вимогах Артілі й розпродає належне їй майно. Брати нові зобов'язання Ліквідаційна Комісія може лишень в разі, коли на це їй надано право Загальними Зборами.V* 96. Повернення паїв членами Артілі можна переводити не раніше сплати боргів Артілі, у всякім разі не раніш спливу одного року з дня оголошення про призначення лікві-

Ч. 1 Ревизионной Комиссии. Заседания Комиссии считаются действительными при наличности не менее половины общего числа ее членов.§ 90. При исполнении Ревизионной Комиссией обязанностей по ревизии, Правление и должностные лица Артели должны оказать ей всемерное содействие, открывая все книги, счета и допуская к осмотру всех дел и учреждений Артели. '§ 91. Ревизионная Комиссия и ее члены не имеют права вмешиваться в распоряжения Правления и отдельных должностных лиц.
VII. Прекращение деятельности 

Артели и ликвидация ее дел.§ 92. Срок существования Артели не определяется. Артель прекращает свои действия по постановлению Общего Собрания в том случае, если число ее членов окажется менее числа, указанного в § 17 сего Устава, и по приговору судебных властей, когда деятельность Артели будет признана противозаконной или наносящей существенный вред государственным интересам.
§ 93. Ликвидация, дел Артели производится Ликвидационной Комиссией, избираемой Общим Собранием. Число ликвидаторов должно быть не более семи.§ 94. Ликвидационная Комиссия подчиняется общим правилам, установленным для членов Правления, и на тех же основаниях несет ответственность за причинение убытков Артели, а равно подлежит контролю Ревизионной Комиссии.§ 95. Ликвидационная Комиссия исполняет обязательства Артели, получает, взыскивает по требованиям Артели и распродает принадлежащее ей имущество. Вступать в новые обязательства Ликвидационная Комиссия может лишь в том случае, если на то предоставлено ей право Общим Собранием.§ 96. Возврат паев членам Артели может' быть произведен не ранее погашения долгов Артели, во всяком случае не прежде истечения одного года со дня публикации о
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Арт. З № 1 Ст Здації. Суму, потрібну для задоволення по загальних справах Артілі та боргах, яким ще не надійшов термін, вираховує Ліквідаційна Комісія і її вноситься депозитом на рахунок кредиторів Державного Банку. В разі порушення цього правила Ліквідаційна Комісія відповідає разом так перед Артіллю, як і перед її кредиторами. Таку саме відповідальність покладається й на членів Ревізійної Комісії, коли-б після виявлення порушення ними не було подано листівної про те заяви.$ 97. Після виплати боргів Артілі та повернення паєвих внесків Ліквідаційна Комісія дає решті майна призначений, згідно з постановоюліквідаційних Загальних Зборів.•$ 98. Ліквідаційна Комісія подає Загальним Зборам звіт про свої чинності в термін, встановлений Зборами, а після закінчення ліквідації—загальний звіт з висновком Ревізійної Комісії на затвердження.§ 99. Артіль підлягає так в справі ліквідації, як і в відношенні нагляду за діяльністю Артілі та подання звітности всім існуючим та видаваним про це правилам і вказівкам.

Ч. 1

Видання ІІародвього Комісаріату Юстиції.
Замовленая ч. 708. Гир. 3.000 пр.

назначении ликвидации. Сумка необходимая для удовлетворения ПО спорным делам Артели и по долгам, срок коих еще не наступил, исчисляется Ликвидационной Комиссией и вносится депозитом на счет кредиторов в Государственный Банк. Нарушившая это правило Ликвидационная Комиссия отвечает совокупно как перед Артелью, так и перед ее кредиторами. Такая же ответственность возлагается и на членов Ревизионной Комиссии, если по обнаружении нарушения ими не было заявлено о том в письменной форме.$ 97. По уплате долгов Артели и по возвращении паевых взносов Ликвидационная Комиссия дает оставшемуся имуществу назначение, указанное в постановлении ликвидационного Общего Собрания.§ 98. О действиях своих Ликвидационная Комиссия представляет отчет Общему Собранию в срок, Собранием установленный, а по окончании ликвидации—общий отчет с заключением Ревизионной Комиссии для утверждения.§ 99. Как в отношении ликвидации, так и в отношении надзора за деятельностью Артели и представления отчетности Артель подчиняется всем существующим и издаваемым по этим предметам правилам и указаниям.

Издание Народного Комиссариата Юстиции.
Заказ X 708. Тираж 3.000 ш.

Екатеринослав. 2-я типо-литография имени .1-е мая" Полиграфтре^та.
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З М І С Т

Постанова Головкооперкому

(23 лютою 1924 р )
4 Про ревізію кредитових кооперативів і 

їхніх спілок і про догляд за ними

5. С т а т у т Мешкально Вудівельнего 
Кооперативного Товариства «Червоний 
Жовтень*.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановление Главкооперко.мр

(23 февраля 1924 г.)
4 О ревизии кредитных кооперативов И 

их союзов и надзор за ними.

5. Устав Жилищного Строительного Ко 
оперативного Товарищества «Красный 
Октября».

Постанова Головного Кооперативного Комітету.4. Про ревізію кредитових кооперативів і їхніх спілок і про догляд за ними.
На додаток до своєї постанови

• Про ревізію зареєстрованих губко- 
оперкомами кооператорганізацій» (36. 
Узак. 1423 р.. відділ другий, ч. 3/5, 
арт. 23) і на підставі арт. 13 поста
нови ВУЦВК від 3 квітня 1922 року
• Про кредитову кооперацію» (36. Уз. 
1422 р., ч.. 16, арт 269)—Головний Ко
оперативний Комітет постановляє:

!. Догляд за діяльністю коопера
тивних кредитових і ощадно-позич
кових товариств та їхніх спілок, що 
виникають порядком, зазначеним по- 
с гайовою ВУЦВК від 5 квітня 1922 
року «Про кредитову кооперацію», з 
районом діяльности. не ширшим від 
губернії, а також за кредитовими

Постановление Главного Кооперативного Комитета.4. О ревизии кредитных кооперативов и их союзов и надзоре за ними.
В дополнение своего постановле

ния «О ревизиях зарегистрированных 
Губкооперкомами кооперативных ор
ганизаций» (Собр. Узак. 1923 г., 
отд. II. 3|5, ст. 233 и на основа
нии ст. 13 постановления ВУЦИК от 
5 апреля 1922 г. «О кредитной ко
операции» (Собр. Уз. 1922 г., № 16, 
ст. 269). Главный Кооперативный Ко
митет постановляет:

1. Надзор за деятельностью коопе
ративных кредитных и ссудо-сбере
гательных товариществ и их союзов, 
возникающих в порядке, определен
ном постановлением ВУЦИК от 5-го 
апреля 1922 г. «О кредитной коопе
рации» с районом деятельности не 
выше губернии, а



Арт. 4 Ст. 4

операціями, що їх переводять коопе
ративні об'єднання инших галузів ко
операції з районом діяльності! не 
ширшим від губернії, належить губ- 
фінвідділам, на які покладається обо
в’язок робити щорічні ревізії зазна
чених кредитових кооперативних 
об'єднань, що не входять до спілок.

2. Безпосередній догляд за діяль
ністю кредитових кооперативів та 
їхніх спілок, район яких ширший 
від губернії, а також вищий догляд 
за всіма кредитовими кооперативами 
та їхніми спілками, належить Нар- 
комфінові по Валютному Управлінню 
спільно з Головкооперкомом. Нар- 
комфінові по Валютному Управлінню 
належить право ревізії кредитових 
кооперативів так тих, що входять до 
спілок, як і тих, що не входять до 
спілок, а також право ревізії кре
дитових операцій кооперативних об'
єднань инших галузів кооперації.

3. Акти всіх ревізій, що їх пере
водять так губфінвідділи, як і спілки 
кредитових кооперативів, переси
лається до Губкооперкому та Валют
ного Управління Наркомфіну.

4. Закриття кредитових і ощадно- 
позичкових товариств та їхніх спілок, 
а також заборона кредитових опе
рацій кооперативним об'єднанням 
инших галузів кооперації, належить 
Головкооперкомові спільно з Нарком- 
фіном і на його подання.

Примітка. У разі супере к у 
справі про прийняття тих чи инших 
репресійних заходів, остаточне 
розв'язання справи належить Рад- 
наркомові.

Харків, 23-го лютого 1924 р.

Голова Головного Кооперативного 
Комітету А. Ашуп-Ільзен.

Зав. Секретаріяту Головкоопер- 
кому Ю. Ашкінезер.

Ч. 2

ными операциями, производимыми 
кооперативными обвинениями дру
гих видов кооперации с районом де
ятельности не свыше губернии при
надлежит губфинотделам, на обязан
ность коих возлагается производство 
ежегодных ревизий означенных кре
дитных кооперативных об'единений, 
не входящих в союз.

2. Непосредственный надзор за 
деятельностью кредитных кооперати
вов и их союзов, район коих превы
шает губернию, а также высший 
надзор за всеми кредитными коопе
ративами и их союзами, принадле
жит совместно с Главкооперкомом 
НКФ по Валютному Управлению, ко
торому принадлежит право ревизии 
кредитных кооперативов, как не вхо
дящих в союзы,так и входящих в них, а 
также право ревизии кредитных опе
раций кооперативных об'единений 
других видов кооперации.

3. Акты всех ревизий, производи
мых как губфинотделами, так и со
юзами кредитных кооперативов, пре
провождаются в Губкооперком и 
Валютному Управлению НКФ.

4. Закрытие кредитных и ссудо- 
сберегательных кооперативных това
риществ и их союзов, а также за
прещение кредитных операций коопе
ративным обвинениям других видов 
кооперации, принадлежит Главкоопер- 
кому совместно с НКФ и по пред
ставлению последнего.

Примечание. В случае разногла
сия по вопросу о принятии той 
или иной репрессивной меры окон
чательное разрешение дела при
надлежит СНК.

Харьков. 23 февраля 1924 г.

Председатель Главного Кооператив
ного Комитета А. Ашупп-Илъзен.

Зав. Секретариатом Главкоопер- 
кома Ю. Ашкинезер.

}Ь 2
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Ч. 2 Арт. Ь .*• 2 Ст. Ь

Затверджено Постановою Ра
ди Ніродніх Комісарів 31-го 
Січня 1924 р.5. Статут МешкальноБудівельного Кооперативного Товариства «Червоний Жовтень».А. Завдання та операції Товариства.

$ 1. Щоб поліпшити мешкальні умови 
членів професійної спілки робітників 
залізничного транспорту Харківського 
Райпрофспілкзал Південної залізниці, 
через надання їм. за невеликими в 
порівнянні втратами, змоги кори- 
стати з вигідних та постійних житло
вих помешкань у навколоміській 
місцевості так у відремонтованих 
старих будинках, як і в наново 
.«будованих, засновується Мешкально- 
Ьудіиельне Кооперативне Товариство 
робітників та службовців Південної 
залізниці, які є членами Всеросійської 
Професійної Спілки робітників заліз- 
нично’го транспорту за назвою «Чер
воний Жовтень».

Правління Т-ва мас осідок у м. 
Харкові.

* 2. Крім здійснення мешкально- 
будінельиих завдань, шляхом всебіч
ного використання заклад у ванн х сель
бищ. Т-во ставить собі за завдання 
розвивати колективістичні засади 
співжитла працюючих та задовольняти 
миші господарчі й культурно-моральні 
погреби своїх членів.

* ї. Товариство мас всі права 
юридичної особи.

«і 4. Товариство мас печатку з за
значенням своєї назви.

* Ь. Щоб Товариство здійснило 
взяти на себе завдання, йому надається
правоаі дні два ти для забудівлі та орендувати земельні дільниці, а також орендувати, набувати у власність та відбудовувати всілякі житлові будівлі;

Утвержден Постановлением 
Совета Народных Комиссаров 
31 января 1921 г.5. Устав Жилищно-СтроительногоКооперативного Товарищества «Красный Октябрь».А. Цели и операции Товарищества.

§ 1. В целях улучшения жилищных 
условий членов профессионального 
союза работников железнодорожного 
транспорта Харьковского Учкпроф- 
сожа Южных жел. дор. путем предо
ставления им. при сравнительно не
больших затратах, возможности 
пользоваться удобными и постоянными 
квартирными помещениями в приго
родной местности, как в отремонти
рованных старых зданиях, так и во 
вновь выстроенных, учреждается Жи- 
лищно - Строительное Кооперативное 
Товарищество рабочих и служащих 
Южных ж. д., состоящих членами 
Всероссийского Профессионального Со
юза работников железнодорожного 
транспорта под названием «Красный 
Октябрь».

Правление Т-ва находится в городе 
Харькове.

$ 2. Помимо осуществления жи
лищно-строительных задач, путем все
сторонней эксплоатации организуемых 
поселков. Т-во ставит своей целью 
развитие коллективистических начал 
общежи іия трудящихся и удовлетворе
ние других хозяйственных и культур
но-нравственных нужд своих членов.

$ 3. Товарищество пользуется всеми 
правами юридического лица.•§ 4. Товарищество имеет печать с изображением своего наименования.

§ Ъ. Для осуществления лежащих на 
Товариществе задач ему предоста
вляется право:

аї получать для застройки и арен
довать земельные участки, а также 
арендовать, приобретать в собствен
ность и восстанавливать всякого рода 
домостроения;

31



Арт. 5 Л* 2 Ст. >

б) набувати для хатнього господар
ства й потреб членів речі мешкального 
та будинкового обладновання (ремон- 
тово-будівельні матеріяли, обладно
вання, паливо, меблі й т. и.);

в) організувати для виключного 
користування членів та їхніх родин 
(що живуть на їхньому утриманні) 
ріжні запомогові підприємства (а саме: 
спільні їдальні, пекарні, майстерні, 
пральні й т. и.);

г) розплановувати сельбища на 
окремих дільницях, споруджати будівлі, 
будувати вулиці, влаштовувати май
дани й т. д. за дозволом та контролем 
відповідних органів і додержуючись 
правил що-до будівництва та техніч
ного догляду, нарівні з иншими влас
никами приватніх і громадських бу
дівель;

д) віддавати своїм членам житлові 
помешкання та земельні дільниці, щоб 
з них користали, додержуючись чинних 
узаконень, з обмеженнями так що-до 
їхнього найбільшого розміру, як і до 
чого иншого, згідно з нормами, вста
новленими Загальними Зборами;

е) влаштовувати й доглядати за 
пішоходами, садками, парками, став
ками, водозборами, ринштоками, ку
пальнями, парнями, бруком, освітлен
ням. каналізацією і т. и.;

ж) влаштовувати громадські рос- 
плідники, засадження та вживати 
всіляких заходів, щоб організувати та 
допомогати розвиткові садівництва, 
городництва й инших галузів госпо
дарства;

з) також, за дозволом та контро
лем відповідних органів влаштову
вати та підтримувати вигідні шляхи 
сполучення і засоби звязку в межах 
сельбищ та для їхнього сполучення з 
містом Харковом;и) засновувати в сельбищах шкільні 
заклади, лікарні, амбулаторії, при
тулки, кладовища й т. д.;

к) організувати за згодою з відпо
відними споживчо - кооперативними 
організаціями постачання членів Това
риства продуктами першої потреби;

л) організувати культурнно-освітні 
й фізично-культурні установи, бібліо
теки. читальні, хати відпочинку,[клуби,

Ч. 2

б) приобретать для домохозяйства 
и нужд членов предметы домового 
и квартирного благоустройства (ре
монтно-строительные материалы, обо
рудование, топливо, мебель и т. п.);

в) организовать для исключительного 
пользования членов и их семейств 
(живущих на их иждивении) различные 
подсобные предприятия (как например: 
общие столовые, пекарни, починочные 
мастерские, прачечные и т. п.);

г) производить распланировку по
селков в отдельных участках, возводить 
постройки, проводить улицы, устраи
вать площади и т. п. с разрешения и 
под контролем надлежащих органов 
и с соблюдением правил по стрЬитель- 
ству и техническому надзору, наравне 
с прочими владельцами частных и 
общественных строений;

д) предоставлять в пользование 
своим членам жилые помещения и 
участки земли, соблюдая действующие 
узаконения, с ограничениями как в 
отношении предельного их размера, так 
и в других отношениях, согласно норм, 
установленных Общим Собранием;

е) устраивать и содержать тротуары, 
скверы, парки, пруды, водоемы, водо
стоки, колодцы, купальни, бани, мо
стовые, освещение, канализацию и т. п.;

ж) устраивать общественные питом
ники, производить насаждения и 
принимать всевозможные меры для 
организации и содействия развитию 
садоводства, огородничества и других 
отраслей хозяйства;

з) также с разрешения и под 
контролем надлежащих органов: устра
ивать и содержат», удобные пути 
сообщения и средства связи в пре
делах поселков и для соединения их 
с городом Харьковом;

и) устраивать в поселках учебные 
заведения, больницы, амбулатории, 
приюты, кладбища и т. п.;

к) организовать по соглашению с 
соответствующими организациями по
требительской кооперации снабжение 
членов Товарищества продуктами 
первой необходимости;

л) организовать культурно-просве
тительные и физическо-культурные 
учреждения, библиотеки, читальни.
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гімнастичні залі, майдани для фізичної 
гри й т. и.;

м) охороняти в сельбищних межах 
громадську безпечність та лад, утри
мувати сторожів, пожежні валки
й т. и.;

н) провадити всіляку иншу роботу 
відповідно до мети та завдань Това
риства.

Б. Фундатори.

§ Ь. Фундаторами зазначеного То
вариства є: Профспілкзал Південої 
залізниці, Харківський Райпроф- 
спілкзал тієТ-ж залізниці, Правління 
Південої залізниці та Кримвідділу, 
Транспортове Споживче Товариство 
Південої залізниці та Укртранспо- 
живсекція.

В. Майнова відповідальність 
Т-ва.

§ 7. Майнову відповідальність То
вариства що до всіх взятих на себе 
зобов'язань обмежено приналежними 
йому капіталами та майном.

Г Склад Т-ва, права та обов'язки
його членів.-

5 К. Членами Товариства, крім 
фундаторів, мають право бути ро
бітники та службовці Харківського 
осередку Південної залізниці, які є 
членами Профспілки робітників залі
зничного транспорту.

§ Членів Т-ва приймає Правлін
ня. а до розпочину діяльності! Това
риства фундатори.

комнаты отдыха, клубы, гимнастиче
ские залы, площадки для физических 
игр и т. п.;

м) осуществлять в пределах посел
ков охрану общественной безопасно
сти и порядка, содержать сторожей, 
пожарные обозы и т. п.;

н) вести всякую другую работу в 
соответствии с целями и задачами 
Товарищества.

Б. Учредители.

§ 6. Учредителями названного То
варищества являются Дорпрофсож 
Южных жел. дор., Харьковский Учк- 
профсож тех же дорог. Правление 
Южных ж. д. и Крымотдела, Транс
портное Потребительское Общество 
Южных ж. д. и Укртранспосекция.

В. Имущественная ответствен
ность Т-ва.

§ 7. Имущественная ответствен
ность Товарищества по всем при
нятым на себя обязательствам огра
ничивается принадлежащим ему иму
ществом и капиталом.

Г. Состав Товарищества, права
и обязанности членов его.

§ К. Членами Товарищества, кроме 
учредителей, могут быть рабочие и 
служащие Харьковского узла Южных 
жел. дор., состоящие членами Проф
союза работников железнодорожного 
транспорта.

§ 9. Прием в члены Т-ва произво
дится Правлением, а до открытия 
деятельности Товарищества—учреди
телями.

§ 10. їх гупаючи до Товариства, 
кожний його член своїм підписом зо
бов'язуються виконувати всі вимоги•  *
Статуту й вносить найменше •/« вар- 
тости паю (§ 33).“

§ 10. При вступлении в Товарище
ство каждый член его дает подписку 
в том, что обязуется исполнить все 
требования Устава и вносит не 
менее 14 стоимости пая (§ 33).

§ 11. Члени товариства, крім вне
сених паїв, жодній додатковій відпо
відальності що-до зобов'язань Това
риства не підлягають

§ 11. Члены Товарищества, кроме 
внесенных паев, никакой дополни
тельной ответственности по обяза- 
Р4льствам Товарищества не несут.
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§ 12. Кожний член Товариства має 
право вийти з Т-ва, подавши про те 
листовну заяву. За день виступу 
вважається останній день операцій
ного року, як що заяву про виступ 
подано найменше за три місяці перед 
кінцем операційного року; в против
ному разі за день вибуття вважаєть
ся останній день наступного опера
ційного року.

Примітка. На тих самих під
ставах вважається, що вибув зі 
складу Товариства його член,коли він 
покинув помешкання, в якому жив.

§ 13. Членів Товариства, що не 
виконують вимог Статуту чи инст- 
рукцій Загальних Зборів, або вдають 
шкоду Товариству, крім відповілаль- 
ности перед судом за подіяні збит
ки, можна за постановою Загальних 
Зборів, викинути з Товариства. 
Вважається, що ннкнненнй член ви
буває з того дня, коли постановлено 
його викинути з числа членів Това
риства.

Примітка. Вихід чи викинення з 
Профспілки робітників залізнич
ного транспорту викликає вики
нення з числа членів Товариства 
без особливої про те постанови 
Загальних Зборів.

§ 14. Член Товариства, що вибув 
доброхітно або його викинемо, обо- 
в'язаний звільнити займане ним по
мешкання в термін, установлений в 
інструкції Загальних Зборів. Приму
сове виселення провадиться через 
суд.

§ 15. Член Товариства, що вибу
ває або викинений, відповідає за 
заподіяні Товариству збитки й мас 
право на відшкодовання за невико
ристані потрібні поліпшення.

§ 16. Членам, що вибувають або 
викиненим чи їхнім правонаступни
кам, пайові внески видаються після 
вивернення з них боргів Товариству 
та відповідної частини збитків не 
пізніше, як через 3 місяці після за
твердження звіту за той операційний 
рік, що на протязі його член вибув.

§ 12. Каждый член Товарищества 
имеет право выйти из Т-ва, подав о 
том письменное заявление. Днем вы
хода считается последний день опера
ционного года, если заявление о вы
ходе подано не менее как за три ме
сяца до конца операционного года, в 
противном случае днем выбытия счи
тается последний день следующего 
операционного года.

Примечание. На тех же основа
ниях считается выбывшим из Това
рищества член его, оставивший за
нимаемое помещение.

$ 13. Члены Товарищества, не вы
полняющие требований Устава или 
Инструкций Общего Собрания, или 
действующие в ущерб Товариществу, 
кроме ответственности по суду за 
причиненные убытки, могут быть по 
постановлению Общего Собрания ис
ключены из Товарищества. Исключен
ный член считается выбывшим со дня 
постановления об исключении его из 
членов Товарищества.

Примечание. Выход или исключе
ние из Профсоюза работников желез
нодорожного транспорта влечет ис
ключение из членов Товарищества 
без особого о том постановления 
Общего Собрания.

§ 14. Добровольно выбывший или 
исключенный член Товарищества обя
зан освободить занимаемое помеще
ние в срок, установленный Инструк
цией Общего Собрания. Принудитель
ное выселение производится по суду.

§ 15. Выбывающий или исключен
ный член Товарищества несет ответ
ственность за причиненные Товари
ществу убытки и имеет право на воз
мещение за неиспользованные необ
ходимые улучшения.

§ 16. Паевые взносы выбывающим 
и исключенным членам или их пра
вопреемникам выдаются за удержа
ние из них долгов Товариществу и 
соответственной доли убытков не по
зднее 3-х месяцев после утверждения 
отчета за гот операционный год. в 
течение коего Ч1ЄН выбыл.

34



Арт. 5 №2 Ст. 5

§ 17. При будівлі житлових поме
шкань кожному з членів Товариства 
призначається до користування ме
шкання, відповідно до числа його 
родини і з клаптем землі. Мешкання 
і землю росподіляє Правління після 
заяв членів Товариства.

Примітка 1. В разі конфліктів 
при росподілі житлових мешкань 
або земельних дільниць, розвязу- 
ють їх Загальні Збори, або, за їх 
уповноваженням, Доглядна Рада.

Примітка 2. До утворення Прав
ління житлові мешкання і земельні 
дільниці росподіляє особлива ко
місія (§ 26 та п. «а» § 27).

Ч. 2

§ 18. Член Товариства мас право 
користати з мешкання даного йому 
без права передавати його в цілому 
чи частково иніпим особам.

§ 14. Винаймати мешкання, що 
лишаються вільні, і инші житлові й 
нежитлові помешкання можна тільки 
працюючим і тільки на умовах, вста
новлюваних Загальними Зборами.

>} 20. Всі витрати на будівлю жит
лових будинків та всіляких инших 
споруджені», витрати на управління, 
утримування та загальний ремонт, а 
рівно-ж на виплату податків, зборів, 
відбутків та страхування, провадяться 
на рахунок Товариства.

Внутрішній біжучий ремонт всіх 
помешкань, відданних до користу
вання членам Товариства, провадять 
вони самі своїми коштами, але з ві
дома Правління Товариства. Загаль
ний та ннший ремонт, що може бути 
потрібний, а також порядок його пе
реведення, ухвалюють Загальні Збори 
в особливих інструкціях та поста
новах.

§ 21. Члени Товариства, що кори- 
стають з мешкання, обов'язані вно
сити плату за мешкання на покриття 
видатків, викликаних управлінням 
господарчою та експлуатаційною ді-

§ 17. При постройке жилых поме
щений каждому из членов Товари
щества предназначается в пользова
ние квартира, соответствующая чис
ленности его семьи и с участком 
земли. Распределение квартир и уча
стков земли производится Правлением 
по заявлениям членов Товарищества. 

Примечание 7. В случае конфлик
тов при распределении жилых по
мещений или земельных участков, 
таковые разрешаются Общим Со
бранием или, по его полномочию. 
Наблюдательным Советом.

Примечание 2. До образования 
Правления распределение жилых 
помещений и земельных участов 
производится особой комиссией 
(§ 26 и п. а § 27).

§ 18. Член Товарищества имеет 
право пользоваться предоставленной 
ему квартирой без права передачи 
полностью или частично другим лицам.

§ 19. Отдача в наем остающихся 
свободными квартир и других жилых 
и нежилых помещений может произ
водиться только трудящимся и не 
иначе как на условиях, определяемых 
Общим Собранием.

§ 20. Все расходы по постройке 
жилых домов и всяких иных соору
жений, расходы по управлению, со
держанию и общему ремонту, а равно 
по уплате налогов, сборов, повинно
стей и страхованию производятся за 
счет Товарищества.

Внутренний текущий ремонт всех 
помещений, предоставляемых в поль
зование членов Товарищества, произ
водится ими самими и за их счет, но 
с ведома Правления Товарищества. 
Определение общего и иного могу
щего понадобиться ремонта, а также 
порядок производства такового, уста
навливается особыми инструкциями и 
постановлениями Общего Собрания.

§ 21. Члены Товарищества, поль
зующиеся квартирами, обязаны вно
сить квартирную плату на покрытие 
расходов, связанных с управлением 
хозяйственной и эксплоатационной
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яльністю, в терміни та в розмірі, 
встановленному Загальними Зборами.

4 22. В разі смерти члена Т-ва, 
права небіжчика залишаються за 
його недолітніми дітьми до повноліття 
й иншими членами родини, що мають 
право спадкоємства (арт. 418 Цив. 
Кодексу) та перебувають на утри
манні небіжчика.

§ 23. Коли член Спілки є інвалідом, 
за ним лишається право користати 
з мешкання, на загальних підставах, 
до дня його смерти.

§ 24. В разі переходу до иншої 
профспілки, член Товариства заховує 
свої права на протязі одного року.

Ч. 2

$ 23. Розвиваючи иі правила. За
гальні Збори видають відповідну ін
струкцію.Д. Правила забудівлі та залюднення земельних дільниць.

§ 26. Правила забудівлі та залюд
нення земельних дільниць встанов
люються особливою інструкцією, по
годженою з законоположеннями про 
забудівлю та майнові найми, вироб
люваною на початку фундаторами, а 
потім Правлінням Товариства й за
тверджуваною Загальними Зборами 
членів Товариства.

§ 27. Складати загальний план бу
дування сельбищ, кошториси будівель 
та споруджень, визначати оціновку 
одиниці площі дільниць, намічених на 
забудівлю, що складається з вартости 
всіх обладновань та споруд (водотяг, 
каналізація, освітлення, шляхи сполу
чення та инш.), а ріино-ж складати 
проект як розпланувати та росподі- 
лити дільниці, належить до обов'язку 
особливої комісії в складі фундато
рів і осіб, ними запрошених з числа 
тих. що забажали вступити в члени 
Товариства та внесли встановлені 
внескі; після того, як Товариство 
роспочало свою діяльність, виконання’ 
зазначеної підготовчої роботи тої чи

деятельностью, в сроки и размере, 
установленном Общим Собранием.

§ 22. В случае смерти члена Т-ва, 
права умершего сохраняются за его 
несовершеннолетними детьми до со
вершеннолетия и другими членами 
семьи, имеющими право наследования 
(ст. 418 Гр. Кодекса) и находящимися 
на иждивении умершего.

§ 23. При Инвалидности члена Со
юза, за ним сохраняется право поль
зования квартирой, на общем основа
нии. по день его смерти.

§ 24. В случае перехода в другой 
Профсоюз, член Товарищества сохра
няет свои права в течение одного 
года.

§ 25. В развитие этих правил, Об
щее Собрание издает соответствую
щую инструкцию.Д. Правила застройки и заселения земельных участков.

§ 26. Правила застройки и заселе
ния земельных участков устанавли
ваются особой инструкцией, согласо
ванной с законоположениями о за
стройке и имущественном найме, вы
рабатываемой первоначально учреди
телями, а затем Правлением Товари
щества и утверждаемой Общим Со
бранием членов Товарищества.

§ 27. Составление общего плана 
сооружения поселков, сметы построек 
и сооружений, расценка единицы 
площади участков, предполагаемых к 
застройке, слагающейся из стоимо
сти всех устройств и оборудований 
(водопровод, канализация, освещение, 
пути сообщения и проч.), а равно 
составление проекта распланировки 
и разбивки участков лежит на обя
занности особой комиссии в составе 
учредителей и лиц, приглашаемых 
ими из числа пожелавших вступить 
в члены Товарищества и сделавших 
установленные взносы, а по открытии 
действий Товарищества выполнение 
означенной подготовительной работы
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иншої групи осіб залежить від За
гальних Зборів членів Товариства.

Примітка. До участи в підго
товчій роботі що-до влаштований 
сельбиш можна запрошувати дос
відчених особ і не з числа тих, 
що записалися в члени Товариства.

Ч. 2

§ 28. Членам Товариства й їхнім 
родинам надається право задарма ко- 
ристати з місць громадського кори
стування.Е. Розмір та порядок утворення коштів та капіталів.

5 29. Кошти Товариства склада
ються з: а) пайових та инших внес
ків. б) позик, субсидій та підпомог 
державних і громадських организацій, 
мешкальної та орендової плати й ин
ших надходжень.

$ ЗО. Кошти Товариства склада
ються з капіталів: 1) основного.
2) обігового. 3) запасового та 4) спе- 
иіяльних капіталів.

$ 31. Основний початковий капі
тал утворюється в розмірі 100.000 
(сто тисяч) золотих карбованців, що 
з них 40.000 золотих карбованців 
виплачують фундатори, а решта
60.000 золотих карбованців склада
ється з 1.500 пайових внесків членів 
по 40 золотих карбованців кожний.

Примітка. 40.000 золотих карбованців. що виплачують фундатори, рос поділяється на 200 паїв по 200 золотих карбованців кожний.
$ 32. Число членів відповідно до 

числа будинків і мешкань Товари
ства. що їх воно має або намітило 
до будування, можна збільшити. і

і 33. Вступаючи до Товариства, 
кожний член виплачує суму в роз
мірі рівном\ 1 4 його членського 
внеску, то-б го 10 карбованців золо
тою валютою за офіційним курсом 
золотого карбованця на день внеску.

той или иной группы лиц зависит от 
Общего Собрания членов Товарище
ства.

Примечание. К участию в под
готовительной работе по устрой
ству поселков могут быть пригла
шаемы сведующие лица и не из 
числа записавшихся в члены Това
рищества.

§ 28. Членам Товарищества и их 
семьям предоставляется право безвоз
мездного пользования местами обще
ственного пользования.Е. Размер и порядок образования средств и капиталов.

§ 29. Средства Товарищества обра
зуются: а) из паевых и других взносов,
б) ссуд, субсидий и пособий государ
ственных и общественных организаций 
квартирной и арендной платы и дру
гих поступлений.

§ 30. Средства Товарищества со
ставляют капиталы: 1) основной,
2) оборотный, 3) запасный и 4) спе
циальные капиталы.

§ 31. Основной капитал первона
чально образуется в размере 100.000 
(сто тысяч) золотых рублей, из коих
40.000 золотых рублей оплачивают 
учредители, а остальные 60.000 золо
тых рублей составляются из 1.500 
паевых взносов членов по 40 золотых 
рублей каждый.

Примечание. 40.000 золотых руб
лей, оплачиваемые учредителями, 
распределяются на 200 паев по 200 
золотых рублей каждый.

§ 32. Число членов, соответственно 
числу имеющихся и предположенных 
к постройке квартир и домов Товари
щества. может быть увеличено.

§'33. При вступлении в Товарище
ство каждый член уплачивает сумму 
в размере, составляющем */< его член
ского взноса, т. е. 10 рублей в золо
той валюте по официальному курсу 
золотого рубля по день взноса, а

 ̂2
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а решту суми покривають рівними 
частинами до кінця року щотримі- 
сячні внески.

§ 34. Пайові внески можна вно
сити будівельними матеріялами, ма
шинами та струментами, потрібними 
Товариству для продукційних зав
дань. за розцімовкою Правління, за- 
Тиорджуваною Загальними Зборами 
Товариства.

Примітка. До обрання Правління 
розцінюють внесене співучасника
ми майно фундатори Товариства.

Ч. 2

§ 35. Кожний член мас право най
більше на 10 паїв; незалежно від 
числа паїв, кожний член має право 
одного голосу.

§ 36. Передавати паї не дозво
ляється.

§ 37. Обіговий капітал становлять;.
а) виплати за користування мешкан
нями та земельними дільницями.
б) прибутки з майна Товариства,
в) позики, підпомога та субсидії дер
жавних і громадських установ.
г) доброхітні коладки членів Товари
ства й д) відсотки на капітали То
вариства та принагідні надходження.

Примітка. Плату за користу
вання мешканнями та земельними 
дільницями при утворенні Товари
ства встановлюють фундатори, а 
після роспочину його діяльности 
Загальні Збори.

§ 38. Паїв не можна нивласнювати.

$ 39. Запасовий капітал станов
лять; а) 1* о відраховання від загаль
них надходжень за користування 
мешканнями та земельними дільни
цями. б) шорічні відраховання від 
чистого прибутку Товариства в роз
мірі не менш 5° в, в) відсотки на за
пасовий капітал.

§ 40. Капітали Товариства, основа
ний та обіговий, уживається на буді
вельні потреби Товариства и зага-

оставшиесясуммы погашаются равными 
долями к концу года, взносами чере.^ 
каждые три месяца.

§ 34. Паевые взносы могут быть 
производимы строительными материа
лами, машинами и инструментами, 
необходимыми Т-ву для производствен
ных целей, по расценке Правления, 
утверж даемой Общим Собранием Това
рищества.

Примечание. До избрания Правле
ния расценка внесенного участни
ками имущества производится учре
дителями Товарищества.

§ 35. Каждый член может иметь не 
свыше 10 паев; независимо от числа 
паев каждый член пользуется правом 
одного голоса.

§ 36. Передача паев нс допускается

§ 37. Оборотный капитал Товарище
ства образуется: а) из платежей за 
пользование квартирами и земельными 
участками, б) из доходов с имущества 
Товарищества, в) из займов (ссуд и 
субсидий от государственных и обще
ственных учреждений), г) из доброволь
ных вкладов членов Товарищества и
д) из процентов на капиталы Това
рищества и из случайных поступлений.

Примечание. Установление платы 
за пользование квартирами и земель
ными участками производится при 
образовании Т оваришества учредите
лями, а по открытии его действий 
Общим Собранием.

§ 38. Паи не могут быть отчу ждаемы.

§ 39. Запасный капитал образуется:
а) из 1° 0 от валовых поступлений за 
пользование квартирами и земельными 
участками, б) из ежегодных отчисле
ний от чистой прибыли Товарищества 
в размере не менее 5*»/и, в) из процентов 
на запасный капитал.

§ 40. Капиталы Товарищества, 
основной и оборотный, употребляются 
на строительные нужды Товарищества
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лом на біжучі витрати що-до експлу
атації та провадження цілої споави.

§ 41. Запасовий капітал призна
чається на покриття збитків, що мо
жуть виникнути в наслідок провад
ження справ Товариства і яких не 
покривають біжучі прибутки: його 
можна витрачати лише за постано
вою Загальних Зборів, відповідно до 
призначення.

§ 42. Коли запасовий капітал до
сягне розмірів половини основного, 
відраховання до запасового капіталу 
припиняються.

§ 43. Кошти Товариства, одержані 
в порядкові підпомоги, позик та 
авансів державних установ та гро
мадських організацій, можна витра
чати тільки відповідно до їхнього 
призначення та до завдань, що для 
них їх було видано.

§ 44. Приналежні Товариству капі
тали не підлягають стягненню через 
особисті борги та зобов'язання окре
мих його членів.Ж. Органи Управління Товариства.1. Загальні Збори.

§ 43. Справами Товариства відають 
Загальні Збори та Правління.

§ 46. Загальні Збори розвязують 
всі питання, що стосуються до діяль- 
ности Товариства; однак до їхньої 
обов'язкової компетенції належить:
а) визначення справ та розміру опе
рацій Товариства, б) обрання урядо
вих осіб, затвердження для них ін
струкцій та призначення їм винаго
роди. в) затвердження розплановання 
сельбищ, планів житлових будинків з 
господарчими будівлями і будування 
всіляких споруджень, встановлення 
плати за користування мешканнями й 
земельними дільницями, г) затверд
ження інструкцій про забудування та 
залюднення земельних дільниць Това
риства ($ 261. ді заміна грошової вар

Ч. 2

и вообще на текущие расходы по 
эксплоатации и ведению всего дела.

§ 41. Запасный капитал предназна
чается на пополнение могущих про
изойти по ведению дела Товарищества 
убытков, не возмещаемых текущими 
доходами, и может быть расходуем 
согласно назначения не иначе, как по 
постановлению Общего Собрания.

§ 42. По достижении запасным 
капиталом размеров половины основ
ного, отчисления в запасный капитал 
прекращаются.

§ 43. Средства Товарищества, полу
ченные в порядке ссуд, займов и 
авансов государственных учреждений 
и общественных организаций, могут 
быть расходуемы лишь сообразно их 
назначению и для целей, для каковых 
они были выданы.

§ 44. Принадлежащие Товариществу 
капиталы не подлежат взысканию по 
личным долгам и обязательствам 
отдельных его членов.Ж. Органы управления Товарищества.1. Общее Собрание.

§ 45. Делами Товарищества ведает 
Общее Собрание и Правление.

§ 46. Общее Собрание разрешает 
все вопросы, касающиеся деятельности 
Товарищества, но к непременному 
ведению его относятся: а) определе
ние предметов и размера операций 
Товарищества, б) избрание должно
стных лиц, утверждение для них 
инструкций и назначение им вознагра
ждения, в) утверждение распланировки 
поселков, планов постройки жилых 
домов со службами и возведение вся
ких сооружений, установление платы 
за пользование квартирами и земель
ными участками, г) утверждение 
инструкций о застройке и заселение 
земельных участков Товарищества 
(§ 26), д) замена денежной стоимости
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тости внесків та виплат від членів 
Товариства на инший майновий екві
валент. Є) рОЗвяЗання питань про 
віддання в оренду або в заставу 
приналежного Товариству майна, а 
також про вчинення позик і прид
бання маетностей, ж) розгляд та зат
вердження кошторису видатків та 
прибуткій Т-ва. з) розгляд та зат
вердження звітів Правління, и) вста
новлення розміру відрахований до ка
піталів Товариства *й розвязання 
питання про витрачування обігового 
та запасового капіталів, к) зміна та 
доповнення Статуту, л) розвязання 
питання про ліквідацію Товариства.

$ 47. Загальним Зборам надається 
право, в разі потреби, обирати поруч 
з Правлінням спеціяльні комісії, а та
кож особливий контрольний орган 
Раду чи Доглядний Комітет.

§ 48. Загальні Збори бувають чер
гові та надзвичайні. Чергові Загальні 
Збори скликає Правління не менш од
ного разу на рік, не пізніш 3-х міся
ців з дня закінчення операційного 
року, для розгляду та затвердження 
звіту й балансу за минулий рік, кош
торису видатку та плану майбутньої 
діяльности, а рівнож для обрання чле
нів Правління та Ревізійної Комісії. 
Ці збори обмірковують і розв'язують 
справи, що сягають по-над владу Прав
ління й ті, шо їх Правління пропону
ватиме Загальним Зборам.

§ 49. Надзвичайні Загальні Збори 
скликає Правління за своїм узгляд- 
ненням, на вимогу Ревізійної Комісії, 
абож на вимогу найменше 1 в с і х  
членів Товариства. Вимогу про скли
кання Загальних Зборів Правління 
мусить виконати не далі 2-х тижнів 
від дня. коли вс»но одержало відпо
відну заяву.

§ ЗО. Про день скликання Загаль
них Зборів, зазначаючи справи, що 
належать до обмірковання на них. 
Правління заздалегідь, за тиждень

взносов и платежей от членов това
рищества другим имущественным экви
валентом, е) разрешение вопросов об 
отдачи в аренду или о залоге имуществ, 
Товариществу принадлежащих, а также 
о заключении займов и приобретении 
имушеств. ж) рассмотрение и утвер
ждение сметы расходов и приходов 
Т-ва, з) рассмотрение и утверждение 
отчетов Правления, и) определение 
размеров отчисления в капиталы 
товарищества и разрешение вопроса 
о расходовании оборотного и запасного 
капиталов, к) изменение и дополнение 
Устава и л) разрешение вопроса о 
ликвидации Товарищества.

§ 47. Общему Собранию предоста
вляется право в случае надобности 
избирать наряду с Правлением специ
альные комиссии, а также особый 
контрольный орган -Совет или Наблю
дательный Комитет.

§ 48. Общие Собрания бывают 
очередные и чрезвычайные. Очередные 
Общие Собрания созываются Правле
нием не реже одного раза в год, не 
позднее 3-х месяцев со дня окончания 
операционного года для рассмотрения 
и утверждения отчета и баланса за 
истекший год. сметы расхода и плана 
предстоящих действий, а равно для 
избрания членов Правления и Ревизи
онной Комиссии. В этих собраниях 
обсуждаются и решаются дела, пре
вышающие власть Правления, и те. 
которые Правлением будут предло
жены Общему Собранию.

§ 49. Чрезвычайное Общее Собра
ние созывается по усмотрению Пра
вления. по требованию Ревизионной 
Комиссии, или по требованию не 
менее * і всех членов Товарищества- 
Требование о созыве Общего ('обра
ння должно быть выполнено Правле
нием не позже 2-х недель со дня 
поступления в Правление соответ
ствующего заявления.

§ 30. О дне созыва Общего Собра
ния с указанием предметов, подлежа
щих его обсуждению. Правление 
заблаговременно, за неделю, извещает

2
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перед тим, повідомляє членів Товари
ства і, незалежно від того, вивішує 
про те оголошення в помешканнях, 
що в них росташовано Товариство.

§ 51. Загальні Збори вважається 
за відбулі, коли на них бере участь 
найменше половина всіх членів Това
риства.

§ 52. Питання про зміну Статуту, 
про припинення та ліквідацію справ 
Товариства можна розвязувати тільки 
більшістю г'з поданих голосів, коли, 
крім того, на Загальні Збори прибула 
найменше половина Загального числа 
членів Товариства.

§ 53. Загальні Збори розвязують 
справи звичайною більшістю голосів 
учасників Зборів, шляхом відкритого 
голосування.г

§ 54. Кожний член Товариства має 
на Загальних Зборах один рішаючий 
голос. Права голосования не можна 
передавати.

§ 55. Загальні Збори обирають з-по
між себе голову та секретаря, з числа 
членів Товариства. До-обрання голови 
його заступає на Загальних Зборах 
голова Правління або його заступник.

Примітка. Урядові особи, а та
кож і члени Товариства, не беруть 
участи в голосованні в справах, що 
особисто їх торкаються.

§ 56. Постанови Загальних Зборів 
зазначаються в протоколах, що їх 
підписують голова, присутні члени 
Правління і найменше три члени 
Зборів і стверджує секретар.

Ч. 2

§ 57. Коли в день, в якому мають 
відбутися Загальні Збори, не з'явиться 
потрібне число членів Товариства, то 
не далі як через тиждень скликається 
другі Загальні Збори, шо є дійсні без 
огляду на число прибулих. Ці Збори 
мають вирішати тільки ті справи, що 
їх було поставлено на порядок ден
ний перших невідбулих Зборів.

членов Товарищества, и, независимо 
от этого, вывешивает об'явление в 
помещениях, занимаемых Товарище
ством.

§ 51. Общие Собрания считаются 
состоявшимися, если в них участвует 
не менее половины всех членов Това
рищества.

§ 52. Вопросы об изменении Устава, 
о прекращении и ликвидации дел 
Товарищества могут быть разрешаемы 
только большинством 2(3 поданных 
голосов, если притом на Общее 
Собрание явилось не менее половины 
общего числа членов Товарищества.

§ 53. Дела в Общих Собраниях 
разрешаются простым большинством 
голосов участников Собрания, путем 
открытого голосования.

§ 54. Каждый член Товарищества 
пользуется на Общем Собрании одним 
решающим голосом. Право голоса не 
может быть передаваемо.

§ 55. Общее Собрание избирает из 
своей среды председателя и секретаря, 
из числа членов Товарищества. До 
избрания председателя его заменяет 
в Общем Собрании председатель Пра
вления или его заместитель.

Примечание. Должностные лица.
а также и члены Товарищества, не

принимают участия в голосовании
по вопросам, лично их касающимся.

§ 56. Постановления Общих Собра
ний удостоверяются протоколами, под
писанными председателем, присут
ствующими членами Правления и не 
менее, чем тремя членами Собрания 
и скрепляются секретарем.

§ 57. Если в день, назначенный 
для созыва Общего Собрания, не 
прибудет требуемое количество членов 
Товарищества, то не позже чем через 
неделю созывается вторичное Общее 
Собрание, которое действительно при 
всяком числе явившихся. Решению 
этого Собрания подлежат только тс 
вопросы, которые были внесены на
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$ 58. Постанови Загальних Зборів, 
законно відбулих, обов'язкові для всіх 
без винятку членів Товариства так 
присутніх, як і відсутніх.

2. Правління.
$ 59. Правління безпосередньо відає 

справами Товариства; воно складаєть
ся з сьоми членів, що їх обірають 
Загальні Збори з числа членів Това
риства на термін в один рік.

§ 60. Щоб заступати членів Прав
ління в разі довгої їхньої відсутности, 
хвороби або на випадок вибуття до 
упливу терміну, Загальні Збори оби
рають на тих самих підставах, що й 
членів Правління, двох кандидатів. 
Кандидати, коли заступають члена 
Правління, мають всі права, привла
снені цій посаді, і виконують відпо
відні обов'язки, з тим що лишаються 
в складі Правління до упливу терміну, 
що на нього було обрано давнішого 
члена Правління.

$ 61. Члени Правління обирають
з-по-між себе голову, його заступ
ника. скарбника та секретаря.

§ 62. Члени Правління за завіду
вання справами Товариства мають 
право діставати за цю працю вина
городу, згідно з постановою Загаль
них Зборів.

$ 63. Засідання Правління скликає 
в міру потреби, але в кожному разі 
найменше один раз на тиждень. Щоб 
ухвали Правління були дійсні, мусить 
бути присутня на засіданні найменше 
половина членів, в тому числі голова 
або його заступник.*

" $ 64. Всі справи Правління розвя- 
зує звичайною більшістю голосів. Про 
засідання Правління провадяться про
токоли, що їх підписують, всі при
сутні члени.

повестку первого несостоявшегося Со
брания.

§ 58. Постановления Общих Собра
ний, законно состоявшихся, обяза
тельны для всех без исключения членов 
Товарищества, как присутствовавших, 
так и отсутствовавших.

2. Правление.

§ 59. Правлению принадлежит бли
жайшее ведение дел Товарищества; 
оно состоит из семи членов, избира
емых Общим Собранием из числа чле
нов Товарищества сроком на один год.

§ 60. Для замещения членов Пра
вления, на время продолжительной от
лучки, болезни или на случай выбытия 
до срока, Общим Собранием избира
ются на тех же основаниях, как и 
члены Правления, два кандидата. Кан
дидаты во время занятия должности 
члена Правления пользуются всеми 
правами, присвоенными этой должно
сти, и несут соответствующие обязан
ности, причем остаются в составе Прав
ления до окончания срока, на который 
избран был бывший член Правления.

§ 61. Члены Правления избирают 
из своей среды председателя, его за
местителя, казначея и секретаря.

§ 62. Члены Правления за труды 
свои по заведыванию делами Товари
щества могут получать вознагражде
ние по определению Общего Собра
ния.

§ 63. Заседания Правления созыва
ются председателем по мере надоб
ности, но во всяком случае не менее 
одного раза в неделю. Для действи
тельности решений Правления необхо
димо присутствие в заседании не ме- 

-нее половины членов, в том числе 
председателя или его заместителя.

§ 64. Все вопросы в Правлении раз
решаются простым большинством голо
сов. Заседанием Правления ведутся 
протоколы, которые подписываются 
всеми присутствующими членами.
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§ 65. Правлінню надається право 
клопотатися про справи Товариства 
в усіх державних та громадьских 
установах без особливої на те дові
реносте а рівно-ж уповноважувати 
на те своїх членів або сторонніх 
осіб.

§ 66. Все листування провадиться 
від імени Правління за підписом од
ного з членів Правління. Всілякі акти 
та договори, зроблені від імени То
вариства, рівно-ж грошові документи 
підписують найменше два члени Прав
ління. що з них один є головою або 
його заступником.

Ч. 2

§ 67. Правління має за обов'язок:
а) провадити зносини з державними 
та громадськими установами й при- 
ватніми особами в справах Товари
ства, б) доглядати завчасним надход
женням до каси Товариста всіх на
лежних з членів Товариства виплат,
в) укладати всілякі договори, акти та 
угоди, видавати векселі та зобов'я
зання. г) завідувати майном Товари
ства в межах постанов Загальних 
Зборів, д) складати план забудівлі 
окремих земельних дільниць, а рівно-ж 
план споруджуваних на тих діль
ницях будівель та збудувань, е) від
води і и мешкання, нарізки земельних 
дільниць згідно з правилами, затвер
дженими Загальними Зборами, ж) при
ймати, видавати та переховувати гро
шові суми Й документи, з) складати 
річний звіт, баланс, кошторис та план 
діяльности на наступний рік і вста
новляти діловодство, рахівництво та 
звітність і завідувати всім майном 
Товариства, и) виробляти в межах 
чинних законів та обов'язкових по
станов місцевого Виконкому проекти 
обов'язкових правил що-до будівель
ної. пожежної, деревосадивельної та 
сані гарно-гігієнічної частини в сель- 
биіцах Т-на для подання на затвер
дження Загальним Зборам, а рів
но видавати такі правила в ме
жах уповноважень, наданих За
гальними Зборами, к) влаштовувати, 
завідувати та заряджувати ріжни- 
ми - установами та підприємства-

§ 65. Правлению предоставляется 
право ходатайствовать по делам Това
рищества во всех государственных и 
общественных учреждениях без особой 
на то доверенности, а равно уполно- 
мачивать на это своих членов или 
посторонних лиц.

§ 66. Вся педэеписка производится 
от имени Правления за подписью 
одного из членов Правления. Всякого 
рода акты и договоры, совершаемые 
от имени Товарищества, а равно де
нежные документы подписываются не 
менее, чемчшумя членами Правления, 
из коих одна подпись должна быть 
председателя или его заместителя.

§ 67. На обязанности Правления 
лежит: а) сношение с государствен
ными и общественными учреждениями 
и частными лицами по делам Това
рищества, б) наблюдение за своевре
менным поступлением в кассу Това
рищества всех причитающихся от чле
нов Товарищества платежей, в) вклю
чение всяких договоров, актов и 
сделок,выдача векселей и обязательств
г) заведывание имуществом Товари
щества в пределах постановлений 
Общих Собраний, д) составление пла
на застроек отдельных земельных 
участков, а равно плана возводимых 
на этих участках построек и соору
жений таковых, е) отвод квартир и 
земельных участков по правилам, 
утвержденным Общим Собранием,
ж) прием, выдача и хранение денеж
ных сумм и документов, з) составле
ние годового отчета, баланса, сметы 
и плана действий на предстоящий год 
и установление делопроизводства, сче
товодства и отчетности и заведывание 
всем имуществом Товарищества, и) вы
работка в пределах действующих 
законов и обязательных постановлений 
местного Исполкома проектов обяза
тельных правил по строительной, 
пожарной, древонасадительной и сани
тарно-гигиенической части в поселках 
Т-ва для представления их на утвер
ждение Общих Собраний, а равно 
издание таких правил в пределах 
полномочий, данных Общим Собра
нием, к) устройство, заведывание и 43
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ми, що відповідають завданням То
вариства на підставах, ухвалених За
гальними Зборами, л) наймати та 
звільняти потрібних для праці в То
варистві осіб, ухвалюючи їм вина
городи в межах затверджених кошто
рисів або уповноважень, наданих 
Загальними Зборами, м) захищати 
інтереси Товариства в судових і адмі- 
ністраційних установах та перед уря
довими особами, н) виконувати поста
нови Загальних Зборів і о) взагалі 
завідувати й керувати всіма справами 
Товариства в межах, установлених 
так у цьому Статуті, як і в інструкції, 
затвердженій Загальними Зборами для 
діяльности Правління.

Ч. 2

§ 68. Члени Правління виконують 
свої обов'язки на підставі постанов у 
цьому Статуті і загальних законів, і, 
в разі порушення цього Статуту та 
постанов Загальних Зборів, а також 
в разі заподіяння протизаконних вчин
ків, відповідають за всі збитки, за
подіяні Товариству.

Примітка. За постановою За
гальних Зборів можна усувати чле
нів Правління і до упливу терміну 
їхніх уповноважень.3. Ревізійна Комісія.
§ 69. Для ревізії справ Товариства 

Загальні Збори обірають Ревізійну 
Комісію в складі трьох членів та двох 
кандидатів, на термін в один рік.

§ 70. На Ревізійну Комісію покла
дається: а) перевірка готівки майна 
Товариства, книг, звітів, документів 
і подання Загальним Зборам виснов
ків так про річний звіт, як і про 
діяльність Товариства на протязі 
взітного року, б) розгляд скарг, на
правлення і подання їх на Загальні 
Збори.

§ 71. Про свої чинности Ревізійна 
Комісія складає протокола, якого під
писують її члени, для доповіді на 
Загальних Зборах.

управление разного рода учреждени
ями и предприятиями, отвечающими 
целям Товарищества, на основаниях, 
одобренных Общим Собранием, л) мена 
и увольнение необходимых для службы 
в Товариществе лиц с определением 
вознаграждения в пределах утвер
жденных смет, или данных Общим 
Собранием полномочий, м) защита 
интересов Товарищества в судебных 
и административных учреждениях и 
у должностных лиц, н) приведение в 
исполнение постановлений Общих Со
браний и о) вообще заведывание и 
распоряжение всеми делами Товари
щества в пределах, установленных 
как настоящим Уставом, гак и ин
струкцией, утвержденной Общим Со
бранием для действий Правления.

§ 68. Члены Правления исполняют 
свои обязанности на основании по
становлений сего Устава и общих 
законов и в случае нарушения сего 
Устава и постановлений Общих Со
браний, а также в случаях соверше
ния противозаконных действий, под
лежат ответственности за все убытки, 
причиненные Товариществу.

Примечание. По постановлению 
Общего Собрания члены Правления 
могут быть сменяемы и до оконча
ния срока их полномочий.3. Ревизионная Комиссия.
$ 69. Для ревизии дел Товарищества 

Общим Собранием избирается Ревизи
онная Комиссия в составе трех членов 
и двух кандидатов, сроком на один год.

§ 70. На Ревизионную Комиссию 
возлагается: а) проверка наличия иму
щества Товарищества, книг, отчетов, 
документов и представление Общему 
Собранию заключения, как о годо
вом отчете, так ижо действиях То
варищества в течение отчетного года,
б) рассмотрение жалоб, направление 
и внесение их в Общее Собрание.

§ 71. О проверочных действиях 
своих Ревизионная Комиссия соста
вляет протокол, подписываемый ее чле
нами для доклада Общему Собранию.
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§ 72. Ревізійна Комісія збірається 
за власною ініціативою, на вимогу 
Правління або одної п'ятої частини 
всіх членів Товариства.

§ 73. На діяльність Ревізійної Ко
місії поширюються правила, встанов
лені §§ 62 та 64.

§ 74. На скарги на Правління, а 
також в звязку з обставинами, вияв
леними під час перевірки майна та 
справ Товариства, Ревізійна Комісія 
дає вказівки Правлінню на припущені 
ним хибні й непогоджені з інтере
сами Товариства чинности; в разі 
виявлення важливих зловживань чи 
неладу, Комісії надається право ви
магати скликання Загальних Зборів 
членів Товариства.

Ч. 2

§ 75. Скарги на Ревізійну Комісію 
подається Загальним Зборам, але 
тільки через саму Ревізійну Комісію, 
що обов'язана подати їх на Загальні 
Збори зі своїми поясненнями.

3. Порядок звітности.
§ 76. Правління обов‘язано прова

дити книги, що до них записується:
а) прибутки, витрати та лишок гро
шей і иншого майна Товариства по 
всіх його операціях, б) стан рахунків 
Товариства з кожною окремою осо
бою, в) постанови Загальних Зборів 
та засідань Правління, г) іменний 
реєстр членів Товариства; проваджен
ня инших книг покладається на уз- 
гляднення Товариства.

§ 77. Звітний рік товариства раху
ється від 1-го жовтня ПО 30-те ве
ресня. Коли Товариство розпочне свою 
діяльність на протязі року, то пер
ший звітний рік рахується від дня 
відкриття Товариства до кінця біжу- 
чого звітного року.

§ 78. Після закінчення операційного 
року, Правління Товариства складає 
не далі 1-го грудня наступного опе
раційного року за підписом всіх

§ 72. Ревизионная Комиссия соби
рается по собственной инициативе, по 
требованию Правления или одной пятой 
части всех членов Товарищества.

§ 73. На деятельность Ревизионной 
Комиссии распространяются правила, 
установленные §§ 62 и 64.

§ 74. По жалобам на Правление, а 
также по обстоятельствам, обнару
женным при проверке имущества и 
дел Товарищества, Ревизионная Ко
миссия делает указания Правлению 
на допущенные им неправильные и 
несогласованные с интересами Това
рищества действия; в случае обнару
жения существенных беспорядков или 
злоупотреблений, Комиссии предоста
вляется право требовать созыва Об
щего Собрания членов Товарищества.

§ 75. Жалобы на Ревизионную Ко
миссию приносятся Общему Собра
нию и не иначе как через Ревизион
ную Комиссию, которая обязана пре
доставить их Общему Собранию со 
своими об'яснениями.3. Порядок отчетности.

§ 76. Правление обязано вести 
книги, в которые заносятся: а) при
ход, расход и остаток денег и дру
гого имущества Товарищества по всем 
его оборотам, б) состояние счетов 
Товарищества с каждым отдельным 
лицом, в) постановления Общих Со
браний и заседаний Правления, г) имен
ной список членов Товарищества; 
ведение других книг предоставляется 
усмотрению Товарищества.

§ 77. Отчетный год Товарищества 
считается с 1-го октября по 30-ое 
сентября. Если Товарищество откроет 
свои действия в течение года, то 
первый отчетный год считается со 
дня открытия Товарищества до конца 
текущего отчетного года.

§ 78. По окончании операционного 
года, Правление Товарищества соста
вляет не позже 1-го декабря следую
щего операционного года, за подписью

 ̂2
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членів Правління докладний звіт про 
операції Товариства й з усима доку
ментами та книгами передає його на 
розгляд Ревізійної Комісії.

Примітка. Звіт та баланс з уз- 
глядненням Ревізійної Комісії за 
тиждень перед Загальними Зборами 
подаються в помешканні Правління 
для огляду членами Товариства.

§ 79. Річний звіт повинен мати в 
собі всі потрібні дані про діяльність 
Товариства, баланс, рахунок прибут
ків та збитків і зміни в складі 
членів.

§ 80. Після затвердження річного 
звіту, чистий прибуток за вирахован- 
ням з нього що найменше 5°о доза- 
пасового капіталу, обертають Загальні 
Збори на утворення спеціяльних ка
піталів, на збільшення обігового капі
талу, а також на культурно-освітні 
та загально-кооперативні завдання, 
але його не можна розподіляти по-між 
членами Товариства. Збиток, що по
встав з операцій Товариства, покри
вається з запасового та основного 
капіталу Товариства.

И. Порядок припинення діяльно- сти Товариства.
§ 81. Товариство належить лікві

дувати: а) за постановою Загальних 
Зборів з умовою кваліфікованої біль- ШОСТИ 2.1 голосів, б) коли число чле
нів Товариства буде менш за 500 
людей, в) в разі неспроможности То
вариства і г) тому разі, коли діяль
ність Товариства буде скерована на 
шкоду інтересам держави, за поста
новою відповідних органів влади.

§ 82. Справи Товариства ліквідує 
Правління або Ліквідаційна Комісія в 
складі найменше 3-х осіб, обираних 
Загальними Зборами у випадках, пе
редбачених в п. п. В та Г § 80. Лік
відаційну Комісію призначають відпо
відні органи влади, що постановили 
ліквідувати Товариство.

всех членов Правления, подробный 
отчет по операциям Товарищества и 
со всеми документами и книгами пе
редает его на рассмотрение Реви
зионной Комиссии.

Примечание. Отчет и баланс с 
заключением Ревизионной Комиссии 
за неделю до Общего Собрания от
крываются в помещении Правления 
для рассмотрения членами Т-ва.

§ 79. Годичный отчет должен за
ключать в себе все нужные данные 
о деятельности Товарищества, баланс, 
счет прибылей и убытков и изменения 
в составе членов.

§ 80. По утверждении годового от
чета чистая прибыль, за отчислением 
из нее не менее 5°0 в запасный 
капитал,обращается ОбщимСобранием 
на образование специальных капита
лов, на усиление оборотного капи
тала, а также на культурно-просве
тительные и обще-кооперативные 
задачи, но не может быть распреде
лена между членами Товарищества. 
Оказавшийся по оборотам Товари
щества убыток покрывается из за
пасного и основного капиталов Това
рищества.И. Порядок прекращения деятельности Товарищества.

§ 81. Товарищество подлежит ли
квидации: а) по постановлению Общего 
Собрания, при условии квалифициро
ванного большинстваг з голосов,б) если 
число членов Товарищества окажется 
менее 500 человек, в) в случае несо
стоятельности Товарищества и г) в том 
случае, если деятельность Товарище
ства будет направлена в ущерб инте
ресам государства, по постановлению 
подлежащих органов власти.

§ 82. Ликвидация дел Товарищества 
производится Правлением или Ликви
дационной Комиссией в составе не 
менее 3-х лиц, избираемых Общим 
Собранием в случаях, предусмотренных 
в п. п. В и Г § 80. Ликвидационная 
Комиссия назначается подлежащими 
органами власти, постановившими о 
ликвидации Товарищества.
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§ 83. Питання про ліквідацію роз- 
вязується на двох Загальних Зборах, 
що відбуваються одні після одних, з 
перебігом часу між ними не менш 
двох тижнів. За постановою перших 
Загальних Зборів діяльність Товари
ства припиняється, а за постановою 
других, коли причини закриття Това
риства не буде усунено —Товариство 
ліквідується.

§ 84. В разі ліквідації Товариства, 
після покриття всіх боргів, повер
нення паїв, решта сум, капіталів і 
майна надходить у власність Проф
спілки робітників та службовців Пів
денної залізниці.

§ 85. Закінчивши ліквідацію, лікві
датори складають звіт про свою ді
яльність, що його подають з виснов
ком Ревізійної Комісії до Загальних 
Зборів на затвердження. Про початок 
ліквідації га про її закінчення після 
затвердження звіту переводиться 
встановлене оголошення та повідом
ляється належні установи, що ві
дають реєстрацією Товариства й їм 
передається книги, печатку та доку
менти Товариства.

Ч. 2

§ 83. Вопрос о ликвидации решается 
в двух последовательных Общих Со
браниях, с промежутком времени 
между ними не менее двух недель. 
По постановлению первого Общего 
Собрания действия Товарищества 
приостанавливаются, а по постано
влению второго, если поводы к за
крытию Товарищества не будут 
устранены, прекращаются.

§ 84. В случае ликвидации Товари
щества, после погашения всех долгов, 
возвращения паев остатки сумм 
капиталов и. имущества поступают в 
собственность Профсоюза рабочих и 
служащих Южных жел. дор.

§ 85. По окончании ликвидации, 
ликвидаторы составляют отчет о своих 
действиях, который представляется с 
заключением Ревизионной Комиссии 
Общему Собранию для утверждения. 
О приступе к ликвидации и об окон
чании ее по утверждении отчета 
производится установленная публи
кация и оповещаются подлежащие 
учреждения, ведающие регистрацией 
Товарищества, и им передаются книги, 
печать и документы Товарищества.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

4-е ВИДЕНИЯ (офіційне)

ЗБ ІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітниче-Ссл я нськ. Уряду України

з з и. ,924 р-

|345 (47. 71) 003]
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

4-е ИЗДАНИЕ (официальное).

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ

Раб.-Крест Правительства Удойней

1924 г.

22 парта 1924 г. | № 3 Отдел ВТОРОЙ22березня 1924 р. Ч. З Відділ ДРУГИЙ

З М І С Т

Постанова УЕН 

(7 січня 1924 р.).

Ь. Про доповнення Нормального Статуту Комунальних Ломбардів.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановление УЭС 

( 7 января 1924 г.)

6. О дополнении Нормального Устава Коммунальных Ломбардов.
7. У с т а в  Всеукраинской Ассоциации Инженеров «ВУКАИ*.7. С т а т у т  Всеукраїнскої Асоціяції Інже- нірів—„ВУКАГ.

Постанова Української Економічної Наради.
6. Про доповнення Нормального 
Статуту Комунальних Ломбардів.

Змінюючи та доповнюючи Нормаль
ний Статут Комунальних Ломбардів, 
що його затвердила Українська Еко
номічна Рада 29 травня 1923 року 
(36. Уз. Відділ 11, ч. 6/8, арт. 45), 
Українська Економічна Нарада по
становляє:

1. Додати до нормального Статуту 
Комунальних Ломбардів у розділі 
.Призначення ломбарду й його ка
пітал* артикул 2і такого змісту:

«Арт. 2і. Комунальним Ломбардам, 
крім операцій, передбачених арт.

Постановление Украинского Экономического Совещания.
6. О дополнении Нормального Ус

тава Коммунальных Ломбардов.

Во изменение и дополнение Нор
мального Устава Коммунальных Лом
бардов, утвержденного Украинским 
Экономическим Советом 29-го мая 
1923 г. (С. У., Отдел И,№6/8, ст. 45), 
Украинское Экономическое Совеща
ние постановляет:

1. Дополнить Нормальный Устав 
Коммунальных Ломбардов по разделу 
.Назначение ломбарда и его капитал- 
статьей 21 следующего содержания:

«Ст. 2*. Коммунальным Ломбардам, 
помимо операций, предусмотренных49
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2-им Нормального Статуту Кому
нальних Ломбардів, надається право;

1) приймати на схов рухоме майно 
за виїмком цінних паперів і валюти, 
без видачі під зазначене майно по
зичок;

2) провадити комісійний продаж 
так з доручення заставців ломбарду 
належних їм застав до скінчення 
речинця позички, як і майна, що 
його прийняв ломбард на схов чи на 
продаж з доручення особ, які його 
дали*.

2. Додати до Нормального Статуту 
Комунальних Ломбардів у розділі „По
рядок видачі позичок* арт. арт. 21*— 
2120 такого змісту:

«Арт. 21і. Кожну річ, що її дається 
в ломбард на схов без видачі позички 
чи на продаж, оцінюється у згоді з 
подавцем. У разі згоди з певною оці- 
новкою, що її визначить ломбард, 
робиться докладний реєстр даному 
майну, зазнаючи рік, місяць і число 
і розмір оціновки. Цього реестра від
писує подавець на знак посвідчення 
своєї згоди на оціновку, а потім впи
сується його відповідно у книгу 
майна, прийнятого на схов без видачі 
позичок чи в книгу майна, прийня
того на продаж.

Арт. 21а. Після прийняття речі 
на схов чи на продаж подавцеві її 
видається за тим самим нумером, під 
яким записано річ у книзі ломбарду, 
іменну поквитку, зазначивши на ній:
а) опис речі; б) час прийняття її на 
схов без видачі позички чи на про
даж; в) речинець, на який її прийнято;
г) оціновку її; д) в окремих випадках— 
і инші умови прийняття майна на схов 
без видачі позички чи на продаж.

На другому боці поквитки для 
прийняття майна на схов без видачі 
позички чи на продаж належить 
вмістити короткий витяг із правил 
ломбарду про прийняття і повернення 
майна.

Коли б не можна було вмістити на 
поквитці опис майну, то разом з нею 
належить видат завірену ломбардом

ст. 2-Й Нормального Устава Комму
нальных Ломбардов, предоставляется 
право:

1) приема на хранение движимого 
имущества, за исключением ценных 
бумаг и валюты, без выдачи под озна
ченное имущество ссуд;

2) производства комиссионной про
дажи как по поручению заемщиков 
ломбарда принадлежащих им закла
дов до наступления срока ссуд, так 
и имущества, принятого ломбардом 
на хранение или для продажи, по 
поручению отдавших его лиц».

2. Дополнить Нормальный Устав 
Коммунальных Ломбардов по разделу 
„Порядок выдачи ссуд* ст. ст. 211— 
2120 следующего содержания:

«Ст. 21*. Каждая вещь, пред‘являе- 
мая ломбарду на хранение без выдачи 
ссуды или для продажи, оценивается 
по соглашению с пред'явителем. В слу
чае согласия на определенную лом
бардом оценку делается подробная 
опись пред‘явленного имущества, с 
указанием года, .месяца и числа и 
размера оценки. Опись эта подписы
вается пред‘явителем в удостоверение 
согласия его на оценку, а затем вно
сится соответственно в книгу иму- 
ществ, принятых на хранение без 
выдачи ссуд, или в книгу имуществ, 
принятых для продажи.

Ст. 21*. По принятии вещи на хра
нение или для продажи пред'явителю 
ее выдается за тем же номером, под 
каким вещь записана в книгу лом
барда, именная квитанция с обозна
чением в ней: а) описание вещи;
б) времени принятия ее на хранение 
без выдачи ссуды или для про
дажи; в) срока, на который она при
нята; г) оценки ее; д) в отдельных 
случаях—и прочих условий, на кото
рых имущество принято на хранение 
без выдачи ссуды или для продажи.•

На обороте квитанции в приеме 
имущества на хранение без выдачи 
ссуды или для продажи должна быть 
помещена краткая выпись из правил 
ломбарда о приеме и возврате лом
бардом имуществ.

Если бы оказалось невозможным 
поместить в квитанции опись имуще
ства, то вместе с ней должна быть
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копію опису, а на поквитці зазначити, 
що її видано в прийнятті зазначе
ного в опису майна.

Арт. 21*. Поквитки для прийняття 
майна на схов без видачі позички й 
на продаж підписують завідувач лом
барду й бухгалтер і їх оплачується 
встановленим гербовим збором на 
рахунок подавця.

Арт. 21*. Ломбард приймає майно 
на схов без видачі позички чи на 
продаж на речинці від одного до 
шістьох місяців, з тим, що ці речниці 
вираховується цілими місяцями. По 
скінченні речинця, призначеного спо
чатку, цього речинця можна продов
жити, за згодою подавця з ломбар
дом з умовою виплати належної за 
схов і страхування суми.

Арт. 216. Розмір плати за схов і 
страхування майна, прийнятого на 
схов без видачі позички й винагороди, 
за виконання доручень що-до про
дажу рухомого майна, встановлює 
Міськрада на подання завідувача лом
барду. При прийнятті завеликих річей 
або річей, що їх треба спеціяльно 
доглядати, плату за схов установлю
ється за взаємною згодою Управління 
ломбарду с подавцем річей, коли 
Міськрада для цього не встановить 
■ спеціяльно! такси.

Арт. 21е. Установлену плату за 
схов І страхування майна, прийнятого 
на схов без видачі позички, справ- 
вляється наперед за весь час, поки 
майно буде на схові.

Плату за продаж річей, прийнятих 
для цієї мети, вираховується з утор
гованої суми.

В разі, коли майно береться зі 
схову перед умовленим речинцем, 
плату за схов і страхування вирахо
вується за той час, коли воно справді 
находилося на схові півмісячно, ра
хуючи час від 1 до 15 день за пів
місяця і від 15 до 31 дня за цілий 
місяць.

Арт. 21;. Оддаване на схов без ви
дачі позички майно можна впаковувати

N. З

выдана заверенная ломбардом копия 
описи, а в квитанции обозначается, 
что таковая выдана в приеме иму
щества, указанного в описи.

Ст. 21*. Квитанции в приеме иму
щества на хранение без выдачи ссуды 
и для продажи подписываются заве
дующим ломбардом и бухгалтером и 
оплачиваются установленным гербо
вым сбором за счет пред‘явителя.

Ст. 214. Ломбардом принимается 
имущество на хранение без выдачи 
ссуды или для продажи на сроки от 
одного и до шести месяцев, причем 
эти сроки исчисляются полными меся
цами. По окончании срока первона
чально назначенного, срок этот может 
быть продолжен, по соглашению вно- 
сителя с ломбардом, при условии 
уплаты следуемой за хранение и 
страхование платы.

Ст. 216. Размер платы за хранение 
и страхование имущества, принятого 
на хранение без выдачи ссуды и воз
награждения за исполнение поручений 
по продаже движимого имущества, 
устанавливается Горсоветом по пред
ставлению заведующего ломбардом. 
При приеме громоздких вещей или 
вещей, требующих особого ухода, 
плата за хранение устанавливается 
по взаимному соглашению Управления 
ломбарда с вносителем их, если Гор
советом не будет установлено на 
этот предмет особой таксы.

Ст. 21е. Установленная плата за 
хранение и страхование имущества, 
принятого на хранение без выдачи 
ссуды, взимается вперед за все время, 
на которе имущество поступило на 
хранение.

Плата за производство продажи 
вещей, принятых с этой целью, удер
живается из суммы, вырученной от 
продажи.

В случае снятия имущества с хра
нения до условного срока, плата за 
хранение и страхование исчисляется 
за время действительного нахождения 
имущества на хранении по полуме
сяцам, считая время от 1 до 15 дней 
за полмесяца и свыше 15 до 31 дня 
—за целый месяц.

Ст. 217. Отдаваемое на хранение 
без выдачи ссуды имущество может

X? З
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в скрині, чомодані, пакеті то-що 
за печаткою власника його, з тим, 
що зазначену печатку належить при- 
ложити також і до опису майна; 
у цьому разі ломбард відповідає за 
цілість печатки, але не відповідає, 
коли попсує речі міль чи инші шкід
ники.

Арт. 21 “. На бажання власника, 
речі, що находяться на схові, можна 
показувати йому для огляду в служ
бовий час, коли він подасть доку
мента на речі. За це справляється 
на користь ломбарду спеціяльну плату 
за таксою, що її затвердила Міськ
рада.

Цю плату справляється також і в 
разі огляду речі при поновленні ре- 
чинця схову майна.

Арт. 219. Майно, приняте на схов, 
може видати ломбард самому власни
кові, його вповноваженим чи право
наступникам, коли ломбард одержить 
поквитку в прийнятті майна під рос- 
писку на зазначеній поквитці.

В разі, коли буде заявлено про 
згубу квитків для прийняття майна 
на схов чи на продаж, ломбард видає 
замісць їх їхні дублікати, а загублені 
поквитки вважаються з цього часу за 
недійсні.

Поквитки для прийняття майна на 
схов без видачі позички чи на про
даж можна відступити переказом її 
в кригах ломбарду видаючи нового 
квитка на ім‘я иншої особи.

Арт. 21 *°. Прийняте на схов без 
видачі позички майно, коли його не 
взято протягом 3-ох місяців з дня 
скінчення обумовленого при прийнятті 
речинця, належить продати з авкціон- 
ного торгу. Про час зазначеного 
торгу оголошується в місцевому офі
ційному часописові.

Примітка. При продажу упако
ваного майна, прийнятого на схов 
за печаткою власника, авкціоніст з 
участю трьох особ, що є на авкці- 
оні, й при них укладає акта і, зри
ваючи печатку, докладно переписує 
майно, призначене на продаж.

быть упаковано в сундуки, чемоданы, 
пакеты и т. п. за печатью владельца 
оного, причем означенная печать 
должна быть приложена также и к 
описи имущества; в этом случае лом
бард несет ответственность за це
лость печати, но за порчу вещей 
молью или другими вредителями не 
отвечает.

Ст. 21і*. Состоящие на хранении 
вещи, по желанию владельца, могут 
быть пред'явлень! ему для осмотра 
в присутственное время по предста
влении документа на вещи, со взи
манием при этом в пользу ломбарда 
особой платы по таксе, утвержденной 
Горсоветом.

Плата эта взимается также в слу
чае осмотра вещи при возобновлении 
срока хранения имущества.

Ст. 21*. Имущество, принятое на 
хранение, может быть выдано лом
бардом самому владельцу, его уполно
моченным или правопреемникам по 
получении ломбардом квитанции в 
приеме его под расписку на означен
ной квитанции.

В случае поступления заявления об 
утрате квитанций в приеме имущества 
на хранение или для продажи, лом
бард выдает взамен таковых дубли
каты их, утраченные же квитанции 
считаются с этого времени недей
ствительными.

Квитанция в приеме имущества на 
хранение без выдачи ссуды или для 
продажи может быть переуступаема 
посредством перевода ее по книгам 
ломбарда, с выдачей новой квитанции 
на имя другого лица.

Ст. 21|0. Принятое на хранение без 
выдачи ссуды имущество, не взятое 
в течение 3 месяцев со дня окончания 
обусловленного при приемке срока, 
подлежит обращению в продажу с 
аукционного торга. О времени про
изводства означенного торга публи
куется в местном официальном органе.

Примечаиие. При продаже иму
щества, принятого на хранение в 
упакованном виде, за печатью вла
дельца, составляется аукционистом 
акт при участии трех лиц, нахо
дящихся на аукционе, в присут
ствии которых срывается печать и
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Арт. 6. № 3. Ст. 6.Ч. З
Арт. 21і1. Майно, що про призна

чення його на продаж уже оголошу
валося, можна взяти зі схову або 
речинець схову його поновити, чи 
зняти з торгів, коли його дано в 
ломбард на продаж тільки в тому 
разі, коли до початку торгу на нього, 
окрім належних ломбардові ви
платів, буде повернено також і дій
сні витрати що до призначення на 
продаж.

Арт. 21,а. Продаж із авкціону про
вадить спеціяльний авкціоніст, що 
його призначив Губміськвідкомгосп.

Арт. 21 >8. При купівлі річей на 
авкціоні покупець мусить, негайно 
виплатити повністю всю належну 
ломбардові суму або внести завдаток 
у розмірі не менш як 20% прода- 
вальної вартости. Коли покупець про
тягом 2-ох днів після авкціону, не 
рахуючи дня продажу, не внесе на
лежної з нього суми, то вік утрачує 
завдаток. У цьому разі завдаток 
зараховується на уплату боргу лом
бардові, а речі продаються в друге.

При продажу майна, прийнятого для 
цієї мети, коли на ньому нема боргу 
ломбардові, завдаток зараховується 
на користь ломбардові для покриття 
анкціонних витрат.

Арт. 21м. Із суми від авкціонного 
продажу простроченного майна, прий
нятого на схов чи призначеного на 
продаж на підставі заяви, вира
ховується:

а) плату за оголошення,
б) плату, належну авкціоністові,

в) плату за схов і страхування з 
часу прострочки до дня продажу,

г) комісову плату при продажу,
д) пеню за прострочку,
е) і инші дійсні витрати, що їх 

зробив ломбард на авкціонному про
дажі.

Решту грошей може виправити 
власник майна без нараховання на 
них відсотків протягом трьох років, 
а коли їх не буде виправлено протягом 
цього речинця, то з них користується

делается подробная опись имуще
ства, назначенного в продажу.
Ст. 21 ч. Имущество, о назначении 

которого в продажу уже опублико
вано, может быть взято из хранения, 
или срок хранения его возобновлен, 
или снято с торга, если оно посту
пило в ломбард, для продажи лишь 
тогда, когда до начала торга на него, 
кроме следуемых ломбарду платежей, 
будут возмещены также и действи
тельные расходы по назначению в 
продажу.

Ст. 21,г. Продажа с аукциона про
изводится через особого аукциониста, 
назначенного Губгороткомхозом.

Ст. 2113. При покупке вещей на 
аукционе покупатель должен немед
ленно же уплатить полностью всю 
сумму, следуемую ломбарду, или 
внести задаток в размере не менее 
20% продажной стоимости. Если 
покупатель в течение 2-х дней после 
аукциона, не считая дня продажи, не 
внесет причитающейся с него суммы, 
то он лишается задатка. Задаток в 
этом случае поступает в уплату 
долга ломбарду, а вещь вторично 
обращается в продажу.

При продаже имущества, приня
того с этой целью, на котором Долга 
ломбарду не имеется, задаток посту
пает в пользу ломбарда на покрытие 
аукционных расходов.

Ст. 21|4. Из суммы, вырученной от 
аукционной продажи просроченного 
имущества, принятого на хранение 
или назначенного в продажу по за
явлению, удерживается:

а) плата за публикацию,
б) плата, причитающаяся аукцио

нисту,
в) плата за хранение и страхование 

со времени просрочки по день про
дажи,

г) плата за комиссию при продаже,
д) пени за просрочку,
е) и другие действительно поне

сенные ломбардом по аукционной 
продаже расходы.

Остальные деньги могут быть истре
бованы владельцем имущества без 
начисления на них процентов в те
чение трех лет; если они не будут 
истребованы в этот срок, то поступают
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ломбард, зараховуючи їх до своїх обігових коштів.За уторг при продажу з авкці- онного торгу повної оціновочної суми ломбард не відповідає.Арт. 2115. Коли перший торг не відбувся, то протягом шістьох тижнів із дня цього торгу призначається другий. А на майно, призначене на продаж за бажанням власника, другий торг призначається в разі спеціяльної про це заяви. Коли на другому торзі майна не буде продано, то воно переходить на власність ломбарду, за винятком випадків призначення на продаж майна на бажання власника. З цього часу всі стосунки між ломбардом і колишнім власником такого майна кінчаються.Майно, що перейшло ломбардові, належить продати протягом 3-ох місяців або з авкціону, або з вільної ціни, в противному разі його вартість належить списати до втрати.
Примітка. Продаж з авкціону починається на першому торзі з суми оціновки, а на другому—з суми належних ломбардові виплатів. При продажу майна з бажання власника торг починається з суми, яку зазначив власник на спеціяль- ній заяві.Арт. 21і6. Відповідальність за згублене й пошкоджене майно обмежується оціновочною сумою, зазначеною на поквитці для прийняття майна на схов без видачі позички чи на продаж. У разі часткової згуби чи пошкодження речі відшкоджуються всі втрати, що їх розмір визначається за взаємною згодою між власником і ломбардом. А коли не буде досягнено згоди—видається оціновочну суму, вираховуючи належну ломбардові виплату, а річ стає власністю ломбарду.Арт. 21і7. Ломбардові надається право приймати доручення що-до продажу застав до цілковитого покриття взятих під них позичок, а також майна, прийнятого на схов без

Ч. З

в пользу ломбарда и причисляются к его оборотным средствам.За выручку при продаже с аукционного торга полной оценочной суммы ломбард не отвечает.Ст. 2115. Если первый торг не состоялся, то в течение шести недель со дня этого торга назначается второй. На имущество же, назначенное в продажу по желанию владельца, второй торг назначается в случае особого о сем заявления. Если на втором торге имущество не будет продано, то оно поступает в собственность ломбарда, за исключением случаев назначения в продажу имущества по желанию владельца. С этого времени все отношения ломбарда к бывшему владельцу такового имущества прекращаются.Имущество, перешедшее к ломбарду, должно быть в течение 3-х месяцев продано, или с аукциона, или по вольной цене, в противном же случае стоимость его должна быть списана в убыток.
Примечание. Продажа с аукциона начинается при первом торге с суммы оценки, а при втором—с суммы причитающихся ломбарду платежей. При продаже имущества по желанию владельца торг производится с суммы, указанной владельцем в особом заявлении.Ст. 21|в. Ответственность за утраченное и поврежденное имущество ограничивается оценочной суммой, означенной на квитанции в приеме имущества на хранение без выдачи ссуды или для продажи. В случае частичной утраты или повреждения вещи, возмещаются убытки, размер которых определяется по взаимному между владельцем ее и ломбардом соглашению; при недостижении же соглашения выдается оценочная сумма, за вычетом причитающихся ломбарду платежей, а вещь переходит в собственность ломбарда.Ст. 21|7. Ломбарду предоставляется принимать поручения по продаже закладов до полного погашения взятых под них ссуд, а также имущества, принятого на хранение без выдачи
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Арт. 6 № З Ст. 6ч. з
видачі позичок чи на продаж так із авкціонного торгу, як і вільної ціни.Арт. 21 ,8. Особа, бажаючи доручити продаж з авкціону абе з вільної ціни застави до речинця повернення позички чи майна, прийнятого на схов без видачі позички чи ин-, того майна, подає про це ломбардові писану заяву, зазначивши свій фах, ім‘я, прізвище й місце проживання.На цій заяві треба зазначити ціну, що з неї належить роспочати торг на доручуване на продаж майно.До заяви належить додати квитка для застави, доручуваній на продаж, чи квитка для прийняття речі на схов без видачі позички й для повернення втрат ломбарду що-до готування річей на авкціон, спеціяльну плату за таксою, що її встановила Міськрада. Коли заставного квитка буде видано на покажчика, то його переписується на ім'я особи, що дала доручення.Заставний квиток чи поквитку для прийняття заяви про продаж речі лишаються в ломбарді, а замісць них видається спеціяльну росписку.Арт. 21“' Зі суми, вторгованої від продажу застави з вільної ціни до речинця повернення позички, ломбард вираховує суму боргу й умовлену плату за комісію.Арт. 2Г-°. Коли заставу, що ЇЇ доручено було продати з авкціонного торгу чи з вільної ціни до речинця повернення позички, не продано, а проте одержану під забеспечення його позичку не буде вчасно оплачено або перестрочено, то до зазначеної застави застосовується правила, встановлені для застав, що до них уплата позички прострочена».

Харків, дня 7-го січня 1924 р.Заступник Голови УкраїнськоїЕкономічної Наради владимирський.Секретар УЕН Дуделіт.

ссуды или для продажи, как с аукционного торга, так и по вольной цене.Ст. 21,8. Лицо, желающее поручить продажу с аукциона, или по вольной цене заклада до срока возврата ссуды или имущества, принятого на хранение без выдачи ссуды, или иного имущества, подает о сем ломбарду письменное заявление с обозначением своего звания, имени, отчества, фамилии и места жительства.В этом заявлении предоставляется указывать цену, с которой должен быть открыт торг на поручаемое для продажи имущество.При заявлении должен быть представлен билет на заклад, поручаемый для продажи, или квитанция в приеме вещи на хранение без выдачи ссуды и в возмещение расходов ломбарда по приготовлению вещей к аукциону особая плата- по таксе, установленной Горсоветом. Если залоговой билет был выдан на пред'- явителя, то он переводится на имя лица, давшего поручение.Залоговой билет или квитанция, по которым принято заявление о продаже вещи, остаются в ломбарде, а взамен их выдается особая расписка.Ст. 21,э. Из суммы, вырученной от продажи заклада по вольной цене до срока возврата ссуды, ломбардом удерживается сумма долга и условленная плата за комиссию.Ст. 212°. Если заклад, который поручено было продать с аукционного торга, или по вольной цене, до срока возврата ссуды остается непроданным, а между тем полученная под обеспечение его ссуда не будет своевременно уплачена или пересрочена, то к означенному закладу применяются правила, установленные для закладов, по которым уплата ссуды просрочена».Харьков, 7 января 1924 г.Зам. ПредседателяУкраинского Экономического Совещания Владимирский.Секретарь УЭС Дуделит.
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Арт. 7 Ст. 7Заоеєстровано Центр. Між. Ком. про т-8, і спілки при НКВС 17 лютого 1923 р. і занесено до реєстру за ч. 6.7. Статут Всеукраїнської Асоціяції Інженірів «ВУКАІ».Завдання та обсяг діяльности.1. Всеукраїнська Асоціяція Інженірів (ВУКАІ) є інженірно-технічним об'єднанням інженірів всіх фахів на грунті науково-технічних інтересів і має за мету сприяти розвиткові продукційних сил країни та здійснити науково-технічні й культурно- освітні завдання.2. Щоб досягти зазначені завдання, ВУКАІ:а) розробляє питання, викликані піднесенням продукційних сил країни та розвитком фахово-технічної освіти й досвіднього знання;б) розробляє або бере участь в розроблюванні питань і проектів, що стосуються до промислово-господарського життя країни;в) організує наукові інститути для експериментальних чи доСлідчих завдань, експертові бюра, дослідні продукції або зразкові господарства, лабораторії та т. ин., додержуючись чинних що до цього законоположень.
Примітка. В разі, коли зазначені установи отримують субсидії від держави, ВУКАІ насамперед погоджує з відповідними відомствами положення про ці установи;г) влаштовує технічні бесіди, лекції, вистави, курси, бібліотеки, музеї та т. ин.;д) видає технічні журнали, бюлетені й взагалі праці науково-технічного характеру;е) організує спеціяльні наукові та технічні товариства й підтримує звя- зок з науковими технічними товариствами так в УСРР, як і за кордоном;ж) організує продукційні секції, щоб висвітлювати й розробляти%

Ч. З

Зарегистрирован Центр. Меж. 
Комиссией об обществах и сою
зах при НКВД 17 февр. 1023 г. 
и внесен в реєстр за >6 6.7. Устав Всеукраинской Ассоциации Инженеров «ВУКАИ».Цель и круг деятельности.1. Всеукраинская Ассоциация Инженеров (ВУКАИ) является инженерно- техническим об'единением инженеров всех специальностей на почве научно- технических интересов и имеет целью содействие развитию производительных сил страны и осуществление научно-технических и культурно-просветительных задач.2. Для достижения указанных целей ВУКАИ:а) разрабатывает вопросы, связанные с поднятием производительных сил страны и развитием специально- технического образования и прикладного знания;б) разрабатывает или принимает участие в разработке вопросов и проектов, относящихся к промышленно-хозяйственной жизни страны;в) организует научные институты для экспериментальных или изыскательных целей, экспертные бюро, опытные производства или образцовые хозяйства, лаборатории и т. п. с соблюдением существующих на этот предмет законоположений.

Примечание. В случае, если указанные учреждения субсидируются государством, ВУКАИ предварительно согласует с соответствующими ведомствами положения о данных учреждениях;г) устраивает технические беседы, лекции, выставки, курсы, библиотеки, 
музеи и т. п.;д) издает технические журналы, бюллетени и вообще труды научно- технического характера;е) организует общества по специальным отраслям науки и техники и поддерживает связь с научными техническими обществами как в УССР, так и за границей;ж) организует производственные секции для освещения и разработки

№ З



науково-технічні питання продукції в контакті з інженірними секціями Профспілок;з) скликає з'їзди науково-технічних діячів так в справі загальних технічних і економічних питань, як і в справі спеціяльних технічних і промислових питань;и) організує сталі й тимчасові комісії, що мають розроблювати окремі питання;к) відряджає певне число своїх членів, у згоді з урядовими органами, за кордон, щоб доповнити освіту та підтримувати живий контакт з закордонною наукою і технікою.

Ч. З Арт. 7

Склад ВУКАІ.3. Членами ВУКАІ можуть бути особи обох полів, що віддаються інженірній діяльності та мають відповідну на це освіту.4. За відповідну інженірну освіту вважається:а) закінчення курсу технічних і Фізико-математичних факультетів ви
щих шкільних закладів в УСРР чи за кордоном і наявність найменше однорічного практичного або наукового досвіду;б) закінчення курсу технікумів чи середньо-технічних шкільних закладів і наявність найменше двохрічного практичного стажу;в) особи, що не мають зазначеного освітнього цензу, та натомісць мають досить великий обсяг знання і відповідний інженірний досвід.Що-до особ, зазначених в п. 4 «а» і «б», досить заяви про те, що бажають вступити в члени Асоці- яціТ; що-до особ, зазначених в п. «в», вимагається затвердження місцевої Президії з правом оскарження в разі відмови до вищої інстанції.о. Членів, що їхня присутність в складі членів ВУКАІ шкодить діяльносте ВУКАІ, можна виключити на загальних філіяльних зборах за пропозицією Президії філії або найменше

научно-технических вопросов производства в контакте с инженерными секциями профсоюзов;з) созывает с‘езды научно-технических деятелей как по общим техническим и экономическим вопросам, так и по специальным вопросам техники и промышленности;и) организует постоянные и временные комиссии по разработке отдельных вопросов;к) откомандировывает известное количество своих членов, по соглашению с правительственными органами, за границу для пополнения образования и поддержания живого контакта с заграничной наукой и техникой.Состав ВУКАИ.3. Членами ВУКАИ могут состоять лица обоего пола, занимающиеся инженерной деятельностью и обладающие для этого соответствующим образованием.4. Соответствующим для инженерной деятельности образованием считается:а) окончание курса технических и физико-математических факультетов высших учебных заведений в УССР или за границей и наличие не менее одного года практического или научного опыта;б) окончание курса техникумов или средне-технических учебных заведений И наличие не менее двух лет практического стажа;в) лица, не обладающие указанным образовательным цензом, но имеющие достаточный круг знаний и необходимый инженерный опыт.5. В отношении лиц, указанных в п. 4 «а» и «б», достаточно заявления о желании вступить в члены Ассоциации; в отношении лиц, указанных в п. «в», требуется утверждение местного Президиума с правом обжалования в случае отказа в высшую инстанцию.6. Члены, присутствие которых в составе членов ВУКАИ является вредным для деятельности ВУКАИ, могут быть исключены на общих собраниях отделений по предложению Президиума
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ч. з Арт. 7 № З Ст. 7

одної десятої складу присутніх членів, двома третинами зборів,
Примітка. Виключеним членамнадається право оскаржити такерішення зборів до Президії ВУКАІ.7. Всеукраїнська Асоціяція Інжені- рів складається з місцевих і районо- вих філій, що можуть об‘сднуватися територіяльно в краєві філії.8. Відповідно до свого фаху члени ВУКАІ можуть організуватися в секції ВУКАІ в місцевому, краевому чи всеукраїнському маштабі.9. До складу ВУКАІ можуть входити також окремі товариства й об'єднання науково-технічного характеру з правом мати своїх представників на делегатських с'іздах і конференціях. Справу про прийняття окремих товариств у члени розвязує Президія ВУКАІ. Органи керування.10. Органами керування ВУКАІ є:а) Всеукраїнський Делегатський З'їзд Інженірів (найвищий керуючий орган ВУКАІ; його скликається найменше один раз на рік);б) Президія ВУКАІ, яку обірає Всеукраїнський Делегатський З'їзд в числі 9 особ; З'їзд організує при Президії Центральну Науково-Технічну Раду;в) Правління секцій, організовані згідно з особливою інструкцією, виробленою Президією ВУКАІ, відповідно до фахів та професій;г) Центральна Науково - Технічна Рада ВУКАІ, що її організує Президія ВУКАІ;д) районові та краєві конференції, що їх скликається найменш один раз на рік;е) президії районових чи краєвих філій ВУКАІ, що їх обирається на районових чи краєвих конференціях в числі 7 особ;ж) районові чи краєві науково-технічні ради, що їх організують президії районових чи краєвих філій ВУКАІ;

отделения или не менее одной десятой состава наличных членов— двумя третями состава собрания.
Примечание. Исключенным членампредоставляется право войти с обжалованием данного решения собрания в Президиум ВУКАИ.7. Всеукраинская Ассоциация Инженеров составляется из местных и районных отделений, которые могут об'единяться, территориально в областные отделения.8. По своей специальности члены ВУКАИ могут организоваться в секции ВУКАИ в местном, областном или всеукраинском масштабе.9. В состав ВУКАИ могут также входить отдельные общества и об'еди- нения научно-технического характера с правом представительства на делегатских с'ездах и конференциях. Вопрос о приеме отдельных обществ в члены разрешается Президиумом ВУКАИ. Органы управления.10. Органами управления ВУКАИ являются:а) Всеукраинский Делегатский С'езд Инженеров (высший руководящий орган ВУКАИ,'4 созываемый не реже одного раза в год);б) Президиум ВУКАИ, избираемый Всеукраинским Делегатским С'ездом в количестве 9 человек, который и организует при Президиуме Центральный Научно-Технический Совет;в) Правления секций, организуемые согласно особой инструкции, вырабатываемой Президиумом ВУКАИ по специальностям и профессиям;г) Центральный Научно-Техническйй Совет ВУКАИ, организуемый Президиумом ВУКАИ;д) районные и областные конференции, созываемые не реже одного раза в год;е) президиумы районных или областных отделений ВУКАИ, избираемые на районных или областных конференциях в количестве 7 человек;ж) районные или областные научно-технические советы, организуемые президиумами районных или областных отделов ВУКАИ;
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з) місцеві загальні збори, що їх скликають найменше один раз на три місяці президії місцевих чи кра- євих філій;и) центральні, районові та краєві ревізійні комисії, що їх обирається на делегатському з'їзді й на конференціях.
Примітка. Райони чи краї, що про них загадується в § 10 і що мають право організувати філії ВУКАІ, визначає Президія ВУКАІ і вона затверджує особистий склад районових і краєвих президій.11. Місцеві філії можна відкривати за затвердженням краєвої чи центральної президії ВУКАІ.Всеукраїнські Делегатські З'їзди ВУКАІ.12. Всеукраїнські Делегатські З'їзди скликає Президія ВУКАІ що-року. З правом рішаючого голосу на Всеукраїнському Делегатському З'їзді беруть участь:а) делегати від місцевих філій ВУКАІ, що їх обірасться на загальних філі- яльних зборах. Число делегатів визначається з розрахунку одного на ЗО членів філії. Філії, що мають менше як ЗО членів, посилають одного делегата;б) члени правлінь секцій в числі не більше двох від секції;в) представники президій не більше двох;г) члени Президії ВУКАІ;д) представники товариств, що належать до складу ВУКАІ, по одному від товариства.13. Всеукраїнський Делегатский З'їзд уважається за відбулий, коли було присутніх найменше ЗО повноважних делегатів.14. Всеукраїнський З'їзд відкриває голова Президії ВУКАІ або його заступник. Під його головуванням З'їзд обірає Президію З'їзду й Мандатову Комісію. Президію З'їзду обірається в складі одного голови, двох заступників і до 9 членів президії, з них два або більше є секретарі З'їзду.

Ч. З Арт. 7 з) местные общие собрания, созываемые не реже одного раза в 3 месяца президиумом местных или областных отделений;и) центральные, районные и областные ревизионные комиссии, избираемые на делегатском сезде и на конференциях.
Примечание. Районы или области, упоминаемые в § 10, имеющие право организовать отделения ВУКАИ, устанавливаются Президиумом ВУКАИ, каковым утверждается персональный состав районных и областных президиумов.И. Местные отделения могут открываться с утверждения областного или центрального президиума ВУКАИ.Всеукраинские Делегатские С‘езды ВУКАИ.12. Всеукраинские Делегатские С'ез- ды созываются Президиумом ВУКАИ ежегодно. С правом решающего голоса на Всеукраинском Делегатском С'езде участвуют:а) делегаты от местных отделений ВУКАИ, избираемые на общих собраниях отделений. Число делегатов определяется из расчета одного на 30 членов отделения Отделения, насчитывающие меньше 30 членов, посылают одного делегата;б) члены правлений секций в количестве не более двух от секции;в) представители президиумов отделений не более двух;г) члены Президиума ВУКАИ;д) представители обществ, входящих в состав ВУКАИ, в количестве по одному от общества.13. Всеукраинский Делегатский С'езд считается состоявшимся при наличии не менее 30 полномочных делегатов.14. Всеукраинский С'езд открывается председателем Президиума ВУКАИ или его заместителем. Под его председательством С'езд выбирает Президиум С'езда и мандатную комиссию. Президиум С'езда избирается в составе одного председателя, двух заместителей и до 9 членов президиума, в числе которых два или более—секретарями С'езда.
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15) Мандатову Комісію обірається в складі 5 особ.16) Всеукраїнський Делегатський
З'їзд:а) заслухує та обговорює доповіді, лекції, звідомлення і т. ин. науково- технічного й економічного характеру;б) обговорює та розглядає звіти Президії ВУКАІ й Ревізійної Комісії при ній і президій філій та секцій, а також окремих установ ВУКАІ, оскілько їх не залучено до звітів філій та секцій;в) розглядає і затверджує план робот і кошторисів на наступний рік;г) виробляє інструкції Президії та Ревізійній Комісії;д) обірає Президію ВУКАІ, її голову та Ревізійну Комісію з повноваженнями до найближчого Всеукраїнського Делегатського З'їзду;е) обговорює справи, які Президія подає на вирішення;ж) обговорює справи, що їх вносить гр>па делегатів, яка складається найменше з 20 особ.17. Всі питання на Всеукраїнському Делегатському З'їзді розвязується звичайною більшістю голосів присутніх членів, крім питань про зміну статуту, про ліквідацію ВУКАІ, про виключення з членів ВУКАІ. Щодо цих питань вимагається більшість найменше двох третин голосів, коли під час голосування присутні найменше дві третини зареєстрованих членів З'їзду; голосування повинно відбуватися шляхом таємного подавання голосів.18. Президію ВУКАІ й Ревізійну Комісію обірається звичайною більшістю шляхом таємного подавання голосів. Президія ВУКАІ.19. Президія ВУКАІ є виконавчим органом Всеукраїнських Делегатських З'їздів так що-до виконання їхніх ухвал, як і що-до керовництва всією діяльністю Асоціяції в цілому.Президія ВУКАІ заступає Всеукраїнську Асоціяцію Інженірів в зносинах
60

15. Мандатная Комиссия избирается в составе 5 человек.16. Предмет занятий Всеукраинских Делегатских С'ездов составляет:а) заслушание и обсуждение докладов, лекций, сообщений и т. п. научно-технического и экономического характера;б) обсуждение и рассмотрение отчетов Президиума ВУКАИ и Ревизионной Комиссии при нем и президиумов отделений и секций, а также по отдельным учреждениям ВУКАИ, поскольку таковые не включаются в отчеты отделений и секций;в) рассмотрение и утверждение плана работ и смет на предстоящий год;г) выработка инструкций Президиуму и Ревизионной Комиссии;д) выборы Президиума ВУКАИ, ее председателя и Ревизионной Комиссии с полномочиями до следующего Все- украинского Делегатского С'езда;е) обсуждение вопросов, вносимых Президиумом на разрешение;ж) обсуждение вопросов, вносимых группой делегатов не менее 20 человек.17. Все вопросы на Всеукраинском Делегатском Оезде решаются простым большинством голосов присутствующих членов, кроме вопросов об изменении устава, о ликвидации ВУКАИ, об исключении из членов ВУКАИ. По этим вопросам требуется большинство не менее двух третей голосов, при наличии, при голосовании, не менее двух третей зарегистрированных членов С'езда, причем голосование должно производиться путем закрытой подачи голосов.18. Выборы Президиума ВУКАИ и Ревизионной Комиссии производятся простым большинством путем закрытой подачи голосов.Президиум ВУКАИ.19. Президиум ВУКАИ является исполнительным органом Всеукраинских Делегатских С'ездов по исполнению их решений и по руководству всей деятельностью Ассоциации в целом.Президиум ВУКАИ представляет собой Всеукраинскую Ассоциацю
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з урядовими, громадськими й приват- німи установами та особами; дбає за все господарство; заступає та захищає інтереси Асоціяції скрізь, де це буде потрібним, а також і в суді; за- ряджує грошовими засобами Асоці- яціі; приймає та звільняє службовців Асоціяції та виробляє для них інструкції.У всій своїй діяльности Президія керується цим статутом та постановами й інструкціями Всеукраїнських Делегатських З'їздів.
Примітка. Президія має право передовіряти свої повноваження особам чи установам, по своєму розсудові.20. Президія, обрана на Всеукраїнському Делегатському З'їзді в числі 9 особ, росподіляє між собою функції по своєму розсудові з тим, що один повинен виконувати обов'язки голови, два—заступників голови, один —секретаря Президії, два—товаришів секретаря, один—скарбника й два—члена Президії.21. Всі справи в Президії розвя- зується більшістю голосів, з тим що, в разі рівности голосів, рішає голос голови.22. Щоб засідання Президії були дійсні—вимагається присутности найменше 4 членів, в тому числі голови чи його заступника.23. Засідання Президії скликає голова або його заступник найменше двічі на місяць.24. Осідок Президії ВУКАІ визначається ухвалою Всеукраїнського Делегатського З'їзду ВУКАІ.Центральна Науково-Технічна Рада ВУКАІ.25. Центральна Науково-Технічна Рада ВУКАІ знаходиться при Президії і складяється з:а) членів Президії ВУКАІ;б) голов Президій секцій або уповноважених ними заступників;

инженеров в сношениях с правительственными, общественными и частными учреждениями и лицами; несет все хозяйственные заботы; является представителем и защитником ее интересов всюду, где это понадобится, также и в суде,распоряжается средствами Ассоциации, принимает и увольняет служащих Ассоциации и вырабатывает для них инструкции.Во всех своих действиях Президиум руководствуется настоящим уставом и постановлениями и инструкциями Всеукраинских Делегатских С'ездов.
Прилібчание. • Президиум имеетправо передоверия своих полномочийлицам или учреждениям по своемуусмотрению.20. Президиум, избранный на Все- украинском Делегатском с'езде в количестве 9 лиц, распределяет функции между собой по своему усмотрению, причем один должен нести обязанности председателя, двое—заместителей председателя, один—секретаря Президиума, двое—товарищей секретеря, один казначея и два— члена Президиума.21. Все вопросы в Президиуме решаются по большинству голосов, причем, в случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.22. Для действительности заседания Президиума требуется присутствие не менее 4 членов его, в том числе председателя или его заместителя.23. Заседания президиума созываются председателем или его заместителем не менее двух раз в месяц.24. Место нахождения Президиума ВУКАИ определяется решением Все- украин. Делегатского С'езда ВУКАИ.Центральный Научно-Техническвй Совет ВУКАИ.25. Центральный Научно-Технический Совет ВУКАИ состоит при Президиуме и составляется из:а) членов президиума ВУКАИ;б) председателей Президиумов секций или уполномоченных ими заместителей; .

61



ч. з Арт. 7 Ст. 7

в) особ, що їх притягає Президія ВУКАІ в числі найбільше половини складу всієї Ради.26. Центральна Науково-Технічна Рада обірає з-по-між себе голову, товариша голови й вченого секретаря.Термін повноважень НТР—той самий, що й Президії ВУКАІ.27. Обсяг відання Центральної Науково-Технічної Ради становлять: організація і провадження науково- технічної діяльности ВУКАІ, а саме: доповіді, лекції, наукові, шкільні, зразкові та т. ин. установи, організація комісій, нарад, конференцій і з'їздів у справах наукових, технічних і економічних, керовництво видавничою діяльністю Асоціяції, відряжу- вання за кордон і т. ин.28. Засідання Ради скликає голова або його заступник. Щоб засідання Ради були дійсні, потрібна присутність найменше 5 особ, в тому числі голови Ради чи його заступника, й одного з членів Президії ВУКАІ.
29. Центральна Науково-Технічна Рада ВУКАІ виконує функції Ради районової філії ВУКАІ, в місці свого осідку.Районові та краєві конференції.30. Районові та краєві конференції ВУКАІ скликають відповідні Президії філій з відома й за згодою з Президією ВУКАІ.31. Обсяг їхнього відання та компетенції в межах відповідного району або краю, порядок їхнього скликання та провадження справ той самий, що й Всеукраїнських Делегатських З'їздів, з тим що за норму представництва на делегатських з'їздах ува- жається для краєвих конференцій— 1 делегат на 20, а для районових—на 5 особ.32. Обсяг відання Президій краєвих і районових філій та їхня компетенція в межах відповідного району ті самі, що Президії ВУКАІ.

Ь2

в) лиц, привлекаемых Президиумом ВУКАИ в количестве не более половины состава всего Совета.26. Центральный Научно-Технический Совет избирает из свой среды председателя, товарища председателя и ученого секретаря.Срок полномочий НТС—тот же, что и Президиума ВУКАИ.27. Круг ведения Центрального Научно-Технического Совета составляет: организация и ведение научно-технической стороны деятельности ВУКАИ, как-то: доклады, лекции, научные, учебные, показательные и т. п. учреждения, организация комиссий, совещаний, конференций и с'ездов по научным, техническим и экономическим вопросам, руководство издательской деятельностью Ассоциации, командировки за границу и т. п.28. Заседания Совета созываются председателем Совета или его заместителем. Для действительности заседания Совета требуется присутствие не менее 5 человек, в том числе председателя Совета или его заместителя, и одного из «членов Президиума ВУКАИ.29. Центральный Научно-Технический Совет ВУКАИ выполняет функции Совета районного отделения ВУКАИ, по месту своего нахождения.Районные и областные конференции.30. Районные и областные конференции ВУКАИ созываются соответствующими Президиумами отделений с ведома и по соглашению с президиумом ВУКАИ.31. Круг их ведения и компетенции в пределах соответствующего района или области, порядок созыва и ведения дел тот же, что и Всеукраинских Делегатских С'ездов, причем норма представительства на делегатских с'ездах считается для областных конференций--! делегат на 20, а для районных—на 5 чел.32. Круг ведения Президиумов областных и районных отделений и компетенция их в пределах соответствующего района те же самые, что и у Президиума ВУКАИ.

№ З
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Те саме стосується і до Науково- Технічних Рад.Місцеві філії.33. Місцеві філії БУКА і на загальних зборах своїх членів обірають Президію в числі 3-х особ. Президія організує, аналогічно до краєвої та центральної, місцеву Науково-Технічну раду.34. Загальні збори місцевих філій для вирішення справ організаційного характеру та справ заряду, а саме: вибори Президії, Ревізійної Комісії, затвердження кошторисів, звіти тат. и., уважається за дійсні, кдли на зборах є присутня принаймні половина членів місцевої філії. Вдруге скликані загальні збори, як що перші не видбулися, уважається за дійсні, без огляду на число присутніх; збори, що мають заслухати доповіді, наради, реферати и т. и., можуть відбутися без огляду на число присутніх. Всі справи на загальних зборах вирішується звичайною більшістю голосів, крім справ про викидання з членів філії про зміну статуту та закриття філії. Щоб вирішити ці справи, потрібна більшість у дві третини.
Ревізійні Комісії.35. На Всеукраїнському Делегатському З'їзді, районових або краєвих конференціях обірається в числі 3-х особ відповідно Ревізійні Комісії: центральну, районову або краєву. Ревізійні коміссії обов'язані перевіряти звіти, кошториси та грошові суми, що їх витрачала Президія.

Кошти ВУКА1.36. Кошти ВУКАІ складаються з:а) вступних і регулярних членських внесків;б) відраховань з внесків науково- технічних товариств, звязаних з ВУКАІ;

То же самое относится и к На
учно-Техническим Советам,Местные отделения.33. Местные отделения ВУКАИ избирают на общих собраниях своих членов Президиумов в количестве 3-х человек, который организует, аналогично областному и центральному, местный Научно-Технический Совет.34. Общее собрание местных отделений для решения вопросов организационного и распорядительного ха= рактера, как-то: выборы Президиума, Ревизионной Комиссии, утверждение смет, отчетов и т. п., считается действительным при наличии на собрании не мене половины числящихся в местном отделении членов. Вторично созываемое общее собрание, когда не состоится первое, считается действительным при любом числе явившихся; собрания для выслушивания докладов, совещаний, рефератов и т. п. могут состояться при любом числе явившихся. Все вопросы на общих собраниях решаются простым большинством голосов, кроме вопросов об исключении из членов отделения, об изменении устава и закрытии отделения. Для решения этих вопросов требуется большинство в две трети.Ревизионные Комиссии.35. На Всеукраинском Делегатском С'езде, районных или областных конференциях выбираются в количестве3-х человек соответственно Ревизионные Комиссии: центральная, районная или областная, на обязанности которых лежит проверка отчетности, смет и расходования денежных сумм Президиумов.. Средства ВУКАИ.36. Средства ВУКАИ составляются из: ,а) вступительных и регулярных членских взносов;б) отчислений из взносов научно- технических обществ, связанных с ВУКАИ;
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в) прибутків від консультаційної 
виплати та експертиз, від видавниц
тва й ин. установ ВУКАІ, предбаче- 
них Всеукраїнським Делегатським З'їз
дом ВУКАІ;

г) доброхітних пожертв;
д) асигнувань урядових, професій

них, кооперативних і инш. громадсь
ких установ або приватніх підпри
ємств на спеціяльні завдання.

Зміна статуту.

37. Зміни та доповнення Статуту 
переводить Всеукраїнський Делегат
ський З'їзд, відповідно до § 17 і за- 
тверж дується їх згідно з чинними за
коноположеннями.

Ліквідація ВУКАІ.

38. Справу про ліквідацію ВУКАІ 
вирішує Всеукраїнський Делегатський 
З'їзд, згідно з § 17, більшістю при
наймні-73 зареєстрованих членів З'їзду.

Печатка ВУКАІ.
39. Всеукраїнська Асоціяція Інже-

нірів має печатку зі своєю назвою.

в) доходов от оплаты консультаций 
и экспертиз, от издательства и др. 
учреждений ВУКАИ, предусмотренных 
Всеукраинским Делегатским С'ездом 
ВУКАИ;

г) добровольных пожертвований;
д) ассигнований правительственных, 

профессиональных, кооперативных и 
друг, общественных учреждений или 
частных предприятий на специальные 
цели. Изменение устава.

37. Изменения и дополнения устава 
производятся Всеукраинским Деле
гатским С'ездом, согласно § 17, и 
утверждаются согласно существу
ющих законоположений.Ликвидация ВУКАИ.

38. Вопрос о ликвидации ВУКАИ 
решается Всеукраинским Делегатским 
С'ездом, согласно § 17, большинством 
не менее -/3 зарегистрированных чле
нов С'езда. Печать ВУКАИ.

39. Всеукраинская Ассоциация Ин
женеров имеет печать своего наиме
нования.
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Лрсчтарі бах кроїм, іЗхайткч

и  ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
УЗАКОНЕНЬ ТА 

РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітнмче-Селянського Уряду України

ЗЗІІЇ 1924 р-

(346 (47.71) (003)1
Лрсл'тпарии іссх страх, еогдишйткь!

2-е ИЗДАНИЕ (оффицмапьное)

С О Б Р А Н И
УЗАКОНЕНИЙ ^ 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства дойны 

1924- г.

31 марта 1924 г. №4 Отдел ВТОРОЙ31 березня 1924 р. Ч. 4 8І«ІЛ Д^И*

З М І С Т

Постанова УЄН 

аере.тн 1924 />.).
СОДЕРЖАНИЕ

Постановление УЭС 

(в марта 1924 *.).
8. II[Ю реєстрацію та о/5лік заводчиків м.шько-господарської худоби.
0. С т а т у т  Українського Акційного То- инриства торгівлі медикаментами та цілющими травами—«Укрмедторг».

8. О регистрации и учете производителей с.-х. животных.
0. У с т а в  Украинского Акционерного Общества торговли медикаментами и лсктравами—«Укрмедторг».

Постанова Української Еконо
мічної Наради.

8 Про реєстрацію та облік заводни
ми сільсько-господарської х/доби.

Щоб доцільно й цілковито викори
стати заводчиків сільсько-господарсь- 
коі худоби, здатної плодити протягом 
припускного сезону 1924 року, й ка
суючи постанову свою від 2-го лютого 
11, 223 року (36. Уз 1923 р. II відділ,
ч. 2 «4), арт. 9). Українська Економічна 
Нарада постановила: 1 2

1. Заборонити заріз бугаїв, хря- 
ків і баранів припускного віку, здат
них до припуску, а також кастрацію 
жеребців (стадників) і бугаїв без доз
волу районових зоотехнічних комісій.

2. Зобов'язати губземуправління 
терез окружні земуправління обраху-

Постановление Украинского Эко
номического Совещания.

8. О регистрации и учете производи
телей сельско-хозяйственных животных.

Для целесообразного и полного 
использования производителей сельско- 
хозяйственных животных, пригодных 
для целей размножения в случный се
зон 1924 г., и в отмену постановле
ния своего от 2-го февраля 1923 г. 
(С. У. 1923 г., II отдел, К? 2(4), ст. 9), 
Украинское Экономическое Совещание 
постановило:

1. Воспретить убой бугаев, хряков и 
баранов случного возраста, годных к 
случке, а также кастрацию жеребцов 
и бугаев без разрешения районных 
зоотехнических комиссий.

2. Обязать губзеууправления через 
окружные земуправления учесть в гу-
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вати в губерніях, здатних до плодіння 
заводчиків жеребців, бугаїв, кнурів і 
баранів, а так само всіх племінних 
кобил.

3. Із числа обрахованих тварин на
лежить виділити кращих племінних, 
згідно зі спеціальними інструкціями, 
видаваними губземуправліннями.

4. Виділених тварин, згідно з арг. 2 
цієї постанови, визнати за здатних і 
підлеглих реєстрації, як племінних.

5. Облік і псхвалення перевести 
таким порядком:

1) Що-до кінництва—реєстрацію 
провадить округова зоотехнічна ко
місія або районова, окремо по сіль
радах, у той спосіб, шо людність при
водить коней на певні залюднені 
пункти;

2) що-до решти сільсько-господар
ської худоби—реєстрацію провадять 
районові зоотехнічні комісії шляхом 
об'їзду залюднених пунктів.

6. Зареєстрованих заводчиків ли
шити власникам; у разі, коли власники 
заводчиків ухилятимуться від зо
бов'язань, шо випливають із інструкції 
що-до похвалення заводчиків, жереб
ців і бугаїв ставити на пункти на 
припускний період.

Примітка. По скінченні при-
пускного періоду примусово поста
влених на припускні пункти за
водчиків повертається власникам.
7. Щоб заохотити власників до 

цілковитого використання належних їм 
заводчиків для припуску, встановити 
премії для жеребців—не нижче від 
З карбованців і бугаїв—3 карбованців 
золотом. Розмір премії визначається 
залежно від якости тварин.

8. Премію видавати: ЗО0;©*—під час реєстрації і похвалення і 50%--по скінченні припускного сезону.
9. Порядок використовування за

реєстрованих і похвалених заводчиків 
визначається спеціальними інструкція
ми, видаваними губземуправліннями 
зідповідно до місцевих умов; в 
інструкціях треба вмістити вказівки 
відносно розмірів припускної оплати й

Ч 4.

берниях, пригодных для целей размно
жения производителей жеребцов, бу
гаев, боровов и баранов, а равно всех 
племенных кобыл.

3. Из числа учтенных животных 
надлежит выделить лучших племенных 
согласно особых инструкций, издава
емых губземуправлениями.

4. Выделенных животных, согласно 
ст. 2 сего постановления, признать 
одобренными и подлежащими регистра
ции, как племенных.

5. Учет и одобрение произвести 
следующим порядком:

1) по коневодству—регистрация про
изводится окружной зоотехнической 
комиссией, либо районной отдельно 
по сельсоветам, путем привода насе
лением лошадей в определенные насе
ленные пункты;

2) по остальным видам сельско-хо
зяйственных животных регистрация 
производится районными зоотехниче
скими комиссиями путем об'езда насе
ленных пунктов.

6. Зарегистрированных производи
телей оставить у владельцев; в случае, 
если владельцы производителей будут 
уклоняться от обязательств, вытекаю
щих из инструкций, по одобрению 
Производителей, жеребцов и бугаев, 
ставить на пункты на случный период.

Примечание. По окончании случ
ного периода принудительно поста
вленные на случные пункты произ
водители возвращаются владельцам.
7. В целях привлечения владельцев 

к полному использованию принадле 
жаших им производителей для случ
ных целей,—установить премии для 
жеребцов —не ниже 5 рублей и бу
гаев—3 руб. золотом. Размер премии 
назначается в зависимости от каче
ства животных.

8. Премии выдавать: 50%—при ре
гистрации и одобрении и 50%— по 
окончании случного сезона.

9. Порядок использования зареги
стрированных и одобренных произво
дителей определяется особыми инструк
циями, издаваемыми губзему правле
ниями соответственно местным усло
виям; в инструкциях должны заклю
чаться указания относительно разме-
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порядок виплати премії за похвалених 
заводчиків.

10. Усі зареєстровані тварини зна
ходяться на спеціяльному облікові 
губземуправління і окрземуправління 
і про всі зміни, звязані з переходом 
права володіння на них, колишні 
власники повинні протягом тижня 
подати до відома окр. або райзем- 
управління.

11. Зареєстровані коні, що на них 
видано реєстраційни картки, в поряд
кові декретів про охорону племінного 
тваринництва, користають з пільг: 
коней звільняється від підводного від
бутку за місцевими нарядами, війського 
кінського відбутку під час мобілізації, 
а також від прийому до армії за мобі
лізацією на підставі спеціяльно ви
даваних з цієї причини наказів 
Реввійськради Республіки.

12. З огляду на терміновість обліку 
заводчиків і похвалення племінних 
тварин, пропонується райвиконкомам, 
сільрадам і сільуповноваженим по
давати зоотехнічним комісіям засоби 
пересунення, які є в їхньому розпо
рядженні, а всім державним установам, 
міліції й урядовим особам, до яких це 
стосується—давати комісіям законну 
допомогу.

13. Затаєння від обліку заводчиків, 
здатних до плодіння, потягне за собою 
притягнення винних до судової відпо
відальності! (згідно з арт. 80 Крим. 
Код).

14. Відповідальність за вчасне й 
цілковите переведення робот у справі 
перереєстрації племінної худоби по
кладається персонально на завідува
чів окрземуправлінь.

Харків, дня 8-го березня 1924 р,

Заст. Голови Української Економічної 
Наради М. Ііладимирський.

Секретар УЄН Дуді літ.
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ров случной оплаты и порядка выплаты 
премии за одобренных производителей.

10. Все зарегистрированные живот
ные находятся на особом учете губ- 
земуправления и ОЗУ и о всех пере
менах, связанных с переходом права 
владения на них, прежние владельцы 
обязаны в недельный срок ставить в 
известность окр. или рай-земупра- 
вления.

11. Зарегистрированные лошади, на 
которых выданы регистрационные кар
точки, в порядке декретов об охране 
племенного животноводства пользу
ются льготами: лошади-освобождаются 
от несения подводной повинности по 
местным нарядам, военно-конской по
винности во время мобилизации, а 
равно от приема в армию по мобили
зации, на основании особо издавае
мых по сему поводу приказов Реввоен
совета Республики.

12. В виду срочности учета произ
водителей и одобрения племенных 
животных, предлагается райисполко
мам, сельсоветам и сельуполномочен- 
ным предоставлять зоотехническим 
комиссиям имеющиеся в их распоря
жении средства передвижения, а всем 
государственным учреждениям, МИЛИ
ЦИИ и должностным лицам, к которым 
это может относиться,—оказывать ко
миссиям законное содействие.

13. Сокрытие от учета производи
телей, пригодных для целей размно
жения, повлечет за собой привлечение 
виновных к судебной ответственности 
(по ст. 80 Уг. Код.).

14. Ответственность за своевремен
ное и полное проведение работ по 
перерегистрации племенных животных 
возлагается персонально на заведы- 
ваюших окрземуправлениями.

Харьков, 8 марта 1924 г.

Зам. Председателя Украинского Эконо
мического Совещания М. Владимирский.

Секретарь УЭС Дуделит.

65



Ч. 4 Ар г. 9 № 4 Ст. 9

Затверджено постановок) УКН 2 жовтня 192:1 р.
9. Статут Українського Акційного 
Товариства торговлі медикаментами 
та цілющими травами— гУкрмедторг\

І.Завдання та операціїТовариетва.

1. Для переведення всіляких торго 
вельних операцій шо-до купівлі та 
продажу медикаментів і річей медич
ного, фармацевтичного та санітарно- 
господарчого постачання, а рівно-ж 
для збуту та продажу на внутрішньо
му й зовнішньому ринках фармацев
тичної сировини, цілющих, пахучих 
та технічних рослин — засновується 
Акційне Т-во торговлі медикаментами 
та травами.

Примітка. Фундатори Т-ва є:

1. Народній Комісаріят Охорони 
Здоров'я УСРі\

2. Управління Уповноваженого 
Народт.ого Комісаріяту Зовнішньої 
Торговлі ССРР при Раднаркомі УСРг.

3. Народній Комісаріят Справ Зе
мельних УСРР.

4. Центральний Відділ Робітничої 
Медицини.

5. Українська Рада Народнього 
Господарства.

2. Щоб здійснити зазначені завдан
ня Т-ву надається, з додержанням 
чинних та тих, що їх видаватимуть 
надалі, законоположень:

а) право вільно та скрізь набувати 
й продавати всілякі медикаменти й 
аптечні товари, речі медичного та 
санітарно-господарчого призначення, 
довозити ці речі з-за кордону, брати 
їх на комис і переводити загалом 
усі чинности та операції, сполуче
ні зі здійсненням торговлі медикамен
тами;

б) право заготовляти та купувати 
на зовнішньому й внутрішньому рин
ках всіляку сировину, напівфабри
кати, фабрикати й всі взагалі про
дукти та товари медичного або сані
тарно-господарчого характеру та при
значення;

Утвержден'» постановлением УЭС 2 октяЛря 1923 і.
9. Устав Украинского Акционерного

О-ва торговли медикаментами и лек- 
травами— У нрмедторг.

I. Цели и операции Общества.

1. Для производства всякого рода 
торговых операций го покупке и про
даже медикаментов и предметов меди
цинского, фаомацевтического и сани
тарно-хозяйственного снабжения, а 
равно для сбыта и продажи на вну
треннем и внешнем рынках фармацевти
ческого сырья, лекарственных, арома
тических и технических растений— 
учреждается Акционерное Об-во тор
говли медикаментами и травами.

Примечание. Учредителями О-ва 
состоят:

1. Народный Комиссариат Здраво
охранения УССР.

2. Управление Уполномоченного 
Народного Комиссариата по Внеш
ней торговле СССР при Совнар
коме УССР

3. Народный Комиссариат Земле
делия УССР.

4. Центральный Отдел Рабочей 
Медицины

3 Украинский Совет Народного 
Хозяйства.

2. Для осуществления означенной 
цели Об-ву предоставляется, с соблюде
нием существующих и могущих быть 
изданными законоположений:

а) право свободного и повсемест
ного приобретения и продажа всякого 
рода медикаментов к аптекарских 
товаров, предметов медицинского и 
санитарно-хозяйственного назначения, 
импорта этих предметов из за границы, 
принятие их на комиссию и соверше
ние вообще всех действий и операций, 
связанных с осуществлением торговли 
медикаментами;

б) право заготовлять и закупать на 
внешнем и внутреннем рынках всякого 
рода сырье, полуфабрикаты, фабрикаты 
и все вообще продукты и товары меди
цинского или санитарно-хозяйствен
ного характера и назначения;
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в) брати на себе й виконувати 
всілякі комісійні доручення що-до 
заготівлі, купівлі та продажу згаданих 
у п. 1 товарів;

г) вживати всіх потрібних заходів 
до відновлення та розвитку на Укра^ 
їні культури цілющих, пахучих, пря
них і технічних рослин; організувати 
заготівлю зазначених росли» і фарма
цевтичної сировини для потреб вну
трішнього ринку та для експорту; 
організувати та скрізь переводити, 
так на внутрішньому, як і на зов
нішньому ринкові, продаж і збут 
усіх тих продуктів; організувати ме
ханічну та фабричну переробку трав, 
фармацевтичної сировини й вигонку 
етерного масла; влаштовувати, орен
дувати та иншим способом використо
вувати парники, оранжереї, плантації, 
садки, городи, хеміко-фармацевтичні 
заводи та всілякі инші підприємства, 
що відповідають завданням Тва;

д) засновувати та відкривати на 
цілій території України і по за нею 
філії, контори, агенства, магазини, 
аптеки й відповідні до завдань Т-ва 
допомогові та продукційні підприєм
ства;

е) виступати на закордонних рин
ках у всіх операціях, що випливають 
зі завдань Т-ва, зокрема мати за 
кордоном своїх уповноважених і 
представників, укладати відповідні до 
завдань Т-ва угоди з всілякими підпри
ємствами що-до реалізації їхніх то
варів на зовнішніх та внутрішніх 
ринках;

ж) набувати та вивласнювати всіма 
законними способами всілякі майнові 
права, в тому числі купувати, про
давати, заставляти, орендувати й 
віддавати в оренду всіляке майно, в 
тому числі й будівлі;

з) укладати всілякі угоди та дого
вори з державними установами та 
підприємствами, громадськими органі
заціями, приватніми особами та під
приємствами;

ні кредитуватися в державному 
банкові та в инших державних, гро
мадських і приватніх кредитових та 
инших установах, а також у приват-
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в) принимать на себя и осуществлять 
разного рода комиссионные поручения 
по заготовкам, закупкам и продажам 
упомянутых в п. 1 товаров;

г) принимать все нужные меры к 
восстановлению и развитию на Украи
не культуры лекарственных, аромати
ческих, прянных и технических расте
ний; организовывать заготовки ука
занных растений и фармацевтического 
сырья для надобности внутреннего 
рынка и для экспорта; организовывать 
и производить повсеместно как на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, 
продажу и сбыт всех этих продуктов; 
организовывать механическую и фаб
ричную переработку траь, фармацевти
ческого сырья и выгонку эфирных 
масел; устраивать, арендовать и иным 
способом эксплоатировать парники, 
оранжереи, плантации, сады, огороды, 
химико-фармацевтические заводы и 
всякого рода другие предприятия, соот
ветствующие задачам Об-ва;

д) устраивать и открывать на всей 
территории Украины и вне ее отделе
ния, конторы, агенства, магазины, 
аптеки и соответствующие целям Об ва 
подсобные и производственные пред
приятия;

е) выступать на заграничных рынках 
по всем операциям, вытекающим из 
целей Об ва, в частности иметь загра
ницей своих уполномоченных и пред
ставителей, вступать в соответствую
щие целям Об-ва соглашения со вся
кого рода предприятиями на предмет 
реализации их товаров на внешни., и 
внутренних рынках;

ж) приобретать V отчуждать всеми 
законными способами всякие права по 
имуществам, в том числе покупато, 
продавать, закладывать, арендовать и 
сдавать в аренду всякого рода имуще
ство, в том числе и строения;

з) вступать во всякого рода сделки 
и договоры с государственным* учре
ждениями и предприятиями,обществен
ными организациями, частными лицами 
и предприятиями;

и) кредитоваться в государственном 
банке и других государственных обще
ственных и частных кредитных и иных 
учреждениях, а равно и у частных

№ 4
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ніх осіб так у межах СРСР, як і за 
кордоном;

к) провадити, додержуючись чинних 
узаконень, в межах республіки й за
кордоном всілякі фінансові та комер
ційні операції, викликані діяльністю 
та інтересами Т-ва; переводити всі 
загалом чинности та операції, сполу
чені зі завданнями Т-ва;

л) укладати спеціяльні й загальні 
угоди з иншими, аналогічними або 
близькими шо-до їхньої діяльности 
підприємствами або цілими об'єднан
нями.

3. Т-во має всі права, привласнені 
юридичним особам.

4. Т-во підлягає всім узаконенням, 
правилам та розпорядженням Уряду, 
що стосуються до його діяльности 
так тим що нині чинні, як і тим, 
що їх надалі видаватимуть.

5. Рада й Правління Т-ва мають 
осідок у Харкові, де відбуваються 
загальні збори акціонерів.

6. Оголошення Т-ва в усіх, зазна
чених у законі та в цьому статуті 
випадках, переводиться в органах 
урядової преси, відповідно до чинних 
законоположень.

7. Т-во має печатку з зазначенням 
своєї назви.

Основний капітал Т-ва та порядок 
його утворення.

8. Основний капітал Т-ва визна
чається в 70.000 (сімдесят тисяч) 
червінців, розподілених на 2.800 акцій, 
вартістю по 25 червонців кожна.

9. Всі зазначені в п. 8 акції розпо- 
ділюється по-між фундаторами та 
запрошеними ними до участи в Т-ві 
установами й особами за взаємною 
згодою, з тим, про те, що найменше 
51 ьідсод. загального числа акцій треба 
залишити за державними установами. 10

10. Акціонерами Т-ва можуть бути 
вві державні установи й підприємства, 
кооперативні організації та приватні 
особи (фізичні та юридичні), заінте
ресовані в розвиткові торговельних

лиц как в пределах СССР, так и за
границей;

к) производить, с соблюдением дей
ствующих узаконений, в пределах рес
публики и заграницей всякого рода 
финансовые и коммерческие операции, 
вызванные деятельностью и интересами 
Об-ва, совершать все вообще действия 
и операции, связанные с целью Об-ва;

л) вступать в специальные и общие 
соглашения с другими, аналогичными 
или близкими по предмету деятельно
сти предприятиями и целыми обви
нениями.

3. Об-во пользуется правами, при
своенными юридическим лицам.

4. Об-во подчиняется всем узаконе
ниям. правилам и распоряжениям Пра
вительства, относящимся к предмету 
его деятельности, как ныне существую
щим, так и впредь могущим быть из
данными.

5. Местом пребывания Совета и 
Правления Об-ва является г. Харьков, 
где происходят обшиє собрания ак
ционеров.

6. Публикация Об-ва во всех ука
занных в законе и настоящем Уставе 
случаях производится в органах пра
вительственной прессы, в соответ
ствии с действующими законоположе
ниями.

7. Об-во имеет печать с изображе
нием своего наименования.

Основной капитал Об-ва и порядок 
его образования.

8. Основной капитал Об-ва опреде
ляется в 70.000 (семьдесят тысяч) чер
вонцев, разделенных на 2.800 акций, 
стоимостью по 25 червонцев каждая.

9. Все означенные в п. 8 акции 
распределяются между учредителями и 
приглашенными ими к участию в Об-ве 
учреждениями и лицами по взаимному 
соглашению, с тем, однако, что не 
менее 51 проц. общего количества 
акций должно быть оставлено за 
государственными учреждениями.

10. Акционерами Об-ва могут быть 
все государственные учреждения и 
предприятия, кооперативные организа
ции и частные лица (физические и 
юридические), заинтересованные в раз-
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операцій .шо-до купівлі та продажу 
медикаментів, з тим що громадяни 
закордонних держав і закордонні юри
дичні особи можуть бути акціонерами 
Т-ва в тому разі, коли їх припущено 
в установленому в законі порядкові 
до участи в Акційних Т-вах СРСР або 
за особливим дозволом Українського 
Концесійного Комітету чи иншого 
уповноваженого на те органу Уряду.

11. Підписуючися на акції, набу
вачі виплачують 25% їхньої варто
сте Порядок та термін виплати 
решти вартости акцій, встановлює 
Рада Т-ва й подає до відома акціо
нерів.

12. Акції Т-ва можуть бути іменні 
й на подавця. На й.менних акціях 
визначається ім'я, по-батькові та 
прізвище чи назва їхнього власника. 
Для запису іменних акцій встано
влюється особливу книгу в Правлінні, 
де воно реєструє всі передачі цих 
акцій.

13. Державним установам, притяг
неним до участи в Т-ві, в першу 
чергу видається лише йменні акції, 
доки їхня сума не складе 51 % за
гального числа акцій кожного видання; 
всі инші акції, придбані державними 
установами, а також усі загалом 
акції решти учасників Т-ва, на ба
жання власників, можуть бути так 
іменні, як і на подавця.

14. Передавати йменні акції дозво
ляється лише за дозволом Правління 
Т-ва, шляхом спеціяльного передаваль
ного напису, вчинюваного Правлінням 
Т-ва зі зазначенням імени набувача; 
однак,іменні акції, приналежні держав
ним установам, можна передавати без 
особливого дозволу, коли їх набувають 
державні установи. Про кожне таке 
передавання держустанова повинна 
повідомити Правління Т-ва.

Ч. 4

15. Акції на подавця розмішається 
без жадних обмежень, і далі вони 
переходять з рук до рук вільно, 
шляхом простого передавання, не 
повідомляючи про те Правління Това
риства.

витии торговых операций по покупке 
и продаже медикаментов, при чем гра
ждане иностранных государств и ино
странные юридические лица могут быть 
акционерами Об-ва в том случае, если 
они допущены в установленном за
коном порядке к участию в Акцио
нерных Об-вах СССР или с особого 
разрешения Украинского Концессион
ного Комитета или другого уполномо
ченного на то органа Правительства.

11. При подписке приобретатели 
акций уплачивают 25% их стоимости. 
Порядок и срок оплаты остальной 
части стоимости акций устанавлива
ются Советом Об-ва и доводятся до 
сведения акционеров.

12. Акции Об-ва могут быть имен
ными и на пред'явителя. На именных 
акциях отмечаются имя, отчество и 
фамилия или наименование их владель
ца. Для записи именных акций уста
навливается особая книга при Правле
нии, в которой регистрируется все 
передачи этих акций.

13. Государственным учреждениям, 
привлеченным к участию в Об-ве, в 
первую очерель выдаются только имен
ные акции, пока в сумме они не со
ставят 51 % общего количества акций 
каждого выпуска; остальное количество 
акций, приобретенных государствен
ными учреждениями, а также все вообще 
акции остальных участников Об-ва, по 
желанию владельцев, могут быть как 
именными, так и на пред'явителя.

14. Передача именных паев допу
скается только с разрешения Правле
ния О-ва, путем специальной пере
даточной надписи, учиняемой Правле
нием Об-ва с указанием имени приоб
ретателя; однако, именные акции, при
надлежащие государственным учре
ждениям, могут быть передаваемы без 
особого разрешения, если приобрета
телями являются государственные учре
ждения. О всякой такой передаче гос
учреждение должно известить Правле
ние О-ва.

15. Размещение акций на пред'яги- 
теля производится без каких бы то ни 
было ограничений, и дальнейший пере
ход их из рук в руки осуществляется 
свободно, путем простой передачи, без 
уведомления о ней Правления Об-ва.
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16. Вартість акцій виплачується 
грошовими знаками або товаром та 
майном. Майно, шо його фундатори 
чи акціонери вносять до Товариства, 
повинно складатися з таких товарів, 
річей чи матеріяльних вартостей, шо 
операції з ними належать до завдань 
Т-ва, або що їх можна використати 
для організації, чи в дальшій діяльно
сті Т-ва.

Примітка. Товари, шо надхо
дять на покриття вартости акцій, 
оціновується в порядкові арт. 330 
Цивільного Кодексу.
17. Набувачам акцій, коли вони 

підписалися на акції і виплатили 
перший внесок, видається тимчасове 
свідоцтво за підписом фундаторів чи 
їхніх уповноважених, з зазначенням 
кількості» та нумерів придбаних акцій, 
їхнього роду (іменні чи на подавця) 
і розміру одержаного початко
вого внеску. При виплаті дальших 
внесків на цьому свідоцтві фундатори 
чи Правління Т-ва, що їх заступило, 
робить відповідні відмітки про дальші 
виплати за акції. Після повної ви
плати вартости акцій та після їхнього 
виготовлення, акціонерам, коли вони 
подадуть тимчасові свідоцтва, вида
ється зазначені в них акції.

18. Передавати йменні тимчасові 
свідоцтва, з непрогаяним терміном ви
плати, дозволяється з рівночасним 
повідомленням про те передання Пра
вління, щоб воно зробило відповідну 
відмітку в книгах Т-ва. Передавати 
йменні тимчасові свідоцтва з прога
яним терміном виплати, не дозволя
ється; таке передання вважається за 
недійсне.

19. В разі втрати акціонером тим
часового свідоцтва, він обов'язаний 
листівно повідомити про те фунда
торів або Правління Товариства, що 
їх. заступило, до найближчого тер
міну виплати за акції. Фундатори чи 
Правління, на рахунок того, хто 
втратив, подають відповідне оголо
шення про втрату та анулювання 
тимчасового свідоцтва, і після спливу 
шости місяців з менту оголошення, 

.коли не буде будь-якої заборони в 
зв'язку зі судовим змаганням про

Ч. 4

16. Стоимость акций оплачивается 
денежными знаками или товаром и 
имуществом. Вносимое в Об-во учре
дителями или акционерами имущество 
должно заключаться в такого рода то
варах, вещах и материальных ценно
стях, операции с которыми входят в 
задачи Об-ва, или которые могут быть 
ими использованы для организации или 
при дальнейшей деятельности Об-ва.

Примечание. Оценка товаров, по
ступающих в покрытие стоимости 
акций, производится в порядке статьи 
330 Гражд. Кодекса.
17. При подписке на акции, по уплате 

первого взноса приобретателю акций 
выдается временное свидетельство за 
подписью учредителей или их уполно
моченных, с указанием количества и 
номеров приобретенных акций, их вида 
(именные или пред'явительские) и раз
мера полученного первоначального 
взноса. При производстве последующих 
взносов на этом свидетельстве учре
дители, или сменившее их Правление 
Об-ва, делают соответствующие от
метки о дальнейших платежах за ак
ции. После полной оплаты стоимости 
акции и по их изготовлении, акционе
рам, по пред'явленим ими временных 
свидетельств, выдаются упомянутые в 
них акции.

18. Передача именных временных 
свидетельств с непропушенным сро
ком платежа допускается с одновре
менным уведомлением об этой пере
даче Правления для производства от
метки в книгах Об-ва. Передача имен
ных временных свидетельств, по кото
рым срок платежа пропущен, не до
пускается и считается недействитель
ной.

19. В случае утраты акционером 
временного свидетельства, он обязан 
письменно уведомить об этом учре
дителей или сменившее их Правление 
Об-ва до наступления ближайшего 
срока платежа за акции. Учредители 
или Правление за счет утратившего 
производят соответствующую публи
кацию об утрате и аннулировании 
временного свидетельства и, по исте
чении шести м-цев с момента публи
кации, если не будет какого-либо за
прещения в связи с судебным спором
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права на те свідоцтво, видають акці
онерові нове свідоцтво з відміткою 
на ньому—«замісць утраченого». В та
кому самому порядкові заміняється 
втрачені йменні акції, однак що-до ьтра- 
ти акцій на подавця, то наслідки цієї 
втрати цілковито лягають на їхніх 
власників і жадних їхніх заяв про 
втрату акцій на подавця Т-во не 
приймає. Так само Т-во не приймає 
заяв про втрату купонних листів до 
акцій, так іменних, як і на подав
ця. Видатки шо-до виготування 
дублікатів тимчасових свідоцтв і 
іменних акцій, видаваних замісць 
акцій втрачених, переводяться на 
рахунок власників.

20. За постановою Загальних Збо
рів початковий основний капітал Т-ва 
можна збільшити шляхом випуску 
нових акцій такої самої номінальної 
вартости, як і акції першого випуску. 
Збільшувати основний капітал дозво
ляється лише після повної оплати 
акцій попереднього випуску.

Примітка. Власникам акцій по 
чаткового випуску належить пере
важне право купівлі акцій даль
ших випусків.
21. Грошові суми, що їх одержали 

фундатори за акції, вноситься до 
Державного Банку на біжучий раху
нок Т-ва; товар і майно, шо їх вне
сено на виплату вартости акцій, фун
датори переховують і після роспо- 
чину діяльности Т-ва передається їх до 
роспорядження Правління.

22. Т-во визнається за відбуле, 
коли не далі одного місяця від дня 
затвердження цього Статуту буде 
зібрано найменше 50°/о основного 
капіталу.

23. Щоб визнати Т-во за відбуле, 
фундатори скликають іменними пові
стками попередні Загальні Збори акці
онерів, принаймні за тиждень перед днем 
зборів. Ці збори заслухують доповідь 
Фундаторів про хід організації та обі- 
рають комісію, яка має перевірити ра
хунки фундаторів і дані, що стосу
ються до оціновки переданого майна.

Ч. 4

о правах на это свидетельство, ак
ционеру выдается новое свидетельство, 
с отметкой на нем «взамен утрачен
ного». В таком же порядке произво
дится замена утраченных именных ак
ций; что же касается утраты акций 
на пред‘явителя, то последствия этой 
утраты всецело падают на их соб
ственников, и никакие заявления их об 
утрате акций на пред'явителя Об-вом 
не принимаются. Точно также Об-вом 
не принимаются заявления об утрате 
купонных листов к акциям, как имен
ных, так и на пред'явителя. Расходы 
по изготовлению дубликатов времен
ных свидетельств и именных акций, 
выдаваемых взамен акций утраченных, 
относятся за счет собственников.

20. По постановлению Общего Со
брания первоначальный основной капи
тал Об-ва может быть увеличен пу
тем выпуска новых акций такой же 
нарицательной стоимости, как и ак
ции первого вып/ска. Увеличение 
основного капитала допускается лишь 
после полной оплаты акций предше
ствующего выпуска.

Примечание. Владельцам акций 
первоначального выпуска принадле
жит преимущественное право покуп
ки акций последующих выпусков.
21. Полученные учредителями за ак

ции денежные суммы вносятся в Го
сударственный Банк на текущий 
счет Об-ва, внесенные в оплату стоимо
сти акций товар и имущество хра
нятся учредителями и, по открытии 
действия Об ва, передаются в распо
ряжение Правления.

22. Об-во признается состоявшимся, 
если не позже одного м-ца со дня 
утверждения настоящего Устава будет 
собрано не менее 5о% основного ка
питала.

23. Для признания О-ва состояв
шимся, учредители собирают предва
рительно Общее Собрание Акционеров 
именными повестками, по крайней ме
ре, за неделю до дня собрания. Собрание 
это заслушивает доклад учредителей 
о ходе учреждения и выбирает ко
миссию для проверки счетов учреди
телей и данных, относящихся к оценке 
внесенного имущества.
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Не далі одного місяця і не раніш 
7-ми днів після зазначених поперед
ніх зборів, скликається тим самим 
способом Загальні Установчі Збори 
акціонерів.

Вони заслухують доповідь обраної 
попередніми зборами комісії, оці
нюють внесене на виплату акцій 
майно й ухвалюють постанову про 
визнання Т-ва за відбуле чи не 
відбуле; в останньому разі зібране 
майно повертається після приналеж
носте

Постанову про визнання Т-ва за 
відбуле ухвалює більшість не менш 
3/4 голосів присутніх акціонерів, як 
що на зборах заступлена, принаймні, 
половина освоєного капіталу, вне
сеного на день Установчих Зборів. 
Визнавши Т-во за відбуле, Загальні 
Установчі Збори обірають членів 
Ради, Правління та Ревізійної Комісії 
і розвязують усі инші справи.

Ч. 4

Примітка. Фундатори обов'язані 
повідомити Українську Комісію 
Внутрішньої Торгівлі при УЄН за 
сім день наперед про збори, що 
мають відбутися, попередні та 
установчі.
24. Цілковита виплата вартости 

всіх розміщених акцій та розміщення 
з цілковитою виплатою решти инших 
акцій Товариства повинні відбутися 
не далі 4 х місяців від дня, коли Т-во 
роспочало свою діяльність.

В противному разі Т-во лікві
дується протягом 3-х місяців, хіба 
що за дозволом Уряду термін оплати 
акцій буде продовжено, або розмір 
основного капіталу Т-ва відповідно 
зменшено.

Примітка. В разі невнесення 
в будь-який з установлених термінів 
виплати на покриття вартости 
акцій, порушувачеві терміну на
дається пільговий місяць на вне
сення прогаяної виплати» з нарахо- 
ванням на нього відсотків в розмірі, 
справлюваному в той період Держав
ним Банком. Якщо на протязі 
пільгового місяца виплати не буде 
внесено, видане недбайливому по-

Не позднее одного месяца и не 
ранее 7 дней после названного пред
варительного собрания созывается 
тем же способом Общее Учредитель
ское Собрание акционеров.

На нем заслушивается доклад из
бранной на предварительном собрании 
комиссии, производится оценка вне
сенного на оплату акций имущества 
и вносится постановление о призна
нии О-ва состоявшимся или несо- 
стоявшимся; в последнем случае Со
бранное имущество возвращается по 
принадлежности.

Постановление о признании О-ва 
состоявшимся выносится по большин
ству не менее 3/4 голосов присут
ствующих акционеров, если при том 
в собрании представлена, по край
ней мере, половина основного капитала, 
внесенного ко дню Учредительского 
Собрания. Признав О-во состоявшимся, 
Общее Учредительское Собрание выби
рает членов Совета, Правления и Ре
визионной Комиссии и решает осталь
ные дела.

Примечание. Учредители обязаны 
уведомить Украинскую Комиссию по 
внутренней торговле при УЭС‘е за 
семь дней вперед об имеющихся 
состояться предварительном и учре
дительском собрании.
24. Полная оплата стоимости всех 

размещенных акций и размещение 
с полной оплатой всех остальных 
акций О-ва должны последовать не 
позже 4 месяцев со дня открытия 
действий Об-ва.

В противном случае О-во ликвиди
руется в течение 3 месяцев, разве бы 
с разрешения Правительства срок 
оплаты акций был продлен или раз
мер основного капитала Об-ва был 
соответственно уменьшен.

Примечание. В случае невзноса к 
какому-либо из установленных сро
ков платежа в покрытие стоимости 
акций, нарушившему срок предоста
вляется льготный месяц для взноса 
просроченного платежа, с начисле
нием на него процентов в размере, 
взимаемом в тот период Государ
ственным Банком. Если и в течение 
льготного месяца платеж не будет 
внесен, выданное неисправному по-
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купцеві, згідно п 17, йменне тим
часове свідоцтво втрачає силу, про 
шо Правління робить відповідне ого
лошення. а акції, зазначені в тому 
свідоцтві, повертається на продаж. З 
внесених недбайливим покупцем, на 
покриття вартости акцій, грошей і 
майна покривається всі витрати й 
збитки Т-ва. спричинені порушен
ням умов підписки, а решту, коли 
щось лишиться, видається власни
кові тимчасового свідоцтва, що 
втратило силу.

25. До оголошення про реєстрацію 
Т-ва фундатори мають право вчиняти 
всі потрібні угоди й договори від 
імени Акційного Товариства. За ці 
угоди фундатори особисто солідарно 
відповідають перед контрагентами, 
коли тих угод не затвердять або не 
ухвілять Загальні Установчі Збори 
Т-ва, або одні з дальших загальних 
зборів на протязі шости місяців від 
дня реєстрації Т-ва.

26. За заподіяні збитки фундатори 
відповідають солідарно так перед 
Т вом, які і перед окремими акціоне
рами протягом одного року від дня 
реєстрації Т-ва.

Примітка. Фундатори обов'язані 
залишити собі загалом найменше 
*/,« частину вип)щених акцій і 
не мають права збувати їх раніш 
затвердження звіту за другий опе
раційний рік.

Так само, вони не мають права 
збувати раніш затвердження звіту 
за другий операційний рік прина- 
лежних їм фундаторських акцій, 
оплачених матеріяльними варто
стями.
27. Про роспочин діяльности Т-ва 

або про те, шо воно не відбулося— 
подає відповідне оголошення в пер
шому разі Правління Т-ва, а в дру
гому—фундатори.

28. Акції Т-ва заготовляється 2 особ
ливими талонами, зброшуровується 
у формі окремих книжок для іменних 
акцій і для акцій на подавця, з

Ч. 4

купателю, согласно п. 17, именное 
временное свидетельство утрачи
вает силу, о чем Правлением произ
водится соответствующая публи
кация, и акции, значащиеся в этом 
свидетельстве, обращаются в про
дажу. Из внесенных неисправным 
покупателем, в покрытие стоимости 
акций, денег и имущества покры
ваются все расходы и убытки Об-ва, 
вызванные нарушением условий 
подписки, а остаток, если таковой 
окажется, выдается владельцу утра
тившего силу временного свидетель
ства.

25. До публикации о регистрации 
Об-ва учредители имеют право совер
шать все необходимые сделки и дого
воры от имени Акционерного Об-ва. 
По этим сделкам учредители подле
жат личной солидарной ответствен
ности перед контрагентами, если эти 
сделки не будут утверждены или одо
брены Общим Учредительским Собра
нием Об-ва, или одним из последую
щих общих собраний в течение шести 
месяцев со дня регистрации 0<^-ва.

26. За причиненные убытки учреди
тели подлежат солидарной ответ
ственности, как перед Об вом, так и 
перед отдельными акционерами, в те
чение одного года со дня регистрации 
Об-ва.

Примечание. Учредители обязаны 
оставить за собой не менее, в 
общей сложности, ‘До части вы
пускаемых акций и не в праве 
отчуждать их до утверждения 
отчета за второй операционный 
год.

Равным образом, они не в праве 
отчуждать до утверждения отчета 
за второй операционный год при
надлежащие им учредительские 
акции, оплаченные материальными 
ценностями.
27. Об открытии действий О-ва или 

о том, что оно не состоялось про
изводится соответствующая публика
ция, в первом случае Правлением О-ва, 
а во втором—учредителями.

28. Акции О-ва заготовляются с 
особыми талонами, сброшюровыва- 
ются в форме отдельных книг для 
именных акций и для акций на пред*-
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тим що коли акції видається, їх 
вирізується з книжки, нумерується в 
порядкові видавання з відміткою на 
відповідному корінці—кому їх видано. 
Видані акції повинні мати на собі 
підписи найменше трьох членів Пра
вління, бухгалтера та касира з від
битком печатки Т-ва.

29. До кожної акції так іменної, 
як і на подавця, додається одно
манітний на подавця лист купонів 
на одержання по них дивіденда на 
протязі 10 років. На купонах цих 
зазначається нумери акцій, шо до 
них їх додано, без зазначення—чи то 
акції іменні чи на показувана й роки 
в послідовному порядкові, шо за них 
дивіденд буде виплачено.

Після використання купонного листа, 
замісць його, власникові акції ви
дається другий купонний лист на 
дальший десятирічний термін.

Керування справами Товариства.

30. Справами Товариства керують 
Загальні Збори, Рада та Правління.

Ч. 4

Загальні Збори Акціонерів.

31. Загальні Збори Акціонерів ста
новлять виший орган Т-ва, шо втілює 
його волю. Вони мають право розвя- 
зувати всі без винятку справи, шо 
згідно з цим Статутом належать до 
обсягу діяльности Т-ва. Але обов'яз
ково Загальні Збори акціонерів мають:

а) обірати членів Ради та членів 
Правління, а також звільняти їх з тих 
посад до упливу терміну обрання;

б) розглядати та затверджувати 
подані Правлінням звіти за минулі 
періоди діяльности Т ва й баланси, 
росподіляти прибутки та розвязувати 
справи про порядок покриття збиткір, 
заподіяних Т-ву;

в) встановляти кошториси та плани 
діяльности на майбутнє;

г) встановляти для Правління суми 
кредитування та заставні речі;
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явителя, причем при выдаче акции 
вырезываются из книги, перенумеро- 
ваются в порядке выдачи с отмет
кой на соответствующем корешке, 
кому они выданы. Выданные акции 
должны иметь на себе подписи не 
менее трех членов Правления, бух
галтера и кассира с приложением пе
чати О-ва.

29. К каждой акции, как именной, 
так и на предъявителя, прилагается 
однотипный на пред'явителя лист ку
понов на получение по ним дивиденда 
в течение 10 лет. На купонах этих 
отмечаются №№ акций, при которых 
они прилагаются, без упоминания о 
том, именные ли это акции или на 
пред'явителя, и годы в последователь
ном порядке, за которые дивиденд по 
ним будет выплачиваться.

По использовании купонного листа, 
взамен его, владельцу акции выдается 
другой купонный лист на следующий 
десятилетний срок.

Управление делами Общества.

30. Управление Делами О-ва при
надлежит Общему Собранию, Совету 
и Правлению.

Общее Собрание Акционеров

31. Общее Собрание Акционеров 
является высшим органом О-ва, во
площающим его волю. Оно правомочно 
разрешать все без исключения вопро
сы, относящиеся, согласно настоящего 
Устава, к предмету деятельности О-ва. 
Но к обязательному ведению Общего 
Собрания акционеров относится:

а) избирание членов Совета и чле
нов Правления, а также устранение 
их от этих должностей до истечения 
срока избрания;

б) рассмотрение и утверждение пред
ставленных Правлением отчетов за 
истекшие периоды деятельности О-ва 
и балансов, распределение прибыли и 
разрешение вопросов о порядке по 
крытия убытков, понесенных Об-вом;

в) установление сметы и планов 
деятельности на будущее время;

г) установление для Правления сумм 
кредитования и предметов залога;
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д) порушувати питання про зміну 
та доповнення в цьому Статуті, зок
рема, про збільшення основного капі
талу через додаткові випуски акцій;

е) розвязувати питання про лікві
дацію Т-ва;

ж) розвязувати питання про над
звичайні видатки в понадкошторисному 
порядкові та затверджувати всі понад- 
кошгорисні видатки, зроблені Правлін
ням за дозволом Ради;

з) встановляти загальні пришили 
діяльности на підставі цього Статуту 
та інструкції, виробленої для Ради, 
Правління та Ревізійної Комісії;

и) рязглядати й розвязувати пи
тання про придбання для Т-ва будівель 
та підприємств, про їхній продаж та 
заставлення;

к) витрачати запасовий капітал;

л) розвязувати питання, порушені 
перед Загальними Зборами через Пра
вління окремими акціонерами чи їхні
ми групами.

32. Загальні Збори Акціонерів бу
вають звичайні й надзвичайні. Звичайні 
Збори скликає Рада чорез Правління 
один раз на рік, не пізніше 1-го квітня 
місяця, з тим то на їхній розгляд 
Правління обов‘язано подати звіт та 
баланс за минулий операційний період, 
а також кошторис і план діяльности 
на наступний рік. Надзвичайні Збори 
скликає Рада або на власну волю, або 
на прохання Правління, Ревізійної Ко
місії чи, в кінці, на вимогу акціоне
рів, шо мають »/,о частину всіх акцій. 
В останніх трьох випадках Рада обо- 
в'язана скликати надзвичайні Загальні 
Зроби в найкоротчий, технічно мож
ливий термін і, в кожному разі, не 
пізніш двох тижнів від дня одержання 
заяви про скликання зборів.
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33. Про скликання Загальних Зборів 
Рада заздалегідь оголошує: за місяць— 
при скликанні звичайних зборів і за 
два тижні—при скликанні надзвичай
них зборів.

д) возбуждение вопросов об измене
ниях и дополнениях в настоящем Уста
ве, в частности, об увеличении основ
ного капитала, путем дополнительных 
выпусков акций;

е) решение вопроса о ликвидации 
Об-ва;

ж) разрешение вопроса о чрезвы
чайных расходах в сверхсметном по
рядке и утверждение всех сверхсмет
ных расходов, произведенных Пра
влением с разрешения Совета;

з) установление общих принципов 
деятельности на основах настоящего 
Устава и выработанной инструкции 
для Совета, Правления и Ревизионной 
Комиссии;

и) рассмотрение и разрешение во
проса о приобретении для Об-ва строе
ний и предприятий, о продаже и о 
залоге их;

к) расходование запасного капи
тала;

л) разрешение вопросов, возбужден
ных перед Общим Собранием через 
Правление отдельными акционерами 
или группами их.

32. Общие Собрания акционеров 
бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Обыкновенные Собрания созываются 
Советом через Правление один раз в 
год, не позже 1-го апреля м-цэ, при
чем на рассмотрение его Правление 
обязано представить отчет и баланс 
за истекший операционный период, 
а также смету и план деятельности 
на предстоящий год. Чрезвычайные 
Собрания созываются Советом либо 
по собственному усмотрению, либо по 
просьбе Правления, Ревизионной Ко
миссии, либо, наконец, по требованию 
акционеров владеющих 1/зо частью 
всех акций. В трех последних слу
чаях Совет обязан созывать чрезвы
чайные Общие Собрания в кратчай
ший, технически возможный срок и во 
всяком случае не позже двух недель 
со дня поступления заявления о созыве 
собрания.

33. О созыве Общего Собрания 
Совет делает заблаговременно публи
кацию: за м-ц при созыве обыкновен
ного собрания и за две недели при 
созыве чрезвычайного собрания.

N2 4 Ст. 9

7 4



Арт. 9 Ст. 9

В оголошенні зазначається:
а) день і годину, на яку скликається 

Загальні Збори;
б) помешкання, де вони мають від

бутися;
в) докладний перелік всіх справ, що 

їх мають обміркувати й розв'язати 
Загальні Збори.

Власників іменних акцій, незалежно 
від оголошення, Рада запрошує на 
Загальні Збори спеціяльними повіст
ками, шо їх надсилається акціонерам, 
відповідно до зазначеного в книгах 
Правління їхнього осідку.

34. Право рішаючого голосу на За
гальних Зборах мають акціонери, що 
володіють десятьома акціями, з тим шо 
кожний з власників більшої кількости 
акцій має кількість голосів, рівну числу, 
шо має бути після поділу числа всіх 
приналежних йому акцій на десять. 
Володіння кількістю акцій менш від 
десяти не дає самостійного рішаючого 
голосу.

33. Акціонери, члени Правління, 
Ревізійної Комісії і Ліквідаційної Ко
місії на Загальних Зборах не мають 
права голосу, колипозвязусться справи, 
що торкаються їхнього притягнення 
до відповідальности або звільнення від 
неї, їхнього усунення з посади, при
значення їм винагороди й затвердження 
звітів та підписаних ними договорів. 
Коли вирішується справу про укла
дення договору з особою, шо є акціо
нером Т ва, особа та не має права 
голосу ні через володіння акціями, 
особисто їй приналежними, ані яко 
довірена инших акціонерів Т-ва.

Ч. 4

36. Державні, громадські та при
ватні установи, товариства, стовари- 
шення та инші юридичні особи, що є 
акціонерами Т-ьа, голосують на Загаль
них Зборах через своїх представників.

37. Перші Установчі Збори акціоне
рів відкриває один з фундаторів, 
уповноважений на теиншими; дальші 
Загальні Збори відкриває Голова Ради 
чи його Заступник.

38. Щоб Загальні Збори були дій
сні потрібна присутність акціонерів
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В публикации обозначается:
а) день и час, на который созывается 

Обшее Собрание;
б) помещение, в котором оно будет 

происходить, и
в) подробный перечень всех вопро

сов. подлежащих обсуждению и реше
нию Общего Собрания.

Владельцы именных акций, незави 
симо от публикации, приглашаются 
Советом на Общие Собрания специ
альными повестками, посылаемыми по 
указанному в книгах Правления место
пребыванию акционеров.

34. права решающего голоса на 
Общих Собраниях имеют акционеры, 
обладающие десятью акциями, причем 
при владении большим числом акций, 
каждый из них пользуется количе
ством голосов, равным частному от 
деления общего числа принадлежащих 
ему акций на десять. Владение коли
чеством акций менее десяти не дает 
самостоятельного решающего голоса.

35. Акционеры, состоящие членами 
Правления, членами Ревизионной Ко
миссии, не пользуются на Общих Со
браниях правом голоса при решении 
вопросов, касающихся привлечения 
их к ответственности или освобожде
ния от нее, устранения их от долж
ности. назначения им вознаграждения 
и утверждения отчетов подписанных 
ими договоров. При постановлении ре
шения по вопросу о заключении дого
вора с лицом, состоящим в числе акцио
неров Об-ва, лицо это не пользуется 
правом голоса, ни в силу обладания 
акциями, лично ему принадлежащими, 
ни в качестве доверенного других 
акционеров Об-ва.

36. Государственные, общественные 
и частные учреждения, Об-ва, Т-ва и 
проч. юридические лица, состоящие 
акционерами Об-ва, пользуются в Об
щих Собраниях правом голоса в лице 
своих представителей.

37. Первое Учредительское Собра
ние акционеров открывается одним 
из учредителей, уполномоченным на 
это остальными; следующие Общие 
Собрания отрываются Председателем 
Совета или его Заместителем.

38. Для действительности Общих 
Собраний требуется наличность акци-
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або їхніх довірених, що мають зага
лом акцій не менш від однієї третини 
всього капіталу Т-ва, а щоб розвязу- 
вати справи про збільшення чи змен
шення основного капіталу, про зміну 
Статуту, про ліквідацію Т-ва або про 
злиття його з иншими Акційними 
Т-вами, потрібна присутність акціоне
рів чи їхніх довірених, що мають 
загалом не менш від половини основ
ного капіталу.

39. Постанови Загальних Зборів 
про збільшення основного капіталу, 
про зміну статуту, про злиття Т-ва 
з иншими Акційними Товариствами, 
про ліквідацію Т-ва мають обов'язкову 
силу, коли їх буде ухвалено більшістю 
*/а акціонерів або їхніх довірених, 
шо беруть участь у голосуванні. Всі 
инші справи, в тому числі вибори 
членів Ради, Правління, Ліквідаційної 
та Ревізійної Комісії та инш. розвя- 
зується звичайною більшістю голосів. 
Що-до справ, наведених у п. 38, 
можна ухвалювати рішення навіть на 
других зборах, коли є кворум пред
ставників акціонерів, шо володіють 
акціями не менш від однієї третини 
основного капіталу.

40. Коли акціонери або їхні дові
рені, що прибули на звичайні чи. 
надзвичайні Загальні Збори не засту
патимуть загалом тої частини основ
ного капіталу, що є потрібна, щоб 
визнати Загальні Збори за законно 
відбулі або, коли при розвязанні справ 
на відбулих зборах не буде більшости, 
вимаганої Статутом, то не далі тижне
вого терміну, після дня Зборів, Пра
вління Т-ва, додержуючися всіх вима
ганих Статутом правил, оголошує про 
скликання других Загальних Зборів, 
які призначає не раніш упливу чотир
надцяти днів від дня оголошення. 
Другі збори вважається за законно 
відбулі, а їхні постанови за остаточні 
незалежно від того, яку частину 
основного капіталу заступають акціо
нери або їхні довірені, що на них 
прибули. На таких других Загальних 
Зборах можна розглядати лише ті 
справи, шо їх треба було обговорити 
або яких не розвязано на попередніх 
перших Загальних Зборах, з тим що
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онеров, или их доверенных, облада
ющих в совокупности количеством 
акций, составляющих не менее */3 
части всего капитала Об-ва, а для 
решения вопроса об увеличении или 
уменьшении основного капитала, об 
изменении Устава, о ликвидации Об-ва 
или о слиянии его с другими акцио
нерными Об-вами, требуется прибытие 
акционеров или их доверенных, обла
дающих в совокупности не менее, чем 
половиной основного капитала.

39. Постановления Общего Собра
ния об увеличении основного капитала, 
об изменении Устава, о слиянии О-ва 
с другими акционерными Об-вами, о 
ликвидации Об-ва получают обязатель
ную силу, когда будут приняты боль
шинством а/з участвующих в подаче 
голосов акционеров и их доверенных. 
Все остальные вопросы, в том числе 
выборы членов Совета, Правления, 
Ликвидационной и Ревизионной Комис
сии и проч. решаются простым боль
шинством голосов. По вопросам, пере
численным в п. 38, даже во вторичных 
Собраниях, решения могут приниматься 
при наличии кворума представителей 
акционеров, обладающих акциями не 
менее части основного капитала.

40. Вели явившиеся в очередное или 
чрезвычайное Общее Собрание акцио
неры или их доверенные не будут 
представлять в совокупности той 
части основного капитала, какая не
обходима для признания Общего Со
брания законно состоявшимся или если 
при решении дел в состоявшемся 
Собрании не получится большинства, 
требуемого Уставом, то не позже 
недельного срока после дня Собрания 
Правление Об-ва, с соблюдением всех 
требуемых Уставом правил, публикует 
о созыве вторичного Общего Собрания, 
назначаемого не раньше истечения 
четырнадцати дней со дня публика
ции. Вторичное собрание считается 
законно состоявшимся, а решения его 
окончательными, независимо от того, 
какую часть основного капитала 
представляют прибывшие в него акци
онеры или их доверенные. В таком 
вторичном Общем Собрании могут 
рассматриваться лишь те дела, кото
рые подлежали обсуждению или не были
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всі справи на них розвязується 
голосуванням у порядкові, передба
ченому в § 39 Статуту.

41. Постанови законно відбулих 
Загальних Зборів є обов’язкові для 
всіх акціонерів присутніх на зборах, 
а також і для тих, шо на збори не 
прибули.

42. На Загальних Зборах прова
диться протокол зборів. Відповідаль
ність за правильність змісту прото
колів лягає на Голову Зборів.

Рада Товариства, її права та 
обов'язки.

43. Для провадження справ Т-ва 
відповідно до директив та постанов 
Загальних Зборів та для нагляду за 
тим, шоб діяльність Правління в усьому 
була погоджена з зазначеними директи
вами й постановами, Загальні Збори 
акціонерів обірають з-по-між себе на 
термін в один рік, Раду Т-ва в складі 
не менш п'яти членів і рівночасно 
з тим обірають до них двох канди
датів, шо мають заст>пати членів 
Ради, шо вибули з ії складу до 
упливу терміну їхнього уповнова
ження.

Голову Ради спочатку обірають 
Установчі Збори, а далі—Загальні 
Збори. Заступника голови обірає 
сама Рада з-по між себе. Голова ради 
скликає членів Ради на засідання не 
менш одного разу на місяць. Засідання 
Ради вважається за відбуле, коли на 
ньому присутня, принаймні половина 
всіх її членів. Рада розвязує справи 
звичайною більшістю голосів; в разі рів- 
ности голосів, питання переноситься 
на Загальні Збори.

44. Рада має:
а) наглядати та керувати взагалі 

діяльністю Правління;
о) тимчасово усувати з посад членів 

Правління до упливу терміну їхнього 
обрання і призначати нових, допові
даючи про це Загальним Зборам акці
онерів;

разрешены предшествующим первич
ным Общим Собранием, при чем все 
дела в нем разрешаются голосованием 
в порядке, предусмотренном § 39 
Устава.

41. Решения законно состоявшегося 
Общего Собрания обязательны для 
всех присутствовавших в собрании, а 
также для неявившихся акционеров.

42. В Обших Собраниях ведется 
протокол Собрания. Ответственность 
за правильность содержания прото
колов лежит на Председателе Собра
ния.

Совет Общества, его права и
обязанности.

43. Для направления дел Об-ва в 
соответствии с директивами и поста
новлениями Обших Собраний и для 
наблюдения за тем, чтобы деятель
ность Правления во всем была согла
сована с названными директивами и 
постановлениями, Обшиє Собрания 
акционеров избирают из своего состава, 
сроком на один год, Совет Об-ва в 
составе не менее пяти членов и одно
временно с этим избирают к ним 
двух кандидатов для замены выбыв
ших из состава Совета его членов 
до истечения срока их полномочия.

Председатель Совета избирается 
первоначально Учредительским Собра
нием, а в дальнейшем в Общем Собра
нии. Заместителя Председателя изби
рает сам Совет из своей среды. Пред
седатель Совета созывает членов 
Совета на заседания не реже одного 
раза в м-ц. Заседание Совета счи
тается состоявшимся, если в нем при
сутствуют не менее половины всех 
его членов. Дела в Совете решаются 
простым большинством голосов; при 
равенстве голосов вопрос переносится 
в Общее Собрание.

44. На обязанности Совета лежит:
а) общее наблюдение и руководство 

деятельностью Правления;
б) временное устранение от дол

жностей членов Правления до окон
чания срока их избрания и назначение 
новых с последующим докладом Об
щему Собранию акционеров;
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в) дозволяти Правлінню переводити 
чинности, не передбачені в кошто
рисах та планах, затверджених За
гальними Зборами акціонерів, в на
гальних невідкладних випадках, по
даючи складені у таких випадках 
постанови на ухвалу найближчих 
Загальних Зборів;

г) остаточно розвязувати питання, 
шо-до яких у Правлінні не буде зі
брано більшости голосів або буде 
заявлено особисту думку одного чи 
кількох членів Правління;

д) затверджувати протоколи Пра
вління і скасовувати чи припиняти по
станови Правління в тих випадках, коли 
вони суперечать Статутові, інтересам 
чи характерові діяльности Т-ва;

е) затверджувати штати, керувати 
справами та установами Т-ва;

ж) остаточно розвязувати питання, 
що до них Правління чи ревізійна 
Комісія визнають за потрібне чинити 
за згодою Ради;

з) періодично ревізувати каси та 
перевіряти баланси;

и) розглядати складені Правлінням 
річні кошториси, звіти та плани ді
яльності! й подавати шо-до них За
гальним Зборам свої міркування;

к) дозволяти складати акти на 
придбання будівель та підприємств 
для Т-ва та на збування, заставлення 
й відання в оренду такого майна, 
приналежного Т-ву;

л) уперед розглядати найважли
віші справи, шо їх належить внести 
на Загальні Збори і доповідати про 
них на Загальних Зборах;

м) подавати Загальним Зборам звіт 
пр<> свою діяльність;

н) скликати Загальні Збори акці
онерів через Правління.

Найближчий порядок своєї роботи 
Рада визначає сама.

45. В період, часу між Загальними 
Зборами Рада має права Загальних 
Зборів, але вона обов'язана. повідом
ляти Загальні Збори про всі ті заходи, 
шо іх вона вжила, та які належаїь 
до обсягу компетенції Загальних Збо
рів. Рада не має права ухвалювати по-
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в) разрешение Правлению произ
водства действий, не предусмотренных 
сметами п планами, утвержденными 
Обшим Собранием акционеров, в не- 
терпящих отлагательства случаях, с 
представлением состоявшихся в таки* 
случаях постановлений на одобрение 
ближайшего Общего Собрания;

г) окончательное решение вопро
сов, по которым в Правлении не 
будет достигнуто большинства голо
сов или по которым будет заявлено 
особое мнение одного или нескольких 
членов Правления;

д) утверждение протоколов Пра
вления и отмена или приостановление 
постановлений Правления во всех 
случаях, когда они противоречат 
Уставу, интересам или характеру дея
тельности О-ва;

е) утверждение штатов, Управление 
делами и учреждениями О-ва;

ж) окончательное решение вопро
сов, по которым Правление или Ре
визионная Комиссия признают необ
ходимым действовать с согласия Со
вета;

з) периодическая ревизия кассы и 
проверка балансов;

и) рассмотрение составленных Пра
влением годовых смет, отчетов и 
планов действий и представление по 
ним заключений Общему Собранию;

к) разрешение на совершение ак
тов на приобретение строений и. 
предприятий для О-ва и на отчужде
ние, залог и отдачу в аренду таковых 
имуществ, принадлежащих О-ву;

л) предварительное рассмотрение 
важнейших вопросов, подлежащих 
внесению в Обшиє Собрания и до
клады по ним Общему Собранию;

м) представление Общему Собранию 
отчета о своей деятельности;

н) созыв Общего Собрания акцио
неров через Правление.

Ближайший порядок работ Совета 
определяется им самим.

,45. В период времени между Об
щими собраниями Совет пользуется 
правами Общего Собрания, с обяза
тельным доведением до сведения Об
щего Собрания о всех тех меропри
ятиях, которые были произведены 
Советом, но относятся к предмету
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станов без попереднього затвердження Загальними Зборами питань про зміну Статуту, збільшення чи зменшення основного капіталу, ліквідацію Т-ва та встановлення дивіденду на акції.

Ч. 4

Правління, його права та обов'язки.

46. Правління Т-ва складається з 
п'яти членів, обіраних спочатку Уста
новчими Зборами, а згодом—Загаль
ними Зборами з числа акціонерів чи 
сторонніх особ. З членів Правління 
одного обірається за голову, другого — 
за заступника голови. Рівночасно з 
обранням складу Правління, збори 
акціонерів обірають і двох кандидатів, 
шо мають заступати членів Правління, 
які до упливу терміну уповноваження 
вибуватимуть з його складу.

47. Склад Правління й кандидатів 
обірається на термін в один рік.

48. Після роспочину діяльности То
вариства. Загальні Збори акціонерів 
обірають Правління. Після упливу 
терміну уповноваження Правління, 
новий склад Правління і кандидатів 
обірають найближчі чергові Загальні 
Збори. Голову й членів Правління, шо 
тормін їхнього уповноваження закін
чився, можна обірати до Правління і 
на дальший термін. Кандидати всту
пають до складу Правління після 
старшинства обрання; кандидати, 
коли виконують обов'язки членів Пра
вління, мають усі права, надані членам 
Правління.

49. Правління дістає винагороду в 
розмірі за визначенням Ради, відповідно 
до чинних законоположень про заро
бітну платню.

50. Правління порядкує всіма спра
вами, капіталами та майном Т-ва.

До його обов'язків належить:
а) приймати майно та гроші, шо 

надходять за акції, видавати йменні 
тимчасові свідоцтва, а після повної 
їхньої виплати й самі акції;

ведения Общего Собрания. Совет не 
имеет права постановлять без пред
варительного утверждения Общим 
Собранием вопросов об изменении 
Устава, увеличения или сокращения 
основного капитала, ликвидации О-ва
и определения дивиденда по акциям.

«

Правление, его права и обязанности.

46. Правление О-ва состоит из пяти 
членов, избираемых первоначально 
Учредительским Собранием, а впослед
ствии Общим Собранием из числа 
акционеров или посторонних лиц. Из 
членов Правления один избирается 
председателем, другой заместителем 
председателя. Одновременно с избра
нием состава Правления, собрание 
акционеров избирает и двух канди
датов для замещения выбывающих до 
истечения срока полномочий из со
става Правления членов его.

47. Состав Правления, и кандидаты 
избираются сроком на один год.

48. Выборы Правления по открытии 
действий О-ва, производятся на об
щем Собрании акционеров. По исте
чении срока полномочий Правления 
выборы нового состава Правления и 
кандидатов производятся на ближай
шем очередном Общем Собрании. 
Председатель и члены Правления, срок 
полномочия которых истек, могут быть 
избираемы в Правление и на даль
нейший срок. Кандидаты вступают в 
состав Правления по старшинству из
брания; во время отправления дол
жности членов Правления кандидаты 
пользуются всеми правами, присвоен
ными членам Правления.

49. Правление получает вознагра
ждение в размере по определению 
Совета, в соответствии с существую
щими законоположениями о заработ
ной плате.

50. Правление распоряжается всеми 
делами, капиталами и имуществом 
О-ва.

к обязанности его относится:
а) прием поступающих за акции 

денег и имущества, выдача именных 
временных свидетельств, а после пол
ной оплаты их и самих акций;

№ 4



Арт. 9 Ст. 9

б) вносити одержувані гроші на пе
реховування до Державного Банку та 
инших кредитових установ і відкри
вати для цього рахунки;

в) одержувати гроші та всілякі вар- 
тости по біжучих та инших рахунках 
і загалом порядкувати всіма капіта
лами Т-ва;

г) організувати бухгалтерію, касу 
та канцелярію, а також складати звіти, 
баланси, кошториси видатків та при
бутків і плани діяльности;

д) визначати штати для обслугову
вання справ Т-ва, наймати службовців, 
визначати їм платню та звільняти їх 
відповідно до Кодексу Законів про 
працю;

е) організувати філії торговельні від
діли, агентурні контори та представ
ництва;

ж) купувати та продавати товари і 
всіляке майно так за готівку, як і в 
кредит,

(розмір кредитування визначають 
Загальні Збори та Рада);

з) наймати склепи, мешкання, торго
вельні та всілякі инші помешкання та 
спорудження;

и) страхувати майно Товариства;
к) приймати до виплати й видавати 

векселі та инші торгові зобов'язання 
і загалом всіляке кредитування в ме
жах, визначуваних Загальними Збо- 
рами;

л) витрачати суми в межах кошто
рисів, затверджених Загальними Збо
рами акціонерів;

м) робити понадкошторисні видатки 
виключно за дозволом Ради, з обов'яз
ковим наступним їхнім поданням на 
затвердження найближчих Загальних 
Зборів акціонерів;

н) укладати від імени Товариства 
всілякі договори та умови, шо стосу
ються до справ діяльности Т-ва, зі 
всілякими відомствами, установами, 
товариствами й приватними особами;

оі видавати довіреносте
п) укладати від імени Т-ва за до

зволом Ради акти на придбання буді
вель і підприємства для Т-ва й на- 
зб\вання та заставлення і віддання в

Ч. 4

б) внесение поступающих денег на 
хранение в Государственный Банк и 
другие кредитные учреждения и от
крытие для этого счетов;

в) получение денег и всяких цен
ностей по текущим и иным счетам и 
вообще распоряжение всеми капита
лами О-ва;

г) организация бухгалтерии, кассы 
и канцелярии, а также составление 
отчетов, балансов, сметы расходов и 
доходов и планов деятельности;

д) определение штатов для обслу
живания дел О-ва, наем служащих, 
определение им окладов и увольнение 
их в соответствии с Кодексом Законов 
о Труде; •

е) организация отделений, торговых 
отделов, агентурных контор и пред
ставительств;

ж) покупка и продажа товаров и 
всякого рода имущества как за на
личные деньги, так и в кредит

(предел кредитования определяется 
Общим Собранием и Советом);

з) наем складов, квартир, торговых 
и всякого рода иных помещений и 
сооружений;

и) страхование имущества О-ва;
к) принятие к платежу и выдача 

векселей и других долговых обяза
тельств и вообще всякого рода кре
дитования в пределах, определяемых 
Общим Собранием;

л) расходование сумм в пределах 
смет, утвержденных Общим Собрани
ем акционеров;

м) производство сверхсметных рас
ходов исключительно с разрешения 
Совета, с обязательным последующим 
представлением их на утверждение 
ближайшего ибшего Собрания акци
онеров;

н) заключение от имени О-ва вся
кого рода договоров и условий, от
носящихся к предмету деятельности 
О-ва, со всякого рода ведомствами, 
учреждениями, обществами и частыми 
лицами;

о) выдача доверенностей;
п) совершение с разрешения Со

вета от имени О-ва актов на при
обретение строений и предприятий 
для О-ва и на отчуждение и залог и
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оренду такого майна, приналежного 
Товариству;

р) всілякі инші чинности та роспо- 
рядження, скеровані на здійснення 
завдань Т-ва, встановлених у цому 
Статуті

51. Правління відбуває засідання, які 
скликає голова Правління або його за
ступник у міру потреби, але, принаймні, 
двічі на місяць.

Засідання Правління вважається за 
законно відбулі, коли на них беруть 
участь найменше три члени Правління. 
Правління розвязує всі справи на 
своїх засіданнях більшістю голосів, а 
в разі рівности голосів—справу пере
носиться до Ради. Постанови Правління 
заноситься до особливих протоколів, 
підписуваних всіма присутніми на засі
данні членами Правління й перехову
ються в справах Правління.

52. Окремі функції що до керування 
справами Т-ва виконують члени Пра
вління, кожний в галузі, дорученій його 
віданню протокольною постановою 
Правління.

53. Все листування в справах Т-ва 
провадиться від імени Правління за 
підписом голови Правління або його 
заступника, а в його відсутність—за 
підписом члена Правління. Векселі, 
довіреності, всілякі договори, купчі 
вимоги на одержання грошових сум з 
кредитових установ, чеки по біжучих 
рахунках повинні підписувати два 
члени Правління. Щоб одержати з 
почти всілякі почтові відправлення, 
грошові суми та документи досить 
підпису одного члена з відбитком пе
чатки Т-ва.

54. Правління може уповноважити 
чинити за себе особливою довіреністю 
одного з членів Правління або дові
рену особу, в усіх тих випадках, де 
потрібна чинність цілого складу Пра
вління або двох його членів, за винят
ком підписування акцій, з тим що за 
всі чинности та роспорядження, ви
дані на підставі даної довірености, 
відповідає перед Т-вом Правління в 
цілому.

Ч, 4

отдачу в аренду таких имуществ, О-ву 
принадлежащих;

р) всякого рода другие действия и 
распоряжения, направленные к осу
ществлению задач О-ва, установлен
ных настоящим Уставом.

51. Правление имеет заседания, со
зываемые Председателем Правления 
или его заместителем по мере надоб
ности, но не реже двух раз в м-ц.

Заседания Правления считаются за
конно состоявшимися при участии в 
них не менее трех членов Правления. 
Все вопросы в заседаниях Правления 
решаются по большинству голосов, а 
в случае разделения голосов поровну, 
вопрос переносится в Совет. Поста
новления Правления вносятся в особые 
протоколы, которые подписываются 
всеми присутствующими в заседаниях 
членами Правления и хранятся при 
делах Правления.

52. Отдельные функции по упра
влению делами О-ва выполняются 
членами Правления, каждым в области, 
порученной его ведению протоколь
ным постановлением Правления.

53. Вся переписка по делам О-ва 
ведется от имени Правления, за под
писью председателя Правления или 
его заместителя, а при отсутствии— 
за подписью члена Правления. Ве
кселя, доверенности, всякого рода до
говоры. купчие крепости, требования 
на получение денежных сумм из кре
дитных учреждений, чеки по текущим 
счетам—должны подписываться двумя 
членами Правления Для получения с 
почты всякого рода почтовых отпра
влений, денежных сумм и документов 
достаточно подписи одного из членов 
с приложением печати О-ва.

54. Правление может уполномочить 
действовать за себя особой доверен
ностью одного из членов Правления 
или доверенное лицо, во всех тех 
случаях, где необходимо действие 
всего состава Правления или двух его 
членов, за исключением подписи 
акций, при чем за все действия и 
распоряжения, совершенные на осно
вании данной доверенности, ответ
ственность перед О-вом несет Пра
вление в целом.
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55. Правління є законним представ
ником Т-ва в усіх зовнішніх зносинах 
і. клопочучись про справи Т-ва, що 
не виходять за межі цього «Статуту, 
не потрібує на те особливих уповно
важень.

56. Членів Правління можна звіль
няти за постановою Ради чи Загаль
них Зборів пайшиків і до закінчення 
терміну, шо на нього їх обрано.

57. За збитки, заподіяні Т-ву непра
вильною чинністю чи недоглядом, 
члени Правління відповідають солі
дарно.

Ч. 4

Ревізійна Комісія.

58. Для обслідування всіх операцій 
Правління, для ревізії всієї загалом 
діяльности його й для перевірки річ
ного звіту та балансу, складеного 
Правлінням, Загальні Збори обірають 
Ревізійну Комісію в складі 3-х членів 
та 3-х кандидатів до них. на термін 
в один рік. Ревізійна Комісія зі свого 
складу обірає голову, що керує її 
роботою й скликає її засідання.

59. Ревізійна Комісія починає об
слідувати діяльність Правління за мі
сяць перед Загальними Зборами акці
онерів, з тим що вона не має права 
втручатися в операції Правління і не 
може давати жадних вказівок, г про 
зауважені хиби вона лиш робить 
подання Загальним Зборам чи Раді.

60. Ревізійна Комісія переводить 
також позачергове обслідування за 
пропозицією Загальних Зборів чи 
Ради.

61. Членів Ревізійної Комісії та 
кандидатів обірається з-по-між акці
онерів Т-ва, з тим що членами Реві
зійної Комісії не мають права бути 
ті особи, що мають будь-яку- посаду 
з обоання Загальних Зборів чи пра
цюють в Т-ві за наймом. Так само 
не можна обірати до Ревізійної Ко
місії давнішніх членів Правління на 
поотязі двох років після вибуття їхньо
го з посАи.

55. Правление является законным 
представителем О-ва во всех внешних 
сношениях и, ходатайствуя по делам 
О-ва, не выходящим из пределов на
стоящего Устава, не нуждается в 
особых на то полномочиях.

56. Члены Правления могут быть 
сменяемы по постановлению Совета 
или Общего Собрания пайщиков и до 
истечения срока, на который они 
избраны.

57. За убытки, причиненные Об-ву 
неправильными действиями и упуще
ниями, члены Правления отвечают 
солидарно.

Ревизионная Комиссия.

58. Для производства обследования 
всех операций Правления, для ревизии 
всей вообще деятельности его и для 
проверки годового отчета и баланса, 
составленного Правлением, Общие 
Собрания избирают Ревизионную Ко
миссию в составе 3-х членов и 3-х 
кандидатов к ним сроком на один 
год. Ревизионная Комиссия из своего 
состава избирает Председателя, ко
торый руководит ее работой и созы
вает заседания ее.

59. Ревизионная Комиссия присту
пает к обследованию деятельности 
Правления за м-ц до Общего Собра
ния акционеров, причем она не имеет 
права вмешиваться в операции Пра
вления и не может давать никаких 
указаний, а о замеченных неправиль
ностях она лишь делает представления 
Общему Собранию или Совету.

60. Ревизионная Комиссия произво
дит также внеочередное обследование 
по предложению Общего Собрания 
или Совета.

61. Члены Ревизионной Комиссии и 
кандидаты избираются из состава 
акционеров Об ва, причем не могут 
быть членами Ревизионной Комиссии 
те лица, которые состоят в какой- 
либо должности по выбору Общего 
Собрания или служат в Об-ве по 
найму. Точно также не могут быть 
избираемы в Ревизионную Комиссию 
бывшие члены Правления в течение 
двух лет по выбытии их из должности.
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62. Свою доповідь про наслідки 
ревізії, протоколи та висновки шо до 
звіту, балансу, кошторисів та планів 
Правління, Ревізіїна Комісія за тиж
день перед Загальними Зборами акці
онерів подав до Ради та Правління, 
що повідомляє про зміст поданого 
Раду й вносить всі матеріали Ревізій
ної Комісії зі своїми поясненнями на 
розгляд Загальних Зборів.

63. Правління повинно давати Ре
візійній Ком'сії цілковиту змогу все
бічно обслідувати свою діяльність, 
перевірити касу, склепи, магазини, 
підприємства та зреаізунати рахів
ництво.

Звітність в справах Товариства.

64. Операційний рік Г-на рахується 
від 1-го січня по ЗІ-ше грудня включ
но. з тим шо. до 1-го операційного 
року додається весь період з 
моменту засіювання Т-ва до найближ
чого 1-го січня, коли цей період мен
ший від пів року.

За кожний минулий операційний 
рік, не пізніше 1-го квітня наступного 
рбку. Правління Складає дія подання 
на розгляд та затвердження Загальних 
Зборів акціонерів докладний звіт про 
операції Т-ва і баланс його обігу Дру
ковані примірники звітів та балансів 
Правління Т-ва видав в своему помеш
канні не пізніше, як за 7 днів перед 
черговими Загальними Зборами, всім 
акціонерам, що забажають їх одержати. 
З цього ж часу акціонерам дається 
оглядати в години урядування Пра
вління книги з усіма документами, 
рахунками Й додатками, шо стосують
ся до звіту по балансу.

65. Звіт мусить мати в собі в до
кладному виді такі головні статті:

а; стан основного капіталу, запа 
сового та амортизаційного;

б) загальний прибуток та видатки 
за весь звітний період;

в) рахунок витрат на оплату служ
бовців Т-ва й на инші видатки на 
керування;

62. Свой доклад о результатах 
ревизии, протоколы и заключения по 
отчету, балансу, сметам и планам 
Правления, Ревизионная Комиссия за 
неделю до Общего Собрания акцио
неров представляет Совету и в Пра 
вление, которое осведомляет о содер
жании представленного Совет и вно
сит все материалы Ревизионной Ко
миссии со своими оояснениями на 
рассмотрение Общего Собрания.

63. Правление обязано представлять 
Ревизионной КОМИССИИ полную воз
можность к исчерпывающему обследо
ванию своей деятельности, проверки 
кассы, складов, магазинов, предпри
ятий и обревизован»!*) счетоводства

Отчетность по дв^ам Общества

64. Операционный год Об-ва счи
тается с 1-го января по 41-е декабря 
включительно, причем к 1-му опера
ционному году присоединяется весь 
период от момента учреждения Об ва 
до ближайшего 1-го января, если этот 
период меньше полугола.

За каждый истекший операционный 
год, не позже 1-го апреля последую
щего года, Правлением составляется 
для представления на рассмотрение и 
утверждение Общего Собрания акци 
онеров подробный отчет об оиераци 
я.х Об-ва и баланс его оборотов. 
Печатные экземпляры отчетов и ба 
Лансов раздаются в Правлении Об ва 
не позже, как за 7 дней до очеред
ного Общего Собрания, всем акцио 
мерам, пожелавшим получить их. 
С этого же времени акционерам откры
ваются для обозрения в часы присут
ствия Правления книги со всеми доку- 
ментами, счетами и приложениями, относящимися к отчету по балансу.

65. Отчет должен содержать в по
дробном виде следующие главные 
статьи

а) состояние основного капитала, 
запасного и амортизационного;

б) общий приход и расход за весь 
отчетный период;

в) счет издержек на оплату слу
жащих Об ва и на проч ^реходы по 
управлению;
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г) рахунок наявного майна, прина- 
лежного Т-ву;

д) рахунок кредиторів Т-ра та його 
дебіторів;

е) рахунок прибутків та збитків;
ж) рахунок чистого прибутку та 

проект росподілу його;
66. Звіт і баланс, після їхнього за

твердження Загальними Зборами, по
дається до Української Економічної 
Ради; витяги зі звіту разом з оста
точним балансом оголошується до 
загального відома.

67. Після затвердження звіту Пра
вління Загальними Зборами акціонерів 
з сум, шо лишилося після покриття 
всіх витрат та збитків, відраховується:

а) найменше 5% на утворення за- 
пасового капіталу:

б) суму в розмірі за визначенням 
Загальних Зборів на ступневе покрит
тя вартости майна Т-ва;

в) певний відсоток за узглядненням 
Загальних Зборів на видання вина
городи Правлінню та службовцям;

г) решту суми повертається на 
дивіденд акціонерам.

68. Обов'язкове відраховання до за- 
пасового капіталу провадиться доти, 
доки він не зрівняється з основним капі
талом Т-ва. Обов'язкові відраховання 
відновлюються, коли запасовий капітал 
за постановою Загальних Зборів, буде 
в цілому чи частково витрачено. За
пасовий капітал призначається на по
криття збитків Т-ва.

69. Про розмір, час та місце вида
вання дивіденду Правління оголошує 
до загального відома. На неодержані 
вчасно дивідендові суми Т-во відсотків 
не виплачує.

70. Дивіденд, не виправлений про
тягом 3-х років з дня згаданого в п. 
о(> оголошення, обертається у влас
ність Т-ва.

71. Правління видає дивіденд після 
подання йому купонів, не обслідуючи 
питання—чи справді купон належить 
подавцеві. Т-во відповідає лише за 
виплату дивіденду на ті купони, що 
на них видання дивіденду заборонено 
судовою ухвалою, поданою до відома

г) счет наличного имущества, при
надлежащего О-еу;

д) счет кредиторов О-ва и его 
должников;

е) счет доходов и убытков;
ж) счет чистой прибыли и проект 

распределения ее.
66. Отчет и баланс, по утвержде

нии их Общим Собранием, предста
вляются Украинскому Экономическому 
Совету; в извлечениях этот отчет 
вместе с заключительным балансом 
публикуется во всеобщее сведение.

67. По утверждении отчета Пра
вления Общим Собранием акционеров 
из сумм, остающихся от покрытия 
всех расходов и убытков, отчисляются:

а) не менее 5% для образования 
запасного капитала;

б) сумма в размере по определению 
Общего Собрания для постепенного 
погашения стоимости имущества 
О-ва;

в) определенный процент по усмо
трению Общего Собрания для выдачи 
вознаграждения Правлению и слу
жащим;

г) остальная сумма обращается на 
дивиденд акционерам.

68. Обязательное отчисление в за
пасный капитал производится до тех 
пор, пока он не будет равняться 
основному капиталу Об-ва. Обяза
тельные отчисления возобнонляются, 
если запасный капитал, по постано
влению Общего Собрания, будет пол
ностью или в части израсходован. 
Запасный капитал предназначается 
для покрытия убытков Об-ва.

69. О размере, времени и месте 
выдачи дивиденда Правление публи
кует во всеобщее сведение. На непо
лученные своевременно дивидендные 
суммы Об-во процентов не уплачивает.

70. Дивиденд, не востребованный 
в течение 3-х лет со дия упомянутой 
в п. 69 публикации, обращается 
в собственность О-ва.

71. Правление выдает дивиденд по 
пред'явлений ему купонов, не входя 
в обследование вопроса, действительно 
ли купон принадлежит пред'явителю. 
Об-во ответственно лишь за платеж 
дивиденда по тем купонам, выдача 
дивиденда по которым воспрещена
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Правління, або коли оплачений купон 
буде тим, що про його втрату було 
подано листову заяву до Правлін
ня Т-ва.

Відповідальність Товариства.

72. Відповідальність Т-ва обме
жується приналежним йому майном, 
а тому кожний акціонер відповідає 
тільки своїм вкладом, шо став уже 
власністю Т-ла й по-над те не можна 
його приневолити відповідати за 
справи Т-ва ні особисто, ані будь якою 
додатковою виплатою.

Порядок розвязання змагань в справах
Т-ва та припинення його діяльности.

73. Змагання в справах Т-ва між 
акціонерами та між ними й Правлін
ням, а також змагання Правління та 
инших обраних в ї-ві органів та особ 
можна розвязувати на Загальних 
Зборах акціонерів, коли обидві сто
рони, шо змагаються, на це згодяться.

74. Термін діяльности Т ва не ви
значається: воно припиняє своє існу
вання за постановою Загальних Збо
рів у таких випадках:

а) коли з ходу справ закриття 
Т-ва буде визнано за потрібне;

б) коли, згідно з балансом Т-ва. ви
явиться втрата :'4 основного капіталу 
й акціонери ге поповнять його на 
протязі року від дня затвердження 
Загальними Зборами звіту, що в ньо
му встановлено зазначений брак ка
піталу.

75. В разі ухвалення постанови 
про припинення діяльности Т ва, За
гальні Збори акціонерів обірають 
з-по-між себе Ліквідаційну Комісію з 
8-ми членів, а саме—5-ти членів від 
власників іменних акцій і 3-х від усіх 
инших акціонерів.

76. Ліквідаційна Комісія, перебравши 
справи, майно від Правління, викликає 
через оголошення та повістками кре
диторів Т-ва, реалізує все майно Т-ва, 
де-б воно не. було та з чого б воно

судебным определением, - сообщенным 
Правлению, или когда оплаченный 
купон окажется одним из тех, об 
утрате которых было подано пись
менное заявление в Правление Об-ва.

Ответственность Общества.

72. Ответственность О-ва ограни
чивается принадлежащим ему имуще
ством, а потому каждый из акционе
ров отвечает только вкладом своим, 
поступившим уже в собственность 
О-ва. и сверх того ни личной ответ
ственности, ни какому-либо дополни
тельному платежу по делам Об-ва 
подвергаем быть не может.

Порядок разрешения споров по делам Об
щества и прекращение деятельности его.

73. Споры по делам Об-ва между 
акционерами и между ними и Правле
нием, а также споры Правления и 
прочих выбранных по Об-ву органов 
и лиц, могут быть решаемы Общим 
Собранием акционеров, если обе спо
рящие стороны из'являют на это 
согласие.

74. Срок действия Об-ва не наме
чается, оно прекращает свое суще
ствование по постановлению Общего 
Собрания в следующих случаях.

а) если по ходу дела закрытие 
Об-ва будет признано необходимым;

б) если по балансу Об-ва окажется 
потеря :,/4 основного капитала и 
акционеры не пополнят его в течение 
года со дня утверждения Общим Со
бранием отчета, по которому устано 
влен указанный недостаток капитала.

75. В случае постановления о пре
кращении действий Об-ва, Общее Со
брание акционеров избирает из своей 
среды Ликвидационную Комиссию в 
составе 8-ми членов, а именно: 5-ти 
членов от владельцев именных акций 
и 3-х от остальных акционеров.

76. Ликвидационная Комиссия, при
няв дела, имущество от Правления, 
вызывает через публикацию и пове
стками кредиторов Об-ва, реализует все 
имущество О-ва, где бы оно ни нахо-
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не складалось і вживає всіх заходів, 
щоб задовольнити претензії кредито
рів. Суми, що надходять від ліквідації 
майна, Ліквідаційна Комісія вносить до 
Державного Банку до закінчення лікві
дації майна Тва і вияснення розміру 
претензій кредиторів, що Ух належить 
задовольнити. Як-шо, після задово
лення претензій всіх кредиторів, ви
явиться зайвина, то її росподіляється 
по між акціонерами, пропорційно до 
акцій, кожному з них приналежних, 
і видається не раніш упливу річного 
терміну після закінчення ліквідації.

Ч. 4

77. Особи, обрані для ліквідації', 
від часу їхнього призначення, засту
пають Правління Т-ва, додержуючися 
у всій своїй діяльности вимог закону 
та інструкцій Загальних Зборів і від
повідають за заподіяні ними збитки 
перед кредиторами Т-ва та акціоне
рами так само, як і члени Правління. 
Про свою діяльність зазначені особи 
подають Загальним Зборам звіти в 
терміни, встановлені Загальними Збо 
рами і, незалежно від того, після за
кінчення ліквідації подають про неї 
загальний звіт.

78. Коли, після закінчення ліквіда
ції, не всі суми, які належить видати, 
буде вручено по належності через 
те, що не прибули особи, що їм вони 
припадають, то Загальні Збори ви
значають,—куди ті гроші належить пе
редати на переховування, аж до їх
нього видання і що з ними слід вчи
нити, після спливу терміну задавнення, 
як що не з'явиться їхній власник.

79. Так про початок ліквідації, як і 
про її закінчення повідомляється 
Українську Комісію Внутрішньої Тор
гівлі при УЕН, а також в установле
ному порядкові оголошується для ві
дома акціонерів та всіх заінтересо
ваних особ.

80. У випадках, не передбачених у 
цьому Статуті, Т-во керується прави
лами. встановленими для Акційних 
Т-в, а також загальними узаконен
нями так нині чинними, як і тими, 
що їх буде видано згодом.

дилось и в чем бы оно ни заключа
лось, и принимает все меры к удовле
творению претензий кредиторов. Сум
мы, поступающие от ликвидации иму
щества, внося і ся Ликвидационной Ко
миссией в Государственный Банк до 
истечения ликвидации имущества О-ва 
и выяснения размера подлежащих 
удовлетворению претензий кредиторов. 
Если, по удовлетворении претензий 
всех кредиторов, окажется остаток, то 
он распределяется между акционерами 
пропорционально количеству акций, 
каждому принадлежащих, и выдается 
не ранее истечения годового срока по 
завершении ликвидации.

77. Лица, избранные для ликвидации, 
со времени их назначения заменяют 
Правление О-ва, действуя во всем 
согласно предписанию закона и ин
струкциям Общих Собраний, и отве
чают за причиненные им убытки перед 
кредиторами О-ва и акционерами в 
том же об'єме, как и члены Правле
ния. О действиях своих указанные 
лица представляют Общему Собранию 
отчеты в сроки, Общим Собранием 
установленные, и, независимо от того, 
по окончании ликвидации представляют 
общий по ней отчет.

78. Если, по окончании ликвидации, 
не все подлежащие выдаче суммы 
будут вручены по принадлежности за 
неявкой лиц, которым они причита
ются, то Общее Собрание определяет, 
куда эти деньги должны быть отданы 
на хранение, впредь до выдачи их, и 
как с ними надлежит поступить по 
истечении срока давности, в случае 
неявки собственника.

79. Как о приступе к ликвидации, 
так и об окончании ее доводится до 
сведения Украинской Комиссии по 
Внутренней Торговле при УЭС'е, а 
также делается в установленном поряд
ке публикация для сведения акционе
ров и всех заинтересованных лиц.

80. В случаях, не предусмотренных 
этим Уставом, О-во руководствуется 
правилами, для Акционерных Об-в 
установленными, а также общими уза
конениями, как существующими, так 
и теми, которые будут изданы впо
следствии.
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Пролетарии, всех стран соединяйтесь! 
3-є ИЗДАНИЕ (официальное)

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И
РАСПОРЯЖЕНИЙ%
Раб-Крест. Правительства Украины1924 г.

Пролетарі, всіх країн єднайтеся! 

3-є ВИДАННЯ (офіційне)

ЗБ ІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітниче-Селянськ.УрядуУкраїни 1924 р.

5 мітли 1924 р. Ч, 5 Відділ ДРУГИЙ

з м і с т .

Постанова УЕН 

(10 березня 1924 р.)

10. Про машинопостачання.

1 І. С т а т у т  Лісопромислового й Палив
ного Пайового Товариства Лівобереж
ної України - «Укрліспал*.

Постанова Української Еко- номичної Наради.
10. Про машинопостачання.

Щоб прискорити подання сільсько
господарських машин і знаряддя се
лянському господарству перед почат
ком весняних польових робот і щоб 
задовольнити шляхом державного кре
дитування малосиле селянське госпо
дарство сільсько-господарськими ма
шинами й знаряддям в першу чергу, 
Українська Економична Нарада по
становляє: І.

І. Зобов'язати всі організації, що 
тоогують машинами, сільсько-госпо
дарські машини й знаряддя, що є в 
їхніх коморах і закуплені, так в ми
нулих роках, як і ті, що надходять 
ча підставі цьогорічних договорів, 
розподілити на дві частини:

Постановление Украинского Экономического Совещания.
10. О Машиноснабжении.

Для ускорения продвижения сель
ско-хозяйственных машин и орудий в 
крестьянское хозяйство до наступле
ния весенних полевых работ и для 
удовлетворения путем государствен
ного кредитования маломощного кре
стьянского хозяйства сельско-хозяй
ственными машинами и орудиями в 
первую очередь, Украинское Эконо
мическое Совещание постановляет:

I. Обязать все машиноторгующие 
организации имеющиеся у них на 
складах и закупленные сельско-хозяй
ственные машины и орудия, как/за
купки прошлых лет, так и пос/уОа- 
ющие по договорам этого года/'раз
делить на две части:

5 апреля 1924 г. № 5 1 Отдел ВТОРОЙСОДЕРЖАНИЕ.
Постановление УЭС 

(10 марта 1924 I.)

10. О машиноснабжении.

11. У с т а в  Лесопромышленного и Топлив 
ного Паевого Товарищества левобереж
ной Украины—«Укрлестоп.»



Ч. 5 Арт. 10 № 5 Ст. 10

1) До першої з них належить за
рахувати не менш як 50°;° всієї на 
явности сільсько-господарських машин 
і знаряддя за спеціфікацією, що за- 
довольнила-б потреби колективних 
незаможніх господарств тгк в вели
ких, як середніх і дрібних сільско- 
господарських машинах, і окремих 
малосилих господарств (в легких 
плугах, букарах, боронах, культива
торах, малорядних сіялках, легких 
жатках, самокосках і т. инш). Усі 
ці машини бронюється, як фонд дер
жавного кредитування, і додержуючися 
інструкїї для даного кредитування, 
затвердженої Українською Економич- 
ною Нарадою, негайно видається кол
госпам, комунам, артілям і малосилим 
селянським дворам, членам коопера
тивів, на речинець від одного до 
пя‘тьох років.

Примітка 1. На радянсякі органи, 
кооперативи, комитети незаможніх 
селян і організації, що торгують 
машинами, покладається обов'язок 
широко оповіщати людність про 
можливість одержати машини на 
зазначених умовах.

Примітка 2. Малосилі селянські 
господарства, що не ввійшли ше до 
кооперативних об'єднань, мають 
право кожного моменту увійти 
членами до кооперативних об'єднань 
і користуються однаковими права
ми з тими членами, які раніш всту
пили, що-до одержання в кредит 
сільсько-господарських машин і зна
ряддя.

2) До другої частини зараховується 
всі инші сільско-господарські маши
ни й знаряддя, які продається в 
кредит і за готівку для постачання 
господарствам решти селянства й дер
жавних промислових та кооператив
них Радгоспів, з тим що там форми 
розрахунку, як і речинці кредиту 
встановлюють самі организації, що 
торгують машинами, у згоді з по
купцями сільсько-господарських ма
шин і знаряддя.

1) В первую из них должно быть 
зачислено не мене 50% всего нали
чия сельско-хозяйственных машин и 
орудий по спецификации, удовлетво
ряющей потребности коллективных 
незаможных хозяйств как в крупных 
так и средних и мелких сельско-хо
зяйственных машинах, и отдельных 
маломощных хозяйств (легких плугах, 
буккерах, боронах, культиваторах, 
малорядных сеялках, в легких жатках, 
косилках и т. д.). Все эти машины 
бронируются, как фонд государствен
ного кредитования, и с соблюдением 
инструкции по данному кредитованию, 
утвержденной Украинским Экономи
ческим Совещанием, немедленно вы
даются колхозам, коммунам, артелям 
и маломощным крестьянским дворам, 
членам кооперативов, на срок от 
одного до пяти лет.

Примечание /. На советские ор
ганы, кооперативы, комитеты неза
можных селян и машиноторгующие 
организации возлагается обязатель
ство широкого оповещения населе
ния о возможности получения ма
шин на указанных условиях.

Примечание 2. Не вошедшие еще 
в кооперативные об'единения мало
мощные крестьянские хозяйства 
имеют право в любой момент войти 
членами в кооперативные об'еди
нения и пользуются равными пра
вами с ранее вступившими членами 
в отношении получения в кредит 
сельско-хозяйственных машин и 
орудий.

2) Во вторую часть зачисляются 
все остальные сельско-хозяйственные 
машины и орудия, которые прода
ются в кредит и за наличный расчет 
для снабжения хозяйств остальной 
части крестьянства и государствен
ных промышленных и кооперативных 
Совхозов, причем как формы расчета, 
так и сроки кредита подлежат уста
новлению самими машиноторгующими 
организациями по соглашению с по
купателями сельско-хозяйственных 
машин и орудий.
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Державне кредитування на рахунок 
спеціального фонду на цю частину 
сільско-господарських машин і зна
ряддя не поширюється, а облік зо- 
бов‘язань провадиться на підставі 
загальних комерційних операцій з 
кредитовими установами.

Ціни на сільско-господарські ма
шини й знаряддя так на перший, як 
і на другий випадок встановлюється 
згідно з постановою ЦВК і РНК СРСР 
від 11 січня 1924 року, згідно з пе- 
редвійськовою ціною, себ-то при про
дажу довійськовий прейс-курантовий 
карбованець уважити за рівний чер
вінцевому карбованцю.

II. Доручити Комвнуторгові, на під
ставі постанови Еконаради від 18-го 
лютого 1924 року, на кожному засі
данні Бюра Еконаради доповідати про 
рух і наслідки машинопостачання, 
з тим, щоб сільсько-господарські ма
шини й знаряддя було протягом най
ближчого речинця подано споживачеві 
на село.

МІ. Для встановлення твердої ме
режі базисних державних комор ма
шинопостачання, в звязку з перевод- 
жуваною ліквідацією «Село-Техники». 
доручити Держпланові негайно роз
глянути порядок установлення такої 
мережи й подати план на дальше за
сідання Еконаради.Харків, дня 10-го березня 1924 р.Голова Української ЕкономичноїНаради В. Чубар.Секретар УЕН Дуделіт

Государственное кредитование за- 
счет специального фонда на эту часть 
сельско-хозяйственных машин и ору
дий не распространяется,а учет обя
зательств производится на основании 
общих коммерческих операций с кре
дитными учреждениями.

Цены на сельско-хозяйственные ма
шины и орудия как в первом, так и 
во втором случаях, устанавливаются, 
согласно постановления ЦИК и СНК 
СССР от 11 января 1924 г., по до
военной цене т. е. при продаже до
военный прейскурантный рубль счи
тать равный червонному рублю.

II. Поручить Комвнуторгу, на ос
нования постановления ЭКОСО от 
18 февраля 1924 года, на каждом 
заседании Бюро ЭКОСО докладывать 
о ходе и результатах машиноснаб- 
жения с тем, чтобы сельско-хозяй
ственные машины и орудия были в 
кратчайший срок продвинуты на селе 
к потребителю.

III. Для установления твердой сети 
базисных государственных складов 
машиноснабжения, в связи с прово
димой ликвидацией «Село-Техники», 
поручить Госплану срочно рассмо
треть порядок установления такой 
сети и представить план к следую
щему заседанию ЭКОСО.Харьков. 10 марта 1924 г.

Председатель Украинского Экономического Совещания В. Чубарь.

Секретарь Дуде лит.
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Затверджено постановою УЕН 
ЗО серпня 1923 р.11. Статут Лісопромислового й Паливного Пайового Товариства лівобережної України—«Укрліспал».

І.

§ 1. З метою заготівлі деревини, 
оброблення її й торгівлі продукцією 
лісової та паливної промисловости на 
території лівобережної України зас
новується Лісопромислове й Паливне 
Пайове Товариство «Укрліспал».

Примітка. Фундатори Товариства 
є: Українська Рада Народнього Гос
подарства в особі Українського 
Управління по паливу скорочено— 
«Укрпал», Харківська Губерніяльна 
Рада Народнього Господарства— 
«ХГРНГ», Донецька Губерніяльна 
Рада Народнього Господарства — 
»ДГРНГ», Полтавська Губерніяльна 
Рада Народнього Госпооарства— 
«ПГРНГ» і Управління Державної 
Вугляної Промисловости—«УДКП».

§ 2. Щоб Товариство здійснило по
кладені на нього завдання, йому на
дається право набувати в районі його 
діяльности для розроблення в поряд
кові, передбаченім законом, ліс на пні 
розробляти набуті ним лісові дільни
ці, улаштовувати, набувати та експло- 
атувати підприємства для механич
но! й хемічної обробки, переробки, 
деревини, набувати для переробки, 
обробки й продажу деревину так на 
території України, як і по-за її ме
жами, організовувати й використову
вати транспортові засоби -для пере
возки своєї продукції, будувати й 
використовувати лісовозні колійки, 
улаштовувати для схову й переведення 
продажу своєї продукції ріжні склепи 
та крамниці, відкривати філії, контори 
й агенства, набувати ріж ного роду, 
не вилучене з громадського обігу, 
майно, орендувати його, заставляти 
належне Товариству майно й прова-

Утверждено постановлением 
УЭС от ЗО августа 1923 года.11. Устав Лесопромышленного и Топливного Паевого Товарищества левобережной Украины—«Укр- лестоп».

I.

§ 1. В целях заготовки древесины 
обработки ее и торговли продукцией 
лесной и топливной промышленности 
на территории левобережной Украины 
учреждается Лесопромышленное и 
Топливное Паевое Товарищество 
«Укрлестоп».

Примечание. Учредителями Това
рищества состоят: Украинский Со
вет Народного Хозяйства в лице 
Украинского Управления по топливу 
сокращенно «Укртоп», Харьковский 
Губернский Совет Народного Хо
зяйства—»ХГСНХ», Донецкий Гу
бернский Совет Народного Хозяй
ства— «ДГСНХ», Полтавский Гу 
бернский Совет Народного Хозяй
ства—«ПГСНХ» и Управление Го
сударственной Угольной Промыш
ленности— «У ГКП».

§ 2. Для осуществления лежащих на 
Товариществе задач ему предостав
ляется право приобретать в районе 
его деятельности для разработки в 
порядке предусмотренном законом, 
лес на корню, вести разработку при
обретенных им лесосек, устраивать 
приобретать и эксплоатировать пред
приятия для механической и хими
ческой обработки, переработки дре
весины, приобретать для переработки, 
обработки и продажи древесину, как 
на территории Украины, так и вне 
ее пределов, организовывать и экс
плоатировать транспортные средства 
для перевозки своей продукции, про
кладывать и эксплоатировать лесо
возные ветки, устраивать для хране
ния и производства продажи своей 
продукции всякого рода склады и ма
газины, открывать отделения, конторы 
и агентства, приобретать всякого ро
да неиз'ятое из гражданского обо-
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днти ріжні инші операції та діяльність, 
потрібні для здійснення завдань, по
кладених на Товариство.

Ч. 5

§ 3. Товариство має всі без винят
ку права юридичної особи.

§ 4. Товариство підлягає всім уза
коненням, правилам і роспорядженням 
Уряду, що стосуються до його діяль- 
ности, так чинним, як і тим, що їх 
надалі видаватиметься.

§ 5. Осідком Правління Товариства 
є м. Харків де відбуваються і За
гальні Збори пайщиків.

$ 6. Оголошення Товариства у всіх 
зазначенних в законі й цьому Стату
ті випадках переводиться у «Вістях 
ВУІІВК і ХГВК».

^ 7. Товариство має встановленого 
зразку печатку з зазначенням на ній 
своєї назви.

II.Основний капітал Товариства та порядок його утворення.
£ 8. Основний капітал Товариства 

визначається в два мілійони золотих 
карбованців, поділених на одну ти
сячу паїв, вартістю кожний по дві 
тисячі золотих карбованців.

§ 9. Паї Товариства випускаються 
виключно йменні; на паях зазначається 
докладна назва їхніх власників. і

Для запису паїв при Правлінн 
ировадиться спеціяльну книгу, де реє
струється всі переходи паїв від одного 
власника до другого.

§ 10. До кожного паю додається 
однотиповий на пред'явника лист ку-

рота имущество, арендовать таковое, 
закладывать принадлежащее Товари
ществу имущество и производить 
всякого рода другие операции и дей
ствия, необходимые для осуществле-. 
ния задач, лежащих на Товариществе.

§ 3. Товарищество пользуется всеми 
без исключения правами, присвоен
ными юридическим лицам.

§ 4. Товарищество подчиняется всем 
узаконениям, правилам и распоряже
ниям Правительства, относящимся к 
предмету его деятельности, как ныне 
существующим, так и впредь могу
щим быть изданными.

§ 5. Местом пребывания Правления 
Товарищества является гор. Харьков, 
где происходят и Общие Собрания 
пайщиков.

§ 6. Публикация Товарищества во 
всех указанных в законе и в насто
ящем Уставе случаях производится в 
«Вістях ВУЦВК и ХГВК».

§ 7. Товарищество имеет устано
вленного образца печать с изобра
жением на ней своего наименования.

II.Основной капитал Товарищества и порядок его образования.
§ 8. Основной капитал Товарище

ства определяется в два миллиона 
золотых рублей, разделенных на одну 
тысячу паев, стоимостью каждый по 
две тысячи золотых рублей.

§ 9. Паи Товарищества выпускаются 
исключительно именные; на паях от
мечается подробное наименование их 
владельца.

Для записи паев при Правлении 
ведется особая книга, в которой реги
стрируются все переходы паев от 
одного владельца к другому.

§ 10. К каждому паю прилагается 
однотипный на предъявителя лист ку-
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ионів, щоб одержувати по них диві
денд на протязі 3-ти років. На ку
понах цих зазначається числа паїв, 
до яких їх додано, і у наступному 
порядкові роки, за які дивіденд по 
них буде виплачуватись.

Коли купонового листа буде вико
ристано, за.місць його, власникові пая 
видається нового купонового листа 
на дальший п‘ятирічний термін.

§ 1 1 .  Паї товариства росподіляється 
між фундаторами його, в кількости 
не менш 10% і між державними уста
новами, а також кооперативними ор
ганізаціями, що ЇХ притягнено до 
участи в Товаристві.

Ч. 5

§ 12. Передавати паї власники мо
жуть тількі якійсь державній установі 
або підприємству й провадити це 
можна без спеціяльного на те дозволу, 
зробивши на паях спеціяльні переда
вальні написи з зазначенням казеи
нового набувача.

Передавати паї, належні фундато
рам Товариства, можна тільки по 
упливі термінів, передбачених арт. 326 
Кодексу Цивільних Законів.

Про кожну передачу паїв треба 
листівно повідомити Правління Това
риства, для відзначення цієї передачі 
у спеціальній книзі.

§ 13. Вартість паїв набувачі випла
чують готівкою або за згодою з фун
даторами і Правлінням, що заступило 
їх всіляким майном і товарами, що 
становлять речі обладновання та поста
чання лісової й паливної промислово- 
сти та ЇЇ продукції.

Оціновку майна, товарів і деревини, 
що їх приймається у виплату паїв, 
проводять фундатори за згодою з 
пайщиками, що вносять це майно за 
ухвалою перших законно відбулих 
Загальних Зборів пайщиків. Оціновка 
ця в жадному разі не може бути ви-

понов на получение по ним дивиденда 
в течение 5-ти лет. На купонах этих 
отмечаются номера паев, при которых 
они прилагаются, и годы в последо
вательном порядке, за которые диви
денд по ним будет выплачиваться.

По использовании купонного листа, 
взамен его владельцу пая выдается 
новый купонный лист на следующий 
пятилетний срок.

§ 1 1 .  Паи Товарищества разме
щаются между учредителями его 8 
количестве не менее 10°;о и между 
государственными учреждениями, а также кооперативи» ми организация 
ми, привлекаемыми к участию в Това
риществе.

§ 12. Передача паев владельцами 
допускается только какому-либо госу
дарственному учреждению или пред
приятию и производится свободно 
без особого на то разрешения путем 
учинення на них специальной пере
даточной надписи с указанием наиме
нования приобретателя.

Передача паев, принадлежащих учре
дителям Товарищества, допускается 
лишь по истечении сроков, преду
смотренных ст. 32ґ* Кодекса Граж
данских Законов.

О всякой передаче паев Правление 
Товарищества должно быть письменно 
уведомлено, для отметки этой пере
дачи в особой книге.

§ 13. Стоимость паев оплачивается 
приобретателями наличными деньгами 
или по соглашению с учредителями 
и сменившим их Правлением всякого 
рода имуществом и товарами, соста
вляющими предметы оборудования и 
снабжения лесной и топливной про
мышленности и ее продукции.

Оценка принимаемого в оплату паев 
имущества, товаров и древесины про
изводится учредителями по соглаше
нию с вносящими это имущество 
пайщиками и утверждается первым 
законно-состоявшимся Общим Собра
нием пайщиков. Оценка эта ни в
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тою за риночні ціни на відповідні 
речі в день їхньої оціновки.

§ 14. Коли протягом трьох місяців 
з дня оглошення про затвердження 
цього Статуту не буде зібрано чет
верту частину складкового капіталу 
Товариства, то Товариство визнається 
за невідбуле. Коли протягом дальших 
трьох місяців не буде зібрано другу 
чверть капіталу або протягом року з 
для оголошення про затвердження 
Статуту не буде зібрано весь взагалі 
складковий капітал, і коли на той 
час в порядкові, встановленному для 
затвердження цього Статуту, термін 
внесення паїв не буде продовжений 
або розмір пайового капіталу не буде 
відповідно зменшений, Товариство 
ліквідується в порядкові, зазначенному 
в §§ 75—79 цього Статуту.

§ 15. При підписці на паї, після 
виплати першого внеску, набувачеві 
паїв видається йменне свідоцтво за 
підписом фундаторів або їхніх упов
новажених, зазначаючи кількість і 
числа набутих акцій, а також роз
міру одержаного первісного внеску.

При переведенні дальших внесків 
на цих свідоцтвах фундатори або 
Правління Товариства, що заступає 
їх, робить відповідні замітки про даль
ші виплати за паї.

Після повної виплати вартости паїв, 
і після того, як їх буде внгатовано, 
пайщикам, замісць поданих ними тим
часовим свідоцтв, видається зазначені 
в них паї,

§ 16. Передавати йменні тимчасові 
свідоцтва з непрогаянням терміну ви
плати вартости зазначених в них паїв 
припускається з додержанням порядку, 
зазначеного в § 12, як при переданні 
паїв. Передання йменних тимчасових 
свідоцтв, що до них термін виплати 
прогаяно, не дозволяється й вважається 
за недійсне.

Ч. 5 Арт. 11

коем случае не может быть выше 
рыночных цен соответствующих пред
метов на день их оценки.

§ 14. Если в течение трех месяцев 
со дня опубликования об утвержде
нии настоящего Устава не будет 
собрана четвертая часть складочного 
капитала Товарищества, то Т-во счи
тается несостоявшимся. Если в течение 
следующих трех месяцев не будет 
собрана вторая четверть капитала или 
в течении года со дня опубликования 
об утверждении Устава не будет 
собран весь вообще складочный капи
тал, и если к тому времени в порядке, 
установленном для утверждения на
стоящего Устава, срок оплаты паев 
не будет продлен или размер паевого 
капитала не будет соответственно 
уменьшен, Товарищество, ликвиди
руется порядком, указанным в §§ 75— 
79 настоящего Устава.

§ 15. При подписке на паи, по 
оплате первого взноса, приобретателю 
паев выдается именное свидетельство 
за подписью учредителей или их 
уполномоченных с указанием количе
ства и номеров приобретенных акций» 
а также размера полученного перво
начального взноса.

При производстве последующих 
взносов на этих свидетельствах учре
дители, или сменившее их Правление 
Товарищества делают соответствую
щие отметки о дальнейших платежах 
за паи.

После полной оплаты стоимости 
паев и по их изготовлении, пайщи
кам, взамен пред'явленных ими вре
менных свидетельств, выдаются упо
мянутые в них паи.

§ 16. Передача именных временных 
свидетельству непропущенным сроком 
оплаты стоимости упомянутых в них 
паев допускается с соблюдением по
рядка, указанного в § 12, как при 
передаче паев. Передача именных вре
менных свидетельств, по которым 
срок платежа пропущен, не допу
скается и считается недействительной.
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§ 17. Терміни виплати вартости паїв 
встановлюються такі: при підписці на 
паї повинно бути внесено не менш 
чверти їхньої вартости, а далі, через 
кожні три місяці після першого внес
ку, повинно бути внесено у кожний 
термін не менш як 25% їхньої вартости 
до повної сплати, з таким проте роз- 
рахуном, щоб вартість паїв була ви
плачена не пізніше, як протягом 
одного року з дня оголошення про 
затвердження цього Статуту.

§ 18. В разі невнесення в будь який 
з установлених термінів виплати на 
покриття вартости паїв, видане нед
балому набувачеві йменне тимчасове 
свідоцтво губить силу, про що Пра
вління робить відповідні оголошення, 
а пай, зазначенний в цьому свідоцтві, 
повертається на продаж.

З внесених недбалим покупцем на 
покриття вартости паїв грошей та 
майна покриваються всі витрати і 
збитки Товариства, що їх викликало 
було порушення умов підписки, а реш
ту, коли вона є, видається власникові 
втратившого силу тимчасового сві
доцтва.

§ 19. У випадкові, коли пайщик 
загубить тимчасове свідоцтво, він 
зобов'язаний листівно повідомити про 
це фундаторів або правління, що за
ступає їх, перед найближчим терміном 
виплати за паї. Фундатори або Пра
вління на рахунок загубившого пода
ють відповідне оголошення про за- 
гублення і анулювання тимчасового 
свідоцтва і, по упливі шости місяців 
з менту оголошення, коли не буде 
якоїсь заборони в звязку з судовою 
суперечкою про права на цс свідоцтво, 
пайщикові видається нове свідоцтво 
з зазначенням на ньому «натомісць 
загубленого», за обов'язковою умовою 
попереднього внесення ним всіх не- 
внесених виплат по загубленому сві
доцтву, термін внесення яких минув 
до менту видачі йому нового.

І г
§ 17. Сроки оплати стоимости паев 

устанавливаются следующие: при под 
писке на паи должно быть внесено 
не менее четверти их стоимости, а 
затем, через каждые три месяца 
после первого взноса, должны быть 
внесены в каждый срок не менее 
25 проц. их стоимости до полного 
погашения с таким, однако, расчетом, 
чтобы стоимость паев была бы по
крыта не позже как в течение одного 
года со дня опубликования об утвер
ждении настоящнго Устава.

§ 18. В случаях невзноса в какой- 
либо из установленных сроков пла
тежа в покрытие стоимости паев, 
выданное неисправному приобрета
телю именное временное свидетельство 
утрачивает силу, о чем Правлением 
производится соответствующая публи
кация, а паи, значащиеся в этом 
свидетельстве, обращаются в продажу

Из внесенных неисправным поку
пателем в покрытие стоимости паев 
денег и имущества покрываются все 
расходы и убытки Товарищества, выз
ванные нарушением условий подписки, 
а остаток, если таковой окажется, 
выдается владельцу утратившего силу 
временного свидетельства.

§ 19. В случае утраты пайщиком 
временного свидетельства, он обязан 
письменно уведомить об этом учре
дителей или сменившее их Правление 
до наступления ближайшего срока 
платежа за паи. Учредители или Прав
ление за счет утратившего произ
водят соответствующуе публикацию 
об утрате и аннулировании времен
ного свидетельства и, по истечении 
шести месяцев с момента публикации, 
если не будет какого-либо запрещения 
в связи с судебным спором о правах 
на это свидетельство пайщику выда
ется новое свидетельство с отметкой 
на нем «взамен утраченного», при не
пременном условии предварительного 
взноса им всех невнесенных платежей 
по утраченному свидетельству, срок- 
взноса которых истек к моменту 
выдачи ему нового.
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В такому ж порядкові заміняється 
загублені паї.

Загублені пайщиком купонові листи 
або окремі купони не заміняється 
новими й наслідки цієї згуби цілком 
лягають на їхніх власників.

Витрати на виготування дублікатів 
тимчасових свідоцтв і паїв, виданих 
замісць загублених, відносяться на 
рахунок їхніх власників.

§ 20. Грошові суми, що їх фундатори 
одержали за паї,, вносятся до Дер
жавного або Торговельно-Промисло- 
ного Банку на бижучий рахунок То
вариства.

Внесені у виплату вартости паїв 
майно й товари переховуют фунда
тори, а коли Товариства роспочне 
діяльність,—передаються до роспоряд- 
ження Правління Товариства.

Примітка. Випускова ціна паїв 
не може бути нижчою за номінальну.

§ 21. Фундатори проводять дві шну
ровані книги: одну для запису рос- 
поділєних паїв, другу—для запису 
одержаних за паї, грошей, товарів 
і майна з грошовою оціновкою їх. Ці 
книги повинно перенумероватий ствер
дити підписом і печаткою відповідного 
відділу Виконавчого Комітету Харьків- 
ської Ради Робітничих і Селянских 
Депутатів.

§ 22. Паї Товариства заготовляються 
зі спеціяльними талонами, зброшуро- 
вуються, як книга, з тим, що при ви
дачі паї вирізується з книги, перену
меровується в порядкові видачи з від
міткою на відповідному корінці—кому 
їх видано. Видані акції повинні мати 
на собі підписи найменше трьох чле
нів Правління, бухгалтера й касира з 
печаткою Товариства.

Примітка. Власники йменних 
тимчасових свідоцтв до заміни

В таком же порядке производится 
замена утраченных паев.

Утраченные пайщиками купонные 
листы или отдельные купоны не за
меняются новыми, и последствия этой 
утраты ложаться всецело на их соб
ственников.

Расходы по изготовлению дубли
катов временных свидетельств и паев, 
выдаваемых взамен утраченных, отно
сятся за счет их собственников.

§ 20. Полученные учредителями за 
паи денежные суммы вносятся в Госу
дарственный или Торгово-Промышлен
ный Банк на текущий счет Товари
щества.

Внесенные в оплату стоимости паев 
имущество и товары хранятся учреди
телями и по открытии действий То
варищества передаются в распоряже
ние Правления Товарищества.

Примечание. Выпускная цена паев
не может быть ниже нарицательной.

§ 21. Учредителями ведутся две 
шнуровые книги: одна для записи 
распределяемых паев, другая - для 
записи получаемых за паи денег, то
варов и имущества с денежной 
оценкой их. Эти книги должны быть 
перенумерованы и скреплены подписью 
и печатью соответствующего отдела 
Исполнительного Комитета Харьков
ского Совета Рабочих и Крестьянских 
Депутатов.

§ 22. Паи Товарищества загото
вляются с особыми талонами, сбро- 
шюровываются в форме книг, причем 
при выдаче паи вырезываются из 
книг, перенумеровываются в порядке 
выдачи, с отметкой на соответствую
щем корешке, кому они выданы. Вы
данные акции должны иметь на себе 
подписи не менее трех членов Пра
вления, бухгалтера и кассира, с при
ложением печати Товарищества.

Примечание.Собственникам имен
ных временных свидетельств впредь
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останніх на паї мають всі права
пайщиків.

§ 23. Після росподілу всіх паїв між 
фундаторами й притягненими до уча
сти в Товаристві державними уста
новами й підприємствами і після 
того, як початкові внески за паї 
складуть одну четверту частину ос
новного капіталу, фундатори скли
кають попередні збори пайщиків, що 
обірають комісію для перевірки звіту 
фундаторів і даних, що стосуються 
до оціновки внесеного за паї майна, 
а далі, не пізніш одного місяця після 
попередніх зборів, скликається перші 
і Установчі) Загальні Збори пайщиків 
Товариства, що ухвалюють постанову 
про визнання Товариства за відбуле.

ч. >

§ 24. Про виникнення й роспочин 
діяльности Товариства або про те, 
що воно не відбулося, містять від
повідне оголошення, у першому ви
падкові — Правління Товариства, у 
другому- його фундатори.

§ 23. За постановою Загальних 
Зборів пайщиків, затвержденою Укра
їнською Еконо.мичною Радою, почат
ковий основний капітал Товариства 
може бути збільшений шляхом ви
пуску нових паїв такої ж номіналь
ної вартости, як і паї першого ви
пуску.

Збільшувати основний капітал 
дозволяється тільки після повної 
оплати вартости паїв попереднього 
випуску.

Примітка /. При продажу паїв 
дальших випусків за них береться, 
крім відповідної номінальної ціни, 
ще й надбавки, рівні частині наро
щеного до менту випуску запасно
го капіталу, що припадає на кож
ний пай попередніх випусків. Ці 
надбавки зачисляються до запасного 
капіталу.

Примітка 2. Власники паїв пер
шого випуску мають переважне

до змены последних паями при
сваиваются все права пайщиков.

§ 23. После распределения всех 
паев между учредителями и привле
ченными к участию в Товариществе 
государственными учреждениями и 
предприятиями и после того, как 
первоначальными взносами за паи 
будет собрана одна четвертая часть 
основного капитала, учредителями 
созывается предварительное собрание 
пайщиков, которое выбирает комис
сию для проверки отчета учредителей 
и данных, относящихся к оценке вне
сенного за паи имущества, а затем, 
не позднее одного месяца после пред
варительного собрания, созывается 
первое (Учредительское) Общее Со
брание пайщиков Товарищества, ко
торое выносит постановление о при
знании Товарищества состоявшимся.

§ 24. О возникновении и открытии 
действий Товарищестеа или о том. 
что оно не состоялось, производится 
соответствующая публикация, в пер
вом случае—Правлением Товарище
ства. во втором—его учредителями.

§ 23. По постановлению Общего 
Собрания пайщиков, утвержденному 
Украинским Экономическим Советом, 
первоначальный основной капитал 
Товарищества может быть увеличен 
путем выпуска новых паев такой же 
нарицательной стоимости, как и паи 
первога выпуска.

Увеличение основного капитала до
пускается лишь после полной оплаты 
стоимости паев предшествующего 
выпуска.

Примечание 1. При продаже паев 
последующих выпусков за них взи
мается, кроме соответствующей 
нарицательной цены, еще надбавка, 
равная доле наращенного к моменту 
выпуска запасного капитала, при- 
ходяйщейся на каждый пай предше
ствующих выпусков. Эти надбавки 
зачисляются в запасный капитал.

Примечание 2. Владельцам паев 
первого выпуска принадлежит пре-
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право на купівлю паїв дальших 
випусків.Керування справами Товариства.

§ 26. Керування справами Товари
ства належить Загальним Зборам пай- 
щиків і Правлінню Товариства.Загальні збори пайщиків.

§ 27. Загальні Збори пайщиків є 
вищий орган Товариства, що втілює 
його волю. Вони повноправні розвя- 
зувати всі без винятку справи, що 
належать, згідно з цим Статутом, до 
справи діяльности Товариства. Але до 
обов'язкової компетенції Загальних 
Зборів пайщиків належить: а) затвер
джувати звіти фундаторів і спроекто
ваних ними оціновок майна, внесено
го у виплату паїв, а також визнати 
Товариство за відбуле; б) обірати 
планів Правління, Ревізійної і Ліквіда
ційної Комісій, а також усовувати від 
цих посад до упливу терміну виборів 
і порушувати справу про передачу їх 
до суду; в) розглядати й затверджу
вати подані Правлінням звіти за ми
нулі періоди діяльности Товариства, 
баланси, росподіляти прибутки та 
розвязувати питання про порядок по
криття збитків, понесенних Товари
ством; г) встановляти продукційні 
програми, кошториси й плани діяль
ности Товариства на дальший час;
д) встановляти для Правління межі 
кредитування; е) порушувати справу 
про зміну й доповнення в цьому Ста
туті, зокрема, про збільшення основ
ного капіталу шляхом додаткового 
випуску паїв; ж) розвязувати питання 
про злиття Товариства з иншими 
Товариствами, про випуск облігацій
них позик і про ліквідацію Товари
ства; з) призначати винагороду Пра
влінню, Ревізійній і Ліквідиційній Ко
місіям і преміювати всіх взагалі 
службовців Товариства; і) розвязувати 
справи про надзвичайні витрати в 
понадкошторисному порядкові та зат
верджувати всі понадкошторксні ви
трати, переведені Правлінням; к) вста
новляти загальні принціпи діяльности 
Товариства на основах цього Статуту

имущественное право покупки паев 
последующих выпусков.Управление делами Товарищества.

§ 26. Управление делами Товарище
ства принадлежит Общему Собранию 
пайщиков и Правлению Товарищества.Общее собрание пайщиков.

§ 27. Общее собрание пайщиков 
является высшим органом Товарище
ства, воплощающим его волю. Оно 
правомочно разрешать все без исклю
чения вопросы, относящиеся, согласно 
настоящего Устава, к предмету дея
тельности Товарищества, но к обяза
тельному ведению Общего Собрания 
пайщиков относится: а) утверждение 
отчетов учредителей и спроектирован
ных ими оценок имущества, посту
пившего в оплату паев, а также при
знание Товарищества состоявшимся;
б) избрание членов Правления, Реви
зионной и Ликвидационной Комиссий, 
а также устранение от этих должно
стей до истечения срока избрания и 
возбуждение вопросов о предании их 
суду; в) рассмотрение и утверждение 
представленных Правлением отчетов 
за истекшие периоды деятельности 
Товарищества, балансов, распределе
ние прибылей и разрешение вопросов 
о порядке покрытия убытков, понесен
ных Товариществом; г) установление 
производственных программ, смет и 
планов деятельности Товарищества на 
будущее время; д) установление для 
Правления пределов кредитования;
е) возбуждение вопросов об изменении 
и дополнениях в настоящем Уставе, 
в частности об увеличении основного 
(складочного) капитала путем допол
нительного выпуска паев; ж) решение 
вопросов о слиянии Товарищества 
с другими Обществами, о выпуске 
облигационных займов и о ликвидации 
Товарищества; з) назначение возна
граждения Правлению, Ревизионной и 
Ликвидационной Комиссиям и преми
рование всех вообще служащих Това
рищества; и) разрешение вопросов 
чрезвычайных расходов в сверхсмет
ном порядке и утверждение сверх-
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й видавати інструкції Правлінню, Ре- 
визійній й Ліквідаційній Комісіям,
л) розглядати й розвязувати справи 
про набування для Товариства буді
вель, про продаж і заставлення їх;
м) витрачати запасовий капітал;
н) розвязувати справи, порушені пе
ред Загальними Зборами, через Пра
вління, окремими пайщиками й їхніми 
групами.

Ч. 5 Арт. 11

§ 28. Загальні Збори пайщиків бу
вають звичайні (чергові; і надзвичайні.

Звичайні збори скликає Правління 
один раз на рік не пізніше січня мі
сяця, з тим що на їхній розгляд 
Правління зобов'язане подати звіт і 
баланс за минулий операційний пе
ріод, а також продукційний програм, 
кошторис і план діяльности на на
ступний рік.

Надзвичайні збори скликає Пра
вління або з власного узгляднення. 
або з вимоги Ревізійної Комісії, або, 
нарешті, з вимоги пайщиків, що во
лодіють не менш як одною двадцятою 
частиною складкового капіталу. У двох 
останніх випадках Правління зобов'я
зане скликати Надзвичайні Загальні 
Збори у найкоротчий, технічно-мож
ливий термін і у всякому випадкові 
не пізніш двох тижнів з дня одер
жання заяви про скликання зборів.

§ 29. Про скликання загальних Збо
рів Правління заздалегідь оголошує: 
за місяць—при скликанні Звичайних 
Зборів, і за два тижні—при скли
канні Надзвичайних Зборів.

В оголошенні зазначається: а) день 
і година, на яку скликаются збори:
б) помешкання, де вони відбувати
муться і в) докладно перелічується 
всі справи, що підлягають обмірку
ванню й розвязанню Загальних Зборів.

сметных расходов, произведенных 
Правлением; к) установление общих 
принципов деятельности Товарищества 
на основах настоящего Устава и пре- 
подание инструкций Правлению Ре
визионной и Ликвидационной Комис
сиям; л) рассмотрение и разрешение 
вопросов о приобретении для Това
рищества строений, о продаже и за
логе их; м) расходование запасного 
капитала; н) разрешение вопросов, 
возбужденных перед общим Собра
нием, через Правление, отдельными 
пайщиками и группами их.

§ 28. Общие Собрания пайщиков 
бывают обыкновенные (очередные) и 
чрезвычайные.

Обыкновенные Собрания созываются 
Правлением один раз в год, не позже 
января месяца, причем на рассмотре
ние их Правление обязано предста
вить отчет и баланс за истекший 
операционный период, а также про
изводственную программу смету и 
план деятельности на предстоящий 
год.

Чрезвычайные Собрания созываются 
Правлнеием либо по собственному 
усмотрению, либо по требованию Ре
визионной Комиссии, либо наконец, 
по требованию пайщиков, владеющих 
не менее одной двадцатой части скла
дочного капитала. В двух последних 
случаях Правление обязано созвать 
Чрезвычайное Общее Собрание в 
кратчайший технически - возможный 
срок и, во всяком случае, не позже 
двух недель со дня поступления за
явления о созыве собрания,

§ 29. О созыве Общего Собрания 
Правление делает заблаговременно 
публикацию: за месяц—при созыве 
Обыкновенного Собрания и за две 
недели—при созыве Чрезвычайного 
Собрания.

В публикации отмечается: а) день 
и час, на который созывается собра
ние; б) помещение, в котором оно 
будет происходить и в) подробный 
перечень всех вопросов, подлежащих 
обсуждению и решению Общего Со
брания.

X? 5 Ст. 11
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ч. Э Арт. 11 Л* 5 СТ. II§ ЗО. Доповіді Правління в справах, призначених до обміркування на цих Загальних Зборах пайщиків, повинні 
бути вигоювані у достатній кіль- кости примірників і передані пайщикам для ознакомления принаймні за сім день до Загальних Зборів.

§ 31. Справи, порушені окремими 
пайщиками й групами їх, можуть 
надходити на обмірковування їх За
гальних Зборів не инакше як через 
Правління й за їхнім висновком; тому 
пайщики, що порушують ці справи, 
зобов'язані подати їх до Правління 
не пізніш, як за два тижні до оголо
шення про скликання Загальних Збо
рів. инакше Правління звільняється 
від обов'язку вносити їх на обмірко
вування Загальних Зборів, що мають 
відбутися.

§ 32. Всі пайщики мають право 
бути присутні на Загальних Зборах 
і брати участь в обмірковуванні справ 
що розглядаються Зборами. В поста
новах Загаїьних Зборів можуть брати 
участь тільки пайщики, що мають 
право рішаючого голосу.

§ 33. Право рішаючого голосу 
мають тільки ті пайщики, що воло
діють десято и більше паями, з тим, 
що при володінні великим числом 
паїв кожний має число голосів, рівне 
чисту від ділення загального числа 
належних йому паїв на десять.

Володіння чистом паїв менше від 
десяти не дає самостійного рішаючого 
голосу, ате дозволяється власникам 
незначного чиста паїв об'єднуватися 
для утворення потрібного мінімаль
ного цензу, і така група пайщиків 
набуває права рішаючого голосу че
рез свого представника.

§ 34. Власники паїв мають право 
голосу на Загальних Зборах тільки 
в тому випадкові, коли вони занесені 
до книги Правління принаймні за 
тиждень до дня Загальних Зборів.

$ ЗО. Доклады Правления по во
просам. назначенным к обсуждению 
на настоящем Общем Собрании пай
щиков, должны быть изготовлены в 
достаточном количестве экземпляров 
и представлены пайщикам для озна
комления по крайней мере за семь 
дней до Общего Собрания.

$ 31. Вопросы, возбужденные от
дельными пайщиками и группами их. 
могут поступать на обсуждение их 
Общаго Собрания не иначе, как через 
Правление и с его заключением; по
этому пайщики, возбуждающие эти 
вопросы, обязаны представить их в 
Правление не позже как за две не
дели до публикации о созыве Общего 
Собрания; в противном случае Пра
вление освобождается от обязанности 
внесения их на обсуждение предсто
ящего Общего Собрания.

32. Все пайщики имеют право 
присутствовать на Общих Собраниях 
и участвовать в обсуждении рассма
триваемых Собранием вопросов. В по
становлении Общего Собрания могут 
принимать участие только пайщики, 
пользующиеся правом решающего 
голоса.

§ 33. Правом решающего голоса 
пользуются только те пайщики, ко
торые обладают десятью и более 
паями, причем, при владении большим 
числом паев, каждый пользуется ко
личеством голосов, равным частному 
от деления общего чиста принадле
жащих ему паев на десять.

Етадение количеством паев менее 
десяти не дает самостоятельного 
решающего голоса, но допускается 
об'единение владельцев незначитель
ного количества паев для образова
ния требуемого минимального ценза 
и такая группа пайщиков приобретает 
право решающего голоса через своего 
представителя.

§ 34. Владельцы паев пользуются 
правом голоса на Общих Собраниях 
лишь в том случае, если они внесены 
в книгу Правления по крайней мере 
за неделю до дня Общего Собрания.
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§ 35. Довірені пайщиків, що є Ди
ректорами Правління або членами 
Ревізійної або Ліквідаційної Комісії, 
не мають на Загальних Зборах права 
голосу у розвязанні справ, що тор
каються притягнення їх до відпові
ла пьности, або звільнення від неї, 
усунення їх від посади, призначення 
їм винагороди й затвердження звітів 
і висновків, що вони їх підписали. 
При постанові вирішення справи про 
укладення якогось договору з пай
щиком Товариства, довірений його не 
має права голосу, навіть коли б він 
у той же час був довірений якогось 
иншого пайщика Товариства.

§ 36. На підставі записів у спе- 
ціяльній книзі, Правління виготовує 
список пайщиків, що мають право 
брати участь в Зборах, з зазначен
ням числа належних їм паїв, і ви
ставляє цей список для відома в по
мешканні Правління за чотирі дні до 
Загальних Зборів. За вимогою пай- 
щиків цей список в копії Правління 
повинно видавати їм.

$ 37. До відкриття Загальних Збо
рів список пайщиків, що мають право 
брати участь у Зборах, перевіряє Ре
візійна Комісія і, у випадкові, коли 
винайдено в ньому помилки, коректує 
їх. Таку перевірку списка можна пе
ревести і на Загальних Зборах через 
спеціяльно обрану Комісію, коли цього 
вимагатимуть пайщики, що володіють 
разом числом паїв, що становлять 
одну десяту частину основного капі
талу Товариства.

§ 38. Перші (Установчі) Загальні 
Збори пайщиків відкриває один з 
фундаторів, уповноважений на це 
рештою; дальші Збори відкриває Го
лова Правління Товариства або його 
заступник. Після відкриття Зборів 
пайщики, що мають право рішаючого 
голосу, обірають Голову з-посеред- 
себе, але не зі складу Правління й

§ 35. Доверенные пайщиков, со
стоящие Директорами Правления или 
членами Ревизионной или Ликвида
ционной Комиссий не пользуются 
на Общих Собраниях правом голоса 
при решении вопросов, касающихся 
привлечения их к ответственности или 
освобождения от нее, устранения их 
от должности, назначения им возна
граждения и утверждения отчетов и 
заключений, ими подписанных. При 
постановлении решения по вопросу о 
заключении какого-либо договора с 
пайщиком Товарищества, доверенный 
его не пользуется правом голоса, 
хотя бы он в то же время был до
веренным какого либо другого пай
щика Товарищества.

§ 36. На основании записей в 
специальной книге, Правление изго
товляет список пайщиков, имеющих 
право участвовать в Собрании, с 
обозначением номеров принадлежа
щих им паев и выставляет этот спи
сок для обозрения в помещении 
Правления за четыре дня до Общего 
Собрания. По требованию пайщиков 
этот список в копии должен Прав
лением выдаваться им.

§ 37. До открытия Общего Собра
ния список пайщиков, имеющих право 
участия в Собрании, проверяется Ре
визионной Комиссией и, в случае 
обнаружения в нем неправильностей, 
корректируется ею. Такая проверка 
списка может быть произведена и в 
Общем Собрании через специально 
избранную Комиссию, если этого 
потребуют пайщики, обладающие в 
общей сложности числом паев, со
ставляющих одну десятую часть ос
новного капитала Товарищества,

38. Первое (Учредительское) Об
щее Собрание пайщиксв открывается 
одним из учредителей, уполномочен
ным на это остальными; следующее 
Общее Собрание [открывается Пред
седателем Правления Товарищества 
или его заместителем. По открытии 
Собрания пайщики, меющие право 
решающего голоса, избирают Предсе-
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Ревізійної Комісії. Голова Загальних 
Зборів не має права своєю владою 
знімати з обмірковування або відклада
ти обмірковування й розвязання справ, 
внесених згідно з цим Статутом на 
Загальні Збори, без відповідної по
станови Зборів.

§ 39. Щоб Загальні Збори були 
дійсні потрібна присутність на них 
пайщиків, що мають вкупі число 
паїв, рівне не менш одній третині 
основного капіталу Товариства, а для 
розвязання питання про зміну Ста
туту, коли він міняє першу мету за- 
сновання Товариства, потрібна при
сутність на Зборах числа пайщиків, 
що володіють трьома четвертинами 
всього основного капіталу Товариства.

§ 40. Постанови Загальних Зборів 
про збільшення або зменшення ос
новного капіталу, про зміну Статуту, 
що не порушує першої мети Товари
ства, про злиття його з иншими То
вариствами і про випуск облігацій
ної позики набірають обов'язкової 
сили, коли в розвязанні їх брало 
участь число пайщиків, що володіють 
половиною основного капіталу і коли 
їх ухвалить більшість двох третин 
бравших участь у голосуванні пай
щиків; постанови про зміну Статуту, 
що викликають зміну першої мети 
засновання Товариства, визнаються 
за законні, коли вони ухвалені біль
шістю чотирьох п'ятих числа пай
щиків. що брали участь у розвязанні 
справи.

Решта справ, в тому числі вибори 
членів Правління, Ревизійної й Лік
відаційної Комісій і Голови Загальних 
Зборів, розвязується звичайною біль
шістю голосів.

Примітка 1. Рішення законно 
відбулих Зборів обов'язкові для

дателя из своей среды, но не из 
состава Правлення и Ревизионной 
Комиссии. Председатель Общего Со
брания не имеет права своею властью 
снимать с сбсуждения или отклады
вать обсуждение и решение вопросов, 
внесенных согласно настоящего Уста
ва в Общее Собрание, без соответ
ствующего постановления Собрания.

§ 39. Для действительности Общих 
Собраний требуется наличность в них 
пайщиков, обладающих в совокупно
сти количеством паев, равным не ме
нее одной трети основного (складоч
ного) капитала Товарищества, а для 
решения вопросов об изменении Уста
ва, если им изменяется первоначаль
ная цель учреждения Товарищества, 
требуется присутствие на Собрании 
количества пайщиков, обладающих 
тремя четвертями всего основного 
капитала Товарищества.

§ 40. Постановления Общего Со
брания об увеличении или уменьше
нии основного капитала, об измене
нии Устава, не нарушающего перво
начальной цели Товарищества, о 
слиянии его с другими обществами 
и о выпуске облигационного займа, 
получают обязательную силу, если и 
решении их участвовало количество 
пайщиков, обладающее половиной 
основного капитала и если они будут 
приняты большинством двух третей 
участвовавших в подаче голосов пай
щиков; постановления об изменении 
Устава, влекущие за собой измене
ние первоначальной цели учре
ждения Товарищества, признаются 
законными, если они приняты боль
шинством четырех пятых числа пай
щиков, принимавших участие в ре
шении вопроса.

Все остальные вопросы, в том числе 
выборы членов Правления, Ревизионной 
и Ликвидационной Комиссии и Пред
седателя Общего Собрания, разре
шаются простым большинством го
лосов.

Примечание 7. Решение законно
состоявшегося Собрания обязатель-
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всіх без винятку пайшиків, в тому 
числі й для неприсутніх на Зборах

Примітка 2. Пайщик з рішаю
чим голосом, що брав участь у За
гальних Зборах і не погодився з 
більшістю у розвязанні тої чи ин- 
шої справи, має право подавати особ
ливу думку, про що після його заяви 
записується в протокол Загальних 
Зборів. Подавший особливу думку у 
сьомиденний з дня Зборів термін мо
же подати для внесення в протокол 
свою особливу думку в листовній 
формі.

§ 41. Коли пайщики, що прибули 
на черговії або надзвичайні Загальні 
Збори, не будуть репрезентувати со
бою тої частини основного капіталу, 
що потрібна для визнання Загальних 
Зборів за законно відбулі (§ 39), або 
коли при розвязанні справ на відбу
лих Загальних Зборах не буде біль- 
шости потрібної за § 40 цього Ста
туту, то не пізніше тижневого тер
міну після дня Зборів, Правління То
вариства, з додержанням всіх правил 
що вимагає Статут, оголошує про 
скликання других Загальних Зборів, 
призначеннях не раніш упливу чотир
надцяти день з дня оголошення. Дру
гі збори вважаються за законно від
булі, а рішення їхні, за винятком за
значених в примітці, за остаточні, 
незалежно від того, яку частину ос
новного капіталу репрезентують со
бою присутні на ньому пайщики, про 
що Правління зобов'язане попередити 
пайщиків в оголошенні про другі Збо
ри. У других Загальних Зборах мо
жуть розглядатися тільки ті справи, 
що підлягали обмірковуванню або не 
були розвязані потрібною більшістю 
на попередніх перших Зборах, з тим 
що всі ці справи, незалежно від їх
нього змісту, розвязуються звичай
ною більшістю.

Ч. 5

Примітка. Питання про зміну 
Статуту, про збільшення або змен-

но для всех без исключения пай
щиков, в том числе и для неявив- 
шихся на Собрание.

Примечание 2. Пайщик с реша
ющим голосом, принимавший уча
стие в Общем Собрании и нс со
гласившийся с большинством при 
решении того или иного вопроса, 
вправе подать особое мнение, о 
чем по его заявлению заносится 
в протокол общего собрания. За
несший особое мнение в семи
дневный со дня Собрания срок 
может представить для приобще
ния к протоколу свое особое мне
ние в письменном изложении.
§ 41. Если явившиеся в очередное 

или чрезвычайное Общее Собрание 
пайщики не будут представлять со
бой в совокупности той части основ
ного капитала, какая необходима для 
признания Общего Собрания законно 
состоявшимся (§ 39), или, если при 
решении дел в состоявшемся Общем 
Собрании не получится большинство 
требуемого § 40 этого Устава, то не 
позже недельного срока после дня 
Собрания Правление Товарищества, 
с соблюдением всех требуемых Уста
вом правил, публикует о созыве вто
ричного Общего Собрания, назна
чаемого не раньше истечения четыр
надцати дней со дня публикации. 
Вторичное Собрание считается за
конно состоявшимся, и решения его, 
за исключением указанных в приме
чании, окончательными, независимо 
от того, какую часть основного 
капитала -представляют собой при
бывшие в него пайщики, о чем Пра
вление обязано предупредить пайщи
ков в публикации о вторичном Со
брании. Во вторичном Общем Со
брании могут рассматриваться лиш 
те дела, которые подлежали обсуж
дению или не были разрешены тре
буемым большинством в предшест
вующем ему первичном Собрании, 
причем все эти дела, независимо от 
их содержания, решаются простым 
большинством.

Примечание: Вопросы об изме
нении Устава, об увеличении или
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шення основного капіталу про при
пинення й ліквідацію справ Товари
ства, про випуск облігаційної по
зики й про злиття Товариства з 
иншими товариствами не підлягають 
розвязанню й знімаються з по
рядку денного других Зборів, коли 
присутні на ньому пайщики ре
презентують частину основного 
капіталу менш від одної його тре
тини.

§ 42. На Загальних Зборах веде 
іротокол спеціяльний секретар, об
раний з числа присутніх пайщиків.

До протоколу цього записується 
всі справи, що обмірковувалися на 
Зборах, постанови в цих справах з 
зазначенням—скільки голосів брало 
участь в розвязанні й скільки го
лосів ухвалили рішення, і заяви про 
особливі думки.

Протокол підписує Голова Зборів, 
Секретар і пайщики, що забажають 
та беруть участь у Зборах.

До протоколу додається список 
пайщиків що були присутні на Збо
рах; всі доповіді Правління в справах, 
що обмірковувалися на Зборах і особ
ливі думки, коли їх у зазначений в 
Статуті термін буде подано до Прав
ління у листовній формі.

Засвідчені Правлінням копії про
токолу і всіх до нього додатків по
винні видаватися кожному пайщикові 
на його вимогу.

Відповідальність за правильний 
зміст протоколу покладається на Го
лову Зборів.Правління Товариства, його права й обов'язки.

§ 43. Правління Товариства скла
дається з Голови Правління, його за
ступника й одного члена обраного 
Загальними Зборами пайщиків. Го
лові Правління дається назву Дирек- 
тора-Роспорядчика, инші звуться Ди
ректори.

Ч. 5

уменьшении основного капитала, 
о прекращении и ликвидации дел 
Товарищества, о выпуске облига
ционного займа и о слиянии Това
рищества с другими обществами не 
подлежат разрешению и снимаются 
с повестки вторичного Собрания, 
если присутствующие на нем пай
щики представляют часть основ
ного капитала ниже одной его 
трети.

§ 42 В Общих Собраниях ведется 
протокол особым секретарем, из
бранным из числа присутствующих пайщиков.

В протокол этот вносятся все во
просы, обсуждавшиеся в Собрании, 
постановления по этим вопросам с 
отметкой, сколько голосов принимало 
участие в решении и каким количе
ством голосов принято решение, и 
заявления об особых мнениях.

Протокол подписывается Предсе
дателем Собрания, Секретарем и 
из'явившими желание пайщиками, 
принимавшими участие в Собрании.

К протоколу прилагается список 
пайщиков, явившихся в Собрание, все 
доклады Правления по вопросам, 
обсуждавшимся в Собрании, и особые 
мнения, если таковые в указанный 
в Уставе срок будут представлены 
Правлению в письменном изложении.

Засвидетельствованные Правлением 
копии протокола и всех к нему при
ложений должны выдаватся каждому 
пайщику по его требованию.

Ответственность за правильность 
содержания протокола лежит на 
Председателе Собрания.Правление Товарищества, его права и обязанности.

§ 43. Правление Товарищества со-, 
стоит из Председателя Правления, 
его заместителя и одного члена, 
избираемого Общим Собранием пай
щиков. Председателю Правления при
сваивается наименование Директора 
Распорядителя, прочие именуются 
Директорами.

і
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Склад Правління може бути обра
ний як із складу пайщиків, так і з 
стороніх особ.

§ 44. Рівночасно з обранням Пра
вління Загальні Збори пайщиків обі- 
рають трьох кандидатів для засту
плення Директорів, що вийшли зі 
складу Правління до закінчення тер
міну їхнього обрання.

§ 45. Правління й кандидатів обі- 
рається на два роки.

§ 46. Коли Товариство роспочинає 
діяльвість. відбуваються вибори Пра
вління на перших (установчих) за
конно відбулих Загальних Зборах 
пайщиків. До двохлітнього терміну 
уповноважень першого складу Прав
ління додається період з менту, 
коли Товариство роспочало діяль
ність до початку найближчого опе
раційного року, коли період цей 
менш півроку; коли ж він більший 
за шість місяців, то у вирахованні 
терміну уповноваження першого Пра
вління він береться за рівний рокові. 
Термін уповноваження кандидатів, 
вираховується в такому ж порядкові.

По упливі терміну уповноваження 
Правління, вибори нових Директорів 
і кандидатів провадяться на найближ
чих чергових Загальних Зборах пай
щиків, і до здійснення цих виборів і 
вступу нового Правління попередній 
склад Правління лишається при ви
конанні своїх обов‘язків.

Ч. 5

Директорів і кандидатів, термін 
уповноваження яких минув, можна 
обрати на новий термін.

Кандидати вступають у виконання 
обов'язків Директорів за старшин
ством виборів. Кандидати під час 
виконання обов'язків Директорів 
мають всі права, належні Директорам.

§ 47. Голова Правління, його за
ступник і члени Правління одержують

Состав Правления может быть 
избран как из состава пайщиков, так 
и из посторонних лиц.

§ 44. Одновременно с избранием 
Правления Общее Собрание пайщи
ков избирает трех кандидатов для 
замещения Директоров, выбывших из 
состава Правления до истечения 
срока их избрания.

§ 45. Правлением кандидаты изби
раются сроком на два года.

§ 46. Выборы Правления при от
крытии действий Товарищества про
изводятся при первом (учредитель
ском) законно состоявшемся Общем 
Собрании пайщиков. К двухлетнему 
сроку полномочий первого состава 
Правления прибавляется период с мо
мента открытия действий Товарище
ства до наступления ближайшего 
операционного года,если период этот 
меньше полугода; если же он 
больше шести месяцев, то в исчи
сление срока полномочий первого 
Правления он принимается равном 
году. Срок полномочий кандидатов 
исчисляется в таком же порядке.

По истечении срока полномочий 
Правления, выборы новых Директоров 
и кандидатов производятся в ближай
шем Очередном Общем Собрании 
пайщиков и до осуществления этих 
выборов и вступления нового Пра
вления предшествующий состав Пра
вления остается при исполнении своих 
обязанностей.

Директора и кандидаты, срок пол
номочий которых истек, могут быть 
избираемы на новый срок.

Кандидаты вступают в исполнение 
обязанностей Директоров по стар- 
шинсту избрания. Кандидаты во 
время исполнения обязанностей Ди
ректоров пользуются всеми правами, 
присвоенными Директорам.*

§ 47. Председатель Правления, его 
Заместитель и члены Правления полу-
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певне утримання й можуть одержу
вати відсоткове відрахування від 
чистих прибутків (тантьему); ту й 
иншу винагороду визначають Загальні 
Збори пайщиків.

§ 48. Правління роспоряджається 
всіма справами, капіталами й майном 
Товариства. До обов'язків його нале
жить: а) реєструвати Товариство та 
виконувати всі формальності, звязані 
з початком діяльности Товариства;
б) приймати у виплату за паї гроші, 
товари і видавати йменні свідоцтва, а після повної оплати їх—і самі паї;
в) вносити всі взагалі гроші й цінні 
папери, що надходять до Товариства, 
у Держбанк та инші кредитові уста
нови на ім'я Товариства, відкривати 
для цього рахунки й одержувати 
гроші з банків по чеках, підписаних 
Правлінням; г) організувати бухгал
терію, каси й канцелярії, а також 
складати баланси, прибуткові й ви
тратні кошториси, виробничі й фі
нансові програми й плани діяльности 
Товариства; д) визначати штати для 
обслуговування справ Товариства, 
наймати й визначати їм утримання 
і звільняти їх; е) організовувати ви 
робничі підприємства торговельного 
апарату, філій, контор, агенств і 
представників; ж) купувати й прода
вати деревину і товари, потрібні в 
звязку зі здійсненням завдання То
вариства й всіляке рухоме майно 
як за готівку грошову й товарову, 
так і в кредит; з) наймати в орен- 
дове користування підприємства, 
склепи, помешкання торговельні й 
всілякі инші помешкання, будівлі й 
ділянки; і) страхувати майно й одер
жувати страхові винагороди; к) прий
мати до виплати й видавати векселі 
та инші боргові зобов'язання і вза
галі всілякого роду кредитування, 
в тому числі дисконтувати векселі й 
давати кредити; л) витрачати суми, 
належні Товариству в межах кошто
рисів, затверджених Загальними Збо
рами пайщиків; м) переводити всі 
понадкошторисні витрати й обов'яз
ково після цього подавати їх на зат
вердження ближчих Загальних Зборів
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чают определенное содержание и мо
гут получать процентное отчисление 
от чистой прибыли (тантьему); то и 
другое вознаграждение определяется 
Общим Собранием пайщиков.

§ 48. Правление распоряжается 
всеми делами, капиталами и имуще
ством Товарищества. К обязанностям 
его относится: а) регистрация Това
рищества и выполнение всех формаль
ностей, связанных с открытием де- 
ствий Товарищества; б) прием посту
пающих за паи денег, товаров и иму
щества и выдача именных свиде
тельств, а по полной оплате их—и 
самих паев; в) внесение всех вообще 
поступающих Товариществу денег и 
ценных бумаг в Госбанк и другие 
кредитные учреждения на имя Това
рищества, открытие для этого счетов 
и получение денег из Банков по че
кам, подписанным Правлением; г) орга
низация бухгалтерии, кассы и кан
целярии, а также составление балан
сов, приходных и расходных смет, 
производственных и финансовых про
грамм и плана деятельности Товари
ществ; д) определение штатов для 
обслуживания дел Товарищества, наем 
и определение им окладов и уволь
нение их; е) организация производ
ственных предприятий торгового ап
парата, отделений, контор, агентств 
и представителей; ж) покупка и про
дажа древесины и товаров, необхо
димых в связи с осуществлением 
задач Товарищества и всякого рода 
движимого имущества, как за налич
ный, денежный и товарный расчет, 
так и в кредит; з) наем в арендное 
пользование предприятий, складов, 
квартир, торговых и всякого рода 
других помещений, сооружение и 
участков; и) страхование имущества 
и получение страховых вознагражде
ний; к) принятие к платежу и выдача 
векселей и других долговых обяза
тельств и вообще всякого рода кре- 
дитавание, в том числе учет векселей 
и представление кредитов; л) расхо
дование сумм, принадлежащих Това
риществу в пределах смет, утвер
жденных Общим Собранием пайщиков;

111



Арт 11 Ст. 21Ч. З

пайщиків; н) укладати в імени Това
риства ріжні договори, угоди й умови, 
шо стосуются до предмету діяль- 
ности Товариства з ріжними відом
ствами, підприємствами й приватними 
особами; о) видавати довірености; 
п) укладати в імени Товариства акти 
для набування майна для Товариства 
і для вивласнення, заставляти й зда
вати в оренду майна, що належить 
Товариству; р) скликати Загальні 
Збори пайщиків і с) провадити всі
ляку иншу потрібну діяльність і ви
давати роспорядження, що простують 
до здійснення завдань Товариства, 
встановлених цим Статутом.

§ 49. Правління відбуває засідання, 
що скликаються Директором-Роспо- 
рядчиком ( в міру потреби, але не 
рідще одного разу на місяць. Засі
дання Правління вважаються за за
конно відбулі при умові участи в них 
не менш, як трьох чоловік. Всі справи 
на засіданнях Правління розвязуються 
більшістью голосів, а у випадках по 
ділу голосів, голос Директора-Роспо- 
рядчика, що є за Голову засідання, 
дає перевагу.

Постанови Правління вносяться до 
спеціяльних протоколів, які підпи
сують всі присутні в засіданні Дирек
тори й переховуються при справах 
Правління.

§ 50. Окремі функції що до керу
вання справами Товариства виконують 
Директори, кожний в галузі, дорученій 
його віданню спеціяльною протоколь
ною постановою Правління.

§ 51. Усе листування в справах 
Товариства провадиться в імени Пра
вління за підписом одного з Дирек
торів. Векселі, довіреності, всілякі 
договори, акти на вивласнення буді
вель, вимоги на одержання грошових
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м) производство всех сверхсметных 
расходов с обязательным последую
щим представлением их на утвер
ждение ближайшего Общего Собрания 
пайщиков; н) заключение от имени 
Товарищества всякого рода договоров, 
сделок и условий, относящихся к 
предмету деятельности Товарищества 
со всякого рода ведомствами, пред
приятиями и частными лицами; о) вы
дача доверенностей; п) совершение 
от имени Товарищества актов на 
приобретение имущества для Това
рищества и на отчуждение, залог и 
сдачу в аренду имущества Товари
ществу принадлежащего; р) созыв 
Общих Собраний пайщиков; с) вся
кого рода другие необходимые дей
ствия и распоряжения, направленные 
к осуществлению задач Товарищества, 
установленных настоящим Уставом.

§ 49. Правление имеет заседания, 
созываемые Директором-Распорядите
лем по мере надобности, но не реже 
одного раза в месяц. Заседания Пра
вления считаются законно состояв
шимися при условии участия в них 
не менее трех человек. Все вопросы 
в заседаниях Правления разрешаются 
по большинству голосов, а в случае 
разделения голосов, голос Директора- 
Распорядителя, являющегося Предсе
дателем в заседании, дает перевес.

Постановления Правления вносятся 
в особые протоколы, которые подпи
сываются всеми присутствовавшими в 
заседании Директорами и хранятся 
при делах правления.

§ 50. Отдельные функции по Упра
влению делами Товарищества выпол- 
няытся Директорами, каждым в об
ласти, порученной его ведению осо
бым протокольным постановлением 
Правления.

§ 51. Вся переписка по делам То
варищества ведется от имени Пра
вления за подписью одного из Ди
ректоров. Векселя, доверенности, 
всякого рода договоры, акты на от
чуждение строений, требования на
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сум з кредитових та инших установ, 
чеки по біжучих рахунках повинні 
підписувати два члени Правління. Для 
одержання з пошти всіляких поштовых 
відправлень, грошових сум, посилок 
і документів досить підпису одного 
з Директорів і печатки Товариства.

Ч. 5

§ 52. Правління листівно повідомляє 
Державий банк та ииші кредитові 
установи, де переховуються капітали 
Товариства, про осіб, уповноважених 
підписувати вимоги на одержання на
зад грошей і чеків по біжучих рахун
ках, з додатком зразків власноруч
ного підпису цих осіб. В тому же 
порядкові повідомляється про всіляку 
зміну в складі осіб, уповноважених 
підписувати грошові вимоги.

§ 53. Усе листування в справах 
Товариства, всі по них відношення і 
рахівництво Правління, повинні про
вадитися тою мовою, яку буде ви
знано за державну на території 
діяльности Товариства.

$ 54. Правління може уповноважити 
діяти за себе спеціяльною довіреністю 
одного з Директорів або довірену 
особу у всіх тих випадках, де по
трібна спільна всіх Директорів діяль
ність, за винятком підпісу паїв, з 
тим, що за всі вчинки й роспоряд- 
ження, зроблені на підставі даної 
довірености, перед Товариством від
повідає Правління в цілому.

$ 55. Правління є законний пред
ставник Товариства у всіх зовнішніх 
зносинах його, клопоче в справах 
Товариства, що не виходять за межі 
цього, і не потрібує для того спе- 
ціяльних повноважень.

§ 36. Директори Правління вико
нують свої обов'язки керуючись за
гальними законами і спеціяльними

получение денежных сумм из кредит
ных и прочих учреждений, чеки по 
текущим счетам должны подписы
ваться двумя членами Правления. Для 
получения с почты всякого рода 
почтовых отправлений, денежных 
сумм посылок и документов доста
точно подписи одного из Директоров 
с приложением печати Товарищества.

§ 52. Государственный банк и дру
гие кредитные учреждения, в которых 
хранятся капиталы Товарищества, 
письменнно извещаются Правлением о 
лицах, уполномоченных подписывать 
требования на обратное получение 
денег и чеков по текущим счетам, с 
присовокуплением образцов собствен
норучной подписи этих лиц. В том же 
порядке производится осведомление 
о всяком изменении в составе лиц, 
уполномоченных на подпись денежных 
требований.

§ 53. Вся переписка по делам То
варищества, все по ним отношения и 
счетоводство Правления должны ве
стись на том языке, который приз
нан будет государствннным для тер
ритории деятельности Товарищества.

§ 54. Правление может уполномо
чить действовать за себя особой до- 
вереностью одного из директоров 
или доверенное лицо во всех тех 
случаях, где необходимо общее ди
ректоров действие, за исключением 
подписи паев, причем за все действия 
и распоряжения, совершенные на 
основании данной доверенности пе
ред Товариществом несет ответствен
ность Правление в целом.

§ 55 Правление является законным 
Представителем Товарищества во всех 
внешних сношениях его, ходатай
ствует по делам Товарищества, не 
выхолящим из пределов настоящего 
Устава, и не нуждается в особых 
на то полномочиях.

§ 56. Директора 'Правления испол
няют свои обязанности, руковод
ствуясь общими законами и особыми
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постановами в цьому Статуті зазна
ченими, й за всі вчинки і роспоряд- 
ження, суперечні законами, за наду
життя наданих їм прав, за бездіяль
ність, за порушення Статуту Това
риства й постанов Загальних Зборів 
пайщиків підлягають законній відпо
відальності.

Ч. 5

§ 57. Директорів можна зміняти за 
постановою Загальних Зборів пайщи
ків і до упливу терміну, на який їх 
було обрано.

§ 58. Правління переховує печатку 
і вживає її у всіх випадках, перед
бачених загальними законами або- 
зазначених у цьому Статуті.

Звітність в справах Товариства й порядок складання кошторисів і програмів.
§ 59. Операційний рік Товариства 

рахується з першого жовтня по 
ЗО вересня наступного року включно, 
за винятком першого операційного 
року, який визначається з дня за- 
сновання Товариства по 50 вересня 
наступного року включно.

За кожний минулий операційний 
рік Правління складає протягом ближ
чих трьох місяців і у всякому випад
кові не раніше 1-го січня докладний 
звіт про діяльність Товариства й ба
ланс його обігу для передачі на роз- 
глянення і затвердження чергових 
Загальних Зборів пайщиків.

Примірники звітів і балансів роз
даються в Правлінні Товариства, але 
не пізніш, як за сім день до черго
вих Загальних Зборів пайщиків всім 
пайщикам, що побажають їх одер
жати. З цього часу для пайщиків 
видкриваються для оглянення в години 
присутности Правління книги зо всіма 
рахунками, документами й додатками, 
що стосуються до звіту і балансу.

постановлениями, в настоящем Уставе 
указанными; за все свои действия и 
распоряжения, противные законам, 
за превышение пределов предоста
вленных им прав, за бездействие, за 
нарушения Устава Товарищества и 
постановлений Общих Собраний пай
щиков подлежат законной ответ
ственности.

§ 57. Директора могут быть смене
ны по постановлению Общего Собра
ния пайщиков и до истечения срока, 
на который они были избраны.

§ 58. Правление хранит печать 
Товарищества и пользуется ею во 
всех случаях, предусмотренных об
щими законами или указанных в 
настоящем уставе.Отчетность по делам Товарищества и порядок составления смет и программ.

§ 59. Операционный год Товари
щества считается с первого октября 
по 30 сентября последующего года 
включительно, за исключением перво
го операционного года, который опре
деляется со дня учреждения Товари
щества по 30-ое сентября последую
щего года включительно.

За каждый истекший операционный 
год Правлением составляется в те
чение ближайших трех месяцев и во 
всяком случае не позже 1-го января 
подробный отчет о деятельности То
варищества и баланс его оборотов 
для представления на рассмотрение 
и утверждение очередного Общего 
Собрания пайщиков.

Экземпляры отчетов и балансов 
раздаются в Правлении Товарищества 
но не позже, как за семь дней до 
очередного Общего Собрания пайщи
кам, пожелавшим получить их. С это
го же времени пайщикам открываются 
для обозрения в часы присутствия 
Правления книги со всеми счетами, 
документами и приложениями, отно
сящимся к отчету и балансу,

114



Ч. 5 Арт. 11 ІТ. II
§ 60. Звіт і баланс, після затверд

ження Тх Загальними Зборами пай
щиків, передаються Українській Еконо
мічній Раді та Українській Раді На- 
роднього Господарства, а витяги цього 
звіту разом з остаточним балансом 
оголошується до загального ‘відома.

§ 61. Після затвердження звіту 
Правління, Загальні Збори пайщиків з 
сум, що залишаються після покриття 
всіх витрат і збитків, переводять такі 
відраховання: а) не менш як 5°/0 чи
стого прибутку для утворення запас
ного капіталу, б) суму, в розмірі визна
ченім Загальними Зборами, для повіль
ної сплати вартости майна Товариства 
(амортизаційний капітал), в) за роз
судом Загальних Зборів суми для ви
дачі Правлінню тантьєм і службовцям 
винагороди.

Решта чистого прибутку після ви- 
раховання перелічених відчислень пе
реходить у дивіденд пайщиків.

§ 62. Обов'язкові відраховання до 
запасового капіталу провадяться доти 
поки він не буде рівний основному 
капіталові Товариства. Обов'язкові від
числення до запасного капіталу від
новляються коли його, за постановою 
Загальних Зборів пайщиків, буде ціл
ком або почасти витрачено.

Запасний капітал призначається 
виключно для покриття збитків То
вариства.

§ 63. Про розмір, часу і місце ви
дачі дивіденду Правління оголошує 
до загального відома.

§ 64. Дивіденд, невиправлений про
тягом двох років з дня згаданого у 
§ 63 оголошення, повертається у влас
ність Товариства.

§ 65. Правління видає дивіденд по 
пред'явленню йому купона, не дослі
джуючи, чи дійсно купон належить 
його пред'явникові. Товариство відпо
відає тільки за виплату дивіденду по

§ 60. Отче** и баланс, по утвер
ждении их О бщим Собранием пайщи
ков, представляется Украинскому Эко
номическому Совету и Украинскому 
Совету Народного Хозяйства, а в из
влечениях этот отчет вместе с за
ключительным балансом публикуется 
во всеобщее сведение.

§ 61 По утверждении отчета Прав
ления, Общее Собрание пайщиков 
из сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов и убытков производит 
следующие отчисления: а) не менее 
5°/0 чистой прибыли для образования 
запасного капитала, б) сумму, в раз
мере—по определению Общего Со
брания, для постепенного погашения 
стоимости имущества Товарищества 
(амортизационный капитал), в) по 
усмотрению Общего Собрания, суммы 
для выдачи Правлению тантьем и 
служащим вознаграждения.

Остаток чистой прибыли за вычетом 
переименованных отчислений посту
пает в дивиденд пайщиков

§ 62. Обязательные отчисления в 
запасный капитал производятся до 
тех пор, пока он не будет равняться 
основному капиталу Товарищества. 
Обязательное отчисление в запасный 
капитал возобновляется, если он, по 
постановлению Общего Собрания пай
щиков, будет полностью или частично 
израсходован.

Запасный капитал предназначается 
исключительно для покрытия убытков 
Товарищества.

§ 63. О размере, времени и месте 
выдачи дивиденда Правление публи
кует во всеобщее сведение.

§ 64. Дивиденд, не востребованный 
в течение трех лет со дня, упомяну
той в § 63 публикации, обращается 
в собственность Товарищества.

§ 65. Правление выдает дивиденд 
по пред'явленным ему купонам, не 
входя в обследование вопроса, дей
ствительно ли купон принадлежит его 
пред'явителю. Товарищество ответ-

№ 5
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тих купонах, видача дивіденду по 
яких заборонена судовою ухвалою, 
про яку повідомлено Правління, або 
коли оплачений купон виявиться од
ним з тих, про згублення якого було 
подано листівну заяву до Правління 
Товариства.

Ревізійна Комісія.
§ 66. Для перевірки звіту й балансу 

обірається за рік вперед Ревізійну 
Комісію з п'яти осіб, що не є ні 
члени Правління, ні на инших заступле
них за обранням Загальних Зборів і 
призначенням Правління Товариства 
посадах. Особи, що репрезентують 
одну п'яту частину всіх паїв, що є у 
присутніх на Загальних Зборах пайщи- 
ків або довірених, мають право обі- 
рати одного члена Ревізійної Комісї, 
з тим що особи ці вже не беруть 
участи у виборах кожного з инших 
членів Ревізійної Комісії.

Ревізійній Комісії надається право, 
за дозволом Загальних Зборів, при
тягати до своєї праці експертів.

§ 67. Ревізійна Комісія обов'язана, 
не пізніше як за один місяць до дня 
Загальних Зборів, роспочати перевірку 
каси й капіталів і ревізію всіх, що 
стосуються до звітів і балансів книг, 
рахунків, документів і взагалі діло
водства Товариства. Після перевірки 
звітів і баланса Ревізійна Комісія 
подає на них висновки до Правління, 
яке вносить його з роз'ясненнями на 
зроблені з боку Ревізійної Комісії 
зауваження, на розглянення Загальних 
Зборів.

§ 68. Ревізійна Комісія може огля
дати й ревізувати все майно Това
риства на місцях і перевіряти зроб
лені протягом року роботи, а також 
яереведені витрати.

ственно лишь за платеж дивиденда 
по тем купонам, выдача дивиденда по 
которым воспрещена судебным опре
делением, сообщенным Правлению, или 
когда оплаченный купон окажется 
одним \из тех, об утрате которого 
было подано письменно заявление в 
Правление Товарищества.Ревизионная Комиссия.

§ 66. Для проверки отчета и ба
ланса избирается за год вперед Реви
зионная Комиссия из пяти лиц, не 
состоящих ни членами Правления, ни 
в других замещаемых по выбору 
Общего Собрания и назначению Пра
вления Товарищества должностях. Ли
ца, представляющие одну пятую часть 
всех паев, имеющихся у прибывших 
на Общее Собрание пайщиков или 
доверенных, пользуются правом из
брать одного члена Ревизионной Ко
миссии, причем лица эти уже не 
принимают участия в выборах каж
дого из прочих членов Ревизионной 
Комиссии.

Ревизионной Комиссии предоста
вляется право, с разрешения Общего 
Собрания, привлекать к своим заня
тиям экспертов.

§ 67. Ревизионная Комиссия обязана 
не позже как за один месяц до дня 
Общего Собрания, приступить к про
верке кассы и капиталов и к ревизии 
всех относящихся к отчетам и ба
лансам книг, счетов, документов и 
вообще делопроизводства Товарище
ства. По поверке отчетов и баланса 
Ревизионная комиссия представляет 
по ним заключение в Правление, кото
рое вносит его, с об'яснением на по- 
следававшие со стороны Ревизионной 
Комиссии замечания, на рассмотрение 
Общего Собрания.

§ 68 Ревизионная Комиссия может 
производить осмотр и ревизию всего 
имущества Товарищества на местах 
и поверку сделанных в течение года 
работ, а равно произведенных рас
ходов.
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Для виконання цього Правління 
зобов*язане.даватм Комісії всі потрібні 
засоби.

§ 69. На попереднє розглянення 
Ревізійної Комісії подаються також 
кошториси, продукційні програми, фі
нансові плани й плани діяльности в 
наступному році, які вносить Пра
вління з висновком Комісії до За
гальних Зборів пайщиків.

§ 70. Ревизійна Комісія повинна 
провадити докладні протоколи своїх 
засідань і вносити туди всі що були 
висловлені міркування і заявлені 
особливі думки окремих членів Комісії. 
Зазначені протоколи, а також всі 
доповіді й висновки Ревізійної Комісії 
Правління повинно внести з його по
ясненнями на розглянення Загальних 
Зборів пайщиків.

Розвязання змагань в справах Товариства, відповідальність припинення діяльности його і Ліквідаційна Комісія.
§ 71. Всі змагання в справах То

вариства між пайщиками і між ними 
й членами Правління, а також зма
гання між членами Правління та ин- 
шими обраними особами, і змагання 
Товариства з Тавариствами і приват- 
німи особами—розвязується на За
гальних Зборах пайщиків, коли обидві 
сторони виявляють на те згоду; у 
иротележному випадкові змагання 
розвязується в загальному судовому 
порядкові.

§ 72. Звітність Товариства обме
жується належним йому майном і 
кожний з пайщиків ніяким иншим 
своїм майном не відповідає, крім 
внеску, що зробив він в основниіі 
капітал Товариства.

§ 73. Час існування Товариства не 
визначається.

Для исполнения этого Правление 
обязано представлять Комиссии все 
необходимые способы.

§ 69. На предварительное рассмо
трение Ревизионной Комиссии пред
ставляются также сметы, производ
ственные программы, финансовые пла
ны и планы действий на наступающий 
год, которые вносятся Правлением 
с заключением Комиссии в Общее 
Собрние пайщиков.

§ 70. Ревизионная Комиссия должна 
вести подробные протоколы своих 
заседаний со включением в таковые 
всех имевших место суждений и за
явленных особых мнений отдельных 
членов Комиссии. Означенные прото
колы, а равно все доклады и заклю
чения Ревизионной Комиссии должны 
быть внесены Правлением с его об‘яс- 
нениями на рассмотрение Общего 
Собрания пайщиков.Разрешение споров по делам Товарищества, ответственность, прекращение действий его и Ликвидационная Комиссия.

§ 71. Все споры по делам Товари
щества между пайщиками и между 
ними членами Правления, а равно 
и споры между членами Правления 
и прочими выборными липами и споры 
Товарищества с Обществами, Това
риществами и частными лицами— 
разрешаются в Общем Собрании 
пайщиков, если обе стороны из‘явят 
на это согласие; в противном случае 
споры эти разбираются общим судеб
ным порядком.

§ 72. Ответственность Товарище
ства ограничивается принадлежащим 
ему имуществом, и каждый из пайщи
ков никаким другим своим имуществом 
не отвечает, кроме взноса, сделан
ного им в основной капитал Товари
щества.

§ 73. Срок существования Товари
щества не определяется.
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Діяльність Товариства припиняється 
постановою Загальних Зборів пайщиків в таких випадках:

а) у випадкові, передбаченім § 14 
цього Статуту;

б) коли з ходу справи визнано за 
потрібне закрити Товариство;

в) коли пайщики що репрезентують 
не менш як половину пайового капі
талу, вимагатимуть ліквідації справ 
Товариства на загальних Зборах пай
щиків. скликаних для затвердження 
річного звіту;

г) коли за балансом Товариства 
виявиться втрата не менш 50° 0 пайо
вого капіталу й пайщики не допов
нять його протягом терміну, встано- 
в л е н но г о За гал ьн и м и Збо ра м и. ра х у ю ч и 
його з дня затвердження Загальними 
Зборами звіту, з якого виявиться 
брак капіталу.

§ 74. У випадкові постанови про 
припинення діяльності» Товариства 
Загальні Збори пайщиків обірають 
споміж себе не менш як трьох осіб 
до складу Ліквідаційної Комісії, при
значають, де має бути її осідок, 
і визначають порядок і термін лікві
дації справ Товариства.

§ 75. Ліквідаційна Комісія, прийняв
ши справи Правління, викликає креди
торів Товавиства, вживає заходів до 
повного їх задоволення, провадить ре
алізацію майна Товариства, при чому 
фундатори при иншіх рівних умовах 
мають переважне право набувати 
його за ліквідаційним балансом. Суми, 
належні на задоволення кредиторів, 
а також потрібні на забезпечення 
суперечних вимог, Ликвідаційна Комісія 
вносить до установ Державного або 
Торговельно-Промислового Банку; до 
того часу не можна роспочати задо
вольняти пайщиків відповідно до кош
тів, що залишилися в роспорядженні 
Товариства. Про діяльність свою Лік
відаційна Комісія подає Загальним 
Зборам звіти в терміни, встановлені 
Зборами і, незалежно від того, після 
закінчення ліквідації, подасться за
гальний звіт.

Действия Товарищества прекраща
ются по постановлению Общего Со
брания пайщиков в следующих случаях:

а) в случае, предусмотренном § 14 
сего Устава;

б) если по ходу дела закрытие 
Товарищества признано необходимым;

в) если пайщики, представляющие 
не менее половины паевого капитала, 
потребуют ликвидации дел Товарище
ства на Общем Собрании пайщиков, 
созываемом для утверждения годового 
отчета;

г) если по балансу Товарищества 
окажется потеря не менее 50% пае
вого капитала и пайщики нс попол
нят его в течение установленного 
Общим Собранием срока, считая та
ковой со дня утверждения Общим 
Собранием отчета, из которого обна
ружится недостаток капитала.

§ 74. В случае постановления о 
прекращении действий Товарищества, 
Общее Собрание пайщиков избирает 
из среды не менее трех лиц в состав 
Ликвидииионной Комиссии, назначает 
ей место пребывание и опредяляет 
порядок и срок ликвидации дел То
варищества.

§ 75. Ликвидационная комиссия, 
приняв дела Правления, вызывает 
кредиторов Товарищества, принимая 
меры к полному их удовлетвовенню, 
производит реализацию имущества 
Товарищества, причем учредители при 
прочих равных условиях, имеют пре
имущественное право на его приобре
тение по ликвидационному балансу. 
Суммы, следуемые на удовлетворение 
кредиторов, а равно необходимые ддя 
обеспечения спорных требований, вно
сятся Ликвидационной Комиссией в 
учреждения Государственного или 
Торгово-Промышленного Банка; до 
того времени не может быть присту- 
лено к удовлетворению пайщиков 
соразмерно оставшимся в распоряже
нии Товарищества средствам. О дей
ствиях своих Ликвидационная Комис
сия представляет Общему Собранию 
отчеты в сроки, Собранием устано- 
вленоые, и, независимо от того, по
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§ 76. Коли після закінчення лікві
дації не всі підлеглі виплаті суми бу
дут передані по належності, то За
гальні Збори визначають, куди гроші 
повинно віддати на схованку. По 
упливі встановленного законом тер
міну задавнення, зазначені суми по
вертаються у прибуток Республіки.

і 77. Як про початок ліквідації, 
так і про її закінчення, з оголошенням 
виданих роспоряджень, у першому 
випадкові Правління, в останньому— 
Ліквідаційна Комісія роблять належні 
оголошення для відома пайщиків і всіх 
осіб, що мали справи з Товариством.

§ 7Я. У випадках, не передбачених 
цим Статутом, Товариство керується 
загальними узаконеннями й декретами, 
так тими, що тепер вже с чинні, як 
і тими, що мають надалі видаватися.

окончании ликвидации, представляет 
общий отчет.

§ 76. Если по окончании ликвидации 
не все подлежащие выдаче суммы 
будут вручены по принадлежности, то 
Общее Собрание определяет, куда 
деньги эти должны быть отданы на 
хранение. По истечении установлен
ного законом срока давности, озна
ченные суммы обращаются в доход 
Республики.

§ 77. Как о приступе к ликвидации, 
так и об окончании ее соб'явлением 
последовавших распоряжений, в пер
вом случае Правление, а в послед
нем—Ликвидационная Комиссия де
лают надлежащие публикации для 
сведения пайщиков и всех лиц, к 
делам Товарищества прикосновенных.

§78. В случаях, не предусмотрен
ных этим Уставом Товарищество ру
ководствуется общими узаконениями 
и декретами, как ныне действующими, 
так и теми, которые будут впослед
ствии изданы.

/

Г.идапня Народнього Комісаріату Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции.ДУД! Ч. 24*я. Зам. Л XII —25 г. ч. 111 1, 3000 пр. Окрлит. X 2488 Зак. 11 /XII — 25 г. * 1 1 1 1 .  Тир. 3000.

Екатерпнмглав, типография им- 25-летия Р. К. И. Полиграфтреста
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ЗБ ІРНИК
узаконень та
РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітииче-Селянськ.Уряду України 

1924 р.

25 квітня 1924 р. 1| ^ Відділ ДРУГИЙ

З М І С Т

С т а т у т и12. Зміна Статуту Харьківського Губер- ніяль.юго Торговельного Акційного Т-ва.13. Статут Сільсько господарської Спілки нащадків голандських виселенців на Україні.14. Положення про Повноважне Представництво Електротехнічного Треста Центрального Району на Україні.

СОБРАНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ
Ріб.-Крест. Правительст еіУкраиии

1924 г.

23 апреля 1924 г. Цс (] ' Отдел ВТОРОЙС О Д Е Р Ж А Н И Е
У с т а в ы12. Изменение Устава Харьковского Губернского Торгового Акционер: ого О-ва.13. Устав Сельско хозяйственного Союза потомков голландских выходцев на Украине.14. Положение о Полномочном Представительстве Электротехнического Треста Центрального Района на Украине.

Затверджено постановою УЕН від 18 лютого 1924 р за протоколом ч. 8,211 Утверждено постановл. УЭС от 18 февраля 1924 г. по протоколу .V 8/211.12. Зміна Статуту Харківського Губерніяльного Торговельного Акційного Т-ва 12. Изменение Устава Харь ковского Губернского Тор гового Акционерного О-ва
Змінюючи § 8 Статуту Харківського 

Губерніяльного Торговельного Акцій
ного Т-ва (36. Уз. 1923 р., відділ 
другий, ч. 22 24, арт. 94), основний 
капітал Харківського Губерніяльного 
Торговельного Акційного Товариства 
визначається в 750.000 карб., а вар
ти ть кожної акції в 100 карбованців.

\

Во изменение § 8 Устава Харьков
ского Губернского Торгового Акцио
нерного Об-ва (Собр. Узак. 1923 г., 
отдел второй, .№ 22 24, ст. 94) основ
ной капитал Харьковского Губерн
ского Торгового Акционерного 
щества определяется в 750.00^рубм 
а стоимость каждой акции в ИУО 'руб.



Арт. 13 Сг. 13Ч. 6

Затверджено постанове» Род 
наркому від 14 серпня Г 23 р за 
протоколом ч, 4-ї13. Статут Сільсько-Господарської С п і л к и  н а щ а д к і в  голандських виселенців на Україні1. Мета Спілки, Тї права та обов'язки

1. Спілка засновується з метою об- 
слугогувати потреби сільських громад 
із виселенців з Голандії, осілих на 
Україні. За своє головне завдання 
Спілка має ліквідацію сільсько-госпо
дарської руїни, відновлення в держав
них межах сільсько-господарської 
міці та історично відомої культури 
заселюваних громадянами голанд- 
ського походження колоній і, загалом, 
піклування про добробут своїх членів. 
Сюди входять:

1) Сільсько-господарська та проми
слова кооперація, що входить в за- 
гальну-кооперативну мережу на Ук
раїні, з метою:

а) постачати своїм членам все по
трібне в їхньому господарстві та про
мислах, збувати продукти їхньої 
праці, організовувати й експлуатувати 
ріжні підприємства за-для обробки 
та продукції так потрібних у власно
му господарстві річей, як і продуктів 
їхніх господарств на місцевий і закор
донний ринок;

б) постачати їм обігові кошти на 
справу закупівлі й збуту;

в) виконувати доручення урядових 
органів.

2) Відновлення сільсько-господар. 
промисловости своїх членів на Україні.

3) Піклування про божевільних, 
глухо-німих, безпритульних і т. и. в 
наявних у Спілки установах.

4) Допомога освіті, а надто сільсько
господарській, за дозволом належних 
органів Наркомосу та Наркомзему.

5) Взаємострахування від пожежі 
без премій, але з розподілом по-між 
своїми членами заподіяних пожежою 
Збитків.

Утверждено постановлением 
Совнаркома от 14 августа 1923 г 
по протоколу .4 4?.13. Устав Сельско-Хозяйственного Союза потомков голландских выходцев на Украине

I. Цель Союза, его права и обязан ности
1. Союз учреждается для обслужи

вания нужд сельских обществ из 
выходцев Голландии, проживающих на 
Украине. Главными задачами Союз 
ставит скорейшую ликвидацию сельско
хозяйственной разрухи, восстановле
ние в государственных рамках сель
ско-хозяйственной мощи и историче
ски известной культуры занимаемых 
гражданами голландского происхо
ждения колоний и вообще благосостоя
ния своих членов. Сюда относятся:

1) Сельско-хозяйственная и про
мышленная кооперация, входящая в 
общий круг кооперации на Украине 
с целью:

а) снабжения своих членов всем 
необходимым в их хозяйстве и 
промыслах, сбыта произведений их 
труда, организации и эксплоатации 
разных предприятий по переработке 
и производству, как предметов, нуж
ных хозяйствам членов, так и про
дуктов их хозяйств, для рынка мест
ного и заграничного;

б) снабжения их оборотными сред
ствами в деле закупок и сбыта;

в) выполнения заданий, поручаемых 
правительственными органами.

2) Восстановление сельско-хозяй
ственной промышленности своих чле
нов на Украине.

3) Призрение душевно-больных, 
глухо-немых, беспризорных и т. д. 
в имеющихся у Союза учреждениях.4) Содействие образованию, осо
бенно сельско-хозяйствен., с разре
шения соответствующих органов Нар- 
компроса и Наркомзема.

5) Взаимное страхование от огня без 
страхов, премий, но с раскладкой при
чинен. пожаром убытков между член.
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Арт. 13 № 6 Ст. 13

2. Щоб осягти вищснаведені зав
дання, Спілка, дедержуючись всіх 
нині чинних і надалі видаваних зако
нів, має право:

а) купувати, вимінювати, нагро
маджувати, продукувати й збувати 
сировину, матеріяли, вироби та фаб
рикати так в імени Спілки, як і за 
дорученням її членів;

б) мати склепи, комори й агентури 
для схову, продажу, виміну й збуту 
річей своєї посередницької діяльности;

в) засновувати й користати з під- 
лриємствсільсько-господарськоїоброб- 
иої промисловисти;

г) транспортувати грунтовими, за
лізничними й водними шляхами спо
лучень матеріяли, продукти й крам 
так власними, як і найнятими перева
лочними засобами;

д) виконувати роботи за доручен
ням урядових органів, громадських 
організацій та приватніх особ і дору
чати роботи та замовлення иншим 
установам і особам;

е) провадити финансово-кредитові 
операції: брати вкладки, боргуватися 
й видавати позички на справу поста
чання Спілки та членів її потрібними 
обіговими коштами так за-для їхнього 
господарювання, як і для виконання 
Спілкою нарядів, за дорученням їх 
урядовими органами;

ж) збирати й заготовлювати ви
візну сировину й запродувати її 
на чужоземних ринках за доручен
нями Наркомзовнішторгу або-ж без
посередньо, після його нарочитого в 
кожному окремому випадкові дозволу;

з) діставати від урядових органів 
матеріяли й знаряддя продукції;

і
і) за окремим дозволом Наркомзему, 

використовувати грунти з • метою 
створити інтенсивні культури, як-от: 
культури городнього й збіжжевого 
насіння, збір цілющих рослин, розплід 
заводської худоби і. т. н.;

к) закладати молошні ферми й всі
лякі инші кооперативні підприємства;

Н. 6

2. Для достижения вышеозначенных 
целей, Союз имеет право, с соблю
дением существующих и впредь 
могущих быть изданными законо
положений:

а) закупать, обменивать, собирать, 
производить и сбывать сырье, мате
риалы, продукты и фабрикаты, как 
от Союза, так и по поручениям его 
членов;

б) иметь амбары, склады, агентуры 
для хранения, продажи, обмена и 
сбыта предметов своей посреднической 
деятельности;

в) открывать и эксплоатировать 
предприятия сельс ко-хозяйственной 
обрабатывающей промышленности;

г) транспортировать по грунтовым, 
железнодорожным и водным путям 
материалы, продукты и товары, как 
собственными, так и наемными пере
возочными средствами;

д) выполнять работы, поручаемые 
правительственными органами, обще
ственными организациями и частными 
лицами и поручать работы и заказы 
другим учреждениям и лицам;

е) производить финансово-кредит
ные операции: принимать вклады, де
лать займы и выдавать ссуды для снаб
жения Союза и его членов необходи
мыми оборотными средствами, как 
для их хозяйственной деятельности, 
так и для выполнения Союзом наря
дов, поручаемых правительственными 
органами;

ж) собирать и заготовлять экспорт
ное сырье и реализовать его на за
граничных рынках по поручениям 
Наркомвнешторга или непосредственно 
с его особого в каждом отдельном 
случае разрешения;

з) получать от правительственных 
органов материалы и орудия произ
водства;

и) с особого разрешения Нарком- 
зема, эксплоатировать земли в целях 
создания интенсивных культур, как- 
то: культуры огородных и хлебных 
семян, сбора лекарственных растений, 
производства племенного скота ит. п^

к) организовать молочные фермы и 
другого рода кооперативные пред
приятия; 123
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л) за дозволом Наркомосу чи Нар- 
комзему, або-ж їхніх місцевих орга
нів, влаштовувати лекції, наради, що 
стосуються до справ господарської 
діяльности членів Спілки, а також— 
виставки, конкурси, видавати часописи 
й инші видання в тих самих справах;

м) за дозволом належних урядових 
органів, влаштовувати лікарні для 
хорої худоби;

н) утримувати наявні добродійні 
й освітні заклади, як-от: лікарні, при
тулки і. т. и.;

о) укладати^всілякі договори з чу
жоземними особами й установами з 
метою притягти капітали;

п) за окремим на те дозволом 
Уряду відкривати за кордоном і на 
Україні всілякі короткотермінові й дов
готермінові кредити та позичкуватися;

р) всіма раціональними способами 
провадити господарства й промислові 
підприємства.

3. Спілка становить юридичну 
особу і, з додержанням наявних і 
надалі видаваних законів, може всіма 
законими способами придбавати й 
збувати майно, укладати договори, 
брати на себе зобов'язання, правити 
й відповідати на суді.

4. Спілка може входити за члена в 
подібні їй инші спілки й товариства 
тг в инші кооперативні організації й 
частково збувати їм своє майно.

5. За взяті на себе зобов'язання 
Спілка відповідає всім майном і капі
талами Спілки, з тим, одначе, що 
відповідальність ця поширюється на 
особисте майно членів Спілки.

6. Всі зміни й додатки до Статуту 
вчинюється за постановами Загальних 
Зборів (З'їзду Представників) членів 
Спілки з додержанням законів, сста- 
новленних в справі початкової реє
страції.

7. Спілка має штамп з відбитком 
своєї назви.

8. Юридичний осідок Спілки встано
влюється місцем осідку Правління

Ч. 6
л) с разрешения Наркомпроса или 

Наркомвнудела, либо их местных ор
ганов, устраивать лекции и беседы, 
относящиеся к вопросам хозяйствен
ной деятельности членов Союза, 
выставки, конкурсы, выпускать перио
дические и иные издания по тем же 
вопросам;

м) с разрешения подлежащих пра
вительственных органов, устраивать 
лечебницы для больных животных;
х н) содержать существующие благо
творительные и культурные учрежде
ния, как-то: больницы, приюты и т. п.;

o) входить во всякого рода дого
воры с заграничными лицами и учре
ждениями для привлечения капиталов;

п) открывать за границей с осо
бого на то разрешения Правительства 
и на Украине разного рода кратко и 
долгосрочные кредиты, заключать 
займы;

p) вести хозяйства и промышлен
ные предприятия всеми рациональ
ными способами.

3. Союз является юридическим ли
цом и может, с соблюдением суще
ствующих и имеющих быть и впредь 
изданными законоположений, всеми 
законными способами приобретать и 
отчуждать имущество, совершать до
говоры, принимать на себя обязатель
ства, искать и отвечать на суде.

4. Союз может вступать членом 
в аналогичные ему союзы и общества 
и другие кооперативные организации 
и передавать им частично свое иму
щество.

5. По принятым на себя обязатель
ствам Союз отвечает всем имуще
ством Союза и его капиталами; однако, 
эта ответственность нс распростра
няется на личное имущество его членов.

6. Все изменения и дополнения В 
Уставе производятся по постановле
нию Общих Собраний (С'езда пред
ставителей) членов Союза с соблю
дением законоположений, необходи
мых для первоначальной регистрации.

7. Союз имеет печать с надписью 
своего наименования.

8. Юридическое местопребывание 
Союза определяется местожительством
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Спілки, нині—село Орлово (поштова 
філія) В.-Токмацького району, Мелі- 
топольскої округи на Катеринослав- 
шині, але осідок цей, за постановою 
Загальних Зборів та з повідомленням 
про те НКСВ, може бути перенесений 
і в инше місце.

9. Спілка має право відкритати свої 
філії у всіх місцях, де набереться 
бодай 15 особ, що мають право бути 
за членів Спілки.II. Склад Спілки, права та обов<- язки її членів

10. За членів Спілки можуть бути 
лише виселенці з Голандії не молодші 
18 років без ріжниці полу і не об
межені судом в правах. Щоб виявити 
свої інтереси в Спілці, вони об'єдну
ються в сільські громади з своїх чле
нів там, де вони живуть поспільною 
гущиною, або ж числом не менше 
15 особ, що мають право вступу до 
Спілки. Поодиноко проживаючі грома
дяни голандського походження можуть 
приєднуватися до найближчих філій 
Спілки.

Примітка. Окремий член, що пере
буває в складі Спілки товариства, 
не має права рівночасно бути за 
члена в будь-якій иншій подібній 
Спільці.
11. Члени Спілки мають право 

брати участь на Загальних Зборах 
членів Спілки з правом рішаючого 
голосу, обрання на службових особ 
Спілки, порушення справ, що сто
суються до діяльности спілки, й кори
стуватися всіма вигодами й перевага
ми, надаваними Спілкою своїм членам.

12. Члени Спілки підлягають чинно
сти цього Статуту і в межах його— 
постановам Загальних Зборів, Правлін
ня та службових органів і особ Спілки.

13. Об'єднані сільські громади го- 
ландських виселенців і фїлі'ї, після 
їхньої про те заяви, приймаються до 
складу членів Спілки Загальними Збо
рами (З'їздом представників, одкритою 
балаїировкою, простою більшістю го
лосів і в часи по-між Загальними Збо
рами є З'їздом Представників)—Радою 
Спілки в той же спосіб, але з умовою 
наступнього перегляду прийому на най-

Ч 6
Правления Союза, ныне село Орлово 
(почтов. отдел.) Б.-Токмакского рай
она, Мелитопольского округа, Екате- 
ринославской губ., но может, по поста
новлению Общего Собрания, быть 
перенесено в другое место с извеще
нием о том НКВД.

9. Союз имеет право открывать 
отделения во всех местах, где имеется 
не менее 15 лиц, имеющих прево 
вступления в союз.II. Состав Союза, права и обязанности его членов

10. Членами Союза могут быть 
только выходцы из Голландии не 
моложе 18 лет обоего пола, не огра
ниченные в правах по суду. Для 
представления своих интересов в 
Союзе, они в местностях проживания 
сплошной массой или же в количестве 
не менее 15 человек, имеющих право 
вступления в Союз, об'единяются в 
сельские общества. О т д е л ь н о  жи
вущие граждане голландского проис
хождения могут примыкать к ближай
шим отделениям союза.

Примечание. Отдельный член, 
состоящий в Союзе общества, не 
имеет права состоять одновременно 
в каком-либо другом аналогичном 
Союзе.
11. Члены Союза имеют право: уча

стия в Общих Собраниях членов Сою
за с правом решающего голоса, избра
ния в должностные лица Союза, под
нятия вопросов, касающихся деятель
ности Союза, пользования всеми вы
годами и преимуществами, предоста
вляемыми Союзом своим членам.

12. Члены подчиняются действию 
сего Устава и в его пределах поста
новлениям Общих Собраний, правле
ния и должност. органов и лиц Союза.

13. Об'единенныо сельские общества 
голландских выходцев и отделения, по 
их о том заявленному желанию, при
нимаются в Союз (С'ездом представи
телей) Общим Собранием, открытой 
баллотировкой, простым большинством 
голосов, а в промежуточное время 
Советом Союза тем же порядком, но 
С условием пересмотра приема на сле
дующем Общем Собрании (С'езде).
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ближчих Загальних Зборах (3‘їздові). 
Окремих членів до Спілки приймають 
місцеві районові наради і в проміж* 
ний час—місцеві органи керування на 
тих-же підставах.

Лише Загальні Зборі (З‘їзд пред
ставників) мають право виключати зі 
Спілки цілі громади та групи, а по
одиноких членів—районові наради тим 
самим чином.

III. Кошти Спілки

14. Кошти Спілки складаються з:
а) рештків сум, зібраних при засну

ванні Спілки;
б) зі вступних, пайових та инш. 

членських внесків;
в) з пожертв, вкладок, позик та 

підпомог так від приватніх особ, як 
і від урядових органів та громадських 
кооперативних організацій;

г) з прибутків від всіляких операцій, 
що їх Спілка має на меті провадити;

д) зі всіляких инших надходжень, 
законом і цим Статутом передбачених.

15. Кошти Спілки розподіляються на 
капітали: пайовий (основний), запасо- 
вий та капітали нарочитого призна
чення, згідно з постановами Загаль
них Зборів (3‘їзду представників).

16. Розмір кожного пая встано
влюють Загальні Збори (3‘їзд предс гав- 
ників). Член Спілки не може мати 
більше, як 5 паїв. Передавати паї можна 
лише за дозволом Загальних Зборів 
(3‘їзду представників).

17. Спілка утворює основний капі
тал, що складається зі всіх пайових 
і вступних внесків та позик, переве
дених за-для збільшення цього капі
талу та, загалом, зі всіх тих сум, що 
їх буде в цей капітал відраховано 
постановами Загальних Зборів (З'їзду 
представників), за винятком капіталів 
нарочитого призначення.

18. Нарочиті (спеціяльні) капітали 
можна витрачати виключно на їхнє 
безпосереднє призначення.

19. Після закінчення кожного опе
раційного року з можливого прибутку

Ч. 6
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Отдельные члены принимаются в Союз 
местными районными совещаниями или 
в промежуточное время местными 
органами Управления на тех же 
основаниях.

Исключение целых обществ и 
групп производится исключительно 
Общим Собранней (Оездом представи
телей), а отдельных членов-районными 
совещаниями тем же порядком.

III. Средства Союза

14. Средства Союза образуются:
а) из остатков от сумм, собранных 

при организации Союза;
б) из вступительных, паевых и иных 

членских взносов;
в) из пожертвований, вкладов, зай

мов и субсидий, как от частных лиц и 
учреждений, так и от правительствен
ных органов и общественных коопе
ративных организаций;

г) из прибылей по различным опе
рациям. какие Союз будет производить;

д) всяких других поступлений, пред
усмотренных Уставом и законом.

15. Средства Союза распределяются 
на капиталы: паевой (основной), запас
ный и капиталы специального назна
чения. по постановлениям Общих Со
браний (Оезда представителей).

16. Размер каждого пая определяет
ся Общим Собранием (С'ездом пред
ставителей). Более пяти паев член 
Союза иметь не может. Передача до
пускается только с разрешения Об
щего Собрания (Оезда представит.).

17. Союз образует основной капи
тал, который составляется из всех 
паевых и вступительных взносов и 
займов, сделанных с целью увеличе
ния этого капитала, и вообще из всех 
тех сумм, которые будут отчислены 
в этот капитал постановлениями Об
щего Собрания (Оезда представите
лей), за исключением капиталов спе
циального назначения.

18. Специальные (целевые) капиталы 
могут быть расходуемы исключитель
но на те цели, для которых они на
значены.

19. По окончании каждого опера
ционного года, из могущей получиться
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відраховується що-най менше 200,0 до 
запасового капіталу аж доти, доки 
запасовий капітал не зрівняється з ка
піталом основним, згідно з постано
вою роковинних Загальних Зборів 
(З'їзду представників). З решти не біль
ше 6Н повертається на виплату ди
віденду на пайовий капітал, і після 
того всього решту повертається в ос
новний капітал та капітал нарочитого 
призначення, за постановою Загаль
них Зборів (З'їзду представників), за 
попереднім відрахованням до фонду на 
культурно-освітні потреби.

20. Коли операціями своїми Спілка 
собі заподіє збитки, то передусім їх 
покривається запасовим капіталом. 
Коли-ж цього буде замало, то решту 
збитків покривається прибутками на- 
ступнього року. Коли-ж і цього не 
вистачить, або-ж збитки зростати
муть, с.-т. коли настане фактична 
неспроможність Спілки, то її тоді 
ліквідується.

21. Призначені для операції капі
тали Спілки можуть переховуватися 
в Правлінні Спілки, в державних кре
дитових установах та кооперативних 
банках. Одержувати їх звідти можна 
за заявою, підписаною двома членами 
Правління або ж особою, нарочито на 
ге вповноваженою.

22. На принадлежні Спілці капітали 
й майно не можна повертати спра
вляння по персональних зобов'язаннях 
поодиноких її членів.IV. Керування Справами Спілки

23. Керування Справами Спілки 
здійснюється через:

а) Загальні Збори (З'їзди представ
ників);

б) Раду Спілки з Правлінням на чолі;

в) Ревізійну Комісію.

А. Загальні Збори (З'їзд представ
ників) •

24. Загальні Збори (З'їзд предста
вників) членів Спілки становлять 
найвищий орган Спілки, правоспро-

Ч. 6
прибыли отчисляется не менее 20°,о 
в запасный капитал впредь до дости
жения оным размера основного капи
тала по постановлению годичного Об
щего Собрания (С'езда представите
лей). Из остатка не свыше 6 проц. 
обращается для выдачи дивиденда на 
паевой капитал, а остаток посту
пает в основной капитал и капитал 
специального назначения, по поста
новлению Общего Собрания (С'езда 
представителей), которое предвари
тельно должно делать отчисление в 
фонд на культурно-просветительные 
цели.

20. Если по оборотам Союза ока
жется убыток, то он прежде всего 
покрывается запасным капиталом, а 
непокрытая часть убытка одного го
да может быть покрыта прибылями 
следующего года. Но если это будет 
невозможно, или убыток еще увели
чивается, т.-е. если наступает факти
ческая несостоятельность Союза то 
Союз ликвидируется.

21. Капиталы Союза, полученные 
для оборота, могут храниться как в 
Правлении Союза, так и в государ
ственных кредитных учреждениях и в 
кооперативных банках. Получение их 
обратно производится по требованию 
за подписью двух членов Правления 
или особо уполномоченным на то ли
цом.

І2. На принадлежащие Союзу ка
питалы и имущества не могут быть 
обращаемы взыскания по личным обя
зательствам отдельных членов.IV. Управление Делами Союза

23. Управление Делами Союза осу
ществляется через:

а) Общие Собрания (С'езды пред
ставителей);

б) Союзный Совет во главе с Пра
влением;

в) Ревизионную Комиссию.

А і Общие Собрания (С'езды пред
ставителей)

24. Общие Собрания (С'езд пред
ставителей) членов Союза являются 
высшим органом Союза, правомочным
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можній в межах чинних законів, ви
рішувати всі без винятку питання і 
Справи Спілки та порядкувати всім 
майном і установами Спілки.

23. Загальні Збори (З'їзд предста
вників) членів Спілки складаються з 
представників всіх членів Спілки. 
Представників цих обирається на рай- 
онових нарадах за заздалегідь виро
бленим модусом, пропорційно до числа 
членів Спілки. Кожний член Спілки, 
незалежно від числа його паїв, маг 
лише один голос.

Примітка. Вирішуючи ріжні пи
тання, що стосуються до тої чи 
иншої Спілкової установи, Спілкова 
Рада може запрошувати так на 
свої засідання, як і на Загальні Збо
ри завідувача даною установою та 
його помічника, що користуються 
в справі тій правом дорадчого го
лосу.
26. Для обрання зазначених у § 25 

представників і обговорення инших 
справ, що походять із діяльности 
Спілки, а також за-для прийому та 
виключення поодиноких членів, і в 
справах сільсько-господарського ко
оперативного товаришування, пооди
нокі громади або філії Спілки відбу
вають на місцях свої сбори, підзвітні 
районовим та загальним зборам.

27. Щоб розв'язати справи місце
вого значиння що стосуються* до 
групи сільських громад, з відома 
Спілкового Правління, скликаються 
особливі районові наради з кермую
чим апаратом на чолі, на взірець 
Спілкового. Постанови районових на
рад є обов'язкові лише за-для даної 
групи громад з умовою неодмінної 
ухвали цих постанов Спілковою Ра
дою. Наради ці позбавлені права ви
рішувати ті справи, іцо стосуються до 
організації в цілому і є відповідальні 
перед Загальними Зборами й Спілко
вою Радою.

28. Загальні Збори (З'їзди пред
ставників) бувають чергові й надзви
чайні.

29. Чергові Загальні Збори (З'їзди 
представників) скликає Правління один 
раз на рік не пізніше від двсх міся
ців за сплином операційного року.

Ч. 6

в пределах существующих законов 
решать все без из'ятия вопросы и 
дела Союза и распоряжаться всем 
имуществом и учреждениями Союза.

25. Общее Собрание (С*езд предста
вителей) членов Союза составляется 
из представителей всех членов Союф. 
Представители эти избираются на 
районных совещаниях по ранее уста
новленному модусу, пропорционально 
числу членов Союза. Каждый член со
юза имеет один голос независимо от 
числа его паев.

Примечание. При решении вопро
сов. касающихся того или иного 
учреждения Союза, Союзный Совет 
может приглашать как на свои за
седания. так и на Общие Собрания, 
заведующего данным учреждением и 
его помощника, пользующихся по 
этим вопросам правом совещатель
ного голоса.
26. Для выборов означенных в § 25 

представителей и обсуждения других 
вопросов, связанных с деятельностью 
Союза, как равно и для принятия и 
исключения отдельных членов, и по 
вопросам сельско-хозяйственного ко
оперативного товарищества, отдельные 
общества или отделения Союза име
ют на местах свои собрания, подот
четные райони, и общему собраниям.

27. Для решения вопросов местного 
характера, касающихся группы сель
ских обществ, созываются, с ведома 
Союзного Правления, особые район
ные совещания, возглавляемые аппа
ратом Управления по образцу Союз
ного. Постановления районных сове
щаний, однако, обязательны только 
для данной группы обществ при ус
ловии, если Союзный Совет санкцио
нирует таковые. Такие совещания от
нюдь нс имеют права решать вопро
сы, касающиеся всей организации, и 
являются ответственными перед Об
щим Собранием и Союзным Советом.

28. Общие собрания |С‘езды пред
ставителей! бывают очередные и чрез
вычайные.

29. Очередные Общие Собрания 
(С'езды представителей) созываются 
Правлением один раз в год, не позже 
чем через два месяца по истечении128
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Вони розглядають і затверджують 
річний звіт і баланси, вибірають 
службових особ, розглядають та 
затверджують кошториси й план опе
рацій біжучого року та вирішують 
біжучі справи.

Примітка. За операційний рік 
Спілки вважається перебіг часу з

1-го січня по 31 грудня включно. 
Перший рік рахується не з 1-го 
січня, а з менту розпочину діяль- 
ности Спілки.
30. Надзвичайні Загальні Збори 

(З'їзди представників) скликається в 
міру потреби для розгляду біжучих 
невідкладних справ: а) за узгляднен- 
ням Правління чи Спілкової Ради;
б) на ходатунок не менше від 15% 
членів Спілки, а в районі—не >їенше 
від »/« частини членів-селян Спілки.

31. Про день Загальних Зборів 
(З'їздів представників) Правління зав
часу повідомляє членів Спілки спосо
бами, йому підзарядними, подаючи в 
повідомленні й порядок денний зборів.

32. Загальні Збори (З'їзди пред
ставників) обірають з-по-між себе 
голову зборів, але не з складу членів 
Правління, Ради, Ревізійної Комісії й 
службових особ Спілки, а також секре
таря зборів, що веде протокола збо
рів. Протокола цього підписують го
лова й секретар зборів, а також не 
менше від 5 присутніх на Зборах чле
нів Спілки. Загальні Збори (З'їзд 
представників) видчиняє голова Пра
вління і Спілкової Ради.

33. Загальні Збори (З'їзд представ
ників) вважається за відбулі, в тому 
разі, коли на збори прибуде не менше 
полонини всіх обраних делегатів-пред- 
ставників. Коли зазначене потрібне 
число на Збори не з'явиться, Правління 
не раніш як через два тижні скликає 
другі Загальні Збори, що вважаються 
за відбулі, незалежно від числа при
булих членів.

34. Постанови свої Загальні Збори 
приймають звичайною більшістю голо
сів присутніх членів, з тим що порядок 
голосования встановлюють самі Збори. 
За для розг'язання ж питань: про

операционного года, и служат для рас
смотрения и утверждения годичного 
отчета и балансов, для избрания дол
жностных лиц, для рассмотрения и ут
верждения сметы и плана действий 
наступившего года и для рассмотре- 
рения текущих дел.

Примечание: Операционный год 
Союза считается с 1-го января по 
31-е декабря включительно. Первый 
год исчисляется не с 1-го января, а 
со дня открытия действий Союза.
30. Чрезвычайные Общие Собрания 

(С'езды представителей) созываются 
по мере надобности для рассмотрения 
текущих экстренных дел: а) по усмот
рению Правления или Союзного Со
вета; 0) по ходатайству не менее 
15 проц. членов Обществ, а в районе 
не менее чем У. часть членов—селян 
Союза.

31. О дне Общих Собраний (С‘ез- 
дов представителей) Правление забла
говременно уведомляет членов Союза 
способами, находящимися в его рас
поряжении, с указанием повестки дня.

32. Общие Собрания (С'езды пред
ставителей) избирают из своей среды 
председательствующего, но не из со
става Правления, Совета, Ревизион
ной Комиссии и должностных лиц Со
юза, а также секретаря, ведущего про
токол собрания, подписываемый, кро
ме председательствующего и секре
таря, по крайней мере пятью из чи
сла присутствующих на Собрании чле
нов Союза. Общее Собрание (С'езд 
представителей) открывается предсе
дателем Правления и Союзного Совета.

33. Общее Собрание (С'езд пред
ставителей) считается состоявшимся, 
если на Собрание прибудет нс менее 
половины всех избранных делегатов— 
представителей, а при неявке этого 
числа, Правление созывает не раньше 
двухнедельного срока вторичное Об
щее Собрание, считающееся действи
тельным при всяком количестве явив
шихся членов.

34. Решения Общих Собраний по
становляются простым большинством 
.голосов, присутствующих членов, при
чем порядок голосования определяется 
самим Собранием. Но для решения во-
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порядкування запасовим капіталом,про 
дотермінове звільнення виборних служ
бовців, про виключення зі складу 
членів Спілки громад (філій), про злік
відований функціонуючих Спілкових 
закладів (притулків, лікарень і т. и.), 
про зміну цього Статуту й ліквідацію 
Спілки- потрібна більшість не менше 
від 2 3 голосів присутніх на зборах 
членів.

Б. Спілкова Рада й Правління

35. Спілкова Рада з Правлінням ста
новлять виконавчий орган Загальних 
Зборів (З'їзду представників) й вони 
безпосередньо керують справами й за
кладами Спілки. Рада з Правлінням 
* підзвітні Загальним Зборам' (З'їзду 
представників), але мають право ви
являти власну самодіяльність і почин 
що-до організації закладів і, загалом, 
а Спілкових справах—та чинити са
мостійно, поскільки вони не обмежені 
певними наказами Загальних Зборів 
3‘їзду представників).

36. Спілкову Раду обірається так зі 
складу особ, обраних за представників 
на Загальні Збори (З'їзди представни
ків), як і з-поміж инших членів Спіл- 
ків з правами представників числом 
не менше від 10 особ на час одного 
року.

37. На чолі Спілки й Спілкової 
Ради є Правління. Воно складається 
з голови, його заступника, секретаря 
й скарбника та кандидатів до них. 
обіраних Загальними Зборами (З'їздом 
представників), на один рік.

38. Правління без особливого на те 
вповноваження, репрезентує Спілку 
й керує всіма без винятку спра
вами ії.

39. Загальні Збори (З'їзд представ
ників) мають право, в залежності! від 
потреби, збільшувати число членів Пра
вління й Ради і в цьому випадкові зі 
Складу членів їх обрати Президію не 
менше 3-х особ.

40. голова або його заступник 
скликає засідання Правління й Спіл
ково1 Ради в міру потреби; постанови 
цих засідань протоколується в наро
читій протокольній книзі, або ж про-

Ч. 6

просов: о распоряжении запасным ка
питалом, о смещении до срока выбор
ных должностных лиц, об исключении 
из Союза обществ (отделений), о за
крытии существующих предприятий 
Союза (приютов, лечебниц и т. д.)т 
об изменении сего устава и ликви
дации Союза, требуется большинство 
не менее з/з голосов присутствующих 
членов.

Б Союзный Совет и Правление

. 35. Союзный Совет с Правлением 
является исполнительным органом Об
щего Собрания (С'езда представите
лей) и непосредственным руководите
лем делами и учреждениями Союза, 
подотчетным Общему Собранию 
(С'езду представителей), но облада
ющим правом проявлять в организации 
учреждений, и вообще в делах Союза, 
свою инициативу и действовать само
стоятельно, поскольку не стеснен оп
ределенными директивами Общего Со
брания (С'езда представителей).

36. Союзный Совет избирается, как 
из состава лиц, избранных представи
телями в Общие Собрания (С'езды 
представителей), так и из других чле
нов Союза, на правах представителей 
в количестве не менее 10 лиц сроком 
на один год.

37. Во главе Союза и Союзного Со
вета стоит Правление, состоящее из 
председат.. его заместителя, секре
таря и казначея и кандидатов к ним, 
избираемых Общим Собранием (С'ез- 
дом представит.) сроком на один год.

38. На Правление, без особой на то 
доверенности, возлагается представи
тельство Союза и ведение всех его 
дел без исключения.

39. Общее Собрание (С‘езд предста
вителей) имеет право, по мере необ
ходимости, увеличить число членов 
Правления и Совета и в этом случае 
избрать из его среды Президиум в 
числе не менее трех лиц.

40. Заседания Правления и Союз
ного Совета созываются председате
лем или его заместителем по мере на
добности; постановления Правления и 
Союзного Совета заносятся в книгу
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валиться особлива журнальна запись 
цих постанов.

41. Винагороду Правлінню й, зага
лом, службовцям встановлюють Загаль
ні Збори (З'їзд представників). Коли 
члени Ради виконують, згідно з нака
зом Загальних Зборів (З'їзд представ
ників), або Ради, особливі доручення, 
то вони мають право діставати за це 
окрему винагороду.

42. Правління кермує всіма спра
вами Спілки, виконує всі постанови 
Загальних Зборів (З'їздів представ
ників) та доглядає за непомильним 
і точним виконанням Статуту Спілки. 
Зокрема—до його обов'язків належить: 
провадити необхідно рахівництво, 
подавати Загальним Зборам (З'їзду 
представників) роковинні звіти за 
минулий рік, кошториси й план діяль- 
ности на наступній звітно-бюджетовий 
рік з висновками на них Ради й Реві
зійної Комісії; підготовляти матеріяли 
для роботи Загальних Зборів (З'їздів 
представників), укладати й підписувати 
всілякі акти, договори в імени Спілки, 
не виключаючи й придбання та збу
вання майнових прав, підписувати 
вимогу на одержання сум з урядових, 
кредитових і инших установ, визначати 
капітали нарочитого призначення, під
писувати позичкові договори й дого
вори орендові в межах повноважень, 
наданих Правлінню Загальними Збо
рами (З'їздом представників) Спілки і, 
загалом, здійснювати завдання й права 
Спілки, зазначені в § 2-й инших цього 
Статуту. Мимо того всього, Правління 
повинно доглядати за належним вико
нанням службовими особами й члена
ми Спілки їхніх обов'язків, а також 
дозволяти й видавати підпомоги, прий
мати й повертати вкладки, купувати й продавати крам.

Ч. 6

В міру потреби, можна відчиняти 
І районові управління Спілки, за 
постановою Загальних Зборів (З'їзду 
представників), з тим що керування 
ними доручається місцевому Правлінню й Раді, що їх обірають районові

протоколов или им ведутся особое 
письменные журнальн ыс постановления

41. Вознаграждение Правлению и 
вообще должностным лицам опреде
ляется Общим Собранием (С'ездом 
представителей). За исполнение осо
бых трудов, возлагаемых Общим Со
бранием (С'ездом представителей) или 
Советом на членов Совета, может 
быть определяемо им особое возна
граждение.

42. Правление ведет все дела Со
юза, выполняет все постановления 
Общих Собраний (Съездов представи
телей) и следит за точным выполне
нием Устава Союза. К обязанности 
его, между прочим, относится: пра
вильное ведение счетоводства, пред
ставление Общему Собранию (С'езду 
представителей) годичных отчетов за 
истекший год, сметы и плана действий 
на наступающий отчетно-бюджетный 
годе заключением по ним Совета и 
Ревизионной Комиссии; подготовление 
материалов для работ Общих Собра
ний (С'ездов представителей), совер
шение и подписание всякого рода ак
тов, договоров от имени Союза, не 
исключая и приобретения и отчу
ждения имущественных прав, подпи
сание требований на получение сумм 
из правительственных, кредитных и 
других учреждений, установление ка
питалов специального назначения, под
писание договоров займа и аренды в 
пределах полномочий, предоставленных 
Общим Собранием (С'ездом представи
телей) Союза, и вообще осуществле
ние целей выполнения прав Союза, пе
речисленных в § 2 и других сего
Устава, и надзор и контроль за вы
полнением должностными лицами и 
членами Союза их обязанностей, а 
также разрешение и выдача ссуд, при
ем и возврат вкладов, покупка и про
дажа товаров.

По мере надобности, могут быть 
открыты и районные управления 
Союза, по постановлению Общего 
Собрания (С'езда представителей), 
причем управление оных поручается 
местному Правлению и Совету, изби-.
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1. Усі губерніяльні органи, шо в 
їхнє відання передано місця утворення 
самосадової соли, яких не експлоатують 
трести, мусять виявити зручні для до
бування соли місця, взяти їх на облік 
і організувати на них дійсну охорону 
від крадіжки. Експлоатувати ці родо
вища соли дозволяється тільки за спе- 
ціяльним дозволом губернііяльних ор
ганів.

2. Про всі так узяті на облік, як 
і здані в експлоатацію промисли ці 
установи мусять повідомляти губфін- 
відділи по губерніяльному посередньо
му податкові для вжиття заходів до 
призначення на промисли агентів по
середнього податку, щоб обрахувати 
добуту сіль, нарахувати на неї акциз 
і оплатити його в установлені ре- 
чинці.

3. Організації, що добувають сіль, 
мусять вести встановлені книги й ви
конувати всі вимоги відповідної ін
струкції до соляного акцизу.

4. Охорону експлоатованих промис- 
слів мусять провадити організації, 
що одержали дозвіл добувати сіль, 
а охорону неексплоатованих місць 
покладається на установи, шо віда
ють цими місцями.

5. Родовища самоосадової соли, що 
знаходяться у віданні губерніяльних 
організацій, нерозроблювані ними, на
лежить здати в оренду на найпіль- 
говіших умовах кооперативним уста
новам, сільським товариствам і при
ватнім особам. Здаючи в оренду, по
трібно одержати зобов’язання випу
скати сіль на ринок після добутку П 
не раніш, як через 7 місяців і конди
ційної якости.

6. Виволочку соли без дозволу гу- 
берніяльних установ безумовно забо
роняється.

7. Особи, що мають неоплаченої 
акцизом корчемної соли більш як 
10 пуд., мусять заявити про таку сіль 
Сільрадам, які повідомляють про це 
Губфінвідділи для нагляду за опла
тою соли встановленим акцизом. У 
разі як-шо ці особи не заявлять про 
переховування соли більш як 10 пуд., 
то після виявлення її належить негай-

Ч. 7

1. Все губернские органы, в веде
ние которых переданы неэксплоати- 
руемые трестами места образования 
самоосадочной соли, обязаны выявить 
удобные для добычи соли места, взять 
их на учет и организовать на них 
действительную охрану от хищений. 
Эксплоатация этих месторождений 
соли может допускаться лишь по осо
бому разрешению губернских органов.

2. О всех, как взятых на учет, так 
и сданных в эксплоатацию промыслах 
эти учреждения обязаны сообщать 
Губфинотделам по Губкосналогу для 
принятия мер к назначению на про
мысла агентов Косналога с целью уче
та добытой соли, начисления на нее 
акциза и оплаты его в установленные 
сроки.

3. Организации, добывающие соль, 
должны вести установленные книги и 
исполнять все требования соответ
ствующей инструкции по соляному 
акцизу.

4. Охрана эксглоатируемых про
мыслов должна п оімві’диться орга
низациями, пол>чившими разрешения 
на добычу соли, а охрана неэксплоа- 
тируемых мест возлагается на учре
ждения, в ведении коих находятся эти 
места.

5. Находящиеся в ведении губерн
ских организаций месторождения са
моосадочной соли, неразрабатываемые 
ими, должны быть сданы в аренду на 
самых льготных условиях кооператив
ным учреждениям, сельским обществам 
и частным лицам. При сдаче в аренду 
необходимо получить обязательство 
выпускать соль на рынок после до
бычи ее не ранее, как через 7 меся
цев и кондиционного качества.

6. Выволочка соли без разрешения 
губернских учреждений безусловно 
воспрещается.

7. Лица, имеющие неоплаченную 
акцизом корчемную соль в размере 
свыше 10 пуд., обязаны заявить о та
кой соли в Сельсоветы, которые со
общают об этом в Губфинотделы для 
наблюдения за оплатой соли устано
вленным акцизом. В случае незаявле- 
ния этими лицами о хранящейся соли 
свыше 10 пуд., по обнаружении тако-
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но оплатити акцизом і притягти її 
власника до відповідальности за пе
реховування.

8. Сільради, міліція, агенти ДПК і 
посередніх податків, мусять стежити 
за недопущенням добутку, перевозу й 
продажу нелегальної соли і, в разі 
виявлення таких порушень, затриму
вати сіль, складаючи протоколи, які 
для стягання акцизу й надіслання до 
судових установ передавати губерні- 
яльному посередньому податкові.

9. Губфінвідділи мусять увійти з по
данням до Губвиконкомів про видання 
обов’язкових постанов, що визнача
ли б речинець, коли корчемну сіль 
належить оплатити акцизом і після 
якого дальше переховування соли 
більш як 1 пуд (обіжник Центропо- 
датку ч. 13356/682—1922 року), без 
відповідних документів про оплату, 
забороняється.

Харків, дня 19-го квітня 1924 р.

Голова Української Еконо
мічної Наради В. Чубар.

Секретар УЕН А. Дуделіт.

Ч. 7

вая подлежит немедленной оплате 
акцизом с привлечением ее владельца 
к ответственности за укрывательство.

8. Сельсоветы, милиция, агенты ГПУ 
и косвенных налогов, обязаны следить 
за недопущением добычи, провоза и 
продажи нелегальной соли и, в случае 
обнаружения такого рода нарушений— 
задерживать соль с составлением про
токолов, каковые для взыскания ак
циза и направления в судебные учре
ждения передавать в Губкосналоги.

9. Губфинотделы должны войти с 
представлением в Губисполкомы об 
издании обязательных постановлений, 
определяющих срок, к которому кор
чемная соль должна быть оплачена 
акцизом и после которого дальнейшее 
хранение соли в размере свыше од
ного пуда (циркуляр Центроналога 
X 13356-682 — 1922 г.) без соответ
ствующих документов об оплате вос
прещается.•

Харьков, 19 апреля 1924 г.

Председатель Укр Эконом.
Совещания В. Чубаръ.

Секретарь УЭС А. Дуде лит.

18. Інструкція про порядок передачі зе
мельним органам, на засадах оренди, ше- 
ретовочних машин, що знаходяться на 
облікові в держфонді й якими користу

ються органи Наркомпроду.
Українська Економічна Нарада по

становила затвердити нижчеподану ін
струкцію «Про порядок передачі зе
мельним органам, на засадах оренди, 
шеретовочних машин, якими користу
ються органи Наркомпроду й які зна
ходяться на облікові в держфонді». 1

1, Всілякий шеретовочний реманент 
продорганів передається земорганам 
на засадах оренди, щоб вони викори
стали його за призначенням, за ви
нятком:

а) реманенту, раніш переданого 
ріжним установам і організаціям, згід
но з п. 13-м інструкції Ради Праці й 
Оборони від 21 грудня 1923 року й 
формально закріпленого за останніми;

16. Инструкция о порядке передачи зе
мельным органам, на началах аренды, 
зерноочистительных машин, состоящих 
на учете в госфонде и находящихся в 

пользовании органов Нарчомпрода. 
Украинское Экономическое Совеща

ние постановило утвердить нижесле
дующую инструкцию «О порядке пере 
дачи земельным органам, на началах 
аренды, зерноочистительных машин,- 
находящихся в пользовании органов 
Наркомпрода и состоящих на учете в 
госфонде».

1, Всякого рода зерноочиститель
ный инвентарь продорганов переда
ется земорганам на началах аренды 
в целях использования его последними 
по назначению, за исключением: 

а) инвентаря, ранее переданного 
различным учреждениям и организа
циям. согласно пункта 13 инструкции 
Совета Труда и Обороны от 21 де
кабря 1923 года, и формально закреп
ленного за последними;
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б) реманенту, потрібного для задого 
лення потреб державних зерносховищ 
і елеваторів.

Примітка. Шеретовочний рема
нент, потрібний продорганам для 
надання кондиційного стану засів
ному, експортовому й харчовому 
зерну, тимчасово залишається в їх
ньому роспорядженні й у міру скін
чення потреби в ньому також пе
редається земорганам установленим 
в цій інструкції порядком.

2. Передавати й приймати шерето- 
вочні машини належить так справні, 
як і ті, шо потрібують ремонту з тим, 
шо земоргани можуть відмовитися 
приймати машини з тої чи иншої при
чини, зокрема машини—лом.

3. Передачу земорганам шеретовоч- 
них машин провадить приймально-зда
вальна комісія в складі представників 
від земорганів, продорганів. губфінвід- 
ділів по відділу губфонду. Прийняті 
земорганами машини не можна пере
давати без дозволу губфондової ко 
місії, бо вони знаходяться на обліко
ві в держфонді.

4. Шеретовочні машини передається 
земорганам на засадах платного орен« 
дового використання, з тим шо речи- 
нець оренди, розмір плати й инші 
умови передачі встановлюється за зго
дою губ зем. управлінь з губ. фін
відділами по держфонду.

Примітка. При встановленні роз
міру орендової плати належить об
рахувати видатки Губземуправління 
на перевіз, ремонт і инші операції 
до прийому шеретовочних машин.

5. Передачу й прийом шеретовоч
них машин провадиться за списками, 
шо їх складає приймально-здавальна 
комісія, де неодмінно треба зазначити: 
рід, число, потрібний ремонт, оцінку 
машини 8 наявному стані й речинець 
можливої Їхньої служби, а також де
тально описати стан, у якому знахо
диться кожна передавана машина.

6. Губерніялні списки переданого 
земорганам шеретовочного реманенту, 
не пізніш як через 3 дні після офор-

Ч. 7

б) инвентаря, необходимого для 
удовлетворения нужд государственных 
зернохранилищ и элеваторов.

Примечание. Зерноочистительный 
инвентарь, необходимый продорга
нам для приведения в кондиционное 
состояние посевного, экспортного 
и продовольственного зерна, вре
менно оставляется в распоряжении 
последних и, по мере минования на
добности в нем, также передается 
земорганам в порядке, устанавлива
емом настоящей инструкцией.
2. Передаче и приемке подлежат 

зерноочистительные машины, как ис
правные, так и требующие ремонта, 
при чем земорганы могут отказаться 
от приемки машин по той или иной 
причине, в частности от машин, пред
ставляющих лом.

3. Передача земорганам зерноочи
стительных машин производится при. 
емочно-сдаточной комиссией в составе 
представителей от земорганов, прод- 
органов, губфинотделов по отделу 
губфонда. Принятые земорганами ма
шины, как состоящие на учете в гос- 
фонде, не могут быть переданы без 
разрешения губфондовой комиссии.

4. Зерноочистительные машины пе
редаются земорганам на началах плат
ного арендного пользования, при чем 
срок аренды размер платы и прочие 
условия передачи устанавливаются по 
соглашению губземуправлений с губ- 
финотделами по госфонду.

Примечание. При установлении 
арендной платы должны быть учте
ны расходы Губземуправления по 
переброске, ремонту и грочим опе
рациям по приемке зерноочиститель
ных машин.
5. Передача и приемка зерноочи

стительных машин производится по 
спискам, составляемым приемочно-сда
точной комиссией, с непременным 
указанием в них: рода, количества, 
требуемого ремонта, оценки машин в 
наличном состоянии, и срока возмож 
ной службы их, а также с подробным 
списанием состояния, в котором на
ходится каждая передаваемая машина.

6. Погубернские списки переданного 
земорганам зерноочистительного ин
вентаря. не позже, чем через 3 дня после
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млення, надсилають до центру члени 
приймально-здавальної комісії, кожний 
по своїй ліні!.

7. Прийом й перевіз шеретовочних 
машин земоргани повинні зробити 
протягом одного місяця з дня одер
жання цієї інструкції на місцях. Після 
зазначеного речинця машини викори
стовує держфондова комісія з свого 
розсуду.

Харків, дня 29-го квітня 1924 р.

Голова Української Економічної 
Наради В. Чубар.

Секретар УЕН А. Дуделіт.

Ч. 7

оформления, пересылаются в центр 
членами приемочно-сдаточной комис
сии, каждым по своей линии.

7. Приемку и переброску зерноочи
стительных машин земорганы обязаны 
произвести в течение одного месяца 
со дня получения настоящей инструк
ции на местах. После указанного сро
ка машины используются госфондовой 
комиссией по своему усмотрению.

Харьков, 29 апреля 1924 г.

Председатель Укр. Эконом.
Совещания В. Чубарь.

Секретарь УЭС А. Дуде лит.

17. Інструкція Губерніальним Комісіям 
внутрішньої торговлі (Губкомвнуторгам).

На підставі п. 7-го постанови Всеук
раїнського Центрального Виконавчого 
Комітету від 17-го жовтня 1923 року 
«Про обмеження права урядових орга
нів мати торговельні й промислові під
приємства» (36. Уз. 1923 рік ч. 37, 
арт. 516), Українська Економічна На
рада постановила затвердити нижче
подану інструкцію про порядок пере 
ведення в життя зазначеної постанови 
ВУЦВК:

1. Зобов'язати Губерніяльні Комісії 
внутрішньої торговлі зажадати від 
губерніяльних, округових і районових 
установ шо знаходяться на держав 
йому або місцевому бюджетові, протя
гом тижня відомости про ті промисло
ві й торговельні підприємства, якими 
вони безпосередньо порядкують, так 
експлоатуючи їх безпосередньо, як і 
здаючи IV в оренду або які зовсім не 
функціонують.

Незалежно від цього губкомвнутор
гам належить увійти до відповідних 
губвиконкомів з поданням про видан
ня ними обов'язкових постанов, на 
підставі яких вищезазначені установи 
зобов'язувалися б давати вимагані 
від них відомості про торговельно- 
промислові підприємства, що ними во
ни відають.

17. Инструкция Губернским Комиссиям по 
внутренней торговле (^Губкомвнуторгам).

На основании п. 7-го постановления 
Всеукраинского Центрального Испол
нительного Комитета от 17-го октяб
ря 1923 года «Об ограничении пра
вительственных органов в праве иметь 
предприятия торгово-промышленного 
типа» (Собр. Узак. 1923 г. ,\е 37, 
ст. 516), Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о  утвер
дить нижеследующую инструкцию о 
о порядке проведения в жизнь указан
ного постановления ВУЦИК:

1. Обязать Губернские Комиссии по 
внутренней торговле затребовать от 
состоящих на государственном или 
местном бюджете губернских, окруж
ных и районных учреждений в недель
ный срок сведения о тех промышлен
ных и торговых предприятиях, кото
рые находятся в их непосредственном 
распоряжении, как эксплоатируемых 
ими непосредственно, так и сдаваемых 
ими в аренду или вовсе бездействую
щих.

Независимо от этого Губкомвну
торгам надлежит войти в соответству
ющие Губисполкомы с представлением 
об издании последними обязательных 
постановлений, в силу которых ука
занные выше учреждения обязыва
лись бы к даче требуемых от них све
дений о предприятиях торгово-промы
шленного типа, находящихся в их ве
дении.
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Примітка. У подаваних відомо
стях належить зазначити: місце зна
ходження, рід і розміри діяльности, 
господарську мету підприємства, та
кож і инші дані, шо на підставі їх 
можна міркувати про застосування 
до підприємств постанови ВУЦВК 
від 17-го жовтня 1923 року.

2. В тих випадках, коли установи, 
шо до їхніх завдань не належить тор
говельно-промислова діяльність, здій
снюють її на підставі загальних поло
жень про них чи будь-яких спеціяль- 
них постанов центральних або місце
вих органів, Губкомвнуторги зобов‘я- 
зані вимагати від них подання копій 
таких положень чи постанов разом з 
відомостями, зазначеними в п. 1 цієї 
інструкції.

3. Розглядати подані, згідно з п. 1-м 
списки, належить на найближчих за
сіданнях Губкомвнуторгу, викликаючи 
представника від заінтересованої уста
нови.

4. Губкомвнуторг мусить ухвалювати 
постанови для кожного підприємства 
окремо, докладно зазначаючи мотиви.

5. Розглядаючи списки, слід керува
тися не тільки тими формальними й 
законними піде гавами, в силу яких 
державна установа має торговельне 
або промислове підприємство, але й 
зміненими загальними умовами роботи 
відомств.

6. У тих випадках, коли Губкомвну
торг визнає за потрібне й припусти
ме, з погляду чинного законодавства, 
обмеження права даної установи мати 
торговельне або промислове підприєм
ство, він мусить ухвалити постанову 
також і про те—чи належить ліквіду
вати дане підприємство, чи передати 
його иншій установі.

7. У разі постанови про ліквідацію 
даного підприємства, Губкомвнуторг 
призначає: речинець, протягом якого 
ліквідацію належить закінчити, план 
ліквідації, а в разі потреби, і членів 
Ліквідаційної Комісії.

Примечание. Сведения должны 
быть представлены: о месте нахо
ждения, роде и размерах деятель
ности, о хозяйственных целях пред
приятия. равно как и о других 
данных, могущих служить основа
нием для суждения о применении 
к предприятиям постановления 
ВУЦИК от 17 октября 1923 г.
2. В тех случаях, когда учрежде

ния, в круг задач которых не входит 
торгово-промышленная деятельность, 
осуществляют таковую на основании 
общих положений о них или каких- 
либо специальных постановлений цен
тральных или местных органов. Губ- 
комвнуторги обязаны требовать от 
них представления копий таких поло
жений или постановлений вместе со 
сведениями, указанными в п. 1 насто
ящей инструкции.

3. Рассмотрение представленных, со
гласно п. 1 списков, должно произво
диться в ближайших заседаниях Губ- 
комвнугорга с вызовом представителя 
заинтересованного учреждения.

4. Губкомвнуторг должен выносить 
постановления по каждому предприя
тию в отдельности с подробным ука
занием мотивов.

5. При рассмотрении списков, необ
ходимо руководствоваться не только 
теми формальными и законными осно
ваниями, в силу которых государствен
ное учреждение имеет торговое или 
промышленное предприятие, но и из
менившимися общими условиями рабо
ты ведомств.

6. В тех случаях, когда Губкомвну
торг признает необходимым и допусти
мым с точки зрения действующего 
законодательства ограничение данного 
учреждения в праве иметь торговое 
или промышленное предприятие, он 
должен вынести постановление также 
и о том, подлежит ли данное пред
приятие ликвидации, или же лере- 
даче другому учреждению.

7. В случае постановления ©ликви
дации данного предприятия, Губкой- 
внугорг назначает: срок, в течение 
коего ликвидация должна быть закон
чена. план ликвидации, а в случае 
надобности—и членов ликвидационной 
Комиссии.
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Примітки. Визначаючи призна
чення сум, одержуваних від реалі- 
зування майна ліквідованого підпри
ємства, Губкомвнуторг керується 
правилами, видаваними Наркомфіном 
у згоді з Комвнуторгом і Робітни- 
че-Селянською Інспекцією.

8. В разі постанови про передачу 
підприємства иншій установі, шо має 
право провадити торговельну й про
мислову діяльність, Губкомвнуторг му
сить призначити речинець для закін
чення передачі, членами приймально- 
здавальної комісії, а також точно 
визначити умови передачі.

9. У тих випадках, коли установа, 
що не має права здійснювати торго
вельну й промислову діяльність, поба
жає лишити за собою користування 
тим або иншим підприємством, вона 
повинна подати Губкомвнуторгові мо
тивовану заяву і в цьому випадку 
Губкомвнуторг призначає заінтересо
ваній установі місячний речинець на 
одержання встановленим порядком 
права здійснювати торговельну або 
промислову діяльність (арт. 8 поста
нови ВУЦВК від 17 жовтня 1923 р.).

10. Постанови Губкомвнуторгу на
лежить надіслати в копіях заінтере
сованим установам не пізніш як про
тягом 7-ох днів.

11. На постанови Губкомвнуторгу 
заінтересовані установи подають скар
ги встановленим порядком (арт. 5 по
станови) протягом 7-ох днів із дня 
одержання копій постанов Губкомвну
торгу.

12. Подання скарги припиняє чин
ність постанови Губкомвнуторгу.

№. Постанови Губкомвнуторгу, не 
оскаржені в речинець і зітверджені 
постановою Губеконаради або УЕН 
(арт. 5 постанови ВУЦВ< від 17 
жовтня) негайно виконується.

14. Постанови Губкомвнуторгу про 
ліквідацію або передачу належить ого
лошувати в місцевому офіціальному 
друкованому часописові, зазначаючи:

Примечание. При определении на
значения сумм получаемых от ре
ализация имущества ликвидируемого 
предприятия. Губкомвнуторг руко
водствуется правилами, издаваемыми 
Наркомфином по соглашению с Ком- 
внуторгом и Рабоче-Крестьянской 
Инспекцией.
8. В случае постановления о пере 

даче предприятия другому учреждению, 
имеющему право на осуществление 
торговой и промышленной деятель
ности, Губкомвнуторг должен назна
чить срок для окончания передачи 
членами приемо-сдаточной Комиссии, 
а равным образом точно определить 
условия передачи.

9. В тех случаях, когда учреждение, 
не имеющее права на осуществление 
торговой и промышленной деятельно
сти, пожелает оставить за собой поль
зование тем или иным предприятием, 
оно обязано представить в Губком
внуторг мотивированное заявление; в 
этом случае Губкомвнуторг назначает 
заинтересованному учреждению месяч 
ный срок для получения в установлен
ном порядке права на осуществление 
торговой или промышленной деятель
ности (ст. 8 постановления ВУЦИК 
от 17 октября 1923 г.).

10. Постановления Губкомвнуторга 
должны быть сообщены в копиях за
интересованным учреждением не позд
нее семидневного срока.

11. На постановления Губкомвну
торга заинтересованные учреждения 
могут приносить жалобы в устано
вленном порядке (ст. 5 постановления) 
в течение 7-ми дней со дня получения 
копий постановлений Губкомвнуторга.

12 Подача жалобы приостанавливает 
действие постановления Губкомвну
торга.

13. Постановления Губкомвну
торга, не обжалованные в срок и ут
вержденные постановлением Губ- 
ЭКОСО или УЭС (ст. 5 постановления 
ВУЦИК от 17-го октября), приво
дятся в немедленное исполнение.

14. Постановления Губкомвнуторга 
о ликвидации или передаче должны 
быть опубликованы в честном офи
циальном органе печати с указанием:
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а) ліквідоване або передаване під
приємство;

б) установу, якій підприємство на
лежало, а при передачі—також і уста
нову. якій підприємство передасться:

в) передаючи підприємство, нале
жить зазначити, шо передачу робить
ся зі всім активом і пасивом даного 
підприємства;

г) речинець для подання претен
зій до ліквідованого підприємства.

15. У тих випадках, коли підприєм
ство ліквідується, оголошення робить- 
і я за кошти тої установи, шо відає 
ліквідованим підприємством. Передаю
чи підприємство иншій установі, ого
лошення робиться за кошти цієї 
останньої.

16. Усю роботу до переведення 
в життя вищезазначеної постанови 
ВУЦВК від 17 жовтня 1923 р. на
лежить закінчити протягом 3-х 
місяців з дня видання цієї інструкції.

17. Протоколи засідань негайно над
силається до Укркомвнуторгу.

18. У тих губерніяльних містах, де 
Комвнуторгів ще не організовано, всі 
обов'язки, покладені цією інструкцією 
на Губкомвнуторги, виконують Губ- 
економнаради, аж до організування в 
цих містах Губерніальних Комісій 
внутрішньої торговлі.

Харків, дня 3 травня 1924 р.

Заст. Голови Української Еконо
мічної Наради М. Владимирський.

Секретар УЕН А. Дудсліт.

Затверджено під 15 серпня 
1923 р.Застнаркомюстиції ІИ. Рейхе**.

18. Положення про Юридичне Видавни
цтво Народнього Комісаріату Юстиції.

§ 1-

На підставі примітки до арт. 14 
Постанови Всеукраїнського Централь
ного Виконавчого Комітету від 1-го 
серпня 1923 р. «Положення про На

Ч 7.

ді ликвидируемого или передаваемо
го предприятия;

б) учреждения, которому предпри
ятие принадлежало, а при передаче 
также и учреждения, которому пред
приятие передается;

в) при передаче предприятия, дол
жно быть указано, что передача про
исходит со всем активом и пассивом 
данного предприятия;

г) срок для предъявления претензий 
к ликвидируемому предприятию.

15. В тех случаях, когда предпри
ятие ликвидируется, публикация про
изводится за счет того учреждения, 
в ведении которого ликвидируемое 
предприятие состоит. При передаче 
предприятия другому учреждению— 
публикация производится за счет 
этого последнего.

16. Вся работа по проведению в 
жизнь указанного выше постановле
ния ВУЦИК от 17 го октября 1923г. 
должна быть закончена в 3-хмесяч- 
ный со дня издания настоящей ин
струкции срок.

17. Протоколы заседаний немед
ленно посылаются в Укркомвнуторг.

18. В тех губернских городах, где 
Комвнуторги еще не организованы, 
все обязанности, возлагаемые насто
ящей инструкцией на Губкомвнуторги, 
выполняются Губэкономсовешаниями, 
впредь до организации в этих горо
дах Губернских Комиссий по Вну
тренней Торговле.

Харьков, 3-го мая 1924 г.

Зам. Председателя Украинского
Экономсовешания М. Владимирский.

Секретарь А. Дуделит.

Утверждается с 15 августа1923 годя. •Замнаркомюстиции М. Рейхе**.
18. Положение о Юридическом Издатель
стве Народного Комиссариата Юстиции.

§ 1.

На основании примечания’к п. 14. 
Постановления Всеукраинского Цен
трального Исполнительного Комитета 
о г 1-го августа 1923 года. «Положение
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родній Комісаріят Юстиції» (36. Уз. 
1923 р., ч. 29, арт. 433), при Видав
ничому Відділі Народнього Комісаріяту 
Юстиції заснувати на засадах само- 
утримання Юридичне Видавництво 
Народнього Комісаріяту Юстиції.

§ 2.
На Видавництво НКЮ покласти ви

дання:
а) Збірника Узаконень Робітниче- 

Селянського Уряду, збірників декретів, 
абеткових покажчиків та инших по
кажчиків і ріжних справочників та 
підручників Радянського законодав
ства;

б) періодичних і неперіодичних жур
налів, збірників та инших матеріялів 
Наркомюсту;

в) творів, порадників і шкільних 
програмів з ріжних галузів права;

г) постачання зазначених в п. п. «а» 
і «б» видань та матеріялів відповідним 
органам Радянської влади.

§ 3.
Юридичне Видавництво НКЮ, на- 

підставі арт. 19 Цивільного Кодексу, 
користується правами юридичної осо
би, і зокрема, в межах покладених на 
нього завдань, має право видавати, 
набувати та продавати законодавчу, 
і по всіх питаннях права літературу, 
складати угоди, брати на себе 
зобов'язання, видавати векселі, засно
вувати на всій території УСРР кни
гарні з юридичною літературою і фі
лії контори Видавництва, набувати й 
вивласнювати майно, позивати й від
повідати на суді.

Юридичне Видавництво НКЮ відпо
відає за борги лише майном, шо є 
під його зарядом.

§ 4.
Юридичне Видавництво НКЮ зо

бов'язане за завданнями НКЮ вико
нувати всі роботи по друкованню за
конодавчих актів, урядових розпоряд
жень і відомчих видань та постачати 
ними судові органи на місцях, а та
кож постачати літературу обов'язко
вим передплатникам за цінами, вста
новленими Наркомюстом у згоді з РСІ.

об НКЮ (С. У. 1923 г., № 29, 
ст. 433), при Издательским Отделе 
Народного Кимиссариата Юстиции 
учредить, на началах самоокупаемости 
Юридическое Издательство Народного 
Комиссариата Юстиции.

§ 2.
Возложить на Издательство НКЮ 

издание:
а) Собрания Узаконений Рабоче- 

Крестьянского Правительства, сборни
ков декретов, алфавитных указателей 
и всякого рода справочников и посо
бий по Советскому законодательству;

б) периодических и непериодиче
ских журналов, сборников и иных ма
териалов Наркомюста;

в) трудов, руководств и учебных 
программ по различным отраслям права;

г) снабжение означенными в п. п. 
«а» и «б» изданиями и материалами 
соответствующих органов Советской 
власти.

§ 3.
Юридическое Издательство НКЮ, 

на основании ст. 19 Гражданского Ко
декса, пользуется правами юридиче
ского лица и, в частности, в пределах 
возложенных на него задач, имеет 
право издавать, приобретать и Прода
вать законодательную и по всем во
просам права литературу, заключать 
договоры, вступать в обязательства, 
обязываться векселями, учреждать на 
всей территории УССР магазины юри
дической литературы и отделения 
конторы Издательства, приобретать и 
отчуждать имущество, искать и отве
чать на суде.

Юридическое Издательство НКЮ 
отвечает по долгам только имуще
ством, состоящим в его распоряжении.

§ 4.
Юридическое Издательство НКЮ 

обязано по заданиям НКЮ выполнять 
все работы по печатанию законода
тельных актов, правительственных рас
поряжений и ведомственных изданий 
и снабжению ими судебных органов 
на местах, и снабжать литературой 
обязательных подписчиков по ценам, 
определяемым Наркомюстом по согла
шению с РКП.

□ 1 до
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9 5.

Юридичне Видавництво НКЮ має 
свою печатку з зазначенням своєї 
назви.

§ 6.

Передати Ьидавництву НКю яко ос
новний капітал все обладновання 
склепу та Харківської книгарні.

§ 7.

Передати Видавництву НКЮ, як його 
обіговий капітал, всю літературу й 
матеріяли, що є під зарядом Народ- 
нього Комісаріяту Юстиції. Крім того, 
Юридичному Видавництву передаються 
всі кредити, шо їх відпускається НКЮ 
на видання законодавчого матеріялу 
та юридичної літератури.

§ 8.

Всі прибутки Видавництва, крім 
випадків, спеціяльно передбачених за
коном. йдуть під заряд Юридичного" 
Видавництва.

§ 9-

Весь прибуток, одержаний 3 Ви
давництва, залишається в розпоряд
женні Юридичного Видавництва на 
розвиток його операцій.

§ Ю.

Керування Юридичним Видавниц
твом, в межах покладених на нього 
завдань, покладається на відповідаль
ність Зівідувача Юридичного Видав
ництва, підпорядкувавши його діяль
ність контролю та догляду Завідувача 
Видавничого Відділу.

§ Н.
Векселі, зобов'язання, довірености, 

договори і, взагалі, ріжні акти, шо їх 
укладається в імени Видавництва, а та
кож вимоги на одержання грошових 
сум, чеки і все біжуче листування, по
винні мати підписи принаймі двох 
особ з таких от: Завідувача Видав
ничого Відділу, Завідувача Видавниц
тва і бухгалтера; кожна з зазначених 
сооб може провадить свою діяльність

§ 5.

Юридическое Издательство НКЮ 
имеет свою печать с обозначением 
своего наименования.

§ 6.

Передать Издательству НКЮ в ка
честве основного капитала все обору- 
вание складай Харьковского магазина.

§ 7.

Передать Издательству НКЮ в ка
честве оборотного капитала всю име
ющуюся в распоряжении Народного 
Комиссариата Юстиции литературу и 
материалы. Равным образом Юриди
ческому Издавательству передаются 
все кредиты, отпускаемые НКЮ на 
издание законодательного материала 
и юридическую литературу.

§ 8.

Все доходы по Издательству, кроме 
случаев специально-оговоренных в за
коне, поступают в распоряжение 
Юридического Издательства.

§ 9.

Вся прибыль, полученная по Изда
тельству, остается в распоряжении 
Юридического Издательства для раз
вития его операций.

§ Ю.

Управление Юридическим Изда
тельством в пределах возложенных на 
него задач возложить на ответствен
ность Заведываюшего Юридическим 
Издательством, подчинив его деятель
ность контролю и наблюдению Заве- 
дываюшего Издательским Отделом.

§ 11.

Векселя, обязательства, доверен
ности, договоры и вообще всякого 
рода совершаемые от имени Издатель
ства акты, а также требования на 
получение денежных сумм, чеки и вся 
текущая переписка, должны иметь, по 
крайней мере, подписи двух лиц из 
следующих: Заведываюшего Издатель
ским Отделом, Заведываюшего Изда
тельством и Бухгалтера; каждый изука-
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самостійно, незалежно від инших ви
щезазначених особ, на підставі окре
мої довірености, виданої Видав
ництвом порядком, зазначеним в пер
шій частині цього артикулу.

§ 12.
Всі прибуткові та видаткові опе

рації Видавництва провадиться згідно 
з Положенням, чинним у державних 
організаціях.

§13.
Докладний звіт про діяльність та 

операції Видавництва подається за 
підписом Завідувача Видавничого Від
ділу, Завідувача Юридичного Видав
ництва й бухгалтера до Народнього 
Комісаріяту Юстиції, за спливом кож
ного місяця, не пізніше 5-го числа 
наступнього за звітним місяця.

§ И.
В звітах повинно докладно містити 

такі головні статті:
а) стан основного капіталу;
б) загальний прибуток і видаток за 

звітній період;
в) рахунок витрат на заробітню 

плату співробітників Видавництва і на 
инші витрати по управлінню;

г) рахунок наявного майна Видав
ництва, в тому числі належних йому 
запасів;

д) рахунок дебіторів і кредиторів 
Видавництва—рахунок пцибутків і 
збитків;

е) рахунок чистого прибутку.

§15.
Видавництво оплачує працю лише 

співробітників Юридичного Видавниц
тва.

§ 16.
Завідувача Видавничого Відділу, За

відувача Юридичного Видавництва, 
редактора й бухгалтера призначає 
Народній Комісар Юстиції.

Решту співробітників призначає 
Завідувач Видавничого Відділу на по
дання Завідувача Юридичного Видав
ництва.

Ч. 7

занных лиц может действовать само
стоятельно, независимо от остальных 
лиц на основании особой доверенности, 
выдаваемой Издательством, порядком, 
указанным в первой части настоящего 
параграфа.

§ 12.
Все приходные и расходные опе-* 

рации Издательства производятся со-, 
гласно Положению, принятому в госу
дарственных организациях.

§ 13.
Подробный отчет о деятельности 

и операциях Издательства предста
вляется, за подписью Заведываюшего 
Издательским Отделом, Заведываюшего 
Юридическим Издательством и Бух
галтера, Народному Комиссариату 
Юстиции, по истечении каждого месяца, 
не позже 5-го числа следующего за 
отчетным месяца.

§ 14.
Отчеты в подробностях должны 

содержать следующие главные статьи:
а) состояние основного капитала;
б) общий приход и расход за от

четный период;
в) счет издержек на вознагражде

ние служащих Издательства и на про
чие расходы по управлению;

г) счет наличного имущества Изда
тельства, в том числе принадлежащих 
ему запасов;

д) счет дебиторов и кредиторов 
Издательства—счет прибылей и убы
тков;

е) счет чистой прибыли.

§ 15-
Издательство оплачивает труд 

сотрудников только Юридического 
Издательства.

§ 16.
Заведываюший Издательским Отде

лом, Заведывающий Юридическим Изда
тельством, Редактор и Бухгалтер назна
чаются Народным Комиссаром Юстиции.

Остальные сотрудники назначаются 
Заведываюшим Издательским Отделом 
по представлению Заведываюшего Юри
дическим издательством.
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Про итарі всіх країн, єднайтеся!

5-е ВИДАННЯ (офіційне)

ЗБІРНИК
УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДЖЕНЬ
Робітниче-Селянськ.Уряду України

1924 р.
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Пролетарии есех стран,соединяйтесь

5-е ИЗДАНИЕ (официально*)

СОБРДНИЕ
УЗАКОНЕНИЙ И 
РАСПОРЯЖЕНИЙ
Раб.-Крест. ПравнтельстеїУираимм

1924 г.
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З М І С Т С О Д Е Р Ж А Н И Е
19. Устав Харьковского Коммунального 

Банка.
19. Статут Харківського Коммунального 

Банку.

Затверджено Постановою УЕР
6-го березня 1923 р

Утвержден постановлением УЭС 
6 марта 1923 г.19. Статут Харківського Комунального Банку 19. Устав Харьковского Коммунального Банка

I. Мета засновання Банку.
1. Харківській Комунальний Банк 

засновується в м. Харкові Харьків- 
ським Губшіконкомом і має за мету 
допомогати своїми операціями від
будові та розвиткові місцевого еконо
мічного життя, зокрема:

а) давати кредит на відбудову та 
поширення житлової площі й на впо
рядкування житлопомешкань м. Хар
кова та Харківщини;

б) організувати кредит на потреби 
комунального господарства міст та 
сел Харківщини;

в) обслуговувати короткотерміновим 
кредитом місцеві державні, коопера
тивні та приватні підприємства.

2. Харківський Комунальний Банк 
провадить свою діяльність на прінціпі 
господарчого розралунку й. має всі 
права юридичної особи, право на
бувати всіляке майно в межах УСРР 
та спілкових республік, а будівлі

I. Цель учреждения Банка.
1. Харьковский Коммунальный Банк 

учреждается в г. Харькове Харьков
ским Губисполкомом и имеет целью 
содействовать своими операциями вос
становлению и развитию местной 
экономичной жизни, в частности:

а) оказание кредита на восстановле
ние и расширение жилой площади и 
на благоустройство жилпомещений 
г. Харькова и Харьковской губ.;

б) организацию кредита на нужды 
коммунального хозяйства городов и 
сел Харьковской губернии;

в) обслуживание краткосрочным «ре* 
дитом местных государственны^»?* 
оперативных и частных предприятий.

2. Харьковский Коммунальны^ Банк 
действует по принципу хозяйственного 
расчета и пользуется всеми подвали 
юридического лица, имеет праіо при
обретать всякого рода имущзітв* Ж' 
пределах УССР и союзных ресг іблик,*

\\ Н9
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тільки в межах Харківщини, заста
вляти та збувати його, укладати всі
лякі, відповідні до його завдань, зобо- 
в‘язання та договори с державними, 
кооперативними й громадськими уста
новами та прнватніми особами, скла
дати з ними договори, позивати й від
повідати на суді, організувати пред
ставництва.

Банкові надається право відкрива
ти, за постановою Загальних Зборів 
акціонерів та здозволу Уповнарком- 
фіну, філії, агентури та комісіонер
ства в межах Харківщини.

Банк має свою печатку з написом: 
«Харківський Комунальний Банк».

Примітка. Банк набуває лише 
такі будівлі (будинки та склепи), 
які потрібні на власні його потреби.

Ч. 8

II. Кошти Банку
3. Кошти Банку складаються з основ

ного та запасового капіталу й капі
талів спеціяльного призначення.

Основний капітал Харківського 
Комунал .ного Банку утворюється з 
випуску десяти тисяч (10.000) акцій на сто (100) карбованців кожна, всього 
на сумму один мільйон (1.000.000) кар
бованців золотом з переведенням на 
паперові карбованці за офіційним кур
сом дня виплати.

П'ятдесят один відсоток (51%) 
акцій, що їх випускається іменними, 
набуває Губвиконком, решту акцій, 
які можуть бути іменні або на подавця, 
шириться за передплатою.

Примітка 1. Акції Банку можна 
сплачувати грошовою валютою та 
иншими рівнозначними вартостями: 
банкнотами Держбанку, чужозем
ною валютою та инш.

Примітка 2. Губвиконкомові на
дається право половину виписа
них на його ім'я акцій відступити 
Держбанкові та (іншим державним 
установам.
4. Организацию передплати на акції, 

приймання внесків за них провадить 
засноване при Губвиконком і Органі
заційне Бюро відкриття Харківського 
Комунального Банку.
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а строения только в пределах Харьков
ской губ., закладывать и отчуждать 
его, вступать во всякого рода, соответ- 
ствннные его целям, обязательства и 
договоры с правительственными, коопе
ративными и общественными учрежде
ниями и частными лицами, заключать с 
ними договоры, искать и отвечать на су
де, организовывать представительства.

Банку предоставляется право откры
вать, по постановлению Общего Со
брания акционеров и с разрешения 
Уполнаркомфина, отделения, агентства 
и комиссионерства в пределах Харьков
ской губ.

Банк имеет свою печать с надписью: 
«Харьковский Коммунальный Банк».

Примечание. Банк приобретает 
только такие строения (дома и 
складочные помет., которые необхо
димы для собствен, его надобностей.

II. Средства Банка
3. Средства Банка составляются из 

основного и запасного капиталов и 
капиталов специального назначения.

Основной капитал Харьковского 
Коммунального Банка образуется выпу
ском десяти тысяч (10.000) акций на 
сто (100) рублей золотом каждая, 
всего на сумму один миллион (1.000.000) 
рублей золотом с переводом на бумаж
ные рубли по официальному курсу дня 
уплаты.

Пятьдесят один процент (51° о) акций, 
выпускаемых именными, приобретается 
Губисполкомом, остальные акции могут 
быть именные или пред'явительские и 
размещаются по подписке.

Примечание 1. Акции Банка 
оплачиваются денежной валютой и 
другими равнозначащими ценностя
ми: банкнотами Госбанка, иностран
ной валютой и проч.

Примечание 2. Губисполкому 
предоставляется право половину 
выписанных на его имя акций пере
уступать Госбанку и другим пра
вительственным учреждениям.
4. Организация подписки на акции, 

прием взносов по ним производится 
учрежденным при Губисполкоме Орга
низационным Бюро по открытию 
Харьковского Коммунального Банка.



Арт. 19 8 • Ст. 19Оргбюро, одержавши внески за акції, вносить їх до Держбанку на бі- жучий рахунок у золотій валюті, звідки Правління Банку, після його утворення, або Оргбюро мають право виправити їх назад, як-що Банком буде визнано за невідбулий.Банк розпочинає свою діяльність, утворивши не менш 25% основного акційного капіталу.Ввесь же основний капітал Банку належить покрити на протязі року від часу, коли Банк розпочав свою діяльність; однак перші 25% належить внести разом з передплатою, другі 25% належить покрити на протязі 6-ти місяців від дня оголошення про затвердження статуту, а решту 50% належить сплатити на протязі року після відкриття Банку в терміни за вказівками Ради та Правління Банку.
Примітка. За невнесення якоїсь виплати в термін, визначений у публікації Правління, з платника стягається на користь Банку за кожний перестрочений день %% і пеня в розмірі %, браного в даний час Держбанком.5. Оргбюро, утворивши % основного капіталу, скликає перші Загальні Збори акціонерів, що обірають Правління, яке оголошує про відкриття Банку.Коли на протязі трьох місяців з дня оголошення про затвердження статуту не буде зібрано % основного капіталу, то Банк визнається за невідбулий, про що Оргбюро повідомляє Уповнаркомфін, дістає з Банку внесені ним суми й повертає їх передплатникам, вивернувши витрати на організацію.Коли ж на протязі року від часу, коли Банк розпочав свою діяльність, не буде зібрано в цілому розмірі основного капіталу, то Банк ліквідується на протязі 3-х місяців, хіба що за дозволом Уряду буде продовжено термін сплати акцій або відповідно зменшено розмір основного капіталу.
Примітка. Про день відкриття Банку Правління телеграфно повідомляє Управління Уповнаркомфіну.

Ч. 8 Получаемые Оргбюро взносы по акциям вносятся в Госбанк на текущий счет в золотой валюте, откуда могут быть востребованы обратно Правлением Банка по его образовании или Оргбюро, если Банк будет признан несостоявшимся.Банк открывает свои действия по образовании не менее 25% основного акционерного капитала.Весь же основной капитал Банка должен быть покрыт в течение года со времени открытия действий Банка, причем первые 25<>/о вносятся при подписке, вторые 25% должны быть покрыты в течение 6 месяцев со дня опубликования об утверждении устава, а остальные 50% должны быть оплачены в течение года по открытии Банка в сроки по указанию Совета и Правления Банка.
Примечание. За невзносы какого- либо платежа в срок определенный в публикации Правления, взыскиваются с плательщика в пользу Банка за каждый просроченный день °/о% и пеня в размере %, взимаемого в данное время Госбанком.5. По образовании основного капитала Оргбюро созывает первое Общее Собрание акционеров, которое избирает Правление, публикующее об открытии Банка.Если в течение трех месяцев со дня опубликования об утверждении устава не будет собрана Ч*. основного капитала, то открытие Банка признается несостоявшимся, о чем Оргбюро уведомляет Уполнаркомфин, получает из Банка внесенные им суммы и возвраща-в ет их подписчикам, за удержанием расходов по организации.Если же в течение года со времени открытия действий Банка не будет собран полностью основной капитал, то Банк ликвидируется в течение 3-х месяцев, разве бы с разрешения Правительства срок оплаты акций был продлен или размер основного капитала был соответственно уменьшен.
Примечание. О дне открытия Банка Правление уведомляет Управление Уполнаркомфина телеграммой.
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6. За постановою Загальних Зборів, 
затвердженою втому самому порядкові, 
що й статут Банку, можна до статуту 
щось додати або змінити його, а рівно ж 
збільшити чи зменшити основний ка
пітал. Капітал можна збільшити ^шля
хом випуску нових акцій такоГсамої 
номінальної вартости, що й акції пер
ших випусків. Збільшувати основний 
капітал дозволяється лише після ціл
ковитої оплати акцій попереднього 
випуску.

Примітка. На кожну акцію но
вого випуску її набувач мусить вно
сити, крім номінальної ціни, ще 
премію, рівну принаймні частині за- 
пасового капіталу за останнім балан
сом, яка припадає на кожну акцію 
попередніх випусків, повертаючи зі
брані таким шляхом премії на збіль
шення запасового капіталу.
7. Запасовий капітал призначається 

на покриття збитків Банку по його 
операціях і утворюється його шляхом 
відраховань з чистого прибутку Банку. 
Капітал цей належить повертати в 
золото або в иніііі дорогоцінности, 
що мають сталий курс, і переховувати 
на золотому біжучому рахункові в 
Держбанкові. Крім того, запасовий 
капітал можна вкладати в державні 
позики та инші гарантовані Урядом 
0/о 0/о-ві папери, які передається на 
переховування до Держбанку.

Примітка 7. Збитки Банку, що 
їх не покриває запасовий капітал, 
можна покривати шляхом доброхіт- 
них внесків за згодою Загальних 
Зборів, а також шляхом зменшення 
основного капіталу за постановою 
Загальних Зборів та за дозволом 
УЕР.

Примітка 2. Обов'язкове відра- 
ховання прибутків до запасового 
капіталу слід переводити доти, доки 
він не рівнятиметься основному ка
піталові Банку; обов'язкове відра
хування відновлюється, коли запа- С08ИЙ капітал, за постановою За
гальних Зборів, буде в цілому роз
мірі чи частково витрачено.
8. Крім основного та запасового 

капіталів можна утворювати, за по-

Ч. 8

6. По постановлению Общего Собра
ния, утвержденному в том же поряд
ке, как и устав Банка, может послі хо
вать изменение или дополнение уста
ва, а равно увеличение или уменьше
ние основного капитала. Капитал мо
жет быть увеличен путем выпуска но
вых акций по такой же нарицательной 
стоимости, как и акции первых выпус
ков. Увеличение основного капита/а 
допускается лишь после полной оплаты 
акций предшествующего выпуска.

Примечание. По каждой акции 
нового выпуска должна быть вносима 
приобретателем ее, сверх нарица
тельной цены, еще премия, равная 
по крайней мере причитающейся на 
каждую из акций предыдущих вы
пусков части запасного капитала по 
последнему балансу, с обращением 
собранных таким путем премий на 
увеличение запасного капитала.
7. Запасный капитал предназна

чается на покрытие убытков Банка по 
его операциям и образуется он путем 
отчислений из чистой прибыли Банка. 
Капитал этот должен быть обращаем 
в золото или другие драгоценности, 
имеющие устойчивый курс, и сохра
няется на золотом текущем счету в Гос
банке. Кроме того, запасный капитал 
может быть помещаем в Государствен
ные займы и другие гарантированные 
Правительством % о/о-ые бумаги, ко
торые сдаются на хранение в Госбанк.

Примечание 7. Убытки Байка, 
не покрываемые запасным капиталом, 
могут быть покрываемы путем до
бровольных взносов с согласия 
Общего Собрания, а также путем 
уменьшения основного капитала по 
постановлению Общего Собрания и 
с разрешения УЭС.

При.нечание 2. Обязательное отчи
сление прибылей в запасный ка
питал производится до тех пор, 
пока он не будет равняться основ
ному капиталу Банка; обязательное 
отчисление возобновляется, если за
пасный капитал, по постановлению 
Общего Собрания, будет полностью 
или частично израсходован.
8. Помимо основного и запасного 

капиталов могут быть образованы ао
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становою Загальних Зборів, капіта
ли спеціальних призначень. Капіта
ли ці утворюється шляхом відраху
вань за постановою Загальних Збо
рів з прибутків Банку або зі спе- 
ціяльних установлених Загальними 
Зборами додаткових до акцій внесків.

9. На переведення довготермінових 
відсоткових операцій Комунальному 
Банкові налається, що разу за дозво
лом Упоннаркомфіну, випускати імен
ні °/0

0/<гОві зобов'язання (облігації) 
так із гарантованним курсом валюти, 
як і без такого, згідно з правилами, 
затвердженими Уповнаркомфіном.

III. Права та обов'язки акционерів
10. Всі акціонери Банку, крім уча

сти в прибутках банку, мають ще 
такі прана: 1) переважне право при 
передплаті на акції нових випусків;
2) право участи на Загальних Зборах 
Банку. Право ж голосу на Загальних 
Зборах мЯЄ акціонер, що володіє не 
менш, як п'ятьма акціями; особи, що 
володіють більш, ніж п'ятьма акціями, 
мають число голосів пропорційно до Кі.ТЬКОСТИ акцій, якими вони володіють, 
з тим що кожні цілі п'ять акцій да
ють право на один голос.

Примітка. Володіння числом ак
цій менш п'яти не дає самостійно
го рішаючого голосу, але власникам 
меншого числа акцій дозволено об'
єднуватися за-для створення потріб
ного мінімума й така група акціо
нерів набуває право рішаючого гс - 
лосу через ссого представника. 11 * IV.

11. Акціонер відповідає за зобов'я
зання Банку лише сумами, внесеними 
за акції, і не підлягає ніякій иншій 
відповідальності ні особистій, ні май
новій. Суми, що залишаться після 
цілковитого задоволення всіх креди
торів, розподіляється по-між акціоне
рами відповідно до їхнього капіталу,
внесеного на акції.IV. Керування справами Банку

12. Справами Банку керують: За
гальні Збори, Рада та Правління

постановлению Общего Собрания ка
питалы специальных назначений. Ка
питалы образуются путем отчислений 
по постановлению Общего Собрания 
от прибылей Банка или из специаль
ных установленных Общим Собранием 
дополнительных по акциям взносов.
9. На производство долгосрочных про

центных операцш) Коммунальному 
Банку предоставДется, всякий раз с 
особого разрешения Уполнаркомфина, 
выпуск именных 0/

0 % обязательств 
(облигаций), как с гарантированным 
курсом валюты, так и без такового, 
по правилам, утвержденным У пол нар
команом.III.Правам обязанности акціонеров

10. Все акционеры Банка, помимо 
участия в прибылях Банка, пользуются 
нижеследующими правами: 1) преиму
щественным правом при подписке на 
акции новых выпусков; 2) правом уча
стия на Общем Собрании Банка. Пра
вом же голоса пользуется на Общем 
Собрании акционер, владеющий не ме
нее, чем пятью акциями; лица, владе
ющие более, чем пятью акциями, поль
зуются числом голосов пропорциональ
но количеству имеющихся у них акций, 
причем каждые полные пять акций 
дают право на один голос.

Примечание. Владение количе
ством акций менее пяти не дает са
мостоятельного решающего голоса 
но допускается об'единение вла
дельцев меньшего количества акций 
для образования требуемого мини
мума, и такая группа акционеров 
приобретает право решающего го
лоса через своего представителя.
11. Акционер ответствует по обяза

тельствам Банка только суммами, вне
сенными по акциям, и не подвергается 
никакой другой ответственности ни 
личной, ни имущественной. Суммы, 
какие останутся по полном удовле
творении всех кредиторов, распреде
ляются между акционерами соразмер
но их капиталу, внесенному по акциям.IV. Управление делами Банка

12. Управление делами Банка принад
лежит Общ. Собр., Совету и Правлению.
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13. Загальні Збори акціонерів є 
вищий орган Банку. Вони правосмльні 
розвязувати всі, без винятку, питан
ня, що стосуються, згідно з цим ста
тутом, до обсягу діяльности Банку.

До компетенції Загальних Зборів 
належить:

1) обірати членів Ради, Правління. 
Ревізійної та Ліквідаційної комісій і 
кандидатів до них, а також призна
чати їм розмір утримання;

2) розглядати та затверджувати 
подавані Радою та Правлінням плани 
робот, річних звітів, балансу та кош
торисів;

3) розглядати та затверджувати 
ріжні пропозіції Ради й Правління, 
несуперсчні цьому статутові, а рівно ж 
усі справи, що сягають ло-над пов
новаження Ради та Правління;

4) розподіляти чистий прибуток та 
вишукувати кошти на покриття збит
ків;

5) розвязувати питання про збіль
шення чи зменшення основного капі
талу;

6) встановляти розмір та способи 
оплати праці членів Ради. Правління 
й Ревізійної Комісії, а також розгля
дати та затверджувати спеціяльні 
винагороди адміністрації та службов
цям Банку;

7) розвязувати питання про потре
бу зміни чи додатків до статуту;

8) постановляти про закриття чи 
ліквідацію Банку;

9) ухвалювати дивіденд з акцій;
10) затверджувати інструкцію Пра

влінню Банку, вироблену Радою.
14) Загальні Збори акціонерів бу

вають чергові та надзвичайні.
15. Чергові Збори скликає Пра

вління та Рада один раз на рік, не 
пізніше травня місяця, з тим що на 
їхній розгляд Правління обов'язано 
подати звіт та баланс за минулий 
операційний рік.

16. Надзвичайні Збори скликає Пра
вління або на власну волю, або на 
вимогу Ревізійної Комісії, або, кінець- 
кінцем, на вимогу акціонерів, що воло-
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13. Общее Собрание акционеров 
является высшим органом Банка. Оно 
правомочно разрешать все. без исклю
чения. вопросы, относящиеся, согласно 
настоящего устава, к предмету дея
тельности Банка.

Предметы занятий Общею Собра
ния составляют:

1) избрание членов Совета. Правле
ния, Ревизионной и Ликвидационной 
комиссий и кандидатов к ним. а так
же назначение им окладов содержания;

2) рассмотрение и утверждение пред
ставляемых Советом и Правлением 
плана работ, годовых отчетом, бала і- 
са и смет;

3) рассмотрение и утверждение раз
ных предложений Совета и Правления, 
не противоречащих сему уставу, а рав
но всех дел, превышающих полномочия 
Совета и Правлсня;

4) распределение чистой прибыли и 
изыскание средств для пополнения 
убытков;

5) разрешение вопроса об увеличе
нии или уменьшении основного капи
тала;

6) установление размеров и спосо
бов оплаты труда членов Совета, Пра
вления и Ревизионнной Комиссии, а 
также рассмотрение и утверждение 
специального вознаграждения админи
страции и служащим Банка;

7) решение вопросов о необходимо
сти изменений и дополнений устава;

8) постановление о закрытии или 
ликвидации Банка;

9) определение дивиденда по акциям;
10) утверждение инструкции Прав

лению Банка,вырабатываемой Советом.
14. Общие Собрания акционеров бы

вают очередные и чрезвычайные-
15. Очередные Собрания созываются 

Правлением и Советом один раз в год, 
не позже мая месяца, причем на рас
смотрение его Правление обязано пред
ставить отчет и баланс за истекший 
операционный год.

16. Чрезвычайные Собрания созы
ваются Правлением, либо пособствен- 
вому усмотрению, либо по требованию 
ревизионной Комиссии, либо, нако-
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діють не менш як одною двадцятою 
частиною всіх акцій.

17. Про скликання Загальних Зборів 
Правління заздалегідь оголошує: за 
місяць—скликаючи чергові зборий за 
два тижні — скликаючи надзвичайні 
сбори.

18. Всі акціонери мають право бути 
присутніми на Загальних Зборах і 
брати участь в обмірковуванні питань, 
що їх розглядають Збори. Участь ця 
в Зборах може бути так особиста, як 
і через довірених. В постановах За
гальних Зборів мають право брати 
участь тільки акціонери, або їхні до
вірені, що мають право голосу.

Члени Правління та Ради не мають 
права голосу при розвязуванні питань, 
що стосуються до призначення іхньої 
винагороди, скинення з посади, при
тягнення до відповідальности, або 
звільнення від такої, а рівно ж при 
затвердженні підписаних ними звітів.

19. Державні, громадські та приватні 
установи, товариства таинші юридич
ні особи, що є акціонерами Банку, 
голосують на Загальних Зборах через 
своїх представників.

20. Перші установчі Загальні Збори 
акціонерів відкриває Оргбюро. Дальші 
загальні збори видкриває Голова 
Ради або вразі його відсутности-Дирек- 
тор-Розпорядчик. При відкритті Збо
рів акіцонери, що мають право голо
су, обірають з-по-між себе голову 
та Секретаря, якого також можна й 
запросити.

Примітка. За голову Загальних 
Зборів не можна обірати члена Ра
ди, Правління, Ревізійної Комісії, а 
також инших особ, що мають по
сади в Банкові.
21. Щоб Загальні Збори були дійсні, 

потрібна присутність акціонерів, або 
їхніх довірених, що володіють разом 
кількістю акцій не менш V* частини 
всього основного капіталу Банку, а 
щоб розвязати питання про зменшен
ня чи збільшення основного капіталу

нец, по требованию акционеров, вла
деющих не менее, чем одной двадца
той частью всех акций.

17. О созыве Общего Собрания 
Правление делает заблаговременно пу
бликацию: за месяц—при созыве обык
новенного собрания и за две недели— 
при созыве чрезвычайных собраний.

18. Все акционеры имеют право при
сутствовать на Общих Собраниях и 
участвовать в обсуждении рассматри
ваемых Собранием вопросов. Участие 
это в собраниях может быть как лич
ным, так и через доверенных. В поста
новлениях Общего Собрания могут 
принимать участие только акционеры 
или их доверенные, пользующиеся пра
вом голоса.

Лица, состоящие членами Правления 
и Совета, не пользуются правом го
лоса при разрешении вопросов, каса
ющихся назначения им вознагражде
ния, устранения от должности, при
влечения к ответственности, или осво
бождения от таковой, а равно при ут
верждении подписанных ими отчетов.

19. Государственные, общественные 
и частные учреждения, общества и пр. 
юридические лица, состоящие акцио
нерами Банка, пользуются в Общих 
Собраниях правом голоса в лице своих 
представителей.

20. Первое учредительное Общее 
Собрание акционеров открывается Орг
бюро. Следующее Общее Собрание 
открывается Председателем Совета 
или—при его отсутствии—Директо- 
ром-Распорядителем. При открытии Со
брания акционеры, имеющие право го
лоса, избирают из своей среды Пред
седателя и Секретаря. Последний так
же может быть и приглашен.

Примечание. В председатели Об
щего Собрания не могут быть из
бираемы члены Совета, Правления, 
Ревизионной Комиссии, а также и 
другие лица, служащие в Банке.
21. Для действительности Общих 

Собраний требуется наличность акци
онеров—или их доверенных,—облада
ющих в совокупности количеством 
акций, составляющих не менее */в ча
сти всего основного капитала Банка, 
а для решения вопросов об уменьше-
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про зміну статуту та ліквідацію Банку, 
потрібно, щоб прибули акціонери, або 
їхні довірені, що володіють разом не 
менш як 1 ? основного капіталу Банку, 
з тим що саму постанову належить 
ухвали! и більшістю 1 з поданих голосів.

Ч. 8

Примітка. Для діЯсности уста
новчих (перших) Загальних Зборів 
треба, щоби на Зборах була засту
плена принаймні половина основного 
капіталу внесеного до установчих 
зборів.

22. Рішення Загальних Зборів ухва
люється простою більшістю поданих 
голосів. Загальні Збори не мають пра
ва рішати справ, не зазначених в ого
лошеннях про їхнє скликання, або в 
повістках, надісланих акціонерам, крім 
біжучих справ. Чи будь-яке питання 
можна поставити в біжучих справах 
—рішають про це Загальні Збори.

23. Коли чергові або надзвичайні 
Загальні Збори акціонерів через щось 
не відбудуться, то не пізніше, як че
рез тиждень після дня оголошення, 
Правління, додержуючись всіх вимага
них у статуті правил, оголошує про 
скликання других Загальних Зборів, 
які призначає не раніш, як через 14 
днів від дня оголошення. Другі збори 
вважається за законно-відбулі, а їхні 
постанови остаточні, незалежно від 
того, яку частину основного капіталу 
заступають прибулі на них акціоне
ри, або їхні довірені, про що Правлін
ня обов'язано попередити акціонерів 
в оголошенні про Збори.

Такі другі Збори можуть розглядати 
лише ті справи, що їх належало об
міркувати, або їх не розвязано на по
передніх первісних Загальних Зборах.

Примітка. Справи, наведені у п. 
21 статуту, навіть другі Збори мо
жуть рішати тільки при наявності 
кворуму в розмірі не менш V* 
основного капіталу.

нии или увеличении основного капи
тала, об изменении устава и ликвида
ции Банка требуется прибытие ак
ционеров—или их доверенных,—обла
дающих в совокупности не менее, чем 
»/г осного капитала Банка, причем 
самое решение должно быть принято 
большинством 3 ^ поданных голосов.

Примечание. Для действительно
сти учредительного (первого) Обще
го Собрания требуется, чтобы на 
Собрании была представлена, по 
крайней мере, половина основного 
капитала, внесенного ко времени 
учредительного собрания.
22. Решения Общего Собрания по

становляются по простому большин
ству поданных голосов. В Общем Со
брании не могут быть постановляемы 
решения по предметам, какие не зна
чились в об'явленнях о созыве его, 
или в повестках, разосланных акци
онерам, кроме текущих дел. Отнесение 
какого-либо вопроса к текущим делам 
решается Общим Собранием.

23. Если очередное или чрезвычай
ное Общее Собрание акционеров по
чему-либо не состоится, то не позже 
недельного срока после дня об'явлення 
Правление, с соблюдением всех требу
емых уставом правил, публикует о со
зыве вторичного Общего Собрания, 
назначаемого не раньше истечения 14 
дней со дня публикации. Вторичное 
Собрание считается законно-состояв- 
шимся, а решение его окончательным, 
независимо от того, какую часть ос
новного капитала представляют при
бывшие в него акционеры—или их до
веренные,—о чем Правление обязано 
предупредить акционеров в публикации 
о Собрании.

В таком вторичном Собрании могут 
рассматриваться лишь те дела, кото
рые подлежали обсуждению, или не 
были разрешены в предшествующем 
ему первичном Общем Собрании.

Примечание. По вопросам, пере
численным в п. 21 устава, даже во 
вторичных Собраниях решения мо
гут приниматься только при нали
чии кворума в размере не менее */» 
основного капитала.
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Рада Банку

24. За для загального керовництоа 
справами Банку Загальні Збори акціо
нерів обірають на протяг одного ро
ку, з числа акціонерів, що мають 
право рішаючого голосу и не мають 
якоїсь иншої посади в Банкові, Раду 
Банку в складі шости членів та шо- 
сти кандидатів до них. Рада чинить 
згідно з інструкцією, виробленою для 
неї Загальними Зборами акціонерів. 
Члени Ради дістають винагороду за 
ухвалою Загальних Зборів.

Примітка. Уповнаркогмфіну на
дається право делегувати до складу 
Ради та Правління по одному пред
ставникові з правом рішаючого го
лосу.

До обов'язків Ради належить:

1) стежити загалом, згідно з цим 
статутом, за провадженням справ Бан
ку, а рівно ж перевіряти каси Банку 
а кожний час по своїй волі;

2) розглядати щорічні кошториси 
витрат на керування справами Банку, 
план робот, річних звітів та балансів 
і подавати їх на затвердження Загаль
них Зборів зі своїм висновком;

3) розглядати й встановляти, разом 
з Правлінням та Обліковим Коміте
том, відкривані Банком кредити;

4) призначати та звільняти за по
данням Правління відповідальних ро
бітників, що мають право підпису, й 
призначати їм утримання;

5) розглядати вперед усі справи, 
що їх мають обмірковувати Загальні 
Збори, та давати на них свої виснов
ки;

6) розвязувати подавані Правлін
ням ріжні питання, за винятком тих, 
що їх повинні розглядати Загальні 
Збори;

7) обірати разом з Правлінням чле
нів Обліково-Позичкового Комітету.

Рада збірається в міру потреби, 
на запрошення Правління, але, в кож
ному разі, не менш одного разу на

• Совет Банка

24. Для общего руководства делами 
Банка Общим Собранием акционеров 
избирается сроком на один год, из чи
сла акционеров, имеющих право ре
шающего голоса и не состоящих в 
другой какой-либо должности по 
Банку, Совет Банка в составе шести 
членов и шести кандидатов к ним. 
Совет действует по инструкции, выра
ботанной для него Общим Собранием 
акционеров. Члены Совета получают 
вознаграждение по определению Об
щего Собрания.

Примечание. Уполнаркомфину пре
доставляется право делегировать в 
состав Совета й Правления по од
ному представителю с правом реша
ющего голоса.•
На обязанности Совета лежит:

1.) общее наблюдение, в согласии 
с настоящим уставом, за ведением 
дел Банка, а равно проверка касс 
Слнка во всякое время по своему 
усмотрению;

2) рассмотрение ежегодных смет 
расхода по управлению делами Бан
ка, плана работ, годовых отчетов и 
балансов и пред‘явление таковых 
на утверждение Общего Собрания 
со своим заключением;

3) рассмотрение и установление— 
совместно с Правлением и Учетным 
Комитетом — открываемых Банком 
кредитов;

4) определение и увольнение по 
представлению Правления ответствен
ных работников, имеющих право под
писи, и назначение им содержания;

5) предварительное рассмотрение 
всех дел, подлежащих обсуждению 
в Общем Собрании, и представление 
по ним своих заключений;

6) разрешение представляемых Поз
еленієм разных вопросов за исключе
нием подлежащих рассмотрению Об
щего Собрания;

7) избрание совместно с Правлением 
членов Учетно-Ссудного Комитета.

Совет собирается по мере надоб
ности, по приглашению Правления, но, 
во всяком случае, не реже одного ра-
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місяць. Члени Ради дістають винаго
роду за свою працю і відповідають 
за збитки, заподіяні Банкові пору
шенням покладених на них обов'яз
ків перед Банком, а в разі неспро- 
можности Банку—перед його креди
торами.

Розмір та спосіб оплати праці чле
нів Ради встановлюють Загальні Збори; 
крім того, вони дістають відсоткову 
винагороду, відраховувану від прибут
ків Банку, за постановою Загальних 
Зборів.

Правління Банку
25. Правління Банку складається з 

Директорів, обраних Загальними Збо
рами акціонерів в числі від 3-х до 
5 людей, по вподобі Зборів, на термін 
у три роки. Правління можна скласти 
так з акціонерів, як і зі сторонніх 
особ. Після перших Загальних Зборів, 
скликаних фундаторами, а потім, що
року, після річних Загальних Зборів, 
директори обірають з-по-між себе 
голову, що зветься Директор-Розпо- 
рядчик та якого затверджує Харків
ський Губвиконком.

Ч. 8

Примітка. Після закінчення тер
міну обрання Загальні Збори мають 
право перевибирати наново членів 
Правління.
26. Разом з виборами Директорів 

Загальні Збори акціонерів обірають 
трьох кандидатів, які заступають 
Директорів, що вибули зі складу Пра
вління до закінчення терміну обрання.

27. Вибори Правління, при відкритті 
діяльности Банку, переводиться на 
перших законно відбулих Загальних Зборах акціонерів.

28. Директори дістають винагороду 
в розмірі, за ухвалою Загальних Зборів 
акціонерів, які також ухвалюють на 
їхню користь певний відсоток чистого 
прибутку, відповідно до звіту, затверд
женого Загальними Зборами.

29. Правління завідує всіма справами 
Банку, за винятком відданих до ком
петенції Ради, й провадить свою ді-

за в месяц. Члены Совета получают 
вознаграждение за свой труд и отве
чают за убытки, причиненные Банку 
нарушением возложенных на них обя
занностей перед Банком, а в случае 
несостоятельности Банка—перед его 
кредиторами.

Размер и способ оплаты труда чле
нов Совета устанавливается Общим 
Собранием; кроме того, они получают 
процентное вознаграждение, отчисля
емое от прибылей Банка, по поста
новлению Общего Собрания.

Правление Банка
25. Правление Банка состоит из 

Директоров/ избираемых Общим Со
бранием акционеров в числе от 3-х 
до 5-ти человек, по усмотрению Со
брания, сроком на три года. Правле
ние может быть образовано как из 
акционеров, так и из посторонних 
лиц. После первого Общего Собра
ния, созванного учредителями, и за
тем ежегодно, после годичного Об
щего Собрания, Директора избирают 
из своей среды Председателя, имену
емого Директором Распорядителем и 
утверждаемого Харьковским Губис- 
полкомом.

Примечание. По истечении срока
избрания члены Правления могут

быть переизбираемы вновь Общим
Собранием.
26. Одновременно с избранием Ди

ректоров Общее Собрание акционе
ров избирает трех кандидатов для 
замещения Директоров, выбывших до 
истечения срока их избрания из со
става Правления.

27. Выборы Правления, при откры
тии действий Банка, производятся на 
первом законно-состоявшемся Общем Собрании акционеров.

28. Директора получают вознагра
ждение в размере, по определению 
Общего Собрания акционеров, како
вое также определяет в их пользу 
определенный процент чистой прибы
ли, согласно отчета, утвержденного 
Общим Собранием.

29. Правление заведывает всеми де
лами Банка, исключая предоставлен
ных ведению Совета, и действует по
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яльність згідно з інструкцією, виро
бленою Радою та стверджуваною для 
нього Загальними Зборами акціонерів.

ЗО. Правління є законним та пов
новажним представником Банку так 
на суді, як і в зносинах з державними 
та иншими установами й приватніми 
особами. Проводючи свою діяльність 
у межах цього статуту, Правління 
має право укладати в імсни Банку 
всі угоди, не потрібуючи на те особ
ливих повноважень.

Зокрема до компетенції Правління 
належить:

а) провадити всі дозволені Банкові 
операції;

б) визначати разом з Обліковим 
Комітетом межі кредитоздатности всіх 
клієнтів Банку;

в) обмірковувати вперед та подавати
на розгляд Ради всі питання, що їх 
належить обмірковувати на Загальних 
Зборах; ^

г) складати що-місячні баланси про 
стан справ Банку;

д) справляти всі борги з позичаль
ників Банку;

е) складати річний звіт, кошториси, 
проекти та плани;

ж) приймати та звільняти службов
ців і встановлювати їм утримання;

з) відкривати та закривати філії, 
контори й агенства в порядкові, за
значеному п. 2 статуту;

и) приймати гроші, що надійшли 
чи мають надійти за акції Банку, та 
видавати акції;

к) страхувати майно Банку;
л) встановлювати правила та поря

док діловодства, рахівництва й звіт- 
ности;

м) видавати довірености та прова
дити инші операції, дозволені ста
тутом.

Все листування в справах Банку 
провадиться в імени Правління за 
підписом одного з членів Правління 
та одного з довірених, що має право 
підпису.

Векселі, довірености, договори та 
майнові акти підписує Голова Пра
вління та один з членів Правління зі 
зміцненням-підписом Головного Бух* 
галтера. >

Ч. 8
инструкции, вырабатываемой Советом 
и утверждаемой для него Общим Со
бранием акционеров.

30. Правление является законным 
и полномочным представителем Банка 
как на суде, так и в сношениях с 
правительственными и другими учре
ждениями и частными лицами. Дей
ствуя в пределах настоящего устава, 
Правление в праві заключать от име
ни Банка все сделки, не нуждаясь в 
особых на то полномочиях.

В частности ведению Правления 
подлежат:

а) ведение всех дозволенных Банку 
операций;

б) определение совместно с Учет
ным Комитетом степени кредитоспо
собности тех или иных клиентов Банка;

в) предварительное обсуждение и 
представление на рассмотрение Сове
та всех вопросов, подлежащих обсу
ждению Общего Собрания;

г) составление ежемесячных балан
сов о положении дел Банка;

д) производство всех взысканий с 
должников Банка;

е) составление годового отчета,, 
смет, проектов и планов;

ж) прием и увольнение служащих 
и установление им содержания;

з) открытие и закрытие отделений, 
контор и агентств в порядке, указан
ном п. 2 устава;

и) прием поступивших и имеющих 
поступить за акции Банка денег и 
выдача акций;

к) страхование имущества Банка;
л) установление правил и порядка 

делопроизводства, счетоводства и от
четности:

м) выдача доверенностей и другие 
операции, дозволенные уставом.

Вся переписка по делам Банка про
изводится от имени Правления за 
подписью одного из Членов Правле
ния и одного из доверенных, имею
щего право подписи.

Векселя, доверенности, договоры и 
имущественные акты подписываются 
Председателем Правления и одним из 
Членов Правления со скрепой-под
писью Главного Бухгалтера. 159
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Правління обов‘язансґ провадити 
рахівництво та звітність Банку й по
давати Загальним Зборам, у зазна
чений статутом термін, річний звіт, 
про діяльність Банку, додаючи баланс 
та збитки Банку.

31. Члени Правління, виконуючи 
свої обос‘язки, повинні виявляти по
трібну дбайливість. За збитки, запо
діяні порушенням укладених на них 
обов4язків, вони відповідають як солі
дарні заборгованій перед Банком, а в 
разі його неспроможности—перед кре
диторами Банку та перед окремими 
акціонерами.

32. Загальні Збори акціонерів мають 
право змінити директорів та кандида
тів до закінчення терміну їхнього 
обрання.

33. Правління переховує печатку 
Банку й користується нею в усіх ви
падках, передбачених загальними за
конами та зазначених у статуті.

Ревізійна Комісія.
34. Щоб провадити обслідування 

всіх банкових операцій Правління, ре
візії цілої загалом діяльності! його та 
перевірити річний звіт і баланс, скла
дений Правлінням, Загальні Збори 
обірають Ревізійну Комісію. Першу 
Ревізійну Комісію обірають установчі 
Загальні Збори й на термін з менту 
відкриття діяльности Банку й до менту 
подання першого звіту Правління За
гальним Зборам. Потім Ревізійну Комі
сію обірається на термін в один рік. 
Оплату праці членів Ревізійної Комі
сії ухвалюють Загальні Збори.0

Ч. 8

Примітка. Ревізійна Комісія не 
втручається в операції Правління 
і не дає йому вказівок. Про заува
жені хиби вона доповідає Загальним 
Зборам.

33. Ревізійну Комісію обірається в 
складі 3-х членів та 3-х кандидатів до 
них з числа акціонерів Банку. Чле
нами Коміссії не мають право бути 
особи, що мають иншу посаду з ви
борів Загальних Зборів та службовці

Правление обязано вести счетовод
ство, и отчетность Банка и предста
влять Общему Собранию, в указанный 
уставом срок, годовой отчет о дея
тельности Банка с приложением ба
ланса и убытков Банка.

31. При исполнении своих обязан
ностей Члены Правления должны про
являть необходимую заботливость. За 
убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей, 
они отвечают как солидарные долж
ники перед Банком, а в случае несо
стоятельности последнего—перед кре
диторами Банка и перед отдельными 
акционерами.

32. Общее Собрание акционеров 
может сменить директоров и канди
датов до истечения срока их избрания.

33. Правление хранит печать Бан
ка и пользуется ею во всех случаях, 
предусмотренных общими законами и 
указанных в уставе.

Ревизионная Комиссия
34. Для производства обследования 

всех банковских операций Правления, 
для ревизии всей вообще деятельности 
его и для проверки годового отчета и 
баланса, составляемого Правлением, 
Общее Собрание избирает Ревизион
ную Комиссию. Первая Ревизионная 
Комиссия избирается на учредительном 
Общем Собрании и на срок с момента 
открытия действий Банка и по момент 
представления первого отчета Правле
ния Общему Собранию. В дальнейшем 
Ревизионная Комиссия избирается сро
ком на один год. Оплата труда членов 
Ревизионной Комиссии определяется 
Общим Собранием.

Примечание. Ревизионная Комис
сия не вмешивается в операции Пра
вления и не делает ему указаний. 
О замеченных неправильностях она 
делает представление Общему Со
бранию.
35. Ревизионная Комиссия избира

ется в составе 3-х членов и 3-х кан
дидатов к ним из числа акционеров 
Банка. Членами Комиссии нс могут 
быть лица, состоящие в другой долж
ности по выбору Общего Собрания и
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Пінку. Так само не можна обірати до 
Ревізійної Комисії колишніх членів 
Правління (Директорів) до затверд
ження звіту за час їхньої діяльности.

36. В своїй діяльності Ревізійна Ко
місія керується інструкцією, виробле
ною за-для неї Загальними Зборами 
акціонерів.

37. Правління мусить дати Ревізій
ній Комісії цілковиту змогу до вичер
пуючого обслідування діяльности Пра
вління, перевірки каси, склепів, комор, 
архівів та до зревізування рахівництва.

38. Члени Ревізійної Комісії відпо
відають, як солідарні заборгованці, за 
збитки, заподіяні порушенням покла
дених на них обов'язків перед Банком, 
а в разі неспроможности Банку—пе
ред його кредиторами.

Обліково-Позичковий Колишеш.
39. Раді разом з Правлінням надано 

утворювати з компетентних, що за
слуговують на довірря^Осіб Обліково- 
Позичковий Комітет з 5-ти і більш, по 
вподобі Правління та Ради, особ. За
сідання Комітету відбуваються під го

ловуванням одного з членів Правління. 
До відання Обліково-Позичкового Ко
мітету належить: ухвалювати кредит, 
що його можна відкрити в Банкові 
установам, підприємствам та приват
ним особам, оцінювати певність пода
ваних до дисконту векселів, а також 
розвязувати инші питання, які стосу
ються до дисконто-позичкових опера
цій Банку, що їх Правління вважатиме 
за потрібне поставити на обмірку
вання Обліково-Позичкового Комітету.

Члени Обліково-Позичкового Комі
тету дістають винагороду акордово за 
засідання, з тим що розмір оплати за 
участь в засіданні встановлює Рада 
разом з Правлінням.V. Операції Банку

40. Харківському Комунальному Бан
кові надається право провадити такі 
операції: 1) приймати вкладки, 2) дис
контувати векселі та инші термінові 
зобов'язання, 3) видавати позички під

служащие в Банке. Точно также йе 
могут быть избираемы в Ревизионную 
Комиссию бывшие члены Правления 
(Директора) до утверждения отчета 
за время их деятельности.

36. В своей деятельности Ревизион
ная Комиссия руководствуется ин
струкцией, выработанной для нее Об
щим Собранием акционеров.

37. Правление обязано представить 
Ревизионной Комиссии полную воз
можность к исчерпывающему обследо
ванию деятельности Правления, про
верке касс, складов, магазинов, архи
вов и к обревизованию счетоводства.

38. Члены Ревизионной Комиссии 
отвечают, как солидарные должники, 
за убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей, 
перед Банком, а в случае несостоя
тельности Банка—перед его креди
торами.

Учетно-Ссудный Комитет
39. Совету совместно с Правлением 

предоставляется образовать из ком
петентных, заслуживающих доверия, 
лиц Учетно-Ссудный Комитет из 5-ти 
и более, по усмотрению Правления и 
Совета, лиц. Заседания Комитета про
исходят под председательством одного 
из членов Правления. Ведению Учетно- 
Ссудного Комитета подлежит: опреде
ление кредита, который может быть 
открыт в Банке учреждениям, пред
приятиям и частным лицам, оценка 
благонадежности представляемых к 
учету векселей, а также разрешение 
других вопросов, касающихся учетно
ссудных операций Банка, какие Пра
вление найдет нужным поставить на 
обсуждение Учетно-Ссудн. Комитета.

Вознаграждение члены Учетно-Ссуд
ного Комитета получают пожетонно 
за заседания, причем размер оплаты 
за участие в заседании устанавливается 
Советом совместно с Правлением.V. Операции Банка

40. Харьковскому Коммунальному 
Банку предоставляется производить 
следующие операции: 1) прием вкла
дов, 2) учет векселей и других сроч
ных обязательств, 3) выдача ссуд под161
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ріжні застави, 4) відкривати спеці- 
яльні біжучі рахунки під цінні па
пери, а також під забезпечення сві
доцтвами товарових склепів, 5) одер
жувати виплати з векселів та инших 
термінових документів і цінних папе
рів, передаваних Банкові, 6) перека
зувати гроші в усі місця, де є коре
спондент Банку, 7) купувати та про
давати за дорученням третіх особ 
цінні папери, чужоземну валюту та 
иниіі вартости. що їхній обіг дозво
лено, 8) купувати та продавати за 
дорученням товари. 9) видавати позики 
під прибутки з підприємств та буді
вель, під п[>аво забудівлі і загалом, 
під заставу всілякого, не вилученого 
з обігу майна, за винятком річей 
хатнього вжитку, 10) передисконтову- 
вати та перезаставляти в инших кре
дитових установах векселі, товари та 
инш.

Примітка: Перезаставляти майно 
дозволяється лише за згодою за
ставодавця.

Дисконт
41. Харківський Комунальний Банк 

дисконтує векселі та всілякі инші тер
мінові папери й зобов'язання, основані 
на особистому кредиті, а саме: сві
доцтва на виплати, що належать до 
одержання від державних, у тому 
числі від комунальних та кооператив
них установ, а також і инші зобо
в'язання такого роду, шо їх Банк 
визнаватиме за бсзспірні.

Дисконтовані векселі та инші до
кументи повинні мати на забезпечення 
не менш, як два певні підписи.

Відсотки за дисконт береться на
перед, з розрахунку числа днів з дня 
видання грошей на термін зобов'я
зання.

Коли платник по дисконтованому 
векселю виявиться неспроможнім до 
спливу терміну векселя, то Банк по
відомляє про те подавця, що через 
три дні обов'язаний або викупити 
вексель, або замінити його иншою 
певною заставою.

Ч. 8

разного рода залоги, 4) открытие спе
циальных текущих счетов иод ценные 
бумаги, а также под обеспечение сви
детельствами товарных складов, 5) по
лучение платежей по векселям и дру
гим срочным документам и ценным 
бумагам, передаваемым Банку, 6) пе
ревод денег во все места, где нахо
дятся корреспонденты Банка, 7) по
купка и продажа по поручению третьих 
лиц ценных бумаг, иностранной ва
люты и других ценностей, обращение 
коих дозволено, 8) покупка и продажа 
по поручению товаров, 9) выдача ссуд 
под доходы от предприятий и строений, 
под право застройки, и вообще под 
залог всякого, не из*ятого из оборота, 
имущества, за исключением предметов 
домашнего обихода, 10) переучет и 
перезалог в других кредитных учре
ждениях векселей, товаров и др.

Примечание Перезалог имущества
допускается лишь с согласия за
логодателя.

У ч е т
41. Харьковский Коммунальный Банк 

принимает к учету векселя и всякого 
рода другие срочные бумаги и обяза
тельства, основанные на личном кре
дите, как-то: свидетельства на пла
тежи, причитающиеся от государствен
ных, в том числе и коммунальных, и 
кооперативных учреждений, а также 
и другие обязательства сего рода, 
признаваемые Банком бесспорными.

Принимаемые к учету векселя и др. 
документы должны быть обеспечены 
не менее, как двумя благонадежными 
подписями.Проценты за учет взимаются вперед 
по расчету числа дней со дня выдачи 
денег на срок обязательства.

Если плательщик по учетному ве
кселю окажется несостоятельным до 
истечения срока векселя, то Банк 
извещает о том пред£явителя, который 
через три дня обязан или выкупить 
вексель или заменить его другим бла
го надежным залогом.
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Позики

42. Харківському Комунальному 
Банкові надається право видавати 
позики (термінові, до виправлення, 
спеціальні біжучі рахунки) під такі 
застави та зобов'язання:

а) відсоткові папери;
б) товари в склепах Банку та в 

инших певних склепах;

в) накладні або поквитки транспор- 
тових контор, залізничні дублікати, 
поквитки пароплавних товариств;

г) позики комунальним підприєм
ствам, що функціонують самостійно 
на підставі господарчого розрахунку 
під забезпечення майна чи прибутків, 
що є під їхнім вільним розпоряд
женням.

43. Харківському Комунальному 
Банкові надається право видавати 
позики: під соло-векселі (векселі з 
одним підписом векселедавця), забез
печені заставою будівель, заставою 
сільсько-господарського та фабрично- 
заводського реманенту та за порукою.

44. Харківський Комунальний Банк 
видає позики спеціяльного характеру 
на потреби комунального будівництва 
та житлово-будівельним товариствам 
і орендарям націоналізованих будин
ків на певні будівельні та ремонтові 
роботи.

Примітка. Позики на товар та
відсоткові папери та инші видаються
в розмірі до 60% їхньої оціновки.
45. Комунальному Банкові надається 

також .право видавати позики: 1) під 
заставу будівель, що є власністю по
зичальників, коли такі будівлі вільні 
від боргів, а також під заставу тих 
будівель Відкомгоспів, що їх останні 
мають право збуватися; 2) під забез
печення прибутків від комунальних та 
инших підприємств і будівель, з тим, 
що Банк має право призначати своїх 
представників до управління зазначе
них підприємств, будівель і т. и.;
3) під вибудовання, добудову та ремонт 
будівель.

Позики видаються так довготермі
нові (до 10 років), як і короткотер
мінові.

Ч. 8

С с у д ы42. Харьковскому Коммунальному 
Банку предоставляется право выдавать 
ссуды (срочные, до востребования, спе
циальные текущие счета) под следую
щего рода заклады и обязательства:

а) процентные бумаги;
б) товары на складах Банка и в 

других надежных складочных поме
щениях;

в) накладные или квитанции транс
портных контор, железнодорожные 
дубликаты, квитанции пароходных 
товариществ;

г) ссуды коммунальным предпри
ятиям, действующим самостоятельно 
на основании хозяйственного рас
чета, под обеспечение находящегося 
в их свободном распоряжении иму
щества или доходов.

43. Харьковскому Коммунальному 
Банку предоставляется право выдавать 
ссуды: под соло-векселя (векселя с од
ной надписью векселедателя), обеспе
ченные залогом строений, закладом 
сельско-хозяйственного и фабричноза
водского инвентаря и поручительством.

44. Харьковский Коммунальный Банк 
выдает ссуды целевого характера на нужды коммунального строительства 
и жил.-строит. т-вам и арендаторам 
национализированных домовладений на 
определенные строительные и ремонт
ные работы.

Примечание. Ссуды под товар и
процентные бумаги и другие выда
ются в размере до 60% их оценки.
45. Коммунальному Банку предоста

вляется также право выдавать ссуды:
1) под залог строений, находящихся 
в собственности заемщиков, если та
ковые строения свободны от долгов, а 
также под залог тех строений Отком- 
хозов, кои последние в праве отчу
ждать; 2) под обеспечение доходов от 
коммунальных и иных предприятий и 
строений, причем Банк может назна
чать своих представителей в упра
вление означенными предприятиями, 
строениями и т. п.; 3) под выстройку, 
достройку и ремонт строений.

Ссуды выдаются как долгосрочные 
(до 10 лет), так и краткосрочные.
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40. В разі невчасного покриття про
гаяних виплат та недодержок, Банк 
має право сам продати заставлене 
майно з привселюдних торгів.

47. Застави, які може зіпсувати 
пожежа, належить застрахувати від 
вогню в сумі на 10°<, більше від по
зики і на термін не менший від терміну 
позики. Розмір відсотків з позик визна
чає Правління, а відсотки вираховуєть
ся при самому виданні позики.

48. Позичальник, дістаючи позику, 
видає Банкові зобов'язання після 
встановленої форми, де визначається 
головні умови позики. Порядок видання 
позик, їхнього покриття, перехову
вання товарів та инш визначається 
особливою інструкцією Правління та 
Ради.

Примітка. Банк має право ви
магати вжиття заходів до збільшення 
прибутків позичальника з обов'яз
ковим відрахованням на покриття 
прогаяних виплат та недодержок.

Біжучі рахунки та вкладки
40. Харківський Комунальний Банк 

приймає грошові вкладки на біжучий 
рахунок, безтермінові та термінові. 
Вкладки приймається так від приват
них особ, як і від державних, коопе
ративних та громадських установ і 
підприємств.

50. По вкладках термінових умов 
не можна змінити до закінчення тер
міну, що на нього прийнято вкладку.

51. Суми, внесені на вкладки й на 
біжучі рахунки, не підлягають рекві
зиції та конфіскаті й Банк видає їх 
без подання виданих ним документів 
лише після присудів суду, що набули 
законної чинности.

52. На вкладки, приймані Банком, 
видаються іменні квитки.

53. Квитки, видані на термінові та 
безтермінові вкладки, припускається 
приймати у заставу на підставі дого
ворів з державними установами в ці
лій сумі вкладки.

54. Банк приймає на переховуган- 
ня цінні паротита всілки документи

46. В случае несвоевременного по
гашения просроченных платежей и 
недоимок заложенное имущество мо
жет быть продано самим Банком с 
публичных торгов.

47. Заклады и залоги, подверга
ющиеся порче от пожара, должны быть 
застрахованы от огня в сумме на 10° "о 
выше ссуды и на срок не менее срока 
ссуды. Размер процентов по ссудам 
определяется Правлением, а проценты 
удерживаются при самой выдаче ссуды.

48. При получении ссуды заемщик 
видает Банку обязательство по уста
новленной форме, в коем излагаются 
главные условия ссуды. Порядок вы
дачи ссуд, их погашения, хранения 
товаров и проч. определяется особой 
инструкцией Правления и Совета.

Примечание. Банк имеет право 
требовать принятия мер к повыше
нию дохода заемщика с обязатель
ным отчислением в погашение про
сроченных платежей и недоимок.

Текущие счета и вклады
49. Харьковский Коммунальный Банк 

принимает денежные вклады на теку
щий счет, бессрочные и срочные. 
Вклады принимаются как от частных 
лиц, так и от государственных, ко
оперативных и общественных учре
ждений и предприятий.

50. По вкладам срочным условия не 
могут быть изменены до истечения 
срока, на который принят вклад.

51. Суммы, внесенные на вклады и 
на текущие счета, не подлежат ре
квизиции и конфискации и выдаются 
Банком без пред‘явления выданных им 
документов лишь по вошедшим в за
конную силу решениям суда.

52. На вклады, принимаемые Бан
ком, выдаются именные билеты.

53. Билеты, виданные на срочные И 
бессрочные вклады, допускаются к при
ему в залог по договорам с прави
тельственными учреждениями в полной 
сумме вклада.

54. Банк принимает на хранение 
ценные бумаги и всякого рода доку
менты.
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Переказ сум та инші комісійні
операції.

55. Харківський Комунальний Банк 
провадить переказ сумм на місця, де 
є його кореспонденти, а також видає 
акредитиви на ці пункти приватнім 
особам, установам та підприємствам, 
шо мають діставати виплати в місце
востях, де є установи Банку, який 
бере на себе обов'язок подавати їхні 
зобов'язання у призначені терміни до 
виплати й чинити з одержаннями су
мами згідно з вказівками довірителів.

56. Банк приймає за дозволом Упов- 
наркомфіну передплати на позики 
кредитових та инших установ, а рівно 
конверсує ці позики, а також прова
дить і инші комісові операції.

о
Определение процентных ставок
57. Розмір дисконтового відсотку 

встановлює Правління Банку з зат
вердження Ради Банку й переглядає 
Його не менш як кожні три місяці.

Примітка. Про розмір дискон
тового відсотку, рівно ж про його 
аміну Правління подає до загально
го відомаVI. Звітність у справах Банку та порядок складання кошторисів
58. Операційний рік Банку раху

ється з 1 січня до 31 грудня включно, 
за винятком першого операційного 
року, що встановлюється з дня зат
вердження Банку до 31 найближчого 
грудня включно, коли цей період буде 
не менш піврічча; коли ж він буде 
меншим піврічча, то до 31 грудня на
ступного року.

ч. О

Докладний річний звіт за минулий 
рік складає Правління й подає Раді 
на розгляд і Ревизійній Комісії на пе
ревірення не пізніше, як за місяць до 
дня призначення чергових Загальних 
Зборів.

Річний звіт з висновком Ревізійної 
Комісії та Ради затверджують За
гальні Збори.

Перевод сумм и др. комиссионные опе
рации

55. Харьковский Коммунальный Банк 
производит перевод сумм на места, о 
коих имеются его корреспонденты, а 
также выдачу аккредитивов на эти 
пункты частным лицам, учреждениям 
и предприятиям, имеющим получать 
платежи в местностях, где находятся 
учреждения Банка, который принимает 
на себя обязанность представлять их 
обязательства в назначенные сроки к 
платежу и поступать с полученными 
суммами по указанию доверителей.

56. Банк производит с разрешения 
Уполнаркомфина прием подписок на 
займы кредитных и других учрежде
ний, а равно конверсий этих займов, 
а также и другие комиссионные опе
рации.

Ухвалення відсоткових ставок.
57. Размер учетного процента уста

навливается Правлением Банка с ут
верждения Совета Банка и пересма
тривается не реже как через каждые 
три месяца.

# При.иечание. О размере учетного
процента, равно как и об его изме
нениях, Правление доводит до все
общего сведения. іVI. Отчетность по делам Банка и порядок составления смет
58. Операционный год Банка счи

тается с 1-го января по 31-е декабря 
включительно, за исключением перво
го операционного года, который опре
деляется со дня учреждения Банка по1 
31-е число ближайшего декабря вклю
чительно, если этот период продол
жительностью своей будет не более 
полугода; если же он окажется менее 
полугола, то по 31-е декабря следую
щего года.

Подробный годовой отчет за минув
ший год составляется Правлением и 
представляется Совету на рассмотре
ние и ревизионной комиссии на про
верку не позднее, как за месяц до дня 
назначения очередного Общ. Собрания.

Годовой отчет, с заключением Ре
визионной Комиссии и Совета, утвер
ждается Общим Собранием.
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Друковані примірники звіту та 
балансу передасться до Правління Бан
ку й видасться не пізніш як за 
7 днів перед черговими Загальними 
Зборами всім акціонерам, що поба
жають їх одержати. З цього ж часу 
акціонерам надається до огляду в годи
ни урядування Правління книги зусімя 
рахунками, документами та додатками, 
що стосуються до звіту та балансу.

59. Звіт та баланс, після їхнього 
затвердження Загальними Зборами, 
подасться до Харківського Губвикон- 
кому; увитягах цей звіт разом з оста
точним балансом оголошується до 
загального відома.

VII. Росподіл чистого прибутку
60. Після затвердження звіту Пра

вління Загальними Зборами акціонерів, 
з сум, що лишаються від покриття всіх 
видатків та збитків, відраховуєте^:
а) не менш 10 проц. на утворення 
запасового капіталу, б) суми в розмірі, 
ухваленному Загальними Зборами на 
ступневе покриття вартости майна 
Банку, в) певний відсоток за постано
вою Загальних Зборів на видання ви
нагороди Правлінню, Раді та Ревізій
ній Комісії, г) суми в розмірі, ухва
леному Загальним Сборами за їхнім 
узглядненийм на видання винагороди 
службовцям. Решта чистого прибутку, 
за вирахованням наведених відрахо- 
вань, надходить на дивіденд.

61. Про розмір, час та місце вида
вання дивіденду Правління оголошує 
до загального відома.

62. Дивіденд, невиправлений на про
тязі 5-ти років з дня згаданого в §61 
оголошення, повертається на власність 
Банку. За неодержані вчасно дивіден
дні суми Банк відсотків не виплачує. VIII.

VIII. Припинення діяльности Банку
63. Харківський Комунальний Банк 

прнпинює свою діяльність на підставі 
постанови Загальних Зборів, за-для 
чого обірається особливу Ліквідаційну 
Комісію.

Порядок ліквідації справ Банку ви
значається інструкцією Загальних 
Зборів.

Ч. 8
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Печатные экземпляры отчета и ба
ланса передаются в Правление Банка 
и выдаются не позднее, как за 7 дней 
до очередного Общего Собрания всем 
акционерам, пожелавшим получить их. 
С этого же времени акционерам от
крываются для обозрения в часы при
сутствия Правления книги со всеми 
счетами, документа.ми и приложения
ми, относящимися к отчету и балансу.

59. Отчет и баланс, по утверждении 
их Общим Собранием, представляются 
Харьковскому Губисполкому; в извле
чениях этот отчет вместе с заключи
тельным балансом публикуется во все
общее сведение.

VII. Распределение чистой прибыли
60. По утверждении отчета Правле

ния Общим Собранием акционеров, из 
сумм, остающихся от покрытия всех 
расходов и убытков, отчисляется: а) не 
менее 10 проц. для образования запас
ного капитала, б) суммы в размере 
по определению Общего Собрания для 
постепенного погашения стоимости 
имущества Банка, в) определенный 
процент по постановлению Общего 
Собрания для выдачи вознаграждения 
Правлению, Совету и Ревизионной 
Комиссии, г) суммы в размере по оп
ределению Общего Собрания по его 
усмотрению для выдачи вознагражде
ния служащим. Остаток чистой при
были, за вычетом переименованных 
отчислений поступает в дивиденд.

61. О размере, времени и месте 
выдачи дивиденда Правление публикует 
во всеобщее сведение.

62. Дивиденд, не востребованный в 
течение 5-ти лет со дня упомянутой 
в § 61 публикации, обращается в соб
ственность Банка. За неполученные 
своевременно дивидендные суммы Банк 
процентов не выплачивает.

VIII. Прекращение действий Банка
63. Харьковский Коммунальный Банк 

прекращает свои действия по постано- 
новлению Общего Собрания, для чего 
избирается особая Ликвидационная 
Комиссия.

Порядок ликвидации дел Банка опре
деляется инструкцией Общего Собра
ния.
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64. Так про початок ліквідації, як 
і про її закінчення Ліквідаційна Ко
місія належно оголошує до відома 
акціонерів та всіх особі установ, що 
мали справи з Банком.

65. З утворенням Ліквідаційної Ко
місії припиняються права та обов'яз
ки Правління й Ради Банку, а права 
Загальних Зборів лишаються під час 
ліквідації чинними. Вони затверджу
ють ліквідаційні рахунки й видають 
по них поквитки.

IX. Засади
66. У випадках, не передбачених ста' 

тутом, Банк керується правилами, 
встановленими для комунальних банків, 
атако^ загальними узаконеннями, так 
чинними, як і тими, що їх згодом 
буде видано.

67. Після затвердження нормально
го статуту комунальних банків, Хар
ківський Комунальний Банк обов'язан 
переробити цей статут у части
ках, що не відповідають Положенню 
нормального статуту.

68. Готівка Банку—в касі й на бі
жу чих рахунках—не повинна бути 
менша за 5 проц. суми прийнятих 
Банком вкладок та біжучих рахунків.

69. Загальна заборгованість Банку 
по вкладках, персдисконту,заставлен
их) та перезаставленню не повинна 
сягати понад основний капітал Банку 
більш ніж в 10 раз.

Банк підлягає всім правилам догля
ду, вставленим Уповнаркомфіном.

Від Юридич. Вид-ва Н. К. Ю.Юридичне Видавництво НКЮ подає до відома всіх нових переплатників що Збірник Узаконень та Роспоряджень Робітниче- Селяньского Уряду України» за 1924 рік, відділ 1-й .V'* 1—7 та відділ 2-й 1—5—цілком розійшлись. Названі числа в недалеких днях вийдут з друку другим виданням, після чого їх буде надіслано до передплатників що ще їх не одержали:—
Юр. Ви9-во В. К. Ю.Видання Народиього Комісаріяту Юстиції

Ч. 8

64. Как о приступлении к ликви
дации, так и об окончании ее делает
ся Ликвидационной Комиссей надлежа
щая публикация для сведения акцио
неров и всех лиц и учреждений, к де
лам Банка прикосновенных.

65. С образованием Ликвидационной 
Комиссии прекращаются права и обя
занности Правления и Совета Банка, 
права же Общего Собрания остаются 
во время ликвидации в силе. Оно ут
верждает ликвидационные счета и вы
дает по ним квитанции.

IX. Общие положения
66. В случаях, не предусмотренных 

уставом, Банк руководствуется пра
вилами, дія коммунальных банков 
установленными, а также общими уза
конениями, как существующ.дак и теми, 
которые будут изданы впоследствии.

67. По утверждении нормального 
устава коммунальных банков, Харь
ковский Коммунальный Банк обязан 
переработать настоящий устав в ча
стях, расходящихся с Положением 
нормального устава.

68. Наличные средства Банка—в 
кассе и на текущих счетах—не долж
ны быть менее 5-ти проц. суммы при
нятых Банком вкладов и текущих 
счетов.

69. Общая задолженность Банка по 
вкладам, переучету, залогу и переза
логу не должна превосходить более 
чем в 10 раз основной капитал Банка.

Банк подчиняется всем правилам над- 
зора,установленным Уполнаркомфнном.

От Юридич. Изд-ва И. К. Ю.Юридическое Издательство НКЮ доводит до сведения всех новых подписчиков, что «Собрание Узаконений и Распоряжений Рабоче-Крестьянского Правительства Украины за 1294 год, от. 1-й «№>6 1—7 и отд. 2-й 1—5 разошлись полностью и на-днях вновь выйдут в свет вторым изданием. после чего будут разосланы всем не получившим таковых.
Юр. ИзЭ-бо Н. К. Ю.Издание Народного Комиссариата Юстиции.Замовлення ч. 2584. Тир. 15900 пр. Заказ № 2584. Тираж 15000 экз.Егдтериосдд», тівугріуііл и. 25-дети Р. К. И. Г)йподігрд$тре€тд РУН. М 2561 С/Ц1
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СОДЕРЖАНИЕ.
Постановление УЭС
(Ї а ирг. т нн Ні).2<>. Инструкция'для и-числения арендной платы с предиріпяиЛ. сдающихся и аренду местными гІГ-нсіїолкомамії.

Постанова Української Економічної 
Наради.

20. Інструкція для вирахування орендової 
плати з підприємств, що їх здають в 

оренду місцеві губвиконкоми.

Українська Економічна Нарада по
становила затвердити нижчеподану 
«Інструкцію для вирахування орендо- 
ної плати з підприємств, шо їх здають 
в оренду місцеві губвиконкоми»:

1. Оремдозу плату визначають губ- 
виконкоми.

2. Орендова плата на .млини скла
дається н основі з:

а) відрахувань на амортизацію іі
б) Л

0
л
0 за витрачений капітал.

3. Відрахування на амортизацію з 
млинів, шо надходять до губвикон- 
кому, призначається виключно на 
відбудову, капітальний ремонт і обла- 
дуеання борошно - УЄЛИ8Н0 круп'яних 
підприємств.

4. Розмір відрахувань до амортиза
ційного фонду визначається таким 
чином:

а) Усе облздування млина Й будівлі 
оігнюється на підставі приймального

Постановление Украинского Эконо
мического Совещания.

20. Инструкция для исчисления арендной 
платы с предприятий, сдающихся в аренду 

местными губисполкомами.

Украинское Экономическое Сове
щание постановило утвердить ниже
следующую «Инструкцию для исчисле
ния арендной платы с предприятий, 
сдающихся в аренду местными губ- 
исгіолкомами»:

1. Арендная плата определяется 
губисполкомами.

2. Арендная плата на мельницы 
составляется в основе из:

а) отчислений на амортизацию и
б) 0 о0 о на затраченный капитал.
3. отчисления на амортизацию 

с мельниц, поступающие в ГИК, пред
назначаются исключительно на вос
становление, капитальный ремонт и 
оборудование мукомольно - крупяных 
предприятий.

4. Величина отчислений в аморти
зационный фонд определяется следу
ющим образом:

а) Все оборудование мельницы п 
постройки оценивается по приемом-
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акту, де зазначено °/о зношення так 
машин, як і будівель.

б) Оцінюється всі машини згідно з 
додаваним справочником машин і вну
трішнього обладування борошно-ме- 
ливно-круп'яних підприємств.

в) Ціни в справочнику зазначені 
для нових машин і обладування згідно 
з цінами 1914 року; для перечисления 
на червінцеве вирахування треба за
значені ціни збільшити в 1,25 раза.

г) Коли машини зносилися:

на 10% знижку оцін. суми не робиться 
„ 20 я „ „ * 10%
Р » » " Р 1 ** я
„ 40 „ „ „ „ 20 „
„ 50 „ . * „ ЗО .
,, 60 „ „ „ „ 40 „

При 70% зношені й більшому ро
биться знижку в 50°/о, а нижче ма
шин і будинків ні при яких умовах 
оцінювати не можна.

д) Машини, розміром не зазначеним 
у справочнику, оцінюється згідно з 
найближчою більшою машиною; ма
шини, зовсім не зазначені в справоч
нику, оцінюється в порядку п.п. „в" 
і „ги.

5. Розмір амортизаційних відраху
вань установлюєтеся:

а) для цеглових будівель —3.5°/0
б) „ дерев'яних „ —6 г
в) „ обладуван. й маш. від.—7 „
Розмір амортизаційних відрахувань

на кожне підприємство (будівля й 
обладування) не має сягати по-над 
5°/0 його вартости за оцінкою, визна
чуваною п. 4.

6. Амортизаційний фонд вирахо
вується в червінцевих карбованцях.

7. Вартість капітального ремонту, 
нового обладування й будівель, шо 
покладається на орендаря згідно з 
договором, зараховується на рахунок 
тої частини орендплати, що падас на 
амортизацію.

Усі біжучі ремонти, а також усі 
незначні зміни в складі будівель і спо
руджень, відносяться не рахунок бі- 
жучих видатків і їх не зараховується 
на рахунок амортизаційних відраху
вань.

ному акту, где указан % изношен
ности как машин, так и строений.

б) Оценка всех машин производится 
по прилагаемому справочнику для 
машин и внутреннего оборудования 
мукомольно-крупяных предприятий.

в) Цены в справочнике указаны для 
новых машин и оборудования по це
нам 1914 года; для перевода на чер
вонное исчисление следует указанные 
цены увеличить в 1,25 раза.

г) При изношенности машин:

на 10% скидка с оцен. суммы не делается
п 20 „ „ „ „ 10%
»» 30 п г я »» 15 и
„ 40 „ в „ „ „ 20 .
и 50 ,, ,, „ ,, 30 „
« 60 „ „ „ „ 40 „

При 70% изношенности и больше 
делается скидка в 50%. ниже чего 
машины и здания ни при каких уело 
виях оценены быть не могут.

д) Машины, размеры коих не ука
заны в справочнике, оцениваются по 
ближайшей большей машине; машины, 
вовсе не указанные в справочнике, 
оцениваются в порядке п.п. „в“ и „г1*.

5. Размер амортизационных от
числений устанавливается:

а) для каменных построек—3,5%
б) „ деревян. л —6 я
в) „ оборуд. и маш. отд.—7 „
Размер амортизационных отчис

лений на каждое предприятие (по
стройка и оборудование) не должен 
превышать 5% его стоимости по 
оценке, определяемой п. 4.

6. Амортизационный фонд исчи
сляется в червонных рублях.

7. Стоимость капитального ремонта, 
нового оборудования и построек воз
лагаемых на арендатора, согласно 
договора, засчитывается в счет той 
части арендплаты, которая идет на 
амортизацию.

Все текущие ремонты, а также все 
незначительные изменения в составе 
строений и сооружений, относятся за 
счет текущих расходов и не засчиты
ваются в счет амортизационных от
числений.

« о 4
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8. Відрахування на витрачений 
капітал установити в розмірі від 
2% до 4% оцінки майна.

9. Крім зазначених у п. 2 основ
них частин орендплати.до такої можна 
долучити ше надвишку залежно від 
індивідуальних особливостей кожного 
підприємства (прибутковість, місце
знаходження, близкість залізничої 
колії й т. и.)м. Харків, дня 5-го квітня 1924 р.
Заст. Голови Української Економічної 

Наради М. Владимирський.

Секретар УЕН А. Ді/деліт.

8. Отчисления на затраченный ка
питал установить в размере от 2% 
до 4% оценки имущества.

9. Помимо указанных в п. 2 основ
ных частей арендплаты в таковую 
может быть включена еще надбавка 
в зависимости от индивидуальных 
особенностей каждого предприятия 
(доходность, местонахождение, бли
зость ж. д. ветки и т. д.).г. Харьков, 5-го апреля 1924 г.
Зам. Председателя Украинского Эконом.

Совещания М. Владимирский.

Секретарь УЭС А. Дуделит.

Додаток до арт. 20.
Вартість машин і приладдя для млинів 

зі складним меленням.

Ш е р е т о в о ч н и й  в і д д і л .Аспиратор» (тарарн) Сепаратори
Широчінь машини а дюймах

Вартість машин, з установленням на млині (карб.)

“? ъ к 5-5', ”1
Вартіс

ть машин
 

.«
 у

сп
ио

м
оп

м
и 

, н» мл
иві (кя

ьб.) !

Довжи
на

-Широ
чінь Височі
нь

а) Без сита.ЗО -32 120 87 48 66 1 51538—10 140 81 47 71 65046—18 162 98 55 78 61660 210 81 56 7? 650б) з ситом.30-32 157 98 62 78 70838 -10 177 81 64 77 72846-48 200 118 71 88 82360 310 121 77 86 932
Америк, шоретовки Шеретоа. машина .Меркурій"„Тріюмф"

Продукція пудів за годину
Вартістьмяіп. а е 5 — і к • к г » в 1

П.лртіс
ть кн- 

| 
піни а 

устя- 
ЙОЙЛС

ПІІЯМ 
НН; 

плямі 
(кярб.)уотановл. на млині (карб.) Дов жина ІИнро- ; чіиі.зо 360 1900 109С 58140 436 2225 12(К 70370 512 2350 ! ІЗОч> 821N5 590 2160 иск >1 940226 740 2740 175а 1 10602960 205А>1' 1181

Приложение к ст. 20.
Стоимость машин и приборов мельниц 

со сложным помолом.

Ш е р е т о в о ч н о е  о т д е л е н и е .(Аспираторы тарары) Сепараторы
Ширина Стоимость Размер маш. в дюймах а в» а  >> 2е -машины с Чсмашины в установ.

й йна мель- а в к о 2 =дюймах нице = §■ оу• (в руб.)
■

*=( я 3=0 £о в аа) без сит30-32 120 87 48 66 51538-40 140 • 81 47 71 55046-48 162 98 55 78 61660 210 81 56 72 650б) с ситами30-32 157 98 62 78 70838-40 177 81 61 77 72846-48 200 118 71 88 823
60 310 121 77 86 932

Американок, зерно- Зерноочнстнт. ма-чистители „Триумф" шина „Меркурий"
Произво- Стоимость маш. с установ, на мель-

Размер маш. в м м £НО одител ьн. ов час лX— • С

лXо э 55 £пудов нице(руб.) 5 = в ~  & £ а ей _

30 ЗСО 1900 1090 58440 436 2225 1200 70370 512 2350 1300 821145 590 2460 1400 910225 740 2740 1750 10602960 2050 1181
165
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16*)

Мапетіі нарт Куколеод. ітріорю

Довжина 
апарату 

в дюймах

Нлртіеть 
машини а 
у стано
влениям 
на млині 
(в карб.)

ци-
лін.а дюйм.

ИЩ
И 

!•••«. 1
 Г|ИІ«р

і 
уг

ин
і 

■ю
кі

і'
іи

и 
ю 

«.
шш

 (и і

П
оп

е
ре

чн
ик

Д
он

ж
нн

и

4' -■ 35 12* , тто». 626 41 1 І»/: «0 71
Ті ? ад 17 70 1009 73 2“ *2 122їда г 100 21 ЇМ 16618»/, 125 28 112 !чч27 141 ;»•> І2« 223

ЗІ 1ЙЙ
Ячмінс-

одбірннкн
••НІ'ІІІІ («ТІ'.БК'ШІ)

• •білілі

Розміри П вар

тість ті ж гамі.
%

що л кукіле- 

одбірн.

Продукція
:іа

21 години 
(нулів)

І1.ір;і< ті. 
машини « 

установлен.
ІІВ М.ІІІШ
(кярбов )

ІОГМІ 370
1504» ІйТ
2100 6.Ю

ОбіАки.зібрані на місці, 
ціняться из50** о дешевте

ІІІмгрЛ«аіоіі « Лійки
ІХЦЖЗоІІХІіаі. ПЛТіЧІГ 

..Лміїн І.есвр"
Вертикальні обіАки 

„Кврікп"

Продук
ція пудів 
н 24 го

лини

вартість 
машини я 

устано
вленням 
на млині 

(карб.)

Височіні.
і»

дюймах

Вартість 
машини :< 

УСТЛНО- 
ііЛЄННЯМ
на млині 

(каї.б 1

450—6о0 545 7о зуо
1000-1200 770 м) 466
1500— 200*1 930 нн 620
2000 - 2500 1160 Ю4 736

Щіткові іперетовочіп 
машини (поверхові)

ІЦітк >ы машини 
сінт. „Бюлера"

Продук
ція :<а 
годину

Вартість машини а 
устано
вленням 
на млині 

(гарб.)

Ронм. мз ііінии 
В дюймах

■І
іір

і І
С

ТЬ
 V

I..
 II

I 
1 

\С
Тв

Ц
і»

ІІ
.І 

на
 

1 
м

лн
иі

 К
:»

|н
>.

»

Д
ов

ж
.

ІП
 п

ро


м
ін

ь
В

и
с

о


ч
ін

і.

40- 50 655 вг» 36 »*8 545
60-80 855 74 40 73 640

100-130 690 •44 14 НО 78 5
150-200 1215

і

‘Іагнитнме а п п а р а т К у к о л е о т Л  (Т| Н* |  Ы>

І'азм. ці- «1
• гоіімо«'Ті. лин НД>»ЙМ.

Л  х
~  і

Д л и н а

а п п а р а т а

м а ш и н ы  
•  у с т а 

н о в к о й  Н а
е.

я
Ї*І
^ V  •  л  І  л

П  Ц о й ы а х мельниц»* і
= ! ; і -

< Р У Л )
-

4«;
2 а.» 12» ,  5 0 » «2

• і <1 14' 71
:і : 5 5 17 70 |00

20 .ч_» 122
І»' . 10» 24 ‘.>4 ІГні

їх* . 12.*» 2* 112 1«4
>7 ' 111 :і*_» 12* 22Г»

:і| 1 Ґ.Г.

Ячмене-
отЗорІІІІКИ Конические обоАКІІ

І'аамери и пи

ймо» ті. Тс же.

что и куколе-

ІІІ». изводи- Ст..имо«-1 1 .
машины е 

телі.носп. у, таїюикоП
и 21 часа щмі.ііни* 
ін пудах) (и руб.)

отборников
І» Ш0 37о 
|5ит 467 
2і**і 63»»

Обойкн. ••*/*ріііінне на
че'-т*\ ценятеи на 54/* „

ь-шевле
П»кд»іии« оЛоіікй 

«••піалі. іі»т*иг .Доіон
Вертикалі.п. оЛойки 

...*ПрИКЯ‘*

стоим.
Ирой «в»»- • ТОІІМо'ІІ.

Вы> «та
машины

ЛИГ'*Л».Н.
машины <

*• уста-
н пулах устной. в

ІІОВКОП Па
и 21 чаг-.

на молі.н. 
(в руй.)

даймах
мслі.ннці 

III руй.)

4.М>_6«Ю 545 70 :йю

ЇМО — 1200 770 НО 4г,«;
І5<Ю—2000 !>:« НХ 020
2» Хні-2500 1 160 104 7:т

ІЦеточн. -.іерноочяст. 
мага, (этажные)

ІЦеточн. МИШИНЫ 
енст. «Бюлера*

Ироизво- 
лнтельн. 

в час

Отопмоеть 
машини 

с устав, на 
мельнице 

(в руб.)

І'яам. чаш. 
в дюймах'

я 1

І  І І І ?
• і — “• •

5 *%£
С •

а -г ^

'Лі
'.VI

40-50 655 09 36 68 545
‘Ю-80 855 74 40 73 640

100—130
150—21.4)

690
1215

Ні 44 80 785



Ч 9 10 Арт. 20 № 0—10 Ст. 20

Баг&то-шлянгові магнітні фільтри Всмоктні фільтри
Число р> юн

ії Вартість машини з установленням на млині(карб)____________ Число
 

' руки
 вів

1 Вартість машин з установленням на млині (карб.)
60 2бо 36 28584 220 4У 296о*; 230 64 310ІОН 260 а> 330120 270 % 3*55144 290 120 390168 310 114 430102 330 16Н 160216 .110210 366264 400

М< МнКТІІі ФІЛІ.ТПИ-Бет- Вентиляторн-екс-іанстори

Число
 

рука к
ін Вартість чи- иімиїї і установленням на млині (карб.) Попер
еч

ник 
крил 

у дюй
мах Вартість машини з устаІІОВЛІ-ННЯМ на млині 4 карб.)

Н 100 10 6012 ІЗО 12 7216 600 16 ні21 760 18 ІОО32 1»Юо 24 16240 1260 32 2674Я 1600 <■ 0 40366 1760 ІН 63401 2000 »Вснгнлятмри в де* рев'я йому кожусі, поперечник 24 \ кошту ют к 146 карб.
Автоматична пнііа-НІЦЯ .ХрОНОС* Апарат для автомат, намочу зерна

Місткі
сть

кбірмм
ка Вартість машини .» установленням на млині (карб 1
Вартість ‘машини я установленням па мливі і карб.)

10 ф. 260зо • 270ЗО . Зио1 0. 35014. 410 100•>• • 4803 . 700

1 Многоруїавн. нагнетательные фильтры Всасывающиефильтры
єс£

— ‘л г* р.
Стоимость машины С установкой на мельнице (рублей)

£

® 1  
I I

Стоимость машниы с установкой не мельнице (рублей)
60 200 36 28584 220 18 295
96 230 *>4 310108 250 * 80 330120 270 96 365
МІ 2ІЮ 120 390

168 310 144 430М2 ш 168 460216 340240 355264 100
Всаемп. фильтры ..Бэт- Вентиляторы-эксгаусторы

? 1  - ів г* >. ІГ с-
Стоимость машины с у ста попкой на мельнице (рублей)

Xа.® 33 ь « я» -*ся 22 3*
— ь.г( X я

Стоимость машины с установкой на мельнице (рублей)
X 400 10 6012 130 12 7216 600 16 8421 7 50 18 10032 нюо 24 16240 1260 32 2674Н 1500 40 403

56 1750 18 63364 200о Вентиляторы в деревин. кожухе, диаметром 2-І*, стоят 146 рублей.
Автомат, носи ,Хронос“ Аппарат для автомат, замочки зерна
я

. ІЄ 
У. =

|| 

1 =

Стоимость машины с установкой на мельніте (рублей)
Стоимость машины с установкой на мельнице (рублей)

104. 25020 .. 27090 .. Я00І н. 1>2.. 350110 100«>•* И 4&03 .. 700

1 6 7
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М е л и в н и й  в і д д і л .Вальцеві варстати.Двувалові варстати заводу „Ьюлера" (карбовані)Розмір вальців у дюймах Вартість машини з установленнямПоперечник Довжина на млині карб.
8з/4 14 563
8»/4 20 6403 24 717Ю 24 890
10 82 1100
12 20 1000
12 24 1080
12 32 123014 24 1180Н 32 1340Зерноплющилка.
12 20 760Р і в н і .
8% 14 530
8 і'і 20 600
8з/4 24 690
10 24 850
10 32 970
12 20 970
12 24 1070
12 32 121514 24 123514 32 1320Двувалові варстати вати на Я% дешевше. 4й/© дорожче, Доброва 25% дешевше.

Г. Доверія ціву- Ганца й К-о—на П Набгольца—на
Тривалові варстати заводу .Бюлера“ (карбовані)Розмір вальців у дюймах Вартість машини з установленням на млині карб.Поперечник Довжина

8 10 960
8 20 109083/4 24 1170
8% 32 1500
10 32 1650
10 40 1950Р і в н і .
8 16 900
8 20 1020
8% 24 1180
8% 32 1430
10 32 1590
10 •10 1880Тривалові варстати Г. Доверія цінувати на 18% дешевше. Ганця й К-о— на 4% юр ,Доброва та Набгольца—на 36% деш.

Р а з м о л ь н о е  о т д е л е н и е .Вальцевые станки.Двухзальные станки заводаБюлера" (нарезные)Разм. вальцев в дюймах Стоим, маш. с\стан. на м-цеДиаметр Длина руб.
83/4 14 5638% 20 6408 24 71710 24 89010 32 110012 20 100012 24 108012 32 123014 24 118014 32 1340Зерноплющилка.12 20 760Глад к и е.8% 14 5308% 20 600г»/4 24 69010 24 85010 32 97012 20 97012 24 107012 32 121514 24 123514 32 1320Двухвальные станки Г. Довсрно ценить на 8% лешевле. Ганн н К-о—на4% дороже. Доброва 

23% дешевле. и Набгольц—наТрехвальные сіянки завода» Бюлера" (нарезные)Размер вальцев в дюймах Стоим, маш. сустан. на м-цеДиаметр Длина 1 1 -о V О»

'8 16 960к 20 10908% 24 1170'• 83/4 32 150010 32 165010 40 1950Г л а д с и е.8 16 9008 20 10208% 24 11808*/4 32 ИЗО10 32 159010 40 1880Трехвальные станки Г. Доверио ценить на 18"/о дешевле,Ганц и К-о—на 4%доро-же,Доброва н Мабго.н.ц -на 367 дешевле.
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Чотнрівалові варстатн заводу «Бюлера» (карбовані)Розміри вальців у дюймах Вартість наш. з установленням на млині (карб.)Поперечник Довжина
ЯЗ/4 20 13108% 24 152032 183010 24 • 194010 28 202010 32 210010 40 249012 24 199012 32 2240и 20 200014 24 231014 32 2.3014 40 2800Р і в н і18 % 2 0 11308»/* ' 24 14308Я/» 32 173010 24 183010 32 200010 40 234012 24 194012 32 218014 24 220014 32 2500

Варстатн Г. Доворія цінувати на 19% дешевшо. Генца й Ко—на 14% дешевше, Доброва й Набгольца—на 36% дешевше, Немслька-на 7% дешевше.
Апарати для прийому продуктів на вальцові варстатнДерев'яні шафи-скрині чистої столярної роботи 1%хі5$ХІ% ар. 10 крб.,. з дерев, ківшами . . 35 „Залізні скрнні-коробн . . . .  2 3  „„ „ з покриткамиштуце|ами і цівками. ... 50 „Скляні цівки з люстрового(дзеркального) скла однопарові з 2-ма шайбами . . . 20 „Подвійні ........................................................23 „Млин «Монарх»Поперечник жорнів у дюймах Варт. мані, з у стан, на млині (карб.)

12 35018 45020 58024 850:Ю• ияо

Четырехвальные станки завода«Бюлера» (нарезные)Размеры ва.тьцв дюймах Стоимость маю. с установкой наДиаметр Длина мельнице (руб.)
8% 20 13108% 24 15208% 32 183019 24 194010 28 202010 32 210010 40 249012 24 199012 32 224014 20 200014 24 231014 32 253014 40 2800Г л а д к и е8% 20 11808% 24 14308% 32 173010 24 183010 32 200010 40 234012 24 194012 32 218014 24 220014 32 2500

Станки Г. Довери о ценить на 19%дешевле. Ганц и К-о—на 14% дешевле.Доброва и Набгальца—на 36% дешевле.Немелько—на 7% дешевле.Аппараты для приема продуктов навальцовые станки
Доревяниые шкафы — ящики чи-стой стол. раб. П/аХ^/зХ* /г ар. Юруб.■ с дерев, ковшами 35 „Железные яшнкм-короба . . 23 ,

п „ с крышкамиштуцерами и трубами.................................>0 ..Стеклянные трубы из зеркаль-ного стекла однопарные с2 шайбами . . .Двойные ............................23 ..Мел Лица «Монарх» _______________Диаметр жерновов Стоимость маш. с гстановк. на м-це(ру<5)в дюймах і
1 > 35018 45020 58024 85030 1 1180



Ч. 9-ю Арт. 20 К? 9—10 Ст. 20
Ф с р м с р

Поперечник ЖОрНІВ у дюймах Вартість машини з устан. на млині (карб).
18 18022 230

Вартість жорен (Французьких)Поперечник ЖОрН Іі у четвертях Вартість (карб.)
5'4 Л»5$!'а/4 220<5/4 2452657 1 28571/2/4 3208/4 356

Штучні жорнн цінувати на 7°„ дешевше, німецькі на—25а 0 деіпешне.
Апарати для ироточення зерна.

Кругле сито „Гомо.хід“Поперечник барабану в дюймах Число ситових рам Вартість мані, з уст. і ч.і. (карб.)•18 3 325■ ІК 1 37552 4 47000 4 52568 4 СОТ)
Кропатні плоські російські роиівкВартість визначається в61°/„ «ід розсівів Крпчнгнна, вартості! 'збірників не зміняється11 росток у ТИ 11Л розсів ДВОКОІІІЧІІОЇ системи ..Бюлер*'__  »Числосит Довж. ПІироч Вндоч.маїп. Вартість з уст. II м. і карб і5 22СО 1300 1125 10700 2200 1300 1195 ! і: о7 2200 1800 2265 1200н 1800 2165 1415 20» ЮЮ 18(0 2165 1580 210012 іноо 2165 1715 2100

Просевательные аппараты.

Круглое сито „Самоход*Диаметр барабана н дюймах Чіи-.Т> СІІТІІ.• рам Стоим мані, с уст. на/м. (руб)48 3 32518 1 37552 4 45060 4 52568 1 «00
Прокатные плоские русские рассева(Стоимость определяется и 07^/0 от ро<- ечвок Кричнгнна, стоимость приемников не изменяетсяПрямоугольны Л рассев двухнопуеныЛ системи „Бюлср".Числосит Длина Шир. в м м Высота Стоим, маш С уст. II V. (руб.)___
•а 2200 1800 1125 Ю700 2200 ІЗбо 1195 11307 2200 1300 1265 12008 1800 21'»5 1415 200010 1800 2165 1580 210012 1*00 2165 1745 2100

17о

Ф е р М Є Р
Диаметр жерновов Стоим мат. с уетацв дюймах на м-це (руб.)

18 180о» 230
Стоимость .^ерновов (французских)Диаметр жерновов в четвертях Стоимость (руб.)

5/4 1955'/*/4 2206/4 215б» з/4 2657/4 2857«/г/4 32081 356
Искусственные жернови ценить па 7е/0 дешевле, немецкие на 25"., деічепле
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«Кроватиий |іо6сів> 'Патент Крнчигина)
Система мпшнн Вартість машини з установленням на млині (карб.)

Одинарні 99»?Подвійні • 1070Потрійні 1140
Кровлтні рОЗСІВН (з фрикційною переданою)вартість машини з установлен- ням на млині . . • . . 1 1 0 0  крб.Кровати! розсіви без фрикційної перодачі цінують дешевте на................................................  126 „Подноений простокутний розсів заводу Немелька

Розмір мапійіпі в мЛч Вартість машини з установлен, на млині (карб)Довж. ІІІирбч. і і )исоч.
268в 1300 і 1350 15002880 1 1400 , 1350 1700262*0 ; 2100 1580 21002780 22601 1580 2600

«Кроватиий розсів» (Патент Крнчигина)
Стоимость машинСистема машин с установкой намельнице (руб.)

Одинарные 990Двойные 1070Тройные ТИО
Кроватные россева (с Фрикционнойпередачей)Стоимость машины с уста-попкой на мельнице. . . . 1100 руб.Кроватные россева без фракції-онной передачи ценят де-шеиле на . . . ....................... 125 ..Сдвоенный прямоугольный рассев завода Номелько

Размер машины в м'м Стоимость машин с установкой на мельнице (руб.)І IДлина 1 Ширина 1 Высота
2680 1300 1350 15002890 : 1400 1350 17002620 2100 ■  1560 21002780 2260 ! 1580І I 2200

Бурати. Бурагы.

Призматичний бурят (без сит)
Вартість дерев'яних робіток (поділок), комплекту металічних частин і транспортові^ гарубів

Довжина в аршин: . у. ^ і Вартість машин, з установленням на млині (карб.)3 1 144 1365 160в 1851 2058 225•» 250
Ьуратн з дерев'яними німками (коліщатами) ціниться на 5 карб, дешевше. До назначених вартостей треба додати ціну сита.

гПризматичный бурят (без сит)
Стоимость деревянных поделок, комплекта металлических частей п транспортных винтов

Длина в аршинах ■ Стоимость машин с установкой намельнице (|»Уб.)3 1144 136Г» 160« 18520518 2259 250
Бураты с деревянными шкнвамнценятся на 5 руб.#дсшсвле.К указанным стоимостям следует прибавлять цену снт.
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Ціліндрічні буряти (•'сі «чіт).ВЯ|.ТІЄТЬ цілінлпу, Д«реііаян<уї шяфи. комплекту металічних частин, транспорт'»- вчх іпрубів, а втом а пічної щітки.Чіимо Вартість малі, а устан.полотен на млині (карб.)
4 205г. 320б 39Л

Д<* виведення вартостей додавані вартість сит, а тим що довжина одного полотна рівна 1 арш.
Цоитрофугалі.ні буратиРозміри машшшмах II ДЮЙ- Вартість манніті з установлен, па млині (карО.)Довж. ІІІпроч. Вагон.

«1 :М 50 400Ш ЗІ 50 500125 • ЗІ 50 07 5‘.П 4 і 60 570ЇМ 41 60 051125 41 бо 710
До кнвсдсиих вартостей додавати нар- тісті. <*нт.

ІЦігК"ііі магаини для очігтки висівок із борошнаРозміри машини п лаймах Вартість машингі :< установлен, па млині (карб.)Дш.к. ІІІпроч. Висом.
СііСіі:МИ Нюлерії

72 52 6* 1» В70
• ’ИіТвМІІ Міло.

57 32 і]42 38»58 чЗО 4* ПО

Цилиндрич бурати (без сит).Стоимость цилиндра, дерев, шкафа, комплекта металлнч. частей, транс-портных винтов, автоматической щетки.Число Стоим, машины е уста и.полотен на мельнице (руб.)
4 2655 320в 390

К выведенным стоимостям прибавлять стоимость сит. при чем длина одного полотна равна 1 арш.
Центровугальмыс буратыРазмеры машины в дюймах Стоимость машины с устан. на мелки.(руб.)Л ні ил •Ширина Высота

91 34 50 400ІІІ 34 50 500125 34 50 07.'»91 41 60 570111 41 60 654125 И 60 :ю
»
іК выведенным стоимостям прибавлять стоимость сит.

Щеточные машины для очистки отрубей от муки.Размеры машины ^ Стоимостьп дюймах машины с устав, на мсльи.
(руб.)Длина ) Ширина Высота

Системы Вюлер і
72 52 68 870

Системы Мил.к»
57 32 42 38(158 39 18 410
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. Д е т а ш е  і »  и

Пересічна вартість детапівпу 150 карбованців.
Круповійкі * І

РОЗМІ,,.! «МИ» В «/«. ““КГ
----------------------------і} з установа.

Аовж. 'широч. Ввсоч. :і ,,а млині (карб.)Круповійка .Корона"
2450 700Круповійка „Рекорд"

І  І'•і 100 1280 1900 850
2080 1060

Ксп&нськя круповійка 2500 8Ю 18902100 1250 2200Французька круповійка системи Ііемелька2520 70О 202.»
400625
4іЧ>Круповійка зав. Бюлора „Діяграма* Одинарна2260

2260
1254) 221"Подвійна 1800 2210

И «о

1600Круповійка зав. Бюлора „Омега" Одинарна
І І3070 1150 .1550 800Подвій #а3070 1420 1550 1000Круповійка „Нова Реформа" зав. Горде Одинарна

:«ІОО

3100
І150 1970Подвійна1900 і 1970

1000

1800

Дет а ш с р ы
Средняя стоимость деташср — 150 рублей.

Круповейки
Размер машины в м/м. Стоимость * машины с устан, на мельн. (руб.)Длина Ширина Высота

Круповейка .Корона"
3080 1060 2450 700Круповейка „Рекорд"3400 1280 1900 850Испанская круповейка2500 880 1890 4003100 1250 2200 025Французская круповейкасист. Немелько2520 700 2025 400Круповейка зав. Бюлера -^ДиагРамма“Одинарная3261' 1250 2310 1000Двойная3260 1800 2310 1600Круповейка зав. Бюлера „Омега"Одвиарная3070 1150 1550 800Дверная3070 Н20 1550 1000Круповойка „Новая Реформа “ зав. ГердеОдинарная3100 1Г0і 1970 1000Двойная3100 І . 19С0 I1970 1800' л
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Гічки, цівки, елеватори й транспортові 
шруби для зерна ґі борошна.Т і ч к и.

І емки, трубы, элеваторы и транспорт
ные винты для зерна и муки.Т е ч к и.Стоимость одного вершка периметра погон, саж. деревянных труб-течек (в копейках)о НсоЛ.жса Обитых кнутри железом

° х г Мерным Онинкоп Нелым
-І і І сі , л" ,л
= 5 - « я - ~ іЗо= - с. = = . =І*- в 3 «в

Ст * * * = « * - с. 3 £ I •»» » а.3 • * — Л X | я С. — -1 .§■  -
•г 1 ! * 12 , 13 13 14 N 15<1 1 10 N 15 15 10 10 171 10 18 21 23 22 21 23 25

П р и м е ч а н и е .  По .«тим нормам ценить трубные, вытяжные, духовые и ящики для транспортных винтов.

Вартість одною вершка периметру по- довжн. ся ж. дерев'яних ЦІВОК-ТС'ІеК (у копійках)
Тоїпці

нь до
сок' 

у верш
ках

11-оГ,. *ла. Оббитих усередині залізом
, І)£фа

рбо* па них Фарбо
ваних

1
Чорним Оиинков Бляхою

II«фар
* ■ 

боивии
х

Фарбо
* 

наних 
і

ІІефар
-

бовпнн
х

Фарбо


ваних Нефар


бовани
х

Фарбо


ваних
»* 4 8 12 13 13 14 14 15Г4 і» їй 14 16 15 16 16 171 16 18 21 23 2? 24 23 25

П р и м і т к а .  За цими нормами цінувати цівкові, витягальні, духові й скрині для транспортові) х трубі я.

Бляха (б*ле і 
залізо) . . і1 Оції икон, зал.]

— —------ --
• Чорне апліао

Мвтерія.1 Картіеть одного но ювжнього аріпнну залізних круглих цівок-течек

Нефарбовано | і
Нефарбоване ,

[ Фарбовано1 1
•Нефарбоване і

*•|| II офарбленії я
і ..

71 іі 65 и і—І; 54! з
Поперечник течек у дюймах

і791 71 62 57 49Г 1 • 81. 70 63 М

‘ Л 74 60 6ІОб УЗ 78 69 11і_____

1
ПЛІ і:р» 114
101. ПЗІ 125і І і

84 і)3! 102
74 82 і 90

і • і 8 ’ (1 10

_Іі 135 111 93 "

і ! ІоО) НЯ 124 133 Іі 109! 117
12 , 13— Н ізої ; '*
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і•• С** V*«г Xг» 2 X ■ Іо т: с«■ *2
т.
г.

ю** • — оч“X. ’АГ ТГ- Уй оX•— £.л п ~ б* Ог. -г X С2Ч»•- - Сц Я а• 25 * —о — » X і*X О к XЭ о о“15г і "’ІИ с• 1 о> ув — 1 5
<?• & 7"Т*ос —1 ід о»-> 1 •дс сс -1 «* сп 7“о 1 »•# • л£ 14» Ц 5і 4О«1 3 •-»•У* о £н•— XЕX

т.о X -і 00 чо '<з» — % п« 4*шЛ XІЛ «с V. • А*£ де і» в X* м _ч— і-і о •с о 3 •<4* Се 1- =>- ’ _ . XX ч1 І50'* Ж X XX— — •— •—1 4» %1 —•1 о «7 •— иС-і -і1 »-*1 — І? —V -і _о I
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Повна вартість самотягів 

(у карбованцях і копійках). 

Д е р е в ’ я н и х  о д и н а р н и х .;і) Комплект металічних частин . 27^70Лі Верхня й нижня головки самотягу за пару...................................................  14.—ю Подовжні арш. конопляного пасу з ківшами й прогоничами, колиширочінь пасу е 5'...............................  —.85Коли широчінь пасу «5^'. . . —.95Коли широчінь пасу в  б *  . . . .  1-Юі) Цівки за 1 верш, периметру ио- доижньої саж. за :,/4 вер. доїц.—9 к. за 1 верш.........................................................  - .16.і) Постановления самотягу . . . 15 крб.П р и м і т к а .  Підраховуючи довжину пасу, треба внеочіиь самотягу помножити на 2 П додати 3»/і аршини, а довжину цівки помножити на 2 й підрахувати 2 аршини.Де р е к ’ и и и х п о д в і й зі и х.к І Комплект металічних Частин . 55.—б) Верхня й нижня головки самотягу 20.— • Конопляний пас з ківшами й прогоничами й цівки (див. одинарнісамотяги) .......................................................и) Постановления самотягу . - . *25З а л і з н и х  о д и и а р и и х.з) Комплект металічних частин зверхньою й нижньою головками 112.— б) Подовжній аршин пасу з ківшимиЙ прогоничами (див- вище) . .Ю Цівки за подовжній аргпин про- стокутного перерізу . . . . . .  2.80Цівки за пфіовжній аріпин круглого перерізу............................ х . . 3. -і ) Постановления самотягу . . . , ЗО.—•Чалі « н и х  н о д її і й в и х.ні Комилект металічних частин зверхньою й нижньою головками 135.- б» Подовжній аршин пасу з ківіпамм і прогоничами (;уів. вище) . .в) Цівки за подовжній аргавн про-стокутного перерізу.......................................... 7.боЦівки за подовжній аршин круглого перерізу ........................................................ 6.—
11 Постановления самотягу . . . 35.—
Транспортовий шруб у залізному кле
паному кориті з металічним шрубом.Повна вартість аршину металічноготранспортовоґо іпрубу (з устан ) 19.25
Транспортозий шруб, що складається 
з дерев’яного корита й металічного 

шрубу.Корите розцінюються також, як ідерев'яні тічкн............................................Комплект металічних частин . . . 28.—Вартість металічного трубу заподовжній вріпин.....................................  8.40

Полная стоимость самотасок 

(в рублях и копейках). 

Д е р е в я н н ы х  о д и н а р н ы ха) Комплект металлических частей 27.70б) Верхияя и нижняя головки самотаски за пару..........................................................  14.—и). Ног. арш. пенькового пасса с ковшами и болтик.при ширине пасса в 5* ... --.85. - 511,- . . . -.95
- - 6" . . . . 1.10г) Грубы—за 1 верш, пери метра пог. саж. из вершк. дос.—9 к.из 1 верш....................................................................  —16д) Постановка самотаски..............................  15рб.П р и м е ч а н и е .  При подсчете длины пасса следует высоту самотаски умножить на 2 и прибавить 3‘£ аршина, а длину грубы умножить на 2 и вычесть 2 арш.

Д е р е в я н н ы х  д в о й н ы ха) Комплект металлических частей 55. -б) Верх, и ннж. голов::» самотаски 20.— Пеньковый пасс <■  ковшами и болтиками и трубы (см. одинарные самотаски).и; Постановка самотаски................................  25.-
Ж е л е з н ы х  о д и н а р н ы х .а) Комплект металлических частейс верхней и нижней головками 112.—^б) Пог. аршин пасса с ковшами и болтиками (ем. выше)в) Трубы —за пог. арпіим прямо-угольного сечения................................................ 3.8(1Трубы за погон, аршин круглого сечения..........................................................................  3.—г) Постановка самотаски......................................  30.—Ж е л е з н ы х  д в о й н ы х .а) Комплект металлических частейс верхней и нижней головками 135.—б) Пог. аршин пасса с ковшами и болтиками (см. выше)п) Трубы за пог. арш. прямоугольного сечения.................................................... • 7.Н0Трубы за пог. арш. круглогосечения............................... ..... ........................... б.—г) Постановка самотаски.................................  35.—

Транспортный винт в желез, клепан
ном корыте с металлическим винтом.Полная стоимость аршина металлич.транспорты, винта (с установкой) 19.25

Транспортный винт, состоящий из 
деревянного корыта и металлического 

винт».Корыто расценивается так же как и деревянные течки.Комплект металлических частей . 28 —Стоимость металлического винтяаа пог. аршин . . . . . . . .  6.40



Ч. 9—10 Арт. 20 №  9  —  1  о Ч.Т. 20

ТрансмісіяТаблиця цін і капі залізних валіо (точених за калібром). ТрансмиссияТаблица цен в вес* железных налов (точеных по калибру)Поперечникналув дюймах Вага в Фунтах Ціна в карбон.1-го подовжнього футу
154

і(і,)!) 0,74Iя, 8.07 І.оі•> 11,71 1,3214,80 1.671ь,28 2.00-34 22.11 2,383 26,29 2.83
щ 30,89 3.323* 'о 35.87 3.863*, 11,13 4.42і 10.75 5.021*4 ‘ 52,93 5.69*’» 59,28 0.374а/. 05,87 7.085 73.78 7.935і, 80.74 8,68ГИ’, 88.57. 9.5296.74 іо, «06 105.00 11,29
054 113.70 12.22о '/* 123,60 13.29о;:« 133.30 14,337 143, 0 15,40
7'4 153.90 16.517'/з 104,70 17,71
п, 175.70 18.89•8 187.10 20.1111 р її ч і т к а.1) Виведені ціни іре-'а ііважатп за цілком оброблені вали, ссб-то випрямлені, точені, колібров&ні. поліровані, іі знову остаточно випрямлені, а також іі канапками для шпонок. що закріплюють мухту.2) Вали чорні так круглі, як і квадратові, з точеними шийками без мухт— цінити но 2 карб. 25 коп. за пуд.3) Вали куті, ріжної форми—цінити по 7 карб, за пуд.•1) Вали колінчасті—цінити, як-іцо вага одного валу не перевищує 12 пуд., по 7 карб. 20 коп. за пуд, як-що перевищує, то по 10 карб, за пуд.

1 7 0

Диаметрвалав дюймах Вес в Фунтах Цена в рублях1-го погои. фута
Iм* 6,55 0.74І3 і 8.97 .1,012 П.71 1.322', • 14.80 !>724.• 18.28 2.062*1 22,11 2.383 26.29 2.83- 30,89 3.323'/- 35.87 3.863'«/ч 41,13 4,421 46,75 5.02 .«*4 52.93 5.69% 59.28 6.37Iі. 05.87 7,08

• } 73,78 7.9380,74 8.68->«/•-* 88.57 9,525*', £•6,74 10,406 105,00 11,29«к 113,70 12.226>/« 123,60 13,29<*/< 133,30 14,33І • 143,30 15,40
л 153,90 16.547 •« 164,70 17,717*/4 175.70 18.89» 187,10 20,1111 р н м е ч а н н •».1) Выведенные цены следует считать за валы вполне обработанные, т. е. выпрямленные, точеные, калиброванные, полированные, и вновь окончательно выпрямленные, а также снабженные канавками для шпонок, укрепляющих муфту.2) Валы черные как круглые, так и квадратные, с точеными шейками, без муфт—ценить по 2 [>. 25 к пуд.3) Валы кованные, разных Форм — ценить по 7 р. иуд.4) Валы колончат ые ценить, если вое одного вала не превышает 12 п>дов. по 7 р. 20 к. пуд, если жо превышает, то но Ю р. пуд.



Ч. 9-Ю Арт. 20 К? 9—10 Ст. 20

Штучні ціни тарілкуватих-дискових 
мухт, запроваджених на вали з точе
ними й фрезованими прогоничами.

Поперечник валу в м/м
«в о — х

Поперечниквалувин 5а яа «о в о. — в 3 в
50—65 12 130—135 6260-85 15 110-145 7070-75 23 150—155 8580-85 :Ю 160 • 165 9390-95 35 170-175 103100-105 40 180-185 130ПО- 115 48 190-195 145120-125 58 200-205 156210 177

Мухти «Селерса».

Поперечник налу, в м/м
в х ааг е. ^ я —  X

Поперечник валу в м/м
гаX X а « о* *зЗ

30-35 7 ИЮ - 105 4440- 45 . 9 110-115 5250— 55 14 120— 125 63ГО-66 20 130 135 6870-75 26 140-145 8380-85 34 150-155 9490-95 38
Фрикційні мухти. 

(Для двох валів, в карб.).= 1 5"*} XС.Із— Ю
в Ех .|1?“Iа=3 х а 3 них о

дин
постій

но
оберта

ється І. £ *© с в = и ® хВ “ 5?* я* - в.© о. ГЇ В о»в40 400 77 крб. 86 крб.45 400 »5 . 95 ..50 450 90 . 10о .55 450 96 - 108 „«0 550 125 . 140 .65 550 135 . 157 „70 650 158 . 180 .«о 650 180 . 210 „К* 750 225 . 240 „85 750 243 _ 265 .90 900 288 . 820 .95 900 30.5 _ 345 .10О 1050 зво . 400 .110 1050 430 . 450 и12і* 1250 540 м 680 „130 1250 625 . 740 „140 1500 765 . 925 .150 1500 780 . 1685 .

Штучные цены тарельчатых-дисковых 
муфт, • насаженных на валы с точе
ными и фрезированными болтами.

Диаметр вала в м/м Цена в
 

рублях

Диаметр вала в м/м Цена в
 

рублях50-55 12 130-135 6260—65 15 140-145 7070-75 23 150-155 8580-85 0 160-165 9390-95 35 170-175 103100—105 40 180-185 130110-115 48 190-195 145120-125 58 200—205 156210 . 177
Муфты «Селлерса».

Диаметр Диаметрх X * Xвила в м/м з*_ о.
вала в м/м а• 2 *»©£ - 1

30— 35 я*
4

і 8 т о 4410-15 9 110-115 5250—55 14 120—125 0300—65 20 130-135 6870—75 26 140-145 8:380—*<5 34 150—155 9490-95 .38
Фрикционные муфты.(Для двух валов., в | уб.).яо. * £ « 3 ла г* * «

о. _н с © хз'З *«§■ *
• X X 1 Из кот

орых 
один п

осто
янно в

ра- 
; щаетс

я

х . _3 = 2 о т о = £ = < =  =  £  1вЕг2= >. 5» = Г? Г* О. © С. 2 С Ч АС
40 400 77 8615 400 85 9550 450 90 10055 450 95 10860 550 125 14065 550 135 15770 650 158 18075 650 180 21080 750 225 24085 750 243 2'590 900 . 288 32095 !Ю0 305 345100 \' 1050 360 100по 1 Ю50 430 450120 1250 540 630130 1250 625 740140 1500 765 925150 1500 780 1035

і ■ ■



Поперем- III и 1* ° м і II ь у Л ю Й і :і X
НИК V ■ 3 3 і,- 1 1»/.. 5 5« . 1 6 • 8 9 10 П 121ИИІМНХ Ф .4 І II п і к 9 П і п к а X8 193 2о7 234 1303 358 372 396 127 468 495! 04)9 537 592 688Яі,'г 207 220 218 317 372 :кч5 113 4-Ю 482 509 537 564 605 762і» 220, 234 262 330 385 І<Х) 427 451 495 5» 501 592 'П9 715іИ/ї і 231 248 275 344 399 427 420 408 509 550 592 605 633 729ІО 244 262 289 35$ «ІЗ 440 451 162 523 578 619 633 674 713іо1;.. 262 275 305 372 427 454 168 195* 537 605 617 660 729 • 9м

11 2752891 289 307 385 по 182 495, 509 550 633 «74 688 781 854її» і зоз 330 113 154 495 509 523 564 660 702 715 825 90812 ЗоЗ 3|7 341 440 468 510 523 537 579 688 7*29 7Г>7 М80 96:*.121-е 317 330 3*>8 151 482 523 537 55" (Ю5| 715 /%>< 798 935 101813 330 344 372 168 49о. 537 550 578 633 743 798 819 990 1073ІЗ» .• 314 :158 385 481 509 550 678 605 660. 770 839, 894 Ю45 11-28N 358 372 413 495 537 578 605 633 688' 798 880 949 1100 1183Ці ■ » 372 385 140 523 564 605 633 674 715 825 922 10(4 1169 12*815 :і85 413 468 5оО 592 633 671 729 770 853 949 1059 1221 129315»'і 399 140 182 57« 519 660 715 770 798 880 990 1100 1293 1362
і«; 413 454 495 605 017 688 743 798 839 922 1032 1142 1375 119.0П»‘ ., 427 468 522 633 671 715 770 825 8*»7 963 1073 1183 1130 119917 440 182 550 •‘.бо 702 743 798 853 90м 1004 11Л 1252 1185 1554171:: 154 19» 578 688 729 770 825 880 919 1045 ] 155 1307 151" 1623
їм 468 509 605 715 757 798 853 908 імю К 87 1197 1362 1595 1692їм • 182 523 633 748 784 825 880 949 1032 1112 1252 1417 1650 114 ін» 495 550 650 770 Ы2 853 922 990 1073 1197 1307 1172 1705 181519» е 509 578 •і88 798 839 880 963 1032. пн 1252 1375 1527 176" 188120 523 605 715 Ь25 867 908 990 1073 1152 1307 1141 1582 1815 195320*/.. 512 591 696 813 810 879 971 Ю37 і П6І1 -'7 4 1405 1562 1785 191621 525 601 7о9 827 851 8 86 998 1061 11 121300 П44 1601 1825 1969•>•> 539 630 735 МИ» 906 94’) 1024 1103 1208 1355 1523 1706 1917 207»23 551 656 761 892 915 997 1076 1155 12861131 1601 18.1м 2009 212721 578 683 788 932 998 1050 1129 1208 1339 1510 1706 1969 2126 228425 604 709 44 971 1050 402 1181і 1286 143! 1590 1799 2074 2205 23892о 630 735 853 І1П1 1103 П55 1217 1352 1510 1667 ПЮ4 2126 2281 2168•>- 670 і і і 893 Ю50 1155 1221 1313 1418 1589 1759 2021 2179 2363 251628 709 44 932 ПОЗ 1208 1286 137» 1184 168' 1851 2144 2231 2429 262520 749 9|8 1037 1181 1313 1431 1589 1733 1785 1943 2363 2625 2756 3150Зо 788 985 1103 1247 1405 1496 1617 181] 1852 2Ю0 2625 2822 2886 2413ЗІ 854 1037 1155 1352 1486 1562 по»; 1851 19162231 2756 3618 3085 367532 918 1090 1181 1418 1586 1706 1825 1943 2009 2429 2835 3160 3281 393м33 1024 1155 І2|7 Н96 1680 1825 1030 2021 2153 2494 2888 3281 3413 406934 1129 1208 1313 1549 1759 18902021 2153 2363 2625 3019 3113 3616 426635 1155 1274 1144 15971654 1864 196'» 21СО 2035 2166 2226 2481 2783 3150 3675 383 < 4163:№ 1181 138о 1571 1956 2297 2516 3150 3281 3810 ■ 9*69 166037 1208 1414 1680 1733 1995 210(32231 2363 2625 3216 84 13 3990 1266 1791:1Н 1234 1523 1733 1772 2071 2166 2324 2494 2822 7 3675 1200 4163 4922ЗО 1274 1575 1772 1838 2166 2231 2430 2612 3019 3452 38» Ю 1305 166" 51194и : 1313 162 м 1833 1901 2205 2336 2507 2691, 3150 36Ю : 9% 4 т 1791 522411 ; >352: І?06 189*» ІУ43 2245 2:189 25'>0 27ЗД 3190, 3780 4109 4591 1922 517142 1 1105! 1785 1943 1909 2271 2441 2599 2756 3216 3938 4206 4725 5054 55/9ІЗ і| 1457 1861! 1995 2035 2324 2468' 2651 2822 3347 4013 4436 498М 525" 57494» її 1510 1943 2061 2100 2363 2194 2691 2888 3465 4135 4594 5250 5117 590615 ;і 1562 і! 1628 1995 2113 2106 24бч 2625' 2696 2996 3544 4397 4856 5421 571" 6*4:46 2048 2281 2297 2560 2756 2901 3015 3610 1594 5119 5313 5579 5972 636*47 '1 |!№ 210<) 2336 2389 2665 2849з«хк> 3163 3741 4725 5816 6169 656318 :І 1913 2205 2415 2468 2756 2927 3111 328! 3872 1856 5513 663» 6700 676040 !| 2100 2310 2491 2520 2822 3(Ю6 3203 3374 3977 1922 5611 6221 Г.іЗІ 6956
.VI І 2258 2402 2546 2599 2888 3085 3281 3152 1069 4о88 5775 '•392 6562 715*51 2370 2455, 2625 2651 2951 3963 3300 3541 4159 5254 5906 6563 6760 73:*52 И 2441 2520 2605 2701 3019 3269 3439 362Н 4253 6185 6025! 6691 6950 754'.53 [ 2491 2586 2691 2756 3085 3374 3518 1715 1358 5312 6130 6825 7151 771454 • •

2573 2639 273028і 19 3150 3479 3623 :-8Ю 4463 5518 6235. 6956 7219 79112651 2730 2809 2861 3229 3570 3728 3985 4555 5618 6325 7088 7416' 8138
іН 2717 280112875 2940 3321 3675 4820 397? 4660 5/23 6458| 7219 7612 8335
.*) і 2801 2888 2910 3018 3413 3780 3911 1069 4765 5841 6563 7350 7705 8.581
;'|М 290' 2966 3032 3124 3505 3859 4001 4174 4870 6946 6594 748! 8006 879159 2093 3045 3121 3229 3610 3951 4109 1279 4975 6051 6825,' 7613 8269 905Г60 ЗТ»713150 3216 3347 3715 4043 4213 4397 5093 61б9і ‘>956! 7744 >4505 9219

П р и м і т к а .  Шківи светри! ціїїнги ці*:» таблицею, долаючи 15'-
178



Диаметрв і Ш и р и н а в д ю й м а х
» .  I3 3»/* 4 *Ч, I 5 5% I в | 7 | 8 | 9 | 10 | П | 12дюймах Ц е и ы в к о п е й к а х

8
8і г N1» і 10ш »/*

їїп>121 2  Чі13ІЗ',14Міг1515»/,10
Ібі/,17!7'/г18
І8і, 10 " 
І9і/г 20 20./, 21 
22232425 
2027282930
3132
33 ЗІ 35 
ЗО 37 :ік :і94041424344454647 4Н495051525354555657585960

193207
220234248262275289
303317
330344358372385399413427440454468482495|50952351262553955157860463067070974978885491810241129И55І1181

12С812311274131313521405145715101562162817851943'
21002258237024412494257326М2717280129062993,3071

207; 
220 234' 248 
282 275 289 
303; 317 
330 344 358 372 385 413 440, 454і 468 482 495 509, 523, 550 578' 605 591 ((04 630 656 683 709 733, 777: 814 918 985 1037 1090 1155 1208 1274 1380 1444 1523 1575 1628 1706 1785 1864 1943 1995 2048 

2100} 2205 
2310 2402 2455 2520! 2586, 2639! 2730 2801, 2888 290630453150

234 248 262 275 
28»; 
303 307 330; 344 358 372, 383 413 440 468 482 195 522 550 578 605 633 660. 
688 715 696 709 735 761 788 814 853' 893' 932 10371 ПОЗ 

1155 1181 1247 1313 1444“ 1571 
1680 1733 1772 
іа«1890!19431995206121132231,23362415І
249125462625
26*352691273028092875і2940803231243216

303.317]
330344і3.'8 37?* 385 413, 440, 454. 168- 4811 495, 523! 550! 578| 605! 633: 660 
688 715 743 770 798 825 813 827 
866 892 932; 971 

«011 
іобо; ПОЗ И811247, 1352 1418; 1496. 1549 1597) 
1654і 1733 1772 1848 1904 І943і 1969' 2035' 
2100, 
2І«6, 2297, 2389 2468 2520 2599 2651 2704 2756 2809 2861; 2940 3018 3124 3229 3347

358372|385399413.427440,454,168482495509537564592519647674702729757784
812839 867840 &->4 906 945 9981050 

ПОЗ 1155 1208 1313 1405, 1486 1586 1680 1759 1864; 1956 1995 2071 2166 2205 2245 2271 2324, 2363 2468 2560! 2665 2756. 2822, 2888, 2954! 
3010' 3085! 3150 32291 33211 3413 3505 3610 3715

372' 
385! 400! 427 440 454! 482 495 510 523 537, 550: 578 605 633 660 
688 715 743' 770 798 825 853 880 908 879 
886 945 997 1050 

1102 1155 
1221 1286 1431 1496,
1562,17061825189019692035
210021662231233623892441!2468і24942625275628192927300630853963326933743479357036753780385939514043

396' 413] 427. 420І 454 468; 495 509 523 537 550 678 605 
633 і 674 715і 743 770 798 825 8531 
880 922 963 990 971 998, 1024 1076 1129, 1181 1247 13131 1378, 1589 1647 1700 1825 1930 

2021 
2100 2166і 2 >31 232» 2430 2507 і 2560, 2599 2651 2691 2696 2901 3006 3111 3203 3281 3360 3439 3518 3623 3728 4820, 39111 4004 4109 4213

427440454468 482 495 509 523 537 550 578 ч 605 633 674 729 770 798 825 853 880 908 949 990 1032 1073 1037 1064 
ПОЗ 1155 1208 1286! 1352 14181 1484, 1733; 1811 
18511943
2021і21532226229723632494261226912730275628222888299630453163328133743452354436234715381038853977,4069417412794397

46848249550952353755056457860563366068871577079883986790894999010321073111411521116114212081284!1339143115101589і16801785'185219162009215323632481і2546:26252822301931503190'32163347346535443610374138723977400941594253•13584163455546604765і4870.49755093,

495509523550578605633
660
688'
715!743770798825853880922963100410451087114211971252

1307|127»ізоо;1355;143115101590166717591851,1943
2100
228124292494262527а°:3150
З2ю;3347і3452361037803938,4013і41354397459447254856
192249885254618553425518561857235841694660516169

5095375645926196476747027297577988398809229499901032107311141155119712521307137514441405144415231601170617991904
202121142363262527562835288830193150328134133675]3800|39384109І4266І44364594і4856;511915313551356 Н57755906602561306235632564586563659468256956

537564592605633660
68871575779883989494910041059

11001142паз1252130713621417147215271582156216011706іаз81969207421262179223126252822
30183160
32813413367538103990420043054463459447254988525054215579581560386221!6392656366916825'69567088721973507481,76137744

592 605 619 633 674 729 78* 825 880 935 990 1045 
1100 1169 1224 1293 1375 1430 1485 1540] 1595 1650і 1705! 1760і 1815! 1785 1825 1917 2009 2126 2205 2284 2363 2429 2756 2886 3085 3281 3413 3610 3833 4069 4266 4463 4660 4791 4922 5054 і 5250. 5447 57Ю 5972 6169 6700 6431 6562 6760! 6950 7154 7219 7416 7612 7705 8006 8269 8505

688 702 715 729 743 798 854 908 963 1018 1073 1128 1183 1238 1293 1362 1430 1499 1554 1623 1692 1747 1815 1884 1953 1916 1969 2074 2127 2284 2389 2468 2546 2625 3150 2113 
3675 3938 4069 4266 4463 4660 4791 4922 5119 5224 5474 5579 5749 5906 6143 6366 6563 0760 6956 7154 73501 7547 7744 791 8138 8335 8581 8794 9С56 9219П р и м е ч а н и е .  Шкнвы светрные ценить но зтой таблице с добавлением 15%.
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Ч. 9—10 лрт. 20
9 10 Ст. 20

Підчіпники.

Чавунні підчіпники (Сслерса) 3 автоматичним кілкі* тим ііімаруияніїнч • рухомі)Попереч. валу в дюймах | Ціна н карб. Иопсреч. валу в дюймах
| Ціна к карб.

і X
І

4.95 \ і*«
“

5.401*,» 5.40 14 5.70I1;* 5.85 1& 7.50134 6,Я) Р/і 8.002 1 7.87 2 9.202424 8.559.90 2424 9.9511.802*/* 10.35 2 4 14,402Я« 12,60 !6.во3 13.50 з 17.203*.« 14.40 3*4 19.30
*іч 19,80 20,353 >/* 21.60 з*, 21.103*4 23.10 8»/і 22,204 27.00 4 26.004*/і 28.80 4*4 ?5.0о .44 30,60 44 33,:Ю4» г 31.50 44 34.20
43 • 33.30 44 35,20
5 35.10 5 37.00
ьчі і 36,90 " 38,50

і В 1 И р и м і т к и:1. Маельонки до ціни не іарахоняно.2. Окладні цих підчіпників *: чавунні, з кулевим рухом, двома залізними кільцями, що мастять вал.

Подшипники.

—Т^Н- подій ніж. (Селлерса) С автомат, кольц. смази, (подвижн)
диаметП вя*іа ® Цена в рублях Диаметр вала в дюймах.

Цена в рублях .
1

14 4.95 5.40
14 5.40 14 5,70
1‘* 5.85 14 7,50
1*4 6.30 14 8,00
0
і*

7,87 2 9,30
2*4 8,55 21.- / 4 9.952 4 9.90 2% 11.80
24 10,35 14,40
24 12.60 24 16.603 13,50 3 17.2034 11.40 ! 3*4 19,30
34 19.80 ! 34 20.353*/5 21,60 1 34 21.40
34 23,4о 34 22.204 27.00 і 26.004*і 28,80 4*4 35,0044 30,60 44 33,3031,50 4*.ї44

34.2044 33.30 35,205 35,10 5 37,00
»Х 36.00 Ь'л, 38.50
П р И V с ч а и и я:1. Мас ленки в цены не входят.2. Вкладмшп у этих подшипников чугун., с шаровыми движениями, двумя железными кольцами, смазывают, вал.
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Ч. 9—10

ІІІДЧІПНИКИ.

Арт 2(
3 автоматично-кільцевою звязкою, вкладні нерухомі чавунні, залит» білим’металом або медяним.

Зі вкладними з му- сянжу (брондзи)гбо білого металу.1____Поперечник валу н дюйм. Ціни в карб. Поперечник валу в дюйм. Ціни в карб.
•1 16,00 4,502« 17,00 і */а 5.402*8 19,00 Iі і 6,302'/, 20.00 | 24.00 ! І 1 */< 6.502-і і 2 8.403 25.00 2'-1 9.60З'ї 27.00 2”» ■ 10,603*8 28.00 2*/а 12.603';2 30.00 -,Я4 15,30

зб.оо * 16.301 :і8,60 з»/« 17,20Ю, 40,80 3» 2 21,00<*/* 47.70 з Уі 25.80
• 4*4 56.00 4 27.50

5 00.00 іЧі 36,005"3 73.00 4% 38.75в «8.00 їй 41.40б./г 108,00 .*» 44.00
614 112.00 5' 4 48.001 140,00 •V» 52.007і 2 157.00 53/4 56.008 160.1)0 6 60.00
П р и м і т к а .  1) Як-що один зі вклад* нів—чавунний, то треба робити знижку з вартої-ти 15#/о--) Як-що підчінникн без вкладаів, то робити знижку з вартости 50е/».
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* 9-Ю
Подшипники.

Ст. 20
С автоматической ; кольцевой связкой. С вкладышами извкладыши неподвн-| бровзы или белогожные чугунные, залитые белым мотал- Г металла.лом. или медным.

Диаметр Цени Диаметр Ценивала в дюйм. в рублях вала в дюйм. в рублях
і2 16,00 1</« 4,502'/4 17.00 1*'* 5,402*. 19,00 V* 6,30

п 20,00 1% 6,502*4 24.00 2 8,403 25.00 2*4 9,60
Ч 27.00 23/, 10,603% 28,00 21 2 12,603*, 30.00 2* , 15,30
3*/4 36,00 3 16,304 38,60 3‘. 17,20
4'/4 46,80 з«> 21,0017,70 З» і 25,804*/« 56,00 4 27.505 60,00 41 36,00
Ч 73.00 44 •* 38,75
в 88,00 і | <3/4 41,40

108,00 | 5 44,00
<*и 112,00 : 51/4 48,00в*
і 140.00 : V, 52.00
ч 157,00 5*4 56,008 160.00 6 60,00
П р и м 1е  ч  а  н  и  е . 1 )  Неля один невкладышей чугунный, то следует ски-дывать со стоимости 15%.

2) Если подшипники без вкладышей,то скидывать со стоимости 50%-



Ч. 9-10 Арт. 20 К» 9—10 Ст. 20

Кронштейни стінні 

(для підміпннків).
І Поперечниквалу

в дюймах
ВилітУдюймах

Ціни з прогонич, для привод, підчіпииків у карбов.
3-12 3.16*• 12-16 3.60І*/4 8-12 4,05•• 12-16 4,722-2' 4 8-12 5.4012-16 5,85• 16-20 6 75• 20—24 8.10

•* 24-28 9.153'/4 16-20 11.70
- 20—21 13.50- 24-28 16.20- 28—32 18,00З'Л-З^ 16-20 їв,95•• 20-24 15.30
« 24-28 18.00.. 28 - 32 20,25•1 16-20 16,3020-24 17.10
и 21-28 19.80
•• 28-32 22.9521 а 12-16 7.65•* 16-20 8,55•• 20-24 9.45
•• 24-28 10,352-3 12-16 9.0016 -20 10.35•• 20 - 24 11.70•• 24-28 13.50•• 28-32 15,75«- 4* 2 20-24 20.70
И 24-28 24.30
м 28 - 32 27,90•• 32 -36 31.504*4-5 20-24 21,60
И 24-28 26,Ю*• 28-32 зз.зо
м 32-36 40.505' 4 24-28 30.60

т 28-32 36,90И 32-36 49.50
П р и м і т к а .Виліт у Підстави дл кронштейна перемінний, я підчшникін стругані.
Взагалі вартість трансмісії стана- вить 1*°/о загальної вартості! машин і апаратів млина.

*
Кронштейны стенные 

(для подшипников».

Диаметрвалав дюймах Вылетвдюймах
Цены с болтами для приводов подшипников в рублях

І'4-1'/* 8-12 3.15• 12-16 3.60134 8-12 4.05
И 12-16 4.722-2«/4 8-12 5,40•• 12-16 5.85•* 16-20 6.75•• 20-24 8.10
и 24-28 9.453 '/4 16-20 11.70
И 20-24 13.50•• 21-28 16,20•• •28-32 18,00З'/г-З3, 16-20 13,9520-24 15,30
т 24-28 18.00м 28-32 20.254 16—20 15,30•• 20 - 24 17,10•• 24-28 19.80•» 28—32 22.952 •/» 12-16 7.65•• 16-20 8.55•• 20-24 9.45м 24-28 • 10.352-3 12-16 9.00
и 16-20 10.35м 20-24 11.70
И 24—28 13.50*• 28-32 15.75«—4« * 20-24 •20,70
и 24-28 24,30

1» 28-32 27.90и 32—36 31.50Г , 5 20-24 21.60
N 24-28 26,10И 28-32 33.30
И 32-36 10.505'/4 21-28 :Ю.60
и 28-32 36.90
г 32-36 19.50

П р и м е ч а н и е .Вылет у кронштейна переменный.Основания для подшипник струганные.
В общем. СТОЙМОСТ! трансмиссии со-ставляст 18«‘, , от Общей стоимости машини аппаратов мельницы.
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Ч. 9—10 Лрт. 20 № о-Ю Ст. 20

Вартість у карбованцях одного Футу 
трансмісії.

• Стоимость в рублях одного фута 
трансмиссии.

Поперечник імлу вдг.Пм
під—Л о И

г.
;.

..
ли

х 
іік

ф
ТО

І.
 

кр
> 

іГяи. і 
лр

уп
 я

іі.
'

борош
но-МО

Л ПИТ
І.

«аиніа Ііодян
нч кру

їГ- 
II них 1 _______

________
_______

Плр.іл
нх ІІЯ^Л

.ІНИЧ
ХДМіїі

* ПрООТО
ІЧ) 

хм
са

ііи
1 Тартак

ах (ліс
о

пилка)
Iі* I7* 12 5.50 “.15 і.но
-м- -2$ 24, 55 * 11.30 І4.<>5 5,45
» :»'/« зо и.:,5 21.55 13,85

Паї и міриводні рейці) з верблюжачої 
вовни.

Приводные ремни из верблюжьей 
шерсти.

' Широ
чіні. 1 у дюйм

ах {
Ціна в 

коп. 
за &|>ш

.
Широч

інь 
у дюйм

ах
Ціна в 

коп. 
за арш

.
Широч

іні, 
у дюйм

ах
Ціна н

 коп. 
за арш

.

1', •* І ; 2Яо
-----

І 0 Г>5о
г. »> і 4'« 2-»0 700і. ••» ( ■ ••/з 2*'5 " Ш2* , по і 5 300

і»
10-'02'.: 126 і| 340 1150* « 135 ; • і 375 1285Я і'хі к« 115 1 15 1400“і 17" • 455 1« 15.и і• і * » 1 : 0 ; * . 5 | 0 и - І№чіЯ-І 210 *«Ю 24 221*5

XІ  3- й— ’-і^  ______________ _
вО: І-X я * « |

XX XI IНІ Цена в
 ко н. 

за арш
. ..............

..........
1 Шир

ина к 
> дюйм

ах во•хв а
5 *

» 4 230 9 65013м* 8?) *'І4 250 10 ^ 760•» уо .! і»/» 265 11 8602» 4 ПО І * 300 | 12 10502»/т 125 5*/, 340 , 1:1 1150
2\* 135 «• 375 ■  14 1853 150 «*/* 15 11003 4 .70 7 155 ! 1550
:і1= 11Ю ' І , г 5 0 ) 1 8 16803 4 210 ** 560 24 2215

•Диаметр і нала в дюйм.1
. е 2 . к « = ^ * >>п

Їїї' = X5*5г 3 о
2«2>»*
КаX

1| 1 25оз*і я Л

У.
сомчXот - до іі £53 - - * X**

О= і??
£21-ЇВ оо4»

П/'-*~17/й 12 . 5.50 7..0 4.«02 — 27/ч 24.? 5 11,30 14.05 9,463 -»•/* 36 16.55 21.55і 13.85



Ч 9—10 Арт. 20 N5 9-10 Ст. 20

Англійські, білі, ткані, бавовняні.
Широч

іні,
у дюйм

ах
1 Ціна

 в кой
. 

1 за ар
ш. І Ши
ропш, 

] у дюй
мах Ціна в

 кой- 
за арш

.
Широч

інь 
у дюйм

ах
Ціна в 

коп. 
! за арі

п.

о 115 4 210 0‘/з 3102', 125 4 Чі 225 7 35001/- -1- 135 4 V* 210 | 39523/« НО . Iя/. 250 9 445.4 155 5 2Л5 10 475Зі/і 170 б»/-* 21*0 11 550
ЬІ'. 185 6 300 і 12 >85
&и 195 — — — —

Конопляні. Мотузяні. .

Широчінь у дюйм. Ціна в копійк. Широчіні, 
у ДЮЙМ.

Ціна в коїіійк.
0 д іГіі а р н і1 5 5 ЗОIV* 10 5‘/г 352 15 •» 40

Пг 15 _ 453 20 8 503' 20 У «01 25 10 054*/» ЗоII 0 Д в І Й II І2 25 6 752 '/* зо о*/* 853 40 7 903» а 45 7*/» 954 50 і 8 1004‘/8 по У 1305 05 10 145
5>/а 70 і1 1

184

Английские, белые, тканые, хлопчато 
бумажные.е2 х ~ Л - Я ^ -с; — 2 = Ч

яо* .
я я2 8-

£ я — « Ширин
а в 

дюйма
х ЕЗо* .я == й

я
я ^ 5 яв *эй

о • *
я Ея 2* = •*^ я — л

2 115 к 210 6*/а 3402» і 125 4і/, 225 7 8502% 135 4і 2 240 8 3952з/4 140 4»/, 250 9 1453 455 5 265 10 475з./4 170 5* '2 290 11 . 550Зі/, 185 6 300 12 5853‘/| 195 — — — —
Пеньковые, веревочные.

Ширина в дюйм. Ценав копейк.
I Ширина II дюйм. Ценав копейк.

0 д и и а р и ы с1 5 5 30!•/* 10 5 */а 352 15 6 402 V* 15 > 7 453 20 К 503 >/г 20 * У СО1 25 10 65‘Г 2 80Л в о 1 и ы с і•> 25 6 7521- 30 6';» 353 40 7 1)03* г 45 Гг 95і 50 8 100. 41/, во У 1305 65 . ю 1455 0* 70 !
%



Ч. 9—10 Арт. 20 № 9-10 Ст. 20

Ш к і р я н і .

. Англійські РосійськіІІІІІрОЧ. у дюйм. Одинарні Подвійні Одинарні ПодвійніЦіна за 1 арш. и копійках
' 28 20!'/« 36 ЗО -
І1/* і 50 - 85 :К> 85
1*/« '■ 01 100 40 952 ! 70 120 50 1102>;« 75 140 55 1252*/* 80 160 * 65 140
23/4

ЇЮ 180 70 1503 100 195 75 165
3'/4 105 215 80 1803«/і 120 240• 90 19037* 125 т 100 2104 140 280 105 2204'/* 1»Ю 320 ! 115 2505 200 355 і 130 2705«/* 240 405 150 310(і 260 455 100 335б‘/ї 270 500 175 3657 285 545 14Н» 1007'/а 300 590635 200215 4308 320 4609 370 735 250 52010 425 840 280 580

II р м м і т к а.

Додається за кожний дюйм ширший 
від 10: для одинарных на арпі. 55 коп., а 
для подвійних 105 коп.

К о ж а н ы е .

Ширина |
В ДЮЙМ. 1

Английские РусскиеОди-нарн. Двойные Оди-нарн. ДвойныеЦена за 1 арш. в коп.1
1 І 28 20 * —і'/і 36 * | :юГ.2 50 85 35 »1 */« 60 100 40 ! 952 70 120 50 ! ПО

24* 75 140 55 125
2'1- 80 160 65 1402*4 90 180 . 70 1503 100 195 75 | 1653'/4 1 105 215 80 180З'/г 120 240 90 190з>/4 ! 125 260 100 210
< 140 280 105 220160 320 115 2505 200 355 130 27050* 240 405 150 310. 260 455 160 835«V» 270 500 І 175 3657 285 545 100 4(Х)7 »/* | 300 • 590 200 4803 32о 635 215 1609 370 735 250 52010 425 840 28(1 580

И р н м е ч а н н с-
Прибавляетея за каждый дюйм тире 10: для одинарных на ярга. 55 коп., а для двойных 10* коп.



ч. 0-10 АрТ. >0 Ст. 2»>П р и в о д н і  л и н в и .  Слабо кручені.
ІІОІК'ІІС'ІННКИ

■ » ман
іль-

г|.киї К
ОНО

ПЛІ •*1 1>а
дсн< ь

- 
КОЇ КО

НО
ПЛІ 3 баїиш

ня- 
мої НІН

 КИ
•і

 дочірн
ої

російс
ької

ко
но

пл
і

Кдюймах Вм/м Карті*■ ТІ» ОДИ*ч саж. н каьб1 ' . ЗО N-----0.97 1 Хм 2.00 О.бо1 * 35 1.15 1.60 3.20 0.901 ' •• И» 1.82 2.00 1.201 , •15 2.3: 2.50 л.0и І.бі*• І 2.92 2.9.» 6."0 2.00•» : Гчі :{,50 7.0»». 2.20• 1 | ви І,«Ю і .00 Н."0 2.7м
Квадратові і манільської коноплі цін>-►  ГЮН П" 10 Карбон. 50 К"Ц. Липну ЦІПКокручену цінується до !>£• на 25Р то. р*»жче, ю 2‘ |“ • н.ч 20" „ дорожче.

и Ці
П р и в о д н ы е  к а н а т ы ,і.лабо крученные.• . «=Г- — • «і я с , жДням* гры • —= г —• ^ УО с У =- І і. VС ~ _ Сн — — о -В Вмил- 2; і = Г ~ * ІГ с̂ ї =— » X *-■  »^ —дюйм. лнмет.| О гонм. о ін"й саж II руб.и . ЗО «1.97 1.00 2,1 * і •ЦЮ1 ‘ч 35 І 1.45 ІДЧІ 3.20 0.961:. 10 1 1.32 2.0(1 4.00 1.201 1 15 2.37 2.50 Г..О0 І.ІіМ•• а 50 і 2.921 2.95 6.0» 2.0»2*» , 55 і 3.32 3.5*1 7.110 2.20•1 |- 1

6,1
І.ІМІ '.«»• 2.7м

Квадраты»- на ммни.и.ск<»іі неньки Це- II МТС Л по ІУ р. 50 к. Канапа т пер до крученные ценятся: до Ц нп 25*>... дороже, до 2*'і" —на 2«>"/л дороже
Силове встановлення.вартість лянкашнрських котлів.(•« гарнітурт Гі арматурою з 2-ма жаровії- \гн тиками и і внутріїпньою топко»»'. І. І.І. Вартість кітла нищача*ть< я формулою: 400 і- к: П в карб.

| Притисненні парк ат- . мосфер. Величінь коефіц. „к" у карб.
5 4.806 5.00
• 5.35н 5.7м9 6.0010 « 6.2511 6.5012 6.7513 6.0м

Силовые установки.• тон моє 11, ланкаширских котлом.(»■  гарнитурой н арматурой с 2 жаровыми трубами н с внутренней топкой/І. СТОНМО'-ТЬ- КОТЛИ определяется III» Ф»»рмуле: 100 • к: 11 и руб.
При данл. пара и атм. Величина коэффиц. „К“ II руб.

•1 т " 1.6мі; •»*оо
і 5.35
X 5,7«і9 6.00Ю '>.25II '».;>)12 6.75ІЗ 6.90
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Ч. 9 -10 Арт. 20 № 9—10 Ст. 20II. Повна імв**рхня наї ріьу кітла в кна- .іратоввх Футах.Кітля л поверхнею нагріву від бої докв. фут. цінувати на §% дорожче; під г«00 і ненців кв. фут цінувати на 12% дорожче; під 800 до 956 кв. фут.—на .V*',.. а нід 050 і більше—на 10% дешевше.Кітли з цівками Гялояія цінувати надорожче.Кітли зі сполученням ланок жарових щвок—способом Адамсона на4%дорожчеКітли з жаровими цівками а хвиля- • того заліза—на 5% дорожче.Кітли з .нотованими цівками з цілими інищамн А ниіпими новішими илоеконн- к-ннями цінувати ип 5% дорожче.
Кітли з зовнішньою топко»- цінувати на »К. дешевшеIII. Вартість провозу й приставки одно- кв. фут. поверхні нагріву кітла в кар-бованцях. 1

.1 ЛЯ тиснении париатмосфер і 4а 100 верст і провозу' і
•4а 10 перст приставки

.і О. «*г»
Т“ Е * ' ТЭ 

0,16г. 0.1 «V» 0.17• 0. Мб 0.18ч 0.065 0.11»•» 0.065 о,2010 0, 07 0.21II 0.072 0,?212 1, 0,075 0,28ІД 0, 08 0.24
1IV Вартість иристаалемия визначав г*ся в 1 ка|И5 28 к. за І же. фут поверх ні Нагріву.

И. Полная поверхность нагрева котла в квадратных футах.Котлы с поверхностью нагрева от 501 до 649 кв. Фут. ценить на 5% дороже; от 500 и менее квадрати, футов —на 12% дороже, от 800 до 950 кв. фут. на 5%. а от 951 н больше—на 10% дешевле.Котлы с трубками Гал.юнея ценить на О" „ дорожеКотлы с соединением звеньев жаровых труб по способу Адамсона на-4% дороже.Котлы с жаровыми трубами из нолнк- •тою железа—на 5% дороже.Котлы со сварными трубами с цель ними днищами и с другими новейшими усовершенствованиями ценить на 5% дороже.Котлы с наружной точкой ценить на «К» дешевле.III. Стоимость провоза и доставки одного кв. фута поверхности нагрева котла в рублях.
Для давя, пара и атч. .'4а 100 пер. цровозя! , - ^

14а 10 верст доставки
1.. . . . . ..................г

5 0. 05 0,16г, 0.05.5 о.17
1 0. 06 0.18
8 0.065 0.19

•1 0.1 *65 0,20
1«» 0. 07 0.21

II 0,072
VI 0.075 0,28
18 0, 08

ж
о,24

IV. Стоимость постановки определяется в 1 р. 28 к. за 1 кп. фут поверхности нагрева.
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Ч. 4—10 Арт. 20 К; 9-Ю Ст. 20

Ціни корнвалійських кітлів з одного 
жарового цівка й внутрішньою топкою.1. Вартість кітла визначається формулою: 300+к. П

При тисненні пари атм. Величінь косфіц. „к“ в карб.
5 4.606 5,007 5,358 5,709 6,0010 6.2511 6.5012 6,7513 0.90II. Повна поверхня нагріву кітлів кв.

Фут. Кітли з поверхнею нагріву більше «а 500 кв. фут. цінувати на 5% дешевше; від 300 до 369£кв. фут.—на 5% дорожче; від 200—299 кв. фут.-на 10% дорожче іі менше від 20") кв. фут.-па 15% дорожче.Кітли з цівками Глловія цінувати на 6"/о дорожче.Кітли зі сполученням ланоп способом Адамсона—на 4% дорожче.Кітли з цівками з хвилястого заліза— нн 5о/ф дорожче.
Кітлн а .нотованими цівками, з цілими днищами й нниінмн новішими вдосконаленнями цінувати на 5% дорожче.Кітли з зовнішньою топкою цінувати на 9% дешевше.III. Вартість провозу п приставки в карбов. одного квадр. фууу поверхні нагріву. ІДля гневен- .За кожні За кожніни пари 100 верст 10 верстатмосфер перевозу приставки1- - - ' ■ — "-"|і5 0. 05 оде6 0, 55 0.17

І 0. 06 0,18
н 0,065 0.19
и 0.065 0.20ю о. о7 0.2!м 0.С72 0,2212 0,075 0.2313 0. 08 о,24

І\’. Вартість поставлення внраховува- ти по 1 карб. 56 к. за 1 кв. фут. поверхні нагріву.

Цены корнваллийских котлов с одной 
жаровой трубой и внутренней топкой.I. Стоимость котла определяется поФормуле: 300 -}■  к. П.

При давл. пара в атм. Вел. коэф. и к- в руб.,15 4,606 5,007 5.358 5,709 6,00 .10 6,2511 6.5012 6.7513 6.9011. Полная поверхность нагрева котлов в кв. фут.Котлы с поверхностью нагрева более 500 кв. фут, ценить на 5% дешевле; от 300 до 369 кв. фут.—на 5% дороже, от 200 до 299 кв. фут,- на 10% дороже и менее 200 кв. фут.—на 15% дорожеКотлы с трубками Галловея ценить на Ф1.. дороже.Коглы <• соединением звеньев но способу Адамсона на 4"/,» дороже.Котлы с трубами из волнистого железа -на 5% дороже.Котлы с сварным» / трубами, с дольними днищами и другими новейшими усовершенствованиями ценить на 5% дороже.Котлы с наружной топкой ценить на 6% дешевле.Ш. Стоимость провоза и доставки в руб. одного кв Фут. поверхности нагрева.
іДля давл. пара в атм. За каждые 

100 Верст провозя
Л

За Юверст доставки
5 0, 05 0,166 0, 05 •М77 0. 06 0.188 0,065 0.199 0,065 о,2010 0, 07 0,2111 0.072 0.2212 0.075 0.2313 0, 08 0,24

IV*. Стоимость постановки исчислять но 1 р. 56 к. за 1 кв. фут. поверхности нагрева.
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Водоцівкові кітли заводу компанії 
«Бабкле» та «Ьількокс»

Поверхня нагріву в »:в. футах Число ціліид
рів Вартість у карбойан.Кот л и для7-8 атм. 11-12 ати.

119 ті 1370 1400150 1550 1580181 1 1690 1725219 1 1900 1940298 1 2200 2245
848 1 2485 2480401 1 2670 2720460 1 2810 286552»*» 1 3240 3300593 1 3260 3325735 1 ' 385Г 3920870 1 4335 4420983 4420 45001098 1 4750 48501218 І 5190 52901265 1 • 5480 55901411 1 5770 58851420 ^ 1 5940 60601619 1 6600 67301741 * 7665 • 78201790 1 7100 72101827 1 7615 7765196<* 2 8030 81902010 1 8080 8240

Примітка. Вартість фунднменту 17% вартості! поотавлення, обмуровки фунда-Игиту.Кітли для тиснения пари по-над 12атм. цінується на 0.5°/»' дорожче на ко* ну атмосферу.Водоцівкові кітли російських заводів цінується на 15% дешевше.Оціновуючн кітли за виведеною' таблицею. треба брати иайвідповідиіиіу величінь нагрівної поверхні, як-що ухилення не перевищує -15 кв. футів, а як більше—ціну належить вивести пропорційно до збільшення поверхні нагріву.

Водотрубные котлы завода компании 
«Бабкле» и «Вилькокс»

Поверхность нагрева в кв. футах
_

яос. , о в
3 5
Т а

Стоимость в рубляхКотлы для 7-8 атм. | 11-12 атм
119 1 1370 1400150 1 1550 1580181 1 1690 1725219 1 1900 1910293 1 2200 2245343 1 2435 2480401 1 2670 2720460 1 2810 2865. 520 1 3240 ЗЗОо593 ' 1 3260 3325785 1 3850 3920870 1 4335 4420983 1 4420 45001098 \ 4750 48501218 5190 52901265 1 5480 55901411 1 5770 5885-1426 5940 60601619 1 6600 67301741 2 7605 78201790 1 7100 72401827 7615 77651966 о 8030 81902010 1 8080 8240Примечание. Стоимость фундамента 17о/о от стоимости постановки, обмуровки 

фундамента.Котлы для давлення пара свыше 12 атм., ценятся на 0,5% дороже за каждую атмосферу.Водотрубные котлы русских заводов ценятся на 15% дешевлеПри оценке котлов по выведенной таблице следует брать по наиболее подходящей величине поверхности нагрева, если отклонение но превышает 35 кв. фут.; ори большем же—цена должна быть выведена пропорционально увеличению поверхности нагрева.
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Вартість одиниці здобутку височіні 
цівки в аршинах на горішній, внутріш

ній поперечник у вершках.

Для круглих цівок із місцевої цегли.Вартість одиниці в карбованцях.
Для височіні і н аршинах

Як- шо цегла коштує
і» крб.

—

10 крб
. 

40 коп
.

13 крб
. , - _------
--1

1ч Крб
.

72 і більше 3.4 3.0 3.9 1.571 63. . . 3.1 3.2 3.5 1.062 - 54 . . . 2.6 23 3.0 3.553 — 45 . . . 1 •)■ > 2.3 2,5 2.9'44 —зо... і 1.7 ІЗ 2.0 2.2Менше 86 . 1.3 1.4 1.5 1.7Цівки квадратові, ліістстіиної п вісімстінної форми цінується на ■ V’.. дешевше від круглих.
Вартість одної індикаторної сили при 
ідеальному наповненні ці ліндру для 

машин з хлипавковим розподілом пари 
й конденсацій.

При числіІНДИКАТОРНИХ сил Вартіс
ть

в карб
е в.

<_______
________

_ При числі індикаторних сил • Вартіс
ті. 

н карб
он.

90- 100 100 451-500 59101 — 150 95 501-550 54151—200 90 551-600 51.5200- 250 81 З«о18 гю24—ЗиО 79 651—750 19.5301—350 74 751—850 49351-400 69 а5і-юоо 48.5101—450 64 1001 • .Тіаміні 48
Машини потрійного розширення—на 5°/о дорожче.Примітка. Вартість фундаменту визначається п 5у/», як-що кладку робилося на твердому грунті, а як-що на нальовому укріпленні, то вартість фун- д а мені у збільшується на 7"/.к

Стоимость единицы произведения ВЫ
СОТЫ трубы в аршинах на верхний 

внутренний диаметр в вершках.

Для круглых труб из мести, кирпича.Стоимость единицы в рублях.При стоимости кирпича п Пая высот и . . і . *
'Р = Оаршинах «оС5
>с = >» с2*

43
>•с.2 •ое.X

72 н более 3.4 3,6 в3.9 1.5ТІ — 03. . . 3.1 3.2 3.5 4.062 - 54... і 2.6 2,8 3.0 3.553 45. . . І •> 0 2.3 2,6 2.944 - ЗО. . і.; 1.8 2.0 2,2Менес зс. . . І.з 1.1 ' 1.7Трубы квадратной, шести і ранной и восьми гран но Л формы ценятся на 6% дешевле круглы».
Стоимость одной индикаторной силы 
при идеальном наполнении цилиндра 
для машин с клапанным распределе-НИЄМ пара и конденсаций.

При числе индвкаторненл Стоим
ость 

в рубл
ях При числе пнднкаторн. 

сил „

X*• X
И - -

90-100 100 451-500 59101-150 95 501 —550 54151-200 90 551—600 51,5200-250 84 601 -650 50

І13 79 651—750 49.5301-350 71 751 -850 49351-400 09 851 -1000 48.5101 — 150 64 10» 11 <• фі.иия48
1Машнны тройного расширения-ни 5% дороже.П р и м е ч а н и е .  Стоимость фундамента определяется б 5п/„. если кладка произведена на твердый грунт, если же на сваЛнос укрепление, то стоимость фундаменти увеличивается на 7°...
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Машин
и «Ком

лавнд»
 герли

цького
 машпн

обудів
ельног

о завод
у.

Ч. 9 10 Ст. 20Арт. 20 К? 9—10
Прим

ітка
1 Без м

аховик
а

*•
 9

9 3 махо
виком

Без ма
ховика 3 махо

виком
 1

Без ма
ховике

 |
1

*•
 ••

1 Вага махови
ка в пуд. 325 325 366 520 >20 • 520 • 520 520 1060

•I
Ціна м

ашин в карб 20000 23800 18800 22500 28500 21300 31000 28900 
•

39600

Вага маши н
и в .! пудах ____ ____
_____а 1555 1860 1525 2200 2750 2000 3050 2900 372)

1

Число перебі
гів 

ЗН 1 хв
ил. 155 125 100 88 88 100 88 88 83

Хода поршн
я II м м 5О0 600 800 1000 1000 900 1000 1100 120*

Попер
ечник цілінд

ра в м м •130 <
675 •110X6

90
400X63

5
475X75

0
520*80

0
•175X7

50
550X85

5
570Х«0

0
640X10

00

Тиснен
ия 

робочо
ї пари в цілій

.4-і
і 7 0 10 8 10 8 10 «V*

Число індика
тор них си

л 210 245 250 350 365 360 419 565 600
Машин

ы «Ком
паунд»

 геглиц
кого м

ашино
строит

ельног
о завод

а.
1 I При

 м с ча
нне

II 1! Без ма
ховика - - - С махо
виком

Без ма
ховика

С махо
виком

Ьез ма
ховика » в

Вес махови
ка 

в пуда
х 325 325 366 520 520 520 520 520 1060

Цена м
ашин р ‘ •’ях

і

20000 23800 18800 22500 28500 21300 31000 28
90

0 39600

Вес машин
ы 

в пуда
х 1555 1860 1525 2200 2750 2000 3050 2900 3720

Число оборот
ов в 1 мину

ту і
155 125 100 88 88 100 88 88 83

Ход поршн
я в м/м 500 600 800 1000 1000 900 1000 1100 1200

Диаме
тр 

цилин
дра в м/м 430X67

5
440X69

0
400X63

5
•175X7

50
520X80

0
475X75

0
550 x8

55
570 x 9

00
640X10

00

Давлен
ие 

рабоче
го 

пара в
 цн.тг 7 7 У 10 8 10 8 10 в'/*

Число 
инди каторн

ых сил ---- 239 245 250 350 365 360 41» 565 600
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234»078 91012Полуло»

1 .......
 !

Число
номіналь-
її и V ліги

4%і7»,48>Ап10№12
юмобілі ціну

У д ю
і цілій дра
•Поперечник !'В1414

вати на 150 110121212
Ямах Ходапоршня
еросічні розміри4479101114122152265181197235 1 

карб, дешевше

1Поверхня 
нагріву в 
кв. футах

130180
210250290310310370410460

упакуванням
Приблизна 1 

вага з

•диад300532503765 220025002725 140016002000
Закордонних Вартість у карбованцях

•г-бю
238625352936 109212501560171019502125

Російських
28324044505557616575 Приставка 1 

Л поста
новления

400400400400400400450450 Шсміота І'льворті
| Топки ДЛЯ СОЛОМИ {80909090100100100100

23456 7 8 91012Полулої

Число 
номиналь
ных сил_І

4 3/47748'..щ10Ю'/а1112
:омобнлн цен

Диаметр
'цилиндраН д к>

88.012121212121414
иті. на 150 р

Ходпоршня 
п м а х редине размеры4479101114122 152 265 181 197 235

уб. дешевле.

Поверхность 
нагрева в 
кв. фут.
_________

130180210250290310340370410460

Приблизи
тельный 
вес с упа

ковкой
14001600200о220025002725286030653250$765

Заграничных Стоимость в р
1092 1250 1560 1716 1950 2125 2230 2386 2535 2936.

Русских
2832404450555761»*•> Доставка 

и постановка
400400400400400400450450

! Топки дл 
Шемиота

у б л я X

80909090100100100100

я соломы 
Эльворти

_________________I
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Локомобілі.
Таблиця пересічних цін одноціліндрових локомобілів.

Локомобили.
Таблица средних цен одноцилиндровых локомобилей.



Ч. 9—10 Арт. 20

Таблиця пересічних цін двоціліндро- 
вих локомобілів.

1лч«
я
я
оя ч58 е - * 
3* я

Пересічнірозміри
Прибл

изна в
ага з 

упакув
анням

 в пуд.

Вартісіькарбон. в
в£ О. X

2,2 * ® * л д= г- Ч о.о !: о о = я X с 1 *
у дюймах

« £ яя я ■ *2.®в) >»і а а чо.о* и я ЯСО в !--------
----------

---,
; Російс

ьких Приста
вка 

й пост
ановл.

8 7 12 166' '330 3000 2340 609 "V* 12 191 360 3200 2500 64
10 Ь!< 12 197| 400 3500 2730 7012 К'/а 12 235 460 4000 3120 8014 9 14 296 530 4500 3510 901Г 10 14 837 590 5000 3900 10020 11 16 406 820 6400 5000 12825 12 16 454 7400 5770 14880 13 18 516 10001 8500 6330 17036 13з/< 18 584 1100 9900 7720 19840 т 20 659, 1320 11300 8824 226

Полулокомобілі цінувати на 5% дешевше.
Вартість нафтових і гасових двигунів, 

—горизонтальні.

Числодійснихсил
Вагапуд.

Вартість у карб, з пакуванням і вираженнямЗакордон. Російських
1 35 600 520
2 46 750 7003 58 956 9084 65 1180 11205 74 1360 1300б 88 1575 1500
8 90 1860 1770

10 135 1215 ' 2100
12 165 2400 228016 175 2635 250016 190 2940 2790
20 196 3750 356025 250 4340 4120:*> 286 4800 456035 330 5700 541540 403 6300 570045 370 6900 620050 450 7500 680055 500 8000 720060 600 9300 840075 665 12000 10800

'100 750 13800 12000

№ 9—10 Ст. 20

Таблица средних цен двуцилиндровых 
локомобилей.

а3ааяо=
8* 3 X а 2

Средниеразмеры 4І* Стоимость в рублях

Диаме
тр

цилин
дра *аа

II

АзТа ^о а 5 «
О *ь ®5 «Р§и

XааІСввьисб
х5► >

= а= й 
* са х£ £ О 8- а в дюйм. ~ о. п £ Г'С =

8 7 12 165 330 3000 2340 609 7»/в 12 191 360 3200 2500 64
10 7®/« 12 197 400 3500 2730 70
12 8' '2 12 235 460 4000 3120 8014 9 14 296 630 4500 3510 ГЮ16 10 14 337406 590 5000 8900 100
20 11 16 820 6400 5000 12825 12 16 454 9СО 7400 5770 148ЗО 13 18 516 1000і 8500 6830 17035 13* 4 18 584 1100 9900 7720 19840 14»/* 20 659 1320 113С0 8824 226

Иолудокомобнлн ценить на 5°/0 дешевле.
Стоимость нефтяных и керосиновых 

двигателей,—горизонтальные.

Числодей*стввт.сил
Рее
»УД.

Стоимость в руб. с упаковкой и отправкойЗагранії иных Русских
1 35 I-”600 520
2 46 750 700
8 58 956 9064 65 1 1180 11205 74 1360 . 1300
6 88 1575 1500
8 90 1860 1770

10* 135 1215 21С0
12 166 2400 228015 175 | 2685 250016 190 : 2940 2700
20 196 3750 356025 250 4340 412030 286 4800 456035 830 5700 541540 403 | 6300 570045 370 6900 620050 450 7500 С80055 500 8000 720060 600 9300 840075 665 | 12000 10800

100 750 13300 12000
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Вертікальні.1«=
"п ч с = |Вага в Вартість пересічна в карбованцях іе

- * —** тт

Вага впудах
! Вартість пересічна в карбованцяхч ' = 2 3* = пудах І Закордонних Російських Закордонних Російських

3 55 850 »ю 10 150 2080 18604 70 1100 іооо 12 220 2210 20005 75 1275 1150 15 246 2465 2290в 93 1530 1380 16 360 2500 22258 140 Іі 1700 1530 18 365 2560 2275
Двигуни на колісному ході в 4 сили-1.460 крб., у 6 сил—1.850 крб.Вартість двигунів для електричного освітлення збільшується на 8°/«» до 10 сил, і нн 5»/о по-над 40 сил.Вартість глушника Й цівок визначаться в 4°/0:За приставку двигунів на місце роботи вважати . ..Вартість постановления —монтаж вважати в 4°0.Вартість фундаменту визначається в 2 •' в.

Таблиця цін двигунів «Патент Дізель*.В А І» Т І С Т І» В К А І* Г> О В А II Ц Я X
X
Я

Xа Одноціліндровнх Двоціліндрових X
ш
О
в >. , Двигун Двигун

Я

X з иаку- ііосгано- Фу н да- з паку- Поста но- Фу и да- е
Ог\ м ванням Ванням % Ш

Н г Д і ВИрЯ- влення мента і вири- олеиня мента
Xи

жениям женинм і &

6 80 >350 129.25 246.75 . п
8 95 2750 151.25 >88.75 -

10 120 3100 170.50 325,5» —
12 140 3500 192.50 367,50 " _ _
15 215 4600 253,- 483,— ттт
20 290 5400 297,- 567, - . -
25 360 6400 352,- 672. -
ЗО 430 7300 401.5» 766.50 10000 55(4,— 1050,- 375
35 515 8100 446.50 850.50
40 595 9000 495,- 945,- 120о0 т.- 126". •• 500
50 735 11000 605.-, 957.- 13680 752.40 1190,16 025
60 905 12900 709,50 993.30 15420 Н48.Ю 1187,34 755
70 1075 1448" 796,40 1013.60 17220 947,10 120.5,40 890
80 1250 160С" 880,— 1040.- 18900 1039.50 1228.5(4 104"

100 1556 19200 1056,— 1056.— 22320 1227.60 1227.80 1300
120 — — — - 25.380 1395.90 1295.90 1600
140 — — — 28000 1540,— 1510,— 1900
160 — — — — 31380 1725.90 1725,90 2 1 7 "
200 — — — 3720» 2016,- 2016,- 2730
250

"
- 4380" 2409,- 

1  .

2409,- 3360

Вартість двигунів .Дізель* російських заводів на 2'» % дешепше. •Вартість Тіровозу й приставки двигунів залізницею ряхуватч на підставі даних для нафтових двигунів.
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Вертикальные.

Число 
дей- 

ствит. 
сил Весв иудах

і Стоимость в рублях (средняя) •«= п ! х Вес
% Ь:22 в пудах

* 5!

Стоимость в рублях (средняя); Заграничных Русских Заграничных Русских
з .. Г>5 850 800 10 160 2080 18601 70 1ІС0 1000 12 220 2210 20005 75 1275 1150 15 24С> 2465 2290б 98 1530 13») 16 і 360 2500 2225140 1700 1530 18 365 2560 2275

Див гатели па колесном холу и 4 силы - 1.450 р., в 6 сил—1.850 р.Стоимость двигателей 'для электрического освещения увеличивается на 8й/,, до 40 сил и на 5" „ свыше 40 сил.Стоимость глушителей II Труб определяется В 4%..'1а доставку двигателей на место работы принимать */з%.Стоимость поста норки, монтаж принимать в 4“/(гСтоимость фундамента он редел исток в 2"/1Г

Таблица цен лвигателей «Патент Дизель».някиоса»
•Ч
с

и- о
и
лч>.с
:
£

С Т 0 11 М 0 С Т !> в Р У В Л Я X

Вес в п
удах

Одноцилиндровых ДвухцилиндровыхДвигат. с у пак. н отир. Постянов-кп Фундамента Двигат. о упак. и отпр. Постановки Фундамента
« 80 2350 120,25 246.758 95 27:50 151.25 288.75 — — — —10 120 1 3100 170,50 325.50 — — — —12 140 1 35а) 192.50 367.50 — - 1 -15 215 4600 25Я,— 483,- — ■ — 1 ~20 290 5400 297.- 567.- — — — — -25 360 6Ш0 352,- 672,- — — —30 <Зо 7300 401.50 766.50 1000О 550.— 1050,— 37535 515 8100 445.50 850.60 — — — —(о 595 9000 495.— 945.- 12000 660,— 1200,— 50950 735 11000 605,— 957,- | 13680 752.40 1190.16 62560 905 1290П 709,51» 993.30 15420 848.10 1187,34 75570 ЮТ'. 1 1460 790.40 1013.60 17220 947,10 1205,40 89060 1250 16000 • 880,— 1010.- 18900 1039.50 1228,50 1040100 1555 19200 1056 — 1056 - 22320 1227,60 1227,60 1300120 25380 1395,90 1395,90 1600Н<) . 28000 1540.- 1М0- 1900160 ... - 31380 1725.90 1725.90 2170200 1 _ — 37200 2046,- 2046,- 2730250 I

1
— “ 43800 2409 — 2409,- 3360

Стоимость двигателей «Дизелі.» русских заводов—па 20% дешевле,Стоимость провоза и доставки двигателей по железным дорогам считать по Дія* ним для нефтяных двигателей.
195



Ч. 9-10 Арт. 20 № 9—10 Ст. 20

Вартість газово-генераторних двигунів. Стоимость газо-генераторн. двигателей.

До иижчезазначсних цін зараховано вар- тости лвигулів, газово-генераторів, нася- чувачів, очищувачів цівок і пнших потріб- ____________________них приладдів._____________иXО■ С0 ч1 ч
Вартість у карб. *%* 2 - 2® ггмз5г** Я 35 5>> • $ - г<11

XXXV•5V = 
У о

Вартість у карб. |*д 5|И- О-а0к * о|ї£Н ' 5 8*  =  % хк  8  1  *  * И« 1 5 5  3V X
Р ~ “  »6 і и•2640І2380 40 1 45 і 7770 6835 20010 ново 27001 60 50 8840 7600 22013 3300 3000 90 60 10000 8225' 25014-15:3-100 3100 100 75 10800 9850 28010-ю ВбООЗЗОО по 85 11700 10635| 33522-24 4000,43801 140 100 13040 11860 45020-30 15185.4800 160 115 15700 13708 67531-35 5000 5300 168 130 16900 15365 76036 -39 '6500 5990 175 150 18930 17575 108040-44 177000420 185 — — — —Ручной автопускач для двигунів в 16— 40 сил—140 карб.Приводний автопускач з резервуаром для двигуна від 45 сил —460 карб.Автопускач з газовим двиг.—1200 карб.Двигуни з електричним запалом дорожче на 225 карб.Вартості! провозу, приставки, фундаменту й монтажу ті самі, що й для нафтовихЦіни двигунів закордонних рахувати

Фран ко-Москва.

В обозначенные ниже цены входят СТОИМОСТИ двигателей, газо-гоаераторов, на- сыщнтелей, очистителей труб и других необходимых принадлежностей.
Xанос:®

Стоим, в рубл.
л эИ к

I 

1*

II

I'
=в „
52с: о а>
о *
8І
$ 1

Стоим, в рубл.
иТО X

моОа.
Г. =“3.л мя X2 * й пт Л
%

6 264010 !!3060 13 ІВ300 14 —15І3400 16—19ІЙ600 22-24 4600 26-305185 31-35 5900 36-39 6500 40-44 7700

23802700300031003300!4380
406090

100
но1404800 160 5300 168 5990 175 6420, 185

45 7770 50 ; Р8401 60 10000 75 10800 85,11700 100 13010 115!15700 130 16900 150 18930

6835 200 7600 220 822а 250 9850 280 10635 33511860 13708 15365 17576
4506757601080ИРучной автопускатель для двигателей в 16 — 40 сил—140 руб.Приводной автооуекятоль с резервуаром для двигателя от 45 сил—460 руб.Автопуекатозь с керосин, двиг. —1200 р.Двигатели с электрическим запалом—дороже на 225 руб.Стоимости провоза, доставки, фундамента н монтажа то же, что для нефтян. дв.Цены двигателей заграничных считать

франко*Москва-

Вартість водяних турбін. Стоимость водяных турбин.Американські турбіни на'дві камери типу „Франсіс-.Поперечник колеса в дюймах 14 10 18 21 24 33Височінь падім, води Число кінських сил
4. --------------------------------------------------------------— - — — -----

Вфут. всаж.
45678910 11 121314

0.560. 71 0,86 1,001. Н 1,29 1,43 1.57 1.71 1.86 2,00

2.03.44,35.2 0.37.38.4 9.6 10,8 12.2

3.24.25.2 6.8 7,78.9 10,3 11.7 13,214.9

4.66,07.09,311.013.015.117.2 19,И 21,6

6Д8.010.112,214.6 17,019.7 22.525.428.4

7,810,213.015.718.822.0 25,4 28,9 32,6 36.?

10,013.8 18.0 22.027.833.039.045.3 51,657.464.8Ціна в крб. | 600 675 840 950 1080 1565

Американские турбины на две камеры типа .Франсис-.Дням. коле- 14 16 18 21 24 33са в ДЮЙМ.Высота па- •дел и яводып в ЧИСЛО лошадиных силифут. исаж.4 0,50 —
_ 10,05 0,71 2,6 3,2 4,6 6,1 7,8 13,86 0,86 3.4 4,2 6.0 8,0 10,2 18,07 1,00 4,3 5.2 7.6 10,1 13,0 22,08 1,14 5.2 6.8 9,3 12,2 15.7 27,89 1.29 6.3 7.7 11,0 14,6 18.8 33.010 1,43 7.3 8.9 13,0 17,0 22,0 39,011 1,57 ! 8.4 10,3 15.1 19,7 25,4 46.312 1.71 9.6 11.7 17.2 22,5 28,9 51.613 186 10,8 13,2 19,3 25,4 32,6 57,414 2.00 12,2 14,9 21,6 28,4 36,5 64.8Цена в руб. 600 675 840 950 10801565
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Ч. 9—10 Арт. 20 N° 9-ій От. 20П Р И М І Т К И :%1. Американські турбіни „Самсон" цінувати на 10% дешевше.2 Як-що траплятимуться турбіни зиншими поперечниками, то належить змінити вар- тости пропорційно до числа сил при зазначеній височіні падіння води.Механізми для роз'єднання тестер.-’2 крб.Кулачна сполука з вимикачами—140 карб.Металічні частини для механічного підняття замички—40 карб.Турбіни своєї роботи з купованими металічними частинами, з лопатками з даховаго заліза й з дерева цінується на 45% дешевше при вартостях від 1500 карб, й на 40%— при менших вартостях.Ремінець служби — 50 років, амортизация—2%.Вартість пакування, провозу Я приставки визначається згідно з розрахунком 7% а вартостя турбіни.Вартість постановления турбіни 0 догляду за будуванням колодязя визначається в 20% вартості! турбіни до 2000 карб.; в 15%-ДО 4000 карб., а для більш дорожчих в 10%.Траверзи з підчіпниками коштують 310 карб.Передача до регулятору- 60 карб.Шийні підчіпннки для валів за кожний дюйм поперечнику—4 карб. 50 коп.Вартість турбін можна визначити й за поперечником робочого колеса, як-що міцність їхня не велика. У „Сборнике статистических сведений по Уфимской губернии" є таблиці вартостн турбін, виведені для ріжннх поперечників турбін ПО ЦІЛІЙ низці даних із ирсйс-курантів.А що, безсумнівно, значно легше оцінити турбіну через поперечник робочого колеса, ніж через силу, яку вона розвиває при певному тисненні води, то наводимо тут низку даних із указаних таблиць.

П Р И М К Ч А И И Я:1. Американские турбины „Самсон" ценить на 10% дешевле.2. Если встретятся турбины других диаметров, то следует изменить стоимости пропорционально числу сил при указанной высоте падения водыМехан. для раз'едвнен. шестерен—12 руб.Кулачные сцеплен, с выключ.—по 140руб.Металлические части для механического под'ема затвора—40 руб.Турбины своей работы с покупными металлическими частями, с лопатками яз кровельного железа и из дерева, ценятся на 45%дешевле при стоимостях от 1500 руб. и на 40%—при меньших стоимостях.Срок службы —50 лет. амортизация— 2°/о.Стоимость упаковки, провоза и доставки определяется согласно расчета 7% со стоимости турбины.Стоимость постановки турбины и надзор за постройкой колодца определяется в 20% стоимости турбины до 2000 руб., в 15%— до 4000 руб., а для более дорогих в 10%.Траверсы с подшипниками стоят 310 руб.Передача к регулятору—60 руб.Шейные подшипники для валов за каждый дюйм диаметра—4 руб. 50 коп.Стоимости турбин можно определять и по диаметру рабочего колеса, если мощность нх невелика. В ,,Сборнике статистических сведений по Уфимской губернии" имеются таблицы стоимости турбин, выведенные для разных диаметров турбин, по целому ряду данных из прейс-курантовТак как, несомненно, гораздо легче оценить турбину по диаметру рабочего колеса, чем по силе, которую она развивает при определенной давлении воды, то приводим здесь ряд данных из указан, таб.О ц і н к а  б у д і в е л ь .Вартість будівлі оцінювати з кубового сажня їхнього обширу.Вартість будинку млина з машинним відділом оцінювати з розрахунку: для млина по-над 3000 пуд.: на кожні 1000 пуд. добовоїпродукції..........................................Ю—12 т. карб.1ля млина до 3000 пудів.На кожні 1000 пуд. добової продукції . . . . .  . . 12—15 . .Для дерок........................................ 7—8 . „Вартість нншнх будівель оцінювати з кубового сажня їхнього обшару:
В»рт. одиої *уб.
СА*. ОСШ.руКам'яний надвірний флігель . 60—80 карб.Кам'яні служби...................................  30 -50 „Будинок дерев .критийзалізом 30—100 . Будинок дерев'яний, критийтолем і тесом...................................20—30 „Дерев'яні служби рублені . • 15—20 .. .. дощаті. . . 5—15 „

О ц е н к а  с т р о е н и й .Стоимость строєний оценивать с кубической сажени нх об'сыа.Стоимость зданий мельницы с машинным отделением оценивать, исходя из расчета. Для мельницы свыше 3000 п.:На каждые 1000 пудов суточной производительности . 10—12 т. р. Для мельницы до 3000 пудов:На каждые 1000 пудов суточной производительности . 12—15 „ ,,Для рушек...............................................  7—8 „ „Стоимость остальных строений оцеинвать с кубической сажени нх об'ема:
Стоим, одной пул. 

сажав* об’єм».Каменный надворный флигель 60— 80 руб.Каменные службы...................................  30—50 „Деревян. дом. крытый железом 30—100 Деревян. дом. крытый толем илитесом........................................................... 20—30 „Дерев, службы бревенчатые . 15—20 ,... „ досчатые ... 5—15
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Ч. 9—10 Лрт. 20 К? 9—10 Ст. 20

Вартість варстату для нарізування і 

шліхуеання іалів заводу ор. Бюлера.

Для нарізування валів розміром ДО
Вартість манніті • установленням на млині111000 м/м 2350 крб.1500 М/М 2750 „

Стоимость станка для нарезки и шли 

фовки валов завода бр. Бюллера.

Дія нарезки налои размеромДО
Стоимость машины с установкой на мельнице

1000 м 'м 2350 руб.15<Ю м/м 2750

Видання Народнього Комісаріату Юстиції.
Замовлевня ч. ИЗ. Пр. 15.000. Заказ Лв 143. Тираж 15.000 зкз.

Харків. Друкарня УВО ім. Фрунзе.
Издание Народного Комиссариата Юстиции



Лгатпарі Всіх креТч, гдхойтісйі

\ е ВИДАННЯ (офіційне)

З Б І Р Н И К
п: УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯДШЕНЬ =

РоІІшме-Сеяянського Уряду Україні

1924 р-

[345(47.71)003]
]ірсл*таоич всех стса*. ссевияіОтеоІ

1-е ИЗДАНИЕ . (оффициальиое)

С О Б Р А Н И Е
= УЗАКОНЕНИЙ И

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Украины

1924 г.

10 жовтня 1924 р. ,4.11-12 Відділ ДРУГИЙ10 октября 1924 г. №11-12 Отдел ВТОРСІ

З М І С Т .
Постанова ТНК 

(II червня 1921 р.).21. Про скк уваиня додаткової інструкції Комісії Внутрішньої Торгівлі при УЕН „Про реєстрацію позабіржоввх угод" і обіжників до неї.22. С т а т у т  акційного товариства вживання електричної енергії в сільському господарстві України —„Електрика".

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановление СНК 

(14 июня 1924 ».).21.06 отмене дополнительной инструкции Комиссии по Внутренней Торговле При УЭС„0 регистрации внебиржевых сделок" и циркуляров к ней.22. У с т а в  акционерного Общества по применению электрической энергии в сельском хозяйстве Украины—„Электрика".
Постанова Ради Народніх Комі

сарів.
21. Про скасування додаткової інструкції 
Комісії Внутрішньої Торгівлі при УЕН 
(Укркомвнуторгуі „Про реєстрацію поза- 

біржових угод* і обіжників до неї.

Рада Народніх Комісарів п о с т а 
н о в и л а :

І. Скасувати додаткову Інструкцію 
Комісії Внутрішньої Торгівлі при 
Українській Економичній Нараді 
(Укркомвнуторгу) „Про реєстрацію по- 
заОіржових угод" від 26-го червня 1923 
року й обіжники Укркомвнуторгу під 
ч. ч. 1314 і 1540, що доповняють за
значену Інструкцію, бо вони перечать 
постанові Ради Праці й Оборони Сою
зу РСР від 11-го квітня 1924 року „Про 
реєстрацію позабіржових угод держав
них підприємств і установ- („Известия 
ЦИК СССР" от 7-го мая 1924 г., № 102).

Постановление Совета Народных 
Комиссаров.

21. Об отмене дополнительной Инструкции 
Комиссии по Внутренней Торговле при 
УЭС (Укркомвнуторга) „О регистра
ции внебиржевых сделок" и циркуляров 

к ней.

Совет Народных Комиссаров по
с т а н о в и л :

1. Отменить дополнительную Ин
струкцию Комиссии по Внутренней Тор
говле при Украинском Экономическом 
Совещании (Укркомвнуторга) „О ре 
гистрации внебиржевых сделок- от 
26-го июня 1923 года и циркуляры Укр
комвнуторга за №№ 1314 и 1540, до
полняющие означенную Инструкцию» 
ввиду их противоречия постановлению 
Совета Труда и Обороны Союза ССР 
от 11-го апреля 1924 года. „О реги
страции внебиржевых сделок госу
дарственных предприятий и учрежде
ний" („Известия ЦИК СССР- от 7-го мы 
1924 г., № 102).
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Ч. 11*12 Арт. 21-22 № 11*12 Ст. 21-22

2. Надати біржовим комітетам право 
з затвердження відповідних Губвикон- 
комів, а там, де організовано губер
ніальні комісії внутрішньої торгівлі 
(Губкоувнуюрги) з їхнього затвер
дження, установити для окремих форм 
операцій вилучення з правил про обов'
язкову реєстрацію.Харків, дня 14-го червня 1924 р.

Заст. Голови Ради Народніх
Комісарів ЗІ. Владимирський.

Керуючий Справами
Раднаркому Ф. Веха.Т. в. о. Секретаря РНК А. Дуделіт.

2. Предоставить биржевым комите
там право с утверждения подлежащих 
Губисполкомов, а там, где организованы 
губернские комиссии ПО внутренней 
торговле (Губкомвнуторги), с утвержде
ния последних, установить для от
дельных видов сделок из'ятия из пра
вил об обязательной регистрации.Харьков, 14-го нюня 1924 г.

Зам. Председателя Совета Наоодных 
Комиссаров М. Владимирский.

Управляющий Делами
Совнаркома Ф. Всім.

Врид. Секретаря СНК А. Дуделыт.

Затверджено постановлю УЕН від 21 липня 1924 р., за протоколом ч. 42.
22. Статут акційного товариства 
вживання електричної енергії в 

сільському господарстві України— 
„Елептрика*.

І. Мета засновання товариства, його
права та обов'язки.

§ 1. Щоб широко вживати електро
енергію в народньому господарстві, го
ловним чином, в сільсько-господарській 
та кустарній його іалузях, утво
рюється Українське Акційне Товари
ство вживання електроенергії в сіль
ському господарстві за назвою „Еле
ктрика".

П р и м і т к а .  Фундаторами Това
риства є: Народній Комісаріят Справ 
Земельних УРСР Сільський Господар, 
Електротрест, Елмаштрест, Товари
ство Насінництва.

§ 2. Щоб здійснити зазначені § і 
завдання, Товариству надається право:

а) розвідувати, будувати та облад- 
новувати електричні станції, мережі 
світильних, силових і инших електрич
них установок в сільських і міських 
місцевостях, а також виконувати всі-

Утвержден постановлением УЭО от 21 июля 1924 г., ио протоколу Лі 42.
22. Устав акционерного общества 

по применению электрической 
энергии в сельсин* хозяйства 

Украины- „Электрика-.
I. Цель учреждения общества, права и 

обязанности его.

§ 1. В целях широкого применения 
электроэнергии в народном хозяйстве, 
главным образом, в сельско хозяйствен
ной и кусі армий отраслях его, со
здается Украинское Акционерное Об
щество по применению электроэнергии 
в сельском хозяйстве под названием 
„Электрика-.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями 
Общества являются: Народный Ко
миссариат Земледелия УССР, Сель
ский Господарь, Электротрест, 
ЭлмаштреСт, Общество Семеновод
ства.
§ 2 Для осуществления означенных 

в § 1 целей, Обществу предоставляется 
право:

а) делать изыскания, производить со
оружения и оборудования электри
ческих станций, сетей осветительных, 
силовых и других электрических уста
новок в сельских и городских местно-
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Ч. 11-12 Арт. 22 № 11-12 Ст. 22
яякі будівельні та технічні роботи, 
звязані з електрифікацією;

б) експлоатувати спорудження та 
■ Ідприємства, потрібні для продукції 
та росподілу електричної енергії;

») будувати та експлоатувати про
мислові підприємства с.-г. типу, вжи
ваючи в них електроенергії;

г) всі зазначені в літ. ,,а“, „б“ і „в“ 
завдання переводити в життя само
стійно або притя аючи місцеві органі
зації, групи, а також окремих особ 
на умовах товариства, притягаючи 
в першу чергу за для цієї мети ко
лективні та первісні сільськогоспо
дарські кооперативні об єднання, що 
існують на місцях;д) брати концесії на промислову 
ксплоатацію електричних споруджень 
допоміжних підприємств;

е) ввозити з-за кордону в межах 
чинних законоположень про зовнішню 
торгівлю машини та товари, потрібні 
на спорудження електричних устано
вок і вживання електрики та реалі
зувати їх на внутрішньому ринкові;

ж) вступати як член до органіазцій 
та підприємств, що мають за мету 
електрифікацію; *

з) закладати та відкривати на те
риторії України філії, монтажно бу
дівельні контори, технічні бюра, май
стерні, комори, мати своїх агентів і 
представників.

§ 3 Товариство має право юридичної 
особи, може набувати та вивласню- 
вати всіма законними способами май
но, будівлі, складати від свого імени 
всілякі угоди, договори й зобов'язання, 
робити позики, вексельово зобов'язу
ватися, користати з кредиту на за
гальних підставах та переводити всі
лякі фінансові операції в державних 
і инших кредитових установах, що 
перебувають на території України та 
по за її межами, позивати й відпові
дати на о

§ 4. Товариство підлягає всім уза
коненням, декретам і постановам, що

стях, а также выполнять всякого рода 
строительные и технические работы, 
связанные с электрификацией;

б) эксплоатировать сооружения и 
предприятия, необходимые для произ
водства и распределения электриче
ской энергии;

в) строить и эксплоатировать про
мышленные предприятия с.-х. типа с 
применением в них электроэнергии;

г) все указанные в лит. „а-, т6т 
и „в“ задания проводить в жизнь само
стоятельно, либо путем привлечения 
местных организаций, групп, а также 
отдельных лиц на условиях товари
щества, поивлехая в первую очередь 
для этой цели существующие на ме
стах коллективные и первичные сель
ско-хозяйственные кооперативные о(Г- 
единення;

д) брать концессии на промышлен
ную экеллоатацию электрических со
оружений и вспомогательных пред
приятий;

е) ввозить из-за границы в пре
делах существующих законоположений 
о внешней торговле машины и товары, 
необходимые для сооружения электри
ческих установок и применения эле
ктричества и реализовать таковые на 
внутреннем рынке;

ж) вступать в качестве члена в 
организации и предприятия, пресле
дующие цели электоификации;

з) устраивать и открывать на тер
ритории Украины отделения, монтаж
но-строительные конторы, технические 
бюро, мастерские, склады, иметь своих 
агентов и представителей.

§ 3. Общество пользуется правами 
юридического лица, может приобре
тать и отчуждать всеми законными 
способами имущество, строения, всту
пать от своего имени во всякого рода 
сделки, договоры и обязательства, 
совершать займы, обязываться вексе
лями, пользоваться кредитом на общих 
основаниях и производить всякого 
рода финансовые операции в госу
дарственных и иных кредитных учре
ждениях, находящихся на территории 
Украины и за пределами последней, 
искать и отвечать на суде.

§ 4. Общество подчиняется веси 
узаконениям, декретам и постаноал-201
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стосуються до його діяльности, так 
нині чин им, як і тим, шо можуть 
бути видані згодім.

§ 5. Публікації Товариства у всіх 
передбачених законом і цим статутом 
випадках переводиться в органах уря
дової преси УРСР

§ 6. Товариство має печатку з від
битком своєї назви.

§ 7. Правління Товариства перебу
ває в місті Харкові.

II. Основний капітал Товариства, акції, 
права та обов'язки їхніх володільців.

§ 8. Основний капітал Товариства 
визначається в п'ятсот тисяч кар
бованців золотом. Капітал цей утво
рюється шляхом випуску п'яти тисяч 
акцій, кожна по сто карбованців зо
лотом.

П р и м і т к а .  Випускова ціна акції 
не може бути менша за номіналь
ну вартість акції, додаючи до неї, 
2%, які акціонери вносять, щоб 
покрити організаційні витрати на 
засновання Товариства, і їх не на
лежить повертати.

§ 9. По оголошенні встановленим 
шляхом статуту Товариства, із зазна
ченого числа випущених акцій, при
наймні »/я частину фундатори залиша
ють за собою як іменні акції, а решту 
акцій росподіляєтьси між фундатора
ми та запрошеними до участи в Това
ристві установами, організаціями й 
приватнім» особами по підписці, з тим 
шо такі запросини можна зробити й 
через оголошення в пресі. Фундатори 
не мають права вивласнювати зазначе
ну частину залишеного за собою числа 
акцій до затвердження звіту за дру
гий операційний рік. Фундатори та
кож не мають права вивласнювати до 
затвердження звіту за другий опера
ційний рік належні їм фундаторські 
акції, сплачені майном.

§ 10. Акції сплачується грошима 
або майном за згодою з Правлінням, 
а до Його обрання—з фундаторами, з 
тим шо остаточну оцінку внесеного 
за акції майна затверджують устано-

ниям относящимся к предметам дея
тельности его как ныне действующим, 
так и могущим быть изданными 
впоследствии.

§ 5. Публикации Общества во всех 
предусмотренных законом и насто
ящим уставом случаях производятся 
в органах правительственной прессы 
УССР

§ 6. Общество имеет печать с изо
бражением своего наименования.

§ 7. Правление Общества находится 
в городе Харькове.

II. Основной капитал Общества, акции, 
права и обязанности владельцев их.

§ 8. Основной капитал Общества 
определяется в пятьсот тысяч рублей 
золотом. Капитал этот образуется 
путем выпуска пяти тысяч акций по 
сто рублей золотом каждая.

П р и м е ч а н и е .  Выпускная цена 
акции не может быть ниже нарица
тельной стоимости акции с приба
вление к ней 2%. которые вносятся 
акционерами на покрытие органи
зационных по учреждению Общества 
расходов и возврату не подлежат.

§ 9. По опубликовании в устано
вленном порядке устава Общества, из 
означенного количества выпускаемых 
акций, не менее */з части оставляется 
учредителями за собой именными ак
циями, а прочие акции распределяются 
между учредителями и приглашенными 
к участию в Обществе учреждениями, 
организациями и частными лицами по 
подписке, при чем такое приглашение 
может быть сделано и посредством 
публичного объявления. Учредители не 
вправе указанную часть оставленного 
за собой количества акций отчуждать 
до утверждения отчета за второй опе
рационный год. Равным образом, учре
дители не вправе отчуждать до утвер
ждения ' тчета за второй операционный 
год принадлежащие им учредительские 
акции, оплаченные имуществом.

§ 10. Уплата акций производится 
деньгами или имуществом по согл?ше- 
нию с Правлением, а до его избра
ния—с учредителями, при чем. окон
чательная оценка вносимого за акции
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пленим шляхом Установчі Загальні 
Збори Акціонерів.

§ 1 1 .  Належні за акції гроші чи 
майно акціонери мають внести в такі 
речинці: 25% номінальної вартости 
акції вноситься протягом одного місяця, 
25°/,—протягом 3-х місяців, а решту 
50е/,—протягом 6-ох місяців від дня 
затвердження статуту Товариства.

§ 12. Коли в речинці, зазначені § 11, 
не внесено будь-якої виплати, Пра
вління Товариства справляє з перед
платника на користь Товариства за 
кожен прострочений день з розра
хунку 12°/0 річних інтересу та 12°/0 
річних пені. Числа невиплачених акцій 
оголошується в газеті „Вісти ВУЦВКИ. 
Крім цього невиплачені протягом 2-х 
місяців від дня оголошення акції можна 
на підставі постанови загальних збо
рів акц'онерів анулювати та замінити 
їх новими акціями. Про майбутній 
продаж нових акцій, замісць анульо
ваних, Правління Товариства повідо
мляє передплатників. В разі, коли вони 
не згодяться придбати паї, вони (паї) 
надходять до продажу. Вторговану від 
продажу суму, сплативши витрати, 
сполучені з продажем, а також вста
новлені цим параграфом відсотки пені 
та інтересу повертається недбайливим 
володільцям акцій.

§ 13. Коли протягом 3-х місяців від 
дня оголошення про затвердження 
статуту не буде зібрано >/4 основ
ною капіталу, то визнається^ шо 
Товариство не відбулося. А як що 
протягом дальших трьох місяців не 
буде зібрана друга >/4 основного ка
піталу та протягом одного року від 
часу роспочину діяльности Товариства 
не буде зібрана решта суми по-над дві 
четвертини основного капіталу Това
риства. то Товариство ліквідується 
протягом трьох місяців.

§ 14. Грошові внески вкладається 
до Державного Банку на ім’я фунда
торів і видається Тх лише після від
криття Товариства або після того, як

имущества утверждается в установлен
ном порядке Учредительским Общим 
Собранием Акционеров.

§ 1 1 .  Причитающиеся за акции 
деньги или имущество должны быть 
акционерами внесены в следующие 
сроки: 25°/0 нарицательной стоимости 
акций вносятся в течение одного ме- 
сяиа, 25% - в течение 3-х месяцев, а 
остальные 50°/о—в течениие 6-ти ме
сяцев со дня утверждения устава Об
щества.

§ 12. За невзнос какого-либо пла
тежа в означенные в § 11 сроки 
Правление Общества взыскивает с 
подписчика в пользу Общества за 
каждый просроченный день из расчета 
12% годовых интереса и 12% годо
вых пени. Номера неоплаченных акций 
публикуются в газете „Вісти ВУЦЗК“. 
Помимо этого, неоплаченные в течение 
2-х месяцев со дня публикации акции 
могут быть по постановлению общего 
собрания акционеров аннулированы и 
заменены новыми акциями. О пред
стоящей продаже новых акций, вза
мен аннулированных, Правление Об
щества доводит до сведения подпис
чиков. В случае неиз'явления ими 
согласия на приобретение паев, по
следние поступают в продажу. Выру
ченная от продажи сумма, за покры
тием издержек связанных с продажей, 
а равно установленных в настоящем 
параграфе процентов, пени и интере
са, возвращается неисправным вла
дельцам акций.

§ 13. Если в течение 3-х месяцев 
со дня опубликования об утвержде
нии устава не буд^т собрана V, 
часть основного капитала, то Обще
ство признается несостоявшимся. Если 
же в течение следующих трех меся
цев не будет собрана следующая */* 
основного капитала, а в течение од
ного года со времени открытия дей
ствий Общества не будет собрана 
остальная сверх двух четвертей основ
ного капитала Общества сумма, то 
Общество ликвидируется в течение 
трех месяцев.

§ 14. Денежные взносы вносятся 
вкладом в Государственный Банк на 
имя учредителей и выдаются лишь по 
открытии Общества или по призна-
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буде визнано Товариство за невідбуле. 
Передані товари та майно перехо
вується в коморах і помешканнях, 
відведених за-для цього фундаторами. 
Всі внески записується в устано
влених прошнурованих книгах, ви
даючи про одержання грошей та майна 
попередні йменні росписки за підпи
сом фундаторів або особ, що їх вони 
уповноважили на це спеціяльним до
рученням, а згодом, але в кожному 
разі не пізніше 3-х місяців після рос- 
почину діяльности Товариства, ці рос
пуски замінюється іменними тимча
совими свідоцтвами.

П р и м і т к а  1. Фундатори відпо
відають солідарно за цілість зібра
них грошей та майна.

П р и м і т к а  2. Власниками ви
щезазначених росписок, виданих фун 
даторами, а також і тимчасових сві- 
доців, надалі до заміни росписок 
свідоцтвами, а свідоцтв—акціями, 
привласнюється всі права та обов’
язки акціонерів.

§ 15. Для визнання Товариства за 
відбуле та й до його реєстрації фун
датори зобов язані скликати два за
гальні зібрання акціонерів—попе
реднє та установче, у всьому відпо
відно до арт. арт. 332 і 333 Цив. Ко
дексу.

§ 16. Акції Товариства, гідписані 
державними установами та підприєм
ствами або кооперативними й гро
мадськими організаціями, що по них 
надійдуть до моменту скликання 
установчих сборів відповідні терміно
ві виплати, можуть бути іменні, а їх 
власники мають права, виключно їм 
привласнені й передбачені § 32. 
Всі инші акції випускається на ім'я 
подавця. На іменних акціях зазнача
ється назву власника. Акції вирізу
ється з книги, зазначається їх черго
вим числом і видається за підписом 
двох членів Правління, бухгалтера й 
ка<ира з відбитком печатки Това
рне іва.

§ 17. До кожної акції долається 
листа к\ понів на одержання по них 
дивіденду протягом 10 років. На кож

ний Общества нссостоявшимся. Пере
данные же товары и имущество хра
нятся в складах и помещениях, от
веденных для сего учредителями. Все 
взносы записываются в установлен
ных шнуровых книгах с выдачей в 
получении денег и имущества предва
рительных именных расписок за под
писью учредителей или уполномочен
ных ими на это специальной дове
ренностью лиц, а впоследствии, но во 
всяком случае не позже 3-х месяцев 
по открытии действий Общества, 
расписки эти заменяются именными 
временными свидетельствами.

П р и м е ч а н и е  1. Учредители 
отвечают солидарно за сохранность 
собранных денег и имущества.

П р и м е ч а н и е  2. владельцам 
указанных выше расписок, выдан
ных учредителями, а также и вре
менных свидетельств, впредь до за
мены расписок свидетельствами, а 
свидетельств—акциями, присваива
ются все права и обязанности 
акционеров.
§ 15. Для признания Общества со

стоявшимся и до регистрации его 
учредители обязаны созвать два об
щих собрания акционеров—предвари
тельное и учредительское, в соответ
ствии во всем со ст. ст. 332 и 333 
Гр. Кодекса.

§ 16. Акции Общества, подписан
ные государственными учреждениями 
и предприятиями либо кооперативны
ми общественными организациями, по 
которым поступят к моменту созыва 
учредительного собрания соответ
ствующие срочные платежи, могут 
быть именные, а их владельцы поль
зуются правами, исключительно им 
присвоенными и предусмотренными в 
§ 32. Все прочие акции Общества вы
пускаются на имя предяьителя. На 
именных акциях обозначается на
именование владельца. Акции выре
зываются из книги, означаются но
мером по порядку и выдаются за 
подписью двух членов Правления, бух
галтера, и кассира с приложением 
печати Общества.

§ 17. К каждой акции прилагается 
лист купонов на получение по ни.ч 
дивиденда в течение 10 лет. На кг-
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йому купоні зазначається число ак
ції до якої він належить & роки в 
послідовному порядкові.

По упливі 10 років власникам акцій 
належить видати нові листи купонів 
в тому самому порядкові на дальші 
10 років і т. д.

§ 18. Після цілковитої виплати по
чатково випущених акцій Товариство 
може збільшити основний капітал, 
додатково випускаючи акції, але не 
инакше як на підставі постанови за
гальних зборів акціонерів і з особли
вого шо-разу дозволу Уряду.

П р и м і т к а .  За кожну наново 
випушену акцію повинен той, шо 
її набув, внести крім номінальної 
ціни, ше премію, рівну тій частині 
запасового капіталу Товариства за 
останнім балансом, яка припадає на 
кожну із акцій попередніх випусків. 
Таким шляхом зібрану премію по
вертається на збільшення того-ж 
запасового капіталу.

§ 19. При наступних випусках ак
цій переважне право на їх придбання 
належить власникам акцій Товари
ства попередніх випусків, відповідно 
до числа акцій, що їх вони мають. 
Коли ж усі акції нового випуску чне 
будуть цілком розібрані власниками 
акцій попередніх випусків, то на 
решту нерозібраних акцій відкрива
ється прилюдну передплату.

§ 20. Товариство має право після 
цілковитої виплати основного капіта
лу робити позики, випускаючи облі
гації на умовах, визначених постано
вами загальних зборів акціонерів.

§ 21. Тимчасові свідоцтва й іменні 
акції передає особа одна одній пере
давальним написом на свідоцтвах і 
акціях які при відповідній заяві на
лежить подати Правлінню Товари
ства. шоб зробити в його книгах 
відмітку про передачу. Само Правлін
ня робить передавальний напис на 
свідоцтвах і акціях лише по судовій 
ухвалі Відмітку в книгах про пере
дачу свидоцтв і акцій повинно робити 
Правління не далі, як протягом 3-х

ждом купоне обозначается номер ак
ции, к которой он принадлежит и 
годы в последовательном порядке.

По истечении Ю лет владельцам 
акций имеют быть выданы новые ли
сты купонов в том же порядке на 
следующие 10 лет и т. д.

§ 18. По полной оплате первона
чально выпущенных акций Общество 
может увеличивать основной капитал 
посредством дополнительных выпусков 
акций, но не иначе как по постано
влению общего собрания акционеров и 
с особого каждый раз разрешении 
Правительства.

П р и м е ч а н и е .  По каждой из 
вновь выпускаемых акций должна 
быть вносима приобретателем ее 
сверх нарицательной цены еще пре
мия, равная причитающейся на 
каждую из акций предыдущих вы
пусков части запасного капитала 
Общества по последнему балансу с 
обращением собранной таким путем 
премии на увеличение того же за
пасного капитала.
§ 19. При последующих выпусках 

акций преимущественное право на 
приобретение их принадлежит вла
дельцам акций Общества предыдущих 
выпусков, соответственно числу име
ющихся у них акций. Если же ак
ции нового выпуска не будут разо
браны владельцами акций предыдущих 
выпусков сполна, то на оставшиеся 
неразобранными акции открывается 
публичная подписка.

§ 20. Общество имеет право по пол
ной оплате основного капитала делать 
займы посредством выпуска облигаций 
на условиях, определяемых постано
влениями общего собрания акционе
ров.

§ 21. Передача от одного лица к 
другому временных свидетельств и 
именных акций делается передаточной 
надписью на свидетельствах и акциях, 
которые при соответственном заявле
нии должны быть пред'явлены Правле
нию Общества для отметки о пере
даче в его книгах. Само Правление 
делает передаточную надпись на сви
детельствах и акциях только по су
дебному определению. Отметка в кни
гах о передаче свидетельств и акций
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день від дня подання Правлінню пе
редаваних свідоцтв і акцій і у випад
ках, коли передавальний напис робить 
само Правління—належних документів, 
що засвідчуютьіперехід свідоцтва чи 
акції.

Передачу від одної особи до другої 
акцій на подавця переводиться без 
всіляких формальностей і за власника 
акції на подавця визначається завше 
ту особу, в руках якої вона є.

П р и м і т к а .  Передавати іменні 
акції дозволяється лише на ім*я держ
установ, держпідприємств, кооператив
них та громадських організацій.

§ 22. Тимчасового свідоцтва, на 
якому не буде зазначено, що Правлін
ня одержало внесок, якого речинець, 
відповідно до § 11, минув, не можна 
передавати й відступати иншій особі 
та й всілякі угоди на підставі такого 
свідоцтва визнається за недійсні.

Цю умову належить зазначити на 
самих свідоцтвах.

§ 23. Купони до акцій не можна 
передавати окремо від акцій за ви
нятком купонів минулих і біжучих 
речинців. При передачі зазначених ку
понів не вимагається жадних пере
давальних написів на купонах чи 
заяв про їхню передачу.

§ 24. Хто втратив тимчасове сві
доцтво й іменну акцію, повинен ли
стовно заявити про це Правлінню, за
значаючи числа втрачених свідоцтв чи 
акцій. Правління робить на його ра
хунок оголошення. Коли по упливі 
6-ти місяців від дня оголошення не буде 
подано ніяких відомостей про втрачені 
свідоцтва чи акції, то видається нове 
свідоцтво чи акцію за попереднім 
числом і з написом, що їх видано 
замісць втрачених.

Про втрату купонів до акцій, або 
акцій на подавця та купонів до них 
Правління жадних заяв не приймає й 
того, хто втратив зазначені купони по
збавляється права одержати по них 
аивіденда. Коли ж настане речинець

должна быть делаема Правлением не 
позже ка£ в течение 3-х дней со дня 
пред явления Правлению передаваемых 
свидетельств и акций и, в случаях, 
когда передаточная надпись делается 
самим Правлением надлежащих доку
ментов, удостоверяющих переход сви
детельства или акции.

Передача от одного лица к другому 
акций на предъявителя совершается 
без всяких формальностей и собствен
ником акции на пред'явителя при
знается всегда то лицо, в руках ко
торого она находится.

П р и м е ч а н и е .  Передача имен
ных акций разрешается только на 
имя госучреждений, госпредприятий, 
кооперативных и общественных ор
ганизаций.
§ 22. Временное свидетельство, на 

котором не будет означено получение 
Правлением взноса, срок которому, 
согласно § 11, истек, не может быть 
передаваемо и уступаемо другому лицу 
и всякая сделка по такому свидетель
ству признается недействительной.

Условие это должно быть означено 
на самих свидетельствах.

§ 23. Купоны к акциям не могут 
быть передаваемы отдельно от акций, 
за исключением купонов истекших и 
текущих сроков. При передаче озна
ченных купонов не требуется никаких 
пеоедаточных надписей на купонах 
или заявлений о передаче их.

§ 24. Утративший временное сви
детельство и именную акцию должен 
письменно заявить об этом Правлению 
с обозначением нумеров утраченных 
свидетельств или акций. Правление 
производит за его счет публикацию. 
Если по прошествии 6-ти месяцев со 
дня публикации не будет доставлено 
никаких сведений об утерянных сви
детельствах или акциях, то выдается 
новое свидетельство или акция под 
прежним номером и с надписью, что 
они выданы взамен утраченных.

Об утрате купонов к акциям, либо 
акций на предъявителя и купонов к 
ним Правление никаких заявлений не 
принимает и утративший означенные 
купоны лишается права получения 
по ним дивиденда. По наступлении же
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видання нових купоиових листів по 
акціям на подавця, їх видається влас
никові акцій на подавця.

§ 25. Товариство підлягає шо-до 
біржового обігу тимчасових свідоцтв і 
акцій всім узаконенням, правилам і 
розпорядженням як нині чинним, так 
і надалі видаваним.

111. Загальні збори акціонерів.

§ 26. Загальні збори акціонерів бу
вають звичайні П надзвичайні. Звичай
ні збори скликає Правління що року 
не пізніш, як протягом 3-х місяців ПО 
скінченні операційного року Товари
ства, для розгляду та затвердження зві
тів і балансу за минулий рік та кош
торису витрат і плану діяльности на 
біжучий рік, а також для обрання 
членів Правління членів Ради та Ре
візійної Комісії. На цих зборах обго
ворюється та розвязується також і иніііі справи, що сягають по-над владу 
Правління, а також і ті, що іх Пра
вління або Рада запропонують загаль
ним зборам.

Надзвичайні загальні збори скликає 
Правління або на свою власну полю 
або на вимогу акціонерів, то засту
пають разом найменше ’/го частину 
основного капіталу або на вимогу 
Ради чи Ревізійної Комісії. Коли по
дано вимогу про скликання надзви
чайних загальних зборів, то належить 
точно зазначити справи, шо їх ма
ють обговорювати надзвичайні загаль
ні збори. Вимогу про скликання за
гальних зборів належить виконати 
протягом двох тижнів від дня П 
заяви.

§ 27. Загальні збори розвязують, 
відповідно до цього статуту, всі пи
тання, шо стосуються до справ То
вариства: але до безперечної компе
тенції загальних зборів належить:

а) обірати й усувати членів Пра
вління. Ради, Ревізійної Комісії та Лік
відаційної Комісії;

срока выдачи новых купонных листов 
по акциям на пред явителя, таковые 
выдаются владельцу акции на предъ
явителя.

§ 25. Общество подчиняется в от
ношении биржевого оорашения времен
ных свидетельств и акций всем уза
конениям, правилам и распоряжениям 
как ныне действующим, так и впредь 
издаваемым.

III. Общее собрание акционеров.

§ 26. Общие собрания акционеров 
бывают обыкновенные и чрезвычайные. 
Обыкновенное собрание созывается 
Правлением ежегодно не позже как 
в течение 3-х месяцев по окончании 
операционного года Общества, для 
рассмотрения и утверждения отчетов 
и баланса за истекший год и сметы 
расхода и плана действий на насту
пивший год, а также для избрания 
членов Правления, членов Совета и 
Ревизионной Комиссии. В этих собра
ниях обсуждаются и решаются также 
и другие дела, превышающие власть 
Правления, а также и те, которые 
Правлением либо Советом будут пред
ложены общему собранию.

Чрезвычайное общее собрание созы
вается Правлением или по собственному 
его усмотрению или по требованию 
акционеров, представляющих в сово
купности не меньше */2о части основ
ного капитала или по требованию 
Совета либо Ревизионной Комиссии. 
При пред'явлений требований о созыве 
чрезвычайного собрания должны быть 
точно указаны предметы, подлежащие 
обсуждению чрезвычайного собрания. 
Требование о созыне чрезвычайного 
собрания подлежит исполнению в те
чение 2-х недель со дня его заявления.

§ 27. Общее собрание разрешает, 
согласно этому уставу, все вопросы 
до дел общества относящееся, но не
пременному ведению общего собрания 
подлежат:

а) избрание и смешение членов 
Правления. Совета. Реви ионной Ко
миссии и Ликвидационной Комиссии;
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б) затаерджувати й змінювати 
інструкції Правлінню, Раді та Дирек
торові- Розпорядчикові;

в) розглядати й затверджу за ги кош
торис видатків і план діяльності! на 
наступний рік та звіт до балансу-

г) розподіляти прибутки за мину
лий рік;

д) розвязувати справи про видатку- 
вання запасового капіталу на по
криття збитків, не покритих прибутками 
звітного року, та ліквідувати справи 
'І овариства за минулий рік;

е) порушувати прохання про зміну 
статуту та зміну розміру основне!о 
капіталу Товариства;

ж) розвязувати питання про випуск 
облігаційних позик.

§ Про скликання загальних збо
рів оголошується заздалегідь і в кож
ному разі не пізніше, як за два тижні 
до призначеного дня такого скликання. 
В оголошеннях точно зазначається: 
а) день і годину, на які скликається 
загальні збори, б) помешкання, де во
ни повинні відбутися і е) докладну назву 
питань, шо її мають обміркувати та 
розвязати загальні збори.

Власників іменних акцій запрошу
ється на збори незалежно від оголо
шення оповістками, які посилається 
почтою в вищезазначений речинець, 
рекомендованим способом ВІДПОВІДНО 
до зазначеного в книгах Правління 
місця перебування акціонера.

Власників акцій на подавця повідо
мляється тим самим способом, коли вони 
заявили Правлінню, шо бажають одер
жати такі оповістки в поьідомленому 
місці їхнього перебування, за місяць 
до скликання загальних зборів.

§ 29. Доповіді Правління в справах, 
призначених до обміркування, нале
жить давати на огляд акціонерів при
наймні за / днів до дня загальних зборів.

Друковані примірники звіту та ба
лансу роздається в Правлінні Товари
ства за 7 днів до загальних зборів всім 
акціонерам, які заявили, шо бажають 
їх отримати. За 7 днів до заіальних 
зборів для гхіх акціонерів відкривається 
в голини урядоаання для огляду криги

б) утверждение и изменение ин
струкций Правлению, Совету и Ди- 
рек гору-Рзсиоряди гс лю;

в) в рассмотрение и утверждение сме
ты расходов и плана действий на 
наступающий год и отчета до баланса;

г) распределение прибылей за истек
ший год;

д) разрешение вопросов о расходо- 
ган; и запасного капитала на покры
тие убытков, не покрываемых из при
былей отчетного года, и ликвидация 
дел Общества за истекший год;

е) возбуждение ходатайства об 
изменении устава и изменении вели
чины основного капитала Общества;

ж) ра'»реше-<ие вопросов о выпуске
облиі анионных займов.

§ 29. О созыве обших собраний 
делаются публикации заблаговременно 
и во всяком случае не позже как за 
лее подол . до назначенного дня тако
го созьма. В публикациях означаются 
в точности: а) день и час, на кото
рые созывается обшее собрание, 
о; помещение, в коем оно должно про- 
и:ходить и в) подробное поименова- 
ние вопросов, подлежащих обсужде
нию и решению обшего собрания.

Владельцы именных акций пригла
шаются в собрание независимо от 
публикаций повестками, посылаемыми 
по почте в определенный выше срок, 
заказным порядком по указанному в 
книгах Правления месту жительства 
акционера.

Владельцы акций на пред!явителя 
извещаются тем же порядком в слу
чае заявления ими Правлению о же
лании получения таковых повесток 
по сообщенному ими месту житель
ства за месяц до созыва общего 
собрания.

§ 29 Доклады Правления по наз
наченным к обсуждению вопросам 
должны быть открываемы для рассмо
трения акционерами по крайней мере 
за 7 дней до дня обшего собрания.

Печатные экземпляры отчета и ба
ланса раздаются в Правлении Обще
ства за 7 дней до обшего собрания 
всем акционерам, заявившим о жела
нии получить их. За 7 дней до об
шего собрания асем акционерам
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Правління, зі всіма рахунками, доку
ментами та додатками, що стосуються 
до звіту й балансу.

§ ЗО. Справи, шо їх мають розгля
дати загальні збори, надходять до 
них не ина*ше, як через Правління; 
тому акціонери, що бажають зробити 
будь-яку пропозицію загальним зборам, 
повинні листовно звернутися з нею 
до Правління не пізніш, як за три 
тижні до заральних зборів. Коли про
позицію поставили акціонери, що разом 
мають найменше */2о загального числа 
голосів, то Правління повинно у вся
кому разі подати таку пропозицію 
найближчим загальним зборам зі 
своїм висновком.

§ 31. Кожен акціонер має право 
бути присутнім, коли обговорюється 
справи, запропоновані зборам, осо
бисто або через своїх довірених, з 
тим що в цюму другому випадкові 
належить листовно повідомити про це 
Правління За довіреного може бути 
лише акціонер, і одна особа не може 
мати більше ніж дві довірености. В 
постановах загалі них зборів беруть 
участь тільки акціонери, шо мають 
право голосу. Урядові, громадські та 
приватні установи й товариства мають 
на загальних зборах право участи й 
голосу в особі своїх представників.

§ 32. Кожні п'ять (5) іменних акцій 
та кожні десять (Ю) акцій на подавця 
надають їх власникові право на один 
голос.

Акціонери, шо мають менше вище- 
визначеного числа акщй. можуть 
об'єднувати за спільною довіреністю 
свої акції, шоб одержати право на 
один чи більше голосів.

§ 33. Власники іменних акцій мають 
право голосу на загальних зборах 
лише в тому разі, коли вони занесені 
до книг Правління, принаймні за 7 днів 
до загальних зборів; після того, шоб 
брати > часть в загальних зборах, не 
треба подавати іменні акції.

Акції на подавця дають право голосу 
тоді, ко їй їх подані» Правлінню Това
риства принаймні за 7 днів до загаль-

открываются в ччеы присутствия для
обозрения книги Правления, со всеми 
счетами, документами и приложениями, 
относящимися к отчету и балансу.

§ 30. Дела, подлежащие рассмотре
нию в обшем собрании, поступают к 
нему не иначе, как через Правление, 
почему акционеры, желающие сделать 
какое-либо предложение общему со
бранию, должны письменно обратиться 
с ним в Правление не позже, как за 
три недели до общего собрания. Если 
предложение сделано акционерами, 
имеющими в совокупности не меньше 
1/2о общего количества голосов, то 
Правление обязано во всяком случае 
представить такое предложение бли
жайшему общему собранию со своим 
заключением.

§ 31. Каждый акционер имеет пра
во присутствовать при обсуждении 
предлагаемых собранию вопросов лич
но или через доверенных, при чем в 
последнем случае Правление должно 
быть письменно о том уведомлено. 
Доверенным может быть только ак
ционер, и одно лицо не может иметь 
более двух доверенностей. В постано
влениях общего собрания участвуют 
только акционеры, пользующиеся пра
вом голоса. Правительственные, обще
ственные и частные учреждения, об
щества и товарищества пользуются 
в общих собраниях правом участия и 
голоса в лице своих представителей.

§ 32. Каждые пять (5) именных 
акций и каждые десять (10) акций 
на пред‘явителя предоставляют их 
владельцу право на один голос.

Акционеры, имеющие менее выше- 
определенного числа акций, могут 
соединять по обшей доверенности 
свои акции для получения права на 
один и более голосов.

§ 33. Владельцы именных акций 
пользуются правом голоса в обшем 
собрании лишь в том случае, если 
они внесены в книги Правления, по 
крайней мере за 7 дней до общего 
собрания, после чего для участия в 
обшем собрании пред'явлення имен
ных акций не требуется.

Акции на пред'явителя дают право 
голоса в том случае, если они пред'
явлень! Правлению Общества по край-
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них зборів і не повернено їх до за
кінчення зборів.

Замісць самих акцій можна подавати 
посвідчення, шо прийнято акції на 
схов або в заставу як державних, 
так і чинних на підставі Урядом за
тверджених статутів кредитових уста
нов і банкирских будинків, які будуть 
обрані за-для цього загальними зборами 
акціонерів і затверджені Народнім 
Комісаріятом Фінансів.

В посвідченнях ч зазначається числа 
акцій.Закордонні банкірські установи, шо їуни посвідчення можна подавати 
замісць самих акцій, повинні бути 
названі в оголошеннях про скликання 
загальних зборів.

§ 34. Акціонери, шо є членами 
Правління чи Ради або членами Реві
зійної чи Ліквідаційної Комісії, не мають 
права голосу ні особісто-, ні на під
ставі довірености инших акціонерів, 
коли розвязується питання про при
тягнення їх до відповідальности або 
звільнення від неї, усунення ЇХ З 
посади, призначення їм винагороди та 
затвердження звітів, ними підписаних.

П р и м і т к а .  Коли ухвалюється 
постанову про складення Товари
ством договору з особою, шо є 
акціонером, ця особа не має права 
голосу на зборах ні особісто, ані 
на підставі довірености инших 
акціонерів.
§ 35. Коли через спадщину чбо 

иншим шляхом акціями заволодіє 
спільно де кілька особ, тсміраво участи 
на загальних зборах налається лише 
одній із них, за їхнім обранням.

§ 36. Перед кожними загальними 
зборами складається реєстр акціонерів 
шо мають право брати участь в 
зборах, зазначаючи числа належних їм 
акцій. Цей реєстр вивішується в 
помешканні правління за 4 дні до 
відкриття загальних зборів. Копії 
цього реєстру видається кожному 
акціонерові на його вимогу.

ней мере за 7 дней до обшего собра
ния и не выданы обратно до оконча
ния собрания.

Взамен подлинных акций могут 
быть представляемы удостоверения в 
принятии акций на хранение или в 
залог как государственных, так и 
действующих на основании прави
тельством утвержденных уставов кре
дитных учреждений и банкирских 
домов, которые будут избраны для 
этою общим собранием акционеров и 
одобрены Народным Комиссариатом 
Финансов.

В удостоверениях обозначаются но
мера акций.

Иностранные банкирские \чрежае- 
ния, удостоверения которых могут 
быть представляемы взамен подлин
ных акций, должны быть поименова
ны в публикациях о созыве обшего 
собрания.

§ 34. Акционеры, состоящие члена
ми Правления или Совета или членами 
Ревизионной или Ликвидационной Ко
миссии, не пользуются правом голоса 
ни лично, ни по поверхности других 
акционеров при разрешении вопросов, 
касающихся привлечения их к ответ
ственности или освобождения от та
ковой, устранения и< от должности, 
назначения им вознаграждения и ут
верждения подписанных ими отчетов.

П р и м е ч а н и е .  При постано
влении решений о заключении об
ществом договооа с лицом, состоя
щим в числе акционеров, лицо это 
нс пользуется правом голоса в со
брании ни лично, ни по доверен
ности других акционеров.
5 35. Если акции достанутся по 

наследству или другим путем в обшее 
владение нескольких лиц. то право 
участия в обших собраниях предоста
вляется лишь одному ИЗ НИХ ПО их 
избранию.

§ 36 Перед каждым обшим собра
нием составляется список акционеров, 
имеющих право участвовать в собра
нии, с означением номеров принадле
жащих им акций. Список этот выста
вляется в помещении правления за 4 
пня до открытия обшего собрания. Ко
пия означенного списка выдается ка
ждому акционеру по его требованию.
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§ 37. Перед відкриттям загальних
зборів. Ревізійна Комісія проніряє скла
дений Правлінням реєстр акціонерів 
(§ 36), з тим шо в разі вимоги акціо
нерів, які прибули на збори й які 
заступають найменше '/2о основного 
капіталу, пронірку зазначеного реєстру 
повинні зр ои ги й на самих зборах 
найменше три особи, обрані за для 
цього акціонерами з-по між себе, із 
яких принаймні одну особу повинна 
обрати група акціонерів, яка вимагала 
перевірити реестра.

§ 38. Збори відкриває Голова Ради 
або, через його відсутність, Голова 
Правління. Попередні й установчі 
збори відкриває один з фундаторів. 
По відкритті зборів, акціонери, шо 
мають право голосу, обіраюгь з-по
між себе Голову. Голова загальних 
Зборів не має права на власну волю 
відкладати обговорення та розвязанпя 
справ, внесених на загальні збори.

§ 39. Вважається, що загальні 
збори відбулися правильно, коли 
з'являться акціонери, які разом 
заступають найменше ‘/з основного 
капііалу. Постанови на загальних 
зборах ухвалюється звичайною біль
шістю голосів, поданих акціонерами.

§ 40. Питання про зміну статуту, 
про збільшення чи зменшення акцій
ного капіталу, про припинення та 
ліквідацію справ Товариства, про 
випуск облігаційної позики, про злит
тя Товариства з иншим акційним ю- 
вариством може розвязувати лише 
більшість */, поданих голосів коли 
при тому на загальні збори прибули 
акціонери, шо заступають найменше 
половину основного капіталу.

Постанову про зміну статуту, коли 
нею змінюється саму мету Товари
ства, може ухвалити більшість «/&. 
як-шо з тим на зборах заступлено 
найменше >/4 основного капіталу.

§ 41. Коли акціонери, що прибули 
на збори, не заступають вимаганої 
$§ 39 і 40 цього статуту частини

§ 37. До открытия общего собра
ния, Ревизионная Комиссия проверяет 
составленный правлением список ак
ционеров (§ 36), при чем в случае 
требования явившихся на собрание 
акционеров, представляющих не менее 
'/го основного капитала, проверка 
означенного списка должна быть про
изведена и в самом собрании через 
избранных для этого акционерами из 
своей среды лиц не менее 3-х, из 
которых по крайней мере одно лицо 
должно быть избрано группой акцио
неров, потребовавших проверки списка.

§ 38. Собрание открывается Пред
седателем Совета или, за его отсут
ствием. Председателем Правления. Пред
варительное и учредительское собра
ние открываются одним из учредите
лей. По открытии собрания, акционе
ры, имеющие право голоса, избирают 
из своей среды Председателя. Пред
седатель обшего собрания не имеет 
права по своему усмотрению откла
дывать обсуждение и разрешение дел, 
внесенных в общее собрание.

§ 39. Обшее собрание считается 
правильно состоявшимся, если явятся 
акционеры, представляющие в со> о- 
купности не менее '.'з части основ
ного капитала. Решения в общем 
собрании постановляются по простому 
большинству поданных акционерами 
голосов.

§ 40. Вопросы об изменении уста
ва, об увеличении или уменьшении 
акционерного капитала, о прекраще
нии и ликвидации дел Общества, о 
выпуске облигационного займа, о 
слиянии Общества с другим акцио
нерным Оошеством могу т быть раз
решаемы только с большинством а/8 
поданных голосов, если при том на 
общее собрание явились акционеры, 
предсіанляюшие не менее половины 
основного капитала.

Постановление об изменении уста
ва, если им изменяется сама цель 
Общества, может быть принято боль
шинством 4/ь> «ели при том на со
брании представлено не меньше */< 
основного капитала.

§ 4 1 .  Если явившиеся на собрание 
акционеры не представляют требуе
мой §§ 39 и 40 сего устава части

л і
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основного капіталу, то скликається 
другі загальні збори, які призна
чається не раніш 14 днів від дня, 
призначеного для перших зборів. Ці 
збори визнається за відбулі й їх 
постанови за остаточні незалежно 
від розміру заступленого капіталу. В 
справах, зазначених § 40, навіть на 
других зборах можна ухвалювати по
станови, як-шо є кворум о розмірі 
найменше */8 основного капіталу.

§ 42. Спосіб подання голосів на за
гальних зборах визначають самі збери, 
з тим, шо голоси подається таємно, 
навіть коли цього вимагає тільки 
один 3 акціонерів, що мають право 
голосу. Для обрання чи усунення чле
нів Правління, Рааи, Ревізійної Ко
місії. а також Ліквідаційної Комісії 
Товариства та притягнення їх до 
відповідальности—таємне голосування 
є обов'язкове.

§ 43. Постанови загальних зборів, 
які відбулися в установленому поряд
кові, є обов'язкові для всіх акціонерів 
і тих, шо були і тих, шо не були 
присутні.

§ 44. В справах, шо їх повинні об
говорити та розвязаги загальні збори, 
ведеться докладний протохол. Скла
даючи постанову зборів, зазначається, 
яка більшість ухвалила постанову та 
відмічається заявлені при цьому 
окремі думки. Протоколи веде особа, 
запрошена Головою зборів із акціо
нерів або сторонніх осіб, з тим шо 
Голова зборів відповідає за погодже
ність протоколу з колишніми на збо
рах постановами та міркуваннями. 
Правдивість протоколу стверджує 
своїм підписом Голова 'берів, а також 
і инші акціонери на їхнє бажання в 
числі найменше 3-х. Засвідчені Пра
влінням копії проте колу загальних 
зборів, окремих думок і загалом всіх 
до нього додатків належить видати 
кожному акціонерові на його вимогу.

П р и м і т к а .  Акціонерові, шо не
погодився з більшістю, надається

право подати окрему думку, яку
записується до протоколу зборів.

основного капитала, то созывается 
вторичное обшее собрание, которое 
назначте гея не ранее 14 дней со дня 
назначенного для первого собрания 
Собрание это признается состоявшим
ся и решения его окончательными 
независимо о г размера представлен
ного капитала. По вопросам, перечис
ленным. § 40, даже во вторичных 
собраниях, решения могут принимать
ся при наличии кворума в размере не 
менее Уз основного капитала.

§ 42. В обшем собрании способ по
дачи голосов определяется самим 
Собранием, при чем голоса подаются 
закрыто, если этого потребует хоія 
бы один из имевших право голоса 
акционеров. Для избрания или смеше
ния членов Правления, Совета, Реви
зионной Комиссии, а также Ликеида 
цмонной Комиссии Общества и при
влечения их к ответственности закры
тая баллотировка обязательна.

§ 43. Постановления обшего собра
ния. состояшегсся в установленном 
порядке, обязательны для всех акц. о- 
неров как присутствующих, так и 
отсутствующих.

§ 44. По делам, подлежащим обсу
ждению и решению общего собрания, 
ведется подробный про юкол. При из
ложении решений собрания указы
вается, каким большинством решение 
принято и отмечаются заявленные 
при этом особые мнения. Протоколы 
ведет лицо, приглашенное Председа
телем собрания из акционеров или 
посторонних лиц, при чем Председа
тель собрания ответственен за согласо
ванность протокола с бывшими на 
собрании решениями и суждениями. 
Правильность протокола удостоверяет 
своей подписью Председатель собрания, 
а также и другие акционеры по их 
желанию в числе не менее 3-х. За
свидетельствованные Правлением копии 
протокола обшего собрания, особых 
мнений и вообше всех к нему прило
жений должны быть выдаваемы ка
ждому акционеру по его требованию.

П р и м е ч а н и е .  Акционеру, не 
согласившемуся с большинством, пре
доставляется право подать особое 
мнение, каковое заносится в прото
кол собрания.

о
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Хто заявив окрему думку, може 
протягом 7 день подати дочлздний 
зміст своєї окремої думки, щоб за
лучити ії до протоколу.IV. Правління Товариства, його права та 

обов'язки.

§ 45. Правління обірають загальні 
збори акціонерів в складі Голови й 
двох членів на.три роки.

§ 46 Щоб заступати члена Правління, 
шо вибув до >пливу терміну, на який 
його було обрано або який тимчасово 
позбавлений змоги виконувати свої 
обов'язки, загальні збори обірають 
терміном на три роки двох кандида
тів, які вступають на посаду по біль- 
шости одержаних ними голосів.

Кандидат, шо заступає вибулого 
члена Правління, виконує його обо
в'язки й за час їхнього виконування 
користає зі всіх прав, привласнених 
членам Правління

§ 47. Правління збірасться в міру 
потреби, але не менше ніж один раз 
на тиждень на запрошення Голови, а 
коли він відсутній—заступника Голо
ви. Щоб постанови Правління були 
дійсні, вимагається, щоб були при
сутні Голова або його заступник і 
один із членів Правління.

§ 43. Постанови ухвалюється зви
чайною більшістю голосів Коли голоси 
поділилися нарівно, голос голови має 
перевагу. В разі, коли виникне більше 
ніж дві думки та й ні одна із них не 
матиме більшости, то спірне питання 
передається на вирішення Ради. Коли 
член Правління, шо не погодився з 
постановою Правління, вимотає за
нести його мотивовану незгоду до 
протоколу, то з нього знімається 
відповідальність за ухвалену поста
нову.

§ 49. Правління порядкує всіма 
справами та капіталами Товариства й 
провадить всі його операції. До його 
обов'язків належить:

а) приймати гроші та майно, шо надійшли й удіять надійти за акції

Заявивший особое мнение может в
7-милнеьный срок представить для 
приобщения к протоколу подроб
ное изложение своего особого мне
ния.

IV. Правление Общества, права и обязан
ности его.

§ 45. Правление избирается общим 
собранием акционеров в составе Пред
седателя и двух членов сроком на 
3 года.

§ 46. Для замещения члена Пра
вления, выбывшего до истечения срока, 
на который он был избран или вре
менно лишен возможности испол ять 
свои обязанности, обшее собрание из
бирает сроком на три года двух кан
дидатов, которые в :ту пают в должность 
по старшинству полученных ими голо
сов.

Кандидат, заменяюший выбывшего 
члена Правления, исполняет его обя
занное! и, и за время исполнения тако
вых пользуется всеми правами, членам 
Правления присвоенными.

§ 47. Правление собирается по мере 
надобности по не реже одного раза 
в неделю по приглашению председа
теля, а за его отсутствием-заместителя 
Председателя. Дія действительности 
решений Правління требуется присут
ствие Председателя или его замести
теля и одного из членов Правления.

§ 48. Решения постановляются по 
простому большинству голосов. В слу
чае разделения голосов поровну, го
лос Председателя дает перевес. В 
случае, если образуется более двух 
мнений и ни одно из них не соберет 
большинства, то спорный вопрос пере
носится на разрешение Совета. Если 
член Правления, не согласившийся с 
постановлением Правления, потребует 
занесения своего мотивированного не
согласия в протокол, то с него сла
гается ответственность за состоявше
еся постановление.

§ 49. Правление распоряжается все
ми делами и капиталами Общества и 
ведет все его операции. К обязан
ности его относится:

а) прием поступивших и имеющих 
поступить за акции Общества денег

А1Д'У І.ТВІЧ
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Товариства і видавати тимчасові сві
доцтва, а після цілковитої їхньої ви- 
виплати й сауі акції;

б) вирішувати питання, звяіані з 
прийомом майна та товарів, що над
ходять як виплата за акції, згідноз § 10 ;

в) організувати бухгалтерию та 
рахівництво, касу й канцелярію, а 
також складати звіти й баланси, 
кошториси видатків і прибутків, та 
план діяльности;

г) приймати потрібні для служби в 
Товаристві особи, призначати їм 
працю та утримання, а також звіль
няти їх;л) купувати й продавати майно так
за готівку, як і в кредит;

е) наймати комори, склепи та инші 
помешкання;

ж) страхувати майно Товариства;

з) видавати й приймати до виплати 
векселі та инші зобов'язання в м»жах, 
встановлених загальними зборами;

і) дисконтувати векселі, то надійшли 
на ім'я Товариства;

к) складати від імени Товариства 
договори й умови так з державними 
установами й підприємствами, як і з 
приватними товариствами та приват- 
німи особами;

л) видавати довіреності особам, 
прийнятим Правлінням на службу То
вариства, не вилучаючи й тих, яких 
затверджують на таку службу за
гальні збори;

м) набувати, вивласнювати та від
давати в оренду й заставу будівлі, 
вчиняючи відповідні акти;

н) скликати загальні сбори акціо
нерів і взагалі завідувати й порядку
вати всіма без винятку справами, шо 
стосуються Товариства, в межах, 
встановлених загальними зборами;

о) в потрібних випадках надається 
Правлінню право клопотатися в спра
вах Товариства перед урядовими й 
судовими установами та перед урядо
вими особами без особливої на те 
довіреносте а також дозволяється 
Правлінню уповноважувати на це од
ного зі складу Правління або сторон
ню особу.

и имущества и выдача временных
свидетельств, а по полной оплате их
и самих акций;

б) разрешение вопросов, связанных 
с приемом имущества и товаров, по
ступающих в оплату за акции, со
гласно § 10;

в) организация бух алтерии и счето- 
воствп, кассы и канцелярии, а также 
составление отчетов и балансов, смет 
расходов и приходов и плана деятель
ности;

г> прием необходимых для службы по 
Обществу лиц с назначением нм пред
метов занятий и содержания, а также 
их увольнение;д) покупка и продажа имущества 
как за наличные деньги, так и в кредит;

е) наем складов, квартир и других 
помещений;

ж) страхование имущества Обще
ства;

з) выдача и принятие к оплате век
селей и других срочных обязательств 
в пределах установленных общим 
собранием;

иу дисконт векселей, поступивших 
на имя Общества;

к) заключение от имени Общества 
договоров и условий как с государ
ственными учреждениями И Предприя
тиями, так и с частными обществами, 
товариществами и частными лицами;

Л) снабжение доверенностями лиц, 
определяемых Правлением на службу 
Общества, не исключая и тех, которые 
утверждаются на таковую службу 
общим собранием;

м) приобретение, отчуждение и от
дача в аренду и залог строений, со
вершая соответствующие акты;

н) созыв общих собраний акционе 
ров и вообще заведывание и распо
ряжение всеми без исключения делами, 
до Общества относящимися, в пределах, 
установленных общим собранием;

о) в необходимых по делам Обще
ства случаях Правлению предоста
вляется право ходатайствовать в пра
вительственных и судебных учрежде
ниях и у должностных лиц без особой 
на то доверенности равно дозволяется 
Правлению уполномочивать на сей 
предмет одного из состава Правления 
или стороннее лицо

3 . 1  А
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Найближчий порядок чинностей 
Правління, межі прав і обов'язків його 
визначається інструкцією, яку затвер- 
джуют та змінюють загальні збори.

§ 50. Для найближчого завідування 
справами Товариства, Правління, з 
затвердження загальних зборів акціо
нерів, може обрати з-поміж себе або 
ж із сторонніх особ окремого Дирек- 
тора-Роспорядчика, ухвалюючи йому 
винагороду з розсуду загальних збо
рів. Директор-Роспорядчик провадить 
свою роботу на підставі довірености, 
виданої Правлінням і керується ін
струкцією, яку затверджують загальні 
збори. Коли Директора-Роспорядчика 
буде призначено не зі складу Пра
вління, то пін бере участь в засідан
нях Правління з правом лише дорад
чого голосу.

§ 51. Правління робить витрати 
згідно з кошторисами, щорічно за
тверджуваними загальними зборами. 
Загальним зборам надається визна
чити розміри понадкошторисових ви
трат Правління в невідкладних випад
ках за відповідальністю Правління 
перед загальними зборами за потребу 
та наслідки цієї витрати. Про кожну 
таку витрату належить подати на 
обмірковаиня загальних зборів.

§ 52. Все листування в справах 
Товариства провадиться від імени 
Правління за двома підписами, з яких 
один підліс повинен бути одного з 
членів Правління. Векселі, довіреності, 
всілякі договори, умови та миші акти, 
вимоги на одержання сум Товариства 
з кредитових установ повинні підпи
сувати два члени Правління. Чеки на 
біжучі рахунки підписує один з членів 
Правління, уповноважений на те по
становою Правління

$ 53. Члени Правління можуть одер
жувати крім певного утримання і від
соткову винагороду від чистого при
бутку за поизначенням загальних 
зборів і в розмірі, ними встановленому.

§ 54. Члени Правління виконують 
свої обов’язки на підставі загальних 
лаконіс і постанов цього статуту, і в 
разі беззаконних росиоряджень, наду
життя влади, бездіяльносте та пору-

Ближайший порядок действий Пра
вления, пределы прав и обязанностей 
его определяются инструкцией, утвер
ждаемой и изменяемой общим собра
нием.

§ 50. Для ближайшего заведывания 
делами Общества, Правление, с утвер
ждения общего собрания акционеров 
может избрать из своей срелы или же 
из сторонних лиц особого Директора- 
Распорядителя с определением ему 
вознаграждения по усмотрению общего 
собрания. Директор - Распорядитель 
действует на основании доверенности, 
выдаваемой Правлением, и руководится 
инструкцией, утверждаемой общим со
бранием. Если Директор-Распоряди
тель будет назначен не из состава 
Правления, то он присутствует на за
седаниях Правления с правом лишь 
совещательного голоса.

§ 51. Правление производит расхода 
по сметам, ежегодно утверждаемым 
общим собранием. Общему собранию 
предоставляется определить размеры 
сверхсметных расходов Правления в 
случаях, не терпящих отлагательств, 
с ответственностью Правления перед 
общим собранием за необходимость и 
последствия сего расхода. О каждом 
таком расходе должно быть предста
влено на усмотрение общего собрания.

§ 52. Вся переписка по делам Об
щества производится от имени Пра
вления за двумя подписями, из коих 
одна подпись должна быть одного из 
членов Правления. Векселя, доверен
ности, всякого рода договоры, условия 
и другие акты, требования на получе
ние сумм Общества из кредитных уста
новлений должны быть подписаны 
двумя членами Правления. Чеки по 
текущим счетам подписываются одним 
из членов Правления, уполномоченным 
на то постановлением Правления.

§ 53. Члены Правления могут по
лучать, кроме определенного содержа
ния, и процентное вознаграждение из 
чистой прибыли по назначению общего 
собрания и в размере,им установленном.

§ 54. Члены Правления исполн*ют 
свои обязанности на основании общих 
законов и постановлений, в этом уставе 
заключающихся, и. в случае распоряже
ний незаконных, превышения пределов

215
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шення так цього статуту, як і поста
нов загальних зборів акціонерів солі
дарно відповідають на загальній під
ставі закону. Членів Правління можна 
змінити на підставі ухвали загальних 
зборім і до скінчення терміну їхнього 
обрання.

V. Р а д а .

§ 55. Рада Товариства складається 
найменше з п’ятьох та найбільше з 
сім їх членів, разом з постійними Го
ловою Ради о особі Народнього Комі
сара справ земелгнил УРСР. Членів 
Ради, крім Голови, обірається на за
гальних зборах терміном на три роки 
й можна їх змінити за ухвалою за
гальних зборів і до скінчення терміну 
їх повноважень. Членів Ради, які ви
були, можна наново обірати.

§ 56. Щоб заступати членів Ради, 
шо вибули до упливу терміну, на який 
їх обрано, або які тимчасово по
збавлені змоги виконувати свої обо
в'язки, загальні збори акціонерів обі
дають трьох кандидатів. Терміни об
рання кандидатів визначається § 55-им. 
Кандидати вступають до виконання 
обов'язків членів Ради за більшістю 
с/.ержаних ними при обранні голосів, 
а копи їх обрано однаковим числом 
голосів—по жеребку. Кандидати під 
час виконування своїх обов'язків ко- 
ристають з прав, привласнених чле
нам Ради.

§ 57. Щоб постанови Ради були 
дійсні, повинно брати в ній участь най
менше половині членів Ради. Справи 
вирішується більшістю голосів. Засі
дання провадить протоколи, які підпи
сують всі присутні члени Ради. В 
засіданнях Ради, в разі поділу голосів 
порівно, голос Голови чи його заступ
ника має перевагу.

5 58. Рада збирається в міру по
треби й не рідше ніж один раз на 
.місяць на запрошення Голови, а також 
на вимогу Правління або тріох членів 
Ради чи Ревізійної Комісії не далі

власти, бездействия и нарушения как 
этого устава, так и постановлений 
общего собрания акционеров подлежат 
солидарной ответственности на общем 
основании закона. Члены Правления 
могут быть сменяемы по определінию 
общего собрания и до окончания срока 
их избрания.

V. С о в е т .

§ 55. Совет Общества состоит не 
менее чем из пяти и не более как из 
семи членов, включая постоянного 
Председателя Совета в лице Народного 
Комиссара Земледелия УССР. Члены 
Совета, кроме Председателя, избира
ются на общем собрании сроком на 
три года и могут быть сменяемы по 
определению общего собрания и до 
окончания срока их полномочий. Вы
бывшие члены Совета могут быть 
вновь избираемы.

§ 56. Для замещения членов Совета, 
выбывших до истечения срока, на 
который они избраны, или временно 
лишенных возможности исполнять 
свои обязанности, избираются общим 
собранием акционеров три кандидата. 
Сроки избрания кандидатов определя
ются § 55-м. Кандидаты приступают 
к исполнению обязанностей членов 
совета по большинству полученных 
ими при избрании голосов, а в случае 
избрания их одинаковым числом голо
сов—по жребию. Кандидаты во время 
исполнения своих обязанностей поль
зуются всеми правами, членам Совета 
присвоенными.

§ 57. Для действительности поста
новлений Совета в нем должно уча
ствовать не менее половины членов 
Совета. Дела решаются по большин
ству голосов. Заседанием ведутся про
токолы, которые подписываются всеми 
присутствующими членами Совета. 
В заседаниях Совета, в случае разде
ления голтсов поровну, голос Пред
седателя или заступающего его дает 
перевес.

§ 58. Совет собирается по мере на
добности и не реже одного раза в 
месяц по приглашению Председателя, 
а равно по требованию Правления 
или трех членов Совета или Геви-2 26
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двох тижнів від моменту, коли на
дійшла така вимога.

§ 59. До обов’язків Ради належить 
загальний догляд за ходом справ То
вариства, але до безпосередньої ком
петенції Ради належить:

а) попередньо розглядати всі справи, 
що надходять на обговорення загаль
них зборів, і давати на них висновки;

б) вирішувати питання, шо їх Пра
вління подає до Ради на свою волю 
або в наслідок розбіжностей, які ви
никли між Членами Правління;

в) вирішувати на подання Правління 
понадкошторисові витрати з відпові
дальністю перед загальними зборами.

§ 60. Члени Ради можуть одержу
вати винагороду на підставах, уста
влених загальними зборами акціонерів.

§ 61. Голова або уповноважений 
член Ради можуть брати участь и за
сіданнях Правління з правом дорадчого 
голосу. Члени Правління повинні брати 
участь в засіданнях Ради з дорадчим 
юлосом на кожну йою вимогу.

VI. Ревізійна комісія.

§ 62. Для пробірки звіту й балансу 
загальні збори обірають шо-річно Ре
візійну Комісію із трьох членів з числа 
акціонерів. Членами Ревізійної Комісії 
не можуть бути члени Правління, Ради, 
а також службовці Товариства Особи, 
шо заступають 1 , всього числа акцій, 
які мають прибулі на загальні збори 
акціонери, користають з права об
рання одного члена Ревізійної Комісії, 
з тич шо зазначені акціонери не 
беруть вже участи в виборах инших 
членів Ревізійної Комісії. Членів Пра
вління, Ради та Директора-Роспоряд- 
чика, коли вони залишили посаду, не 
можна обирать за членів Ревізійної 
КомічііТ протягом двох років, від дня, 
коли зі лишили посаду.

Ревізійній Комісії надається з до
зволу загальних зборів притягати до 
своїх робот експертів.

зионной комиссии не позже 2-хнедель- 
ного срока со времени поступления 
такового требования.

§ 59. К обязанностям Совета отно
сится общее наблюдение за ходом дел 
Общества, но непосредственному ве
дению Совета подлежит:

а) предварительное рассмотрение 
всех дел, поступивших на обсужде
ние общего собрания, и составление 
по ним заключений;

б) разрешение вопросов, вносимых 
Правлением по своему усмотрению в 
Совет или вследствие возникшего 
между Членами Правления разногласия;

в) разрешение по прецставлениям Правления сверхсметных расходов с 
ответственностью перед общим со
бранием.

§ 60. Члены Совета могут получать 
вознаграждение на основаниях, уста
навливаемых общим собранием акцио
неров.

§ 61. Председатесь или уполномо
ченный член Совета могут участвовать 
в заседаниях Правления с правом со
вещательного голоса. Члены Правле
ния обязаны участвовать в заседа
ниях Совета с совещательным голосом 
по каждому его требованию.

VI. Ревизионная комиссия.

§ 62. Для проверки отчета и баланса 
общим собранием избирается ежегодно 
Ревизионная Комиссия из трех членов 
из числа акционеров. Членами Реви
зионной Комиссии не могут быть члены 
Правления, Совета, а равно служащие 
Общества. Лица, представляющие */* 
всего числа акций, имеющихся у при
бывших на общее собрание акционе
ров, пользуются правом выбора одного 
члена Ревизионной Комиссии, при чем 
означенные акционеры не принимают 
уже участия в выборах прочих членов 
Ревизионной Комиссий. Члены Пра
вления. Совета и Директор—Распоря
дитель по выбытии их из должностей 
не могут быть избранными в члены 
Ревизионной Комиссии в течение двух 
лет со дня выбытия.

Ревизионной Комиссии предста
вляется с разрешения общего собрания 
привлекать к своим занятиям экспер
тов.
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§ ьЗ. Ревізійна Комісія повинна не 
далі як за місяць до дня чергових 
загальних зборів роспочати провіряти 
касу та капітали й ревізувати всі 
книги, рахунки, документи, шо сто
суються до звіту та балансу, і вза
галі діловодство Товариства. По про- 
ніренні звіту й балансу Ревізійна Ко
місія подає на нього свій висновок до 
Правління, яке вносить його (висно
вок) з поясненнями на зауваження з 
•»оку Ревізійної Комісії на розгляд 
Ради, а потім загальних зборів.

§ 64. Ревізійна Комісія може огля
дати та ревізувати все маймо Това
риства на місцях і провіряти про
роблену протягом року роботу, а 
також зроблені витрати. Для вико
нання цього Правління повинно дати 
Комісії всі потрібні засоби. Ревізійна 
Комісія має провадити докладні про- 
і околи всіх, шо були, міркувань та 
заяв окремих думок поодиноких чле
нів Комісії. Зазначені протоколи, а 
також всі доповіді та висновки Реві
зійної Комі ії Правління повинно зі 
своїми поясненнями подавати на роз
гляд найближчих загальних зборів 
акціонерів.

VII. Звітність в справах Тсвюиства.

§ 65. Операційний рік Товариства 
рахується від 1-го жовтня до 30-го 
вересня включно, крім першого ЗВІТ

НОГО періоду, якого призначається від 
дня засновання Товариства до ЗО ве
ресня 1925 року.

За кожен минулий рік Правління 
складає для подання на розгляд і за
твердження чергових загальних зборів 
докладний звіт з операцій Товариства 
й баланс його обігів.

§ 66. Звіт мусить мати детально 
такі головні статті:

а) стан капіталу основного із за
значенням в пасиві зокрема частин 
капіталу, виплачених готівкою і май
ном, внесеним за акції, а також ка
піталу запасов^го * на сплату вартости 
майна та иніш. ,

§ 63. Ревизионная комиссия обя
зана не позже как за месяц до дня 
очередного общего собрания присту
пить к проверке кассы и капиталов 
и к ревизии всех относящихся к от
чету и балансу книг, счетов, доку
ментов и вообще делопроизводства 
Общества. По проверке отчета и ба
ланса Ревизионная Комиссия пред
ставляет по ней свое заключение в 
Правление, которое вносит его с об‘- 
яснениями на последовавшие со сто
роны Ревизионной Комиссии замечания 
на рассмотрение Совета, а затем об
щего собрания.

§ 64. Ревизионная Комиссия может 
производить осмотр и ревизию всего 
имущества Общества на местах и про
верку сделанных в течение года работ, 
равно произведенных расходов. Для 
исполнения этого Правление обязано 
предоставить Комиссии все необходи
мые средства. Ревизионная Комиссия 
должна вести подробные протоколы 
всех имевших место суждений и за
явлений особых мнений отдельных 
членов Комиссии. Означенные прото
колы, равно все доклады и заключе
ния Ревизионной Комиссии должны 
Правлением с его объяснениями пред
ставляться на рассмотрение ближай
шего общего собрания акционеров.

VII. Отчетность по делам Общества.

§ 65. Операционный год Общества 
считается с 1-го октября по 30-е сен
тября включительно-, за исключением 
первого отчетного периода, который 
назначается со дня учреждения Об
щества по 30-е сентября 1925 года.

За каждый минувший год Правле
нием составляется для представления 
на рассмотрение и утверждение оче
редного общего собрания подробный 
отчет по операциям Общества я ба
ланс его оборотов.

§ 66. Отчет должен содержать в по
дробности следующие главные статьи:

а) состояние капитала основного с 
показанием в пассиве в отдельности 
частей капитала, оплаченных налич
ными деньгами и имуществом, внесен
ным за акции, а также капитала за
пасного и на погашение стоимости 
имущества и других;
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б) загальний прибуток і видаток за 

той час, за який звіт подається;

в) рахунок витрат на платню служ
бовцям Товариства й на инаїі видатки 
по управлінню;

г) рахунок майна, приналежного 
Товариству, з його оцінкою не више 
ринкових цін;

д) рахунок боргів Товариства на 
инших особ і їхніх на самому Това
ристві;

е) рахунок прибутків і збитків;
ж) рахунок чистого прибутку й від

повідній їх росподіл.
§ 67. Звіт і баланс подається до 

відповідних урядових установ у речинці, 
встановлені законом. Незалежно від 
того, витяги із звіту та балансу, після 
затвердження їх загальними зборами, 
оголошується до загального відому.

УІЛ. Росподіл прибутків і видача дивіденду.

§ 68. По затвердженні звіту загаль
ними зборами, із суми, що лишилася 
після покриття всіх видатків і збит
ків, відраховується найменше 10% до 
запасного капіталу й визначена за
гальними зборами сума на покриття 
початкової вартости Товариства, аж 
до повного покриття. Решту суми, ви
рахувавши з неї винагороду членам 
Правління, коли її призначать загальні 
збори, і окрему винагороду службов
цям і робітникам Товариства, поверта
ється до дивіденду на акції.

§ 69. Обов’язкові відраховання до 
запасового капіталу продовжуються, 
доки він не складе половину основ
ного капіталу. Обов'язкові відрахо- 
ванья відновлюється, коли запасовий 
капітал буде витрачено цілком або 
частково.

§ 70. Запасовий капітал можна 
тільки там помістити, де буде забез
печена змога безперешкодної його 
реалізації. Запасовий капітал призна
чається виключно на покриття не
передбачених видатків і збитків. За
пасовий капітал витрачається не

б) общий приход и расход за то 
время, за которое отчет предста
вляется;

в) счет издержек на жалованье 
служащим в Обществе и на прочие 
расходы по управлению;

г) счет имущества, принадлежащего 
Обществу, с оценкой такового не выше 
рыночных цен;

д) счет долгов Общества на других 
лиц и этих последних на самом Об
ществе;

е) счет прибылей и убытков.
ж) счет чистой прибыли и пример

ное распределение ее.
§ 67. Отчет и баланс представля

ются в соответствующие правитель
ственные учреждения в установленные 
законом сроки. Независимо от этого, 
извлечения из отчета и баланса по 
утверждении их общим собранием, 
публикуются для всеобщего сведения.

VIII. Распределение прибылей и выдача 
дивиденда.

§ 68. По утверждении отчета об
щим собранием, из суммы, остающейся 
за покрытием всех расходов и убыт 
ков, отчисляется не менее 10% в за
пасный капитал и определенная об 
щим собранием сумма на погашение 
первоначальной стоимости имущества 
Общества, впредь до полного погаше
ния. Остальная сумма, за вычетом из 
нее вознаграждения членам Правления, 
если таковое будет назначено на об
щем собрании, и особого вознагра
ждения служащим и рабочим в Об
ществе, обращается в дивиденд на 
акции.

§ 69. Обязательные отчисления в 
запасный капитал продолжаются, пока 
он не будет равняться половине ос
новного капитала Обязательное от
числение возобновляется, если запас
ный капитал будет израсходован пол
ностью или частью.

§ 70. Запас чому капиталу может 
быть дано лишь такое помещение, 
которое обеспечивало бы возможность 
беспрепя-лтвениой реализации его. 
Запасный капитал предназначается 
исключительно на покрытие непредви
денных расходов и убытков. Расхо-
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инакше. як на підставі ухвали загаль
них зборів акціонерів.

§ 71. Коли й де видаватиметься 
дивіденд Правління оголошує до за
гального відома. На неодержані вчасно 
дивідїидські суми, переховувані в касі 
Товариства, відсотків не видається.

§ 72. Дивіденд, не взятий протягом
3-х років, повергається нз власність 
Товариства, крім тих випадків, коли 
задавнення вважається по закону за 
припинене. В таких випадках з диві- 
дендськими сумами чинять відповідно 
до судової про них постанови або згідно з роспорядженням належних 
урядових установ.

IX. Відповідальність Товариства.

§ 73. Відповідальність Товариства 
обмежується належним йому майном. 
В разі невдачі підприємства Товариства 
або при можливих на нього позвах, 
кожен із акціонерів відповідає лише 
своїм вкладом і по над те не відповідає 
ні особисто, ані не може наразитися 
на будь-яку додаткову виплату в 
справах Товариства.

X. Припинення діяльности Товариства 
та ліквідація його справ.

§ 74. Існування Товариства не об
межується ніяким речинцем.

Діяльність Товариства припиняється:
а) за постановою загальних зборів 

про припинення його діяльности або 
про злиття Товариства з иншим ак
ційним товариством або пайсвим то
вариством;

б) коли суд оголосить Товариство 
за неспроможне;

в) за постановою уряду про за
криття Товариства в випадку його 
ухилення від мети, зазначеної стату
том або коли його органи ухилилися 
в бік, противний інтересам держави.

§ 75 В разі припинення діяльности 
Товариства, загальні збори акціонеріз 
обірають Ліквідаційну Комісію з трьох

дование запасного капитала произво
дится не иначе, как по определению 
обшего собрания акционеров.

§ 71. О времени и месте выдачи 
дивиденда Правление публикует во 
всеобщее сведение. На неполученные 
своевременно дивидендские суммы, 
хранящиеся в кассе Общества, про
центы не выдаются.

§ 72. Дивиденд, не востребованный 
в течение 3-х лет, обращается в соб
ственность Общества, за исключением 
тех случаев, когда течение давности 
считается по закону приостановлен
ным. В таких случаях с дивидендскими 
суммами поступают, согласно судеб
ному о них решению или распоряже
нию подлежащих нравителоствеиных 
учреждений.

IX. Ответственность Общества.

§ 73. Ответственность Общества 
ограничивается принадлежащим ему 
имуществом. В случае неудачи пред
приятия Общества или при возможных 
на него исках каждый из акционеров 
отвечает только сделанным вкладом 
и сверх того ни личной ответствен
ности, ни какому либо дополнитель
ному платежу по делам Общества под
вергаем быть не может.

X. Прекращение действий Общества и 
ликвидация его дел.

§ 74. Существование Общества не 
ограничивается никаким сроком.

Действия Общества прекращаются:
аі по постановлению общего собра

ния о прекращении его деятельности 
или о слиянии Общества с другими 
акционерным обществом или паевым 
товариществом;

б) в случае об'явлення Общества по 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства 
о закрытии Общества в случае укло- 
нения последнего от указанной в 
уставе цели или в случае уклонения 
органов его в сторону, противную ин- 
терсам Государства.

§ 75. В случае прекращения дей
ствий Общества, общее собрание 
акционеров избирает Ликвидационную
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особ і ухвалюють порядок та речи- 
нець ліквідації справ Товариства, а 
також права й обов'язки Ліквідаційної
Комісії.

§ 76. Ліквідаційна Комісія, прийняв
ши справи від Правління, викликає 
оповістками та через оголошення 
кредиторів Товариства, вживає захо
дів, шоб цілком їх задовольнити, 
реалізує майно Товариства. Суми, по
трібні на задоволення кредиторів, а 
також на забезпечення повного за
доволення спірних вимог, Ліквідаційна 
Комісія «носить на рахунок кредито
рів до Держбанку, а потім Ліквідаційна 
Комісія починає задовольняти акціоне
рів, відповідно до коштів, шо зали
шилися в роспорядженні Товариства.

§ 77. З призначенням Ліквідаційної 
Комісії припиняються права та обов'
язки Правління і Ради, а права за
гальних зборів залишаються за ними 
на Vвссь час ликвідації.

§ 78. Про свою діяльність Ліквіда
ційна Комісія подає звіти в речинці, 
встановлені зборами й, незалежно від 
того, по скінченні ліквідації подає їм 
загальний звіт.

§ 79. За збитки, заподіяні хибними 
чинностями та недбальством Ліквіда
ційної Комісії, члени її відповідають 
перед кредиторами Товариства й ак
ціонерами тим самим порядком, що й 
члени Правління

§ 80. Так про початок ліквідацій
них чинностей, як і про їхнє закін
чення, в першому випадку—Правління, 
а в другому—Ліквідаційна Комісія 
повідомляють Наркомвнуторг і Нарком- 
Зі-м УРСР, а також робиться належні 
оголошення для відома акціонерів і 
всіх заінтересованих особ.

комиссию в составе трех лиц и опре
деляет порядок и срок ликвидации 
дел Общества, а также права и обя
занности Ликвидационной Комиссии.

§ 76. Ликвидационная Комиссия, лри- 
нявделаот Правления,вызывает повест
ками и путем публикаций кредиторов 
Общества, принимает меры к полному 
их удовлетворению, производит реа
лизацию имущества Общества. Суммы, 
необходимые для удовлетворения кре
диторов, а равно для обеспечения пол
ного удовлетворения спорных требо
ваний, вносятся Ликвидационной Ко
миссией за счет кредиторов в Госбанк, 
после чего Ликвидационная Комиссия 
приступает к удовлетворению акцио
неров, соразмерно с остающимися в 
распоряжении Общества средствами.

§ 77. С назначением Ликвидацион
ной комиссии прекращаются права и 
обязанности Правления и Совета, 
права же общего собрания остаются 
за ним на все время ликвидации.

§ 78. О действиях своих ликвида
ционная комиссия представляет ртчет 
в сроки собранием установленные и, 
независимо от того, по окончании 
ликвидации представляет ему общий 
отчет.

§ 79. За убытки, причиненные не
правильными действиями и упуще
ниями Ликвидационной Комиссии,члены 
ее отве-ают перед коедиторами «Об- 
шества и акционерами в том же по
рядке как и члены Правления.

§ 80. Как о начале действий по 
ликвидации, так и об окончании ее, 
в первом случае—Правлением, а в 
последнем—Ликвидационной Комиссией 
доносится в Наркомвнутор и Нарком- 
фин УССР, а также делаются надле
жащие публикации для сведения акцио
неров и всех заинтересованных лиц.
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Постанови Української Економічної 
Наради.

23. Про заходи розвитку засіву буряків 
на Україні.

Українська Экономична Нарада п о- 
с г а н о в и л а  затвердити й надати 
чинности нижчеподаним заходам, 
скерованим на піднесення культури 
цукрового буряку й розвиток засіву 
буряків:

1. Констатуючи, що заводські гос
подарства Цукротресту площею буря
кового клину на землях нацфонду, 
навіть коли найкраще поставлено госпо
дарство, можуть забезпечити цукро
заводи фабричним буряком у розмірі 
20—25°/о потрібного їм повного на
вантаження і що, таким чином, вони 
не мають рішучого значіння для по 
стачання сировини цукрозаводам, ви-

ІІодлежит опубликованию (Прот. УЭС .V 42/24.', п. 1).
Постановления Украинского Эконо

мического Совещания.23. О мерах развития свеклосеяния на Украине.Украинское Экономическое Совещание п о с т а н о в и л о  утвердить и провести в жизнь нижеследующие мероприятия, направленные к поднятию культуры сахарной свеклы и развития свеклосеяния:1. Констатируя, что заводские хозяйства Сахаротреста по площади свекловичного клина на землях нац фонда, даже при наилучшей постанов ке хозяйства, могут обеспечить сахза- воды фабричной свеклой в размере 20—25°/0 потребной для их полной нагрузки и что, таким образом, она не имеют решающего значения в с н а *  бжении сырьем сахзаводов, признать,
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знати, шо, в загальній системі цукрової 
промисловосте радгоспи мусять віло- 
гравати ролю не тільки продуцентів 
сировини лля цукрозаводів, але й ролю 
агрикультурних баз, шо організують 
засів буряків, репродукують селек- 
ційно-насінньовий матеріал і поста
чають його селянському господарству.

Відповідно до цього належить про
вадити надалі організаційно-господар
ську перебудову сільгоспів цукрової 
промисловосте яку намічено вже 
теперішнього часу, і шо, зокрема, 
виявилася в значних досягненнях в 
справі виробництва бурякового на
сіння, які цілком покривають потреби українського засіву буряків і дають 
зайвину для експорту.

Роботу Цукротресту в царині селек
ційно- насінньовоісправи належить орга
нізаційно ув'язати з загальним насій- 
ньово-продукційиим планом НКЗему 
і с.-г. кооперацією. Поруч із цим, 
Цукротрест в відповідних умовах про
вадить роботу в справі постачання 
селянським господарствам племінного 
скотарського .чатеріялу.

2. Вважати за потрібне, шоб Цук
ротрест яко мога швидче господарчо 
охопив землі нацфонду, але. беручи 
на увагу неможливість швидко здій
снити поставлені завдання, визнати 
шо: а) землі цукрозаводів, призначені 
під хліб з 1925 року, не належить 
здавати людності в оренду, а експлоа- 
туьати силами цукрозаводів; б) буря
ковий клин, здаючи в оренду, нале
жить передавати плантаторам пере
важно зораний і засіяний засобами 
заводу; в) потрібно, шоб наступного 
року. Цукротрест максимально попов
нив свої господарства живим рема
нентом. 3

3. Ті, шо укладають договори на 
місцях й видають забов'язання мате* 
ріяльного характеру, головно мусять 
бути завод, з одного боку й первісні 
кооперативи—з другого. У районах, 
де встановилися нормальні взаємини 
між товариствами й райсільспілками, 
договори можуть укладати райсіль- 
госпспілки на підставі доручення то
вариств.

что в обшей системе сахарной про
мышленности совхозы должны играть 
роль не только продуцентов сырья для 
сахзаводов. но и роль агрикультурных 
баз, организующих свеклосеяние ре
продуцирующих селекционно семенной 
материал и снабжающих им крестьян
ское хозяйство.

В соответствии с этим должна ве
стись в дальнейшем организационно
хозяйственная перестройка сельхозов 
сахарной промышленности, на- етив- 
шаяся уже в настоящее время, в 
частности, выявившаяся в значитель
ных достижениях в отношении произ
водства свекловичных семян, покры
вающих в полной мере потребности 
украинского свеклосеяния и дающих 
экспортные излишки.

Работа Сахьротреста в области 
селекционно-семенною дела должна 
быть организационно увязана с общим 
семенно-производственным планом 
НКЗема и с.-х. кооперацией Наряду 
с этим Сахаротрест при наличии соот- 
ветствуюших условий ведет работу по 
снабжению крестьянских хозяйств пле
менным животноводским материалом.

2 Считать необходимым возможно 
скорый хозяйственный охват Сахаро- 
трестом земель нацфонда, но. учиты
вая невозможность быстрого осущест
вления поставленной задачи, признать, 
что: а) земли сахзаводов, предназна
ченные под хлеба с 1925 г., не должны 
сдаваться населению в аренду, а 
эксплоатироваться силами сахзаводов;
б) свекловичный клин при сдаче в 
аренду должен передаваться планта
торам преимущественно во вспахан
ном и засеянном средствами заводов 
виде; в) необходимо максимальное по
полнение в предстоящем году Сахаро- 
трестом своих хозяйств живым инвен
тарем.

3. Основными договорозэключателя- 
ми на местах, выдающими обязатель
ства материального характера, должны 
явиться—завод, с одной стороны, и 
первичные кооперативы, с другой. 
В районах, где установились нормаль
ные взаимоотношения между товари
ществами и райсель союзами, договоры 
могут заключаться райсельхозсоюзами 
по доверенности товариществ.
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В разі коли виникне незгода що
до справности райсільгоспспілки до 
плантуваиня буряку й як шо її не 
врегулюють вищі органи кооперації й 
Цукротрест, справу передається на 
розвязання відповідному Губвикомко- 
мові на подання Губплану.

До умов контрактації с.-г. коопе
рація повинна включати зобов'язання 
з боку кооперації, що забезпечували-б 
організаційне, господарське й агри- 
культурне обслуговання кооператив
них плантаторів. Перелік відповідних 
заходів докладно розроблюється в кож
ному договорі, у звязку з чим і нале
жить установити для кооперації над
вишку за приставлюваний нею буряк. 
Вважати за абсолютно неприпустиме 
посередництво приватніх особ між 
заводами й плантаторами.

Заводський апарат безпосередньо 
укладає договори з селянамн-планта* 
торами в районах, не охоплених ко
операцією. У районах, охоплених ко
операцією, є найдоцільніше, шоб таке 
безпосереднє укладення договорів було 
у випадках, коли кооперація відмо
вляється від цієї роботи, а також 
після того, як кооперація, закінчивши 
контрактацію в речинці, встановлені 
за взаємною згодою між нею і цукро
заводами, не вичерпала можливостей 
дальшого плантуваиня цукрового бу
ряку, забезпечених місцевими умовами, 
і я*і відповідали б виробничим потре
бам Цукрозаводів.

4. Визнати за потрібне дальше роз
ширення привілеїв у справі засіву 
буряків колективам, комнезамам, а 
також маломіцному селянству, шо не 
с в організації КНС і разом із цим 
вважати за бажане перевести роботи 
шо-до колективізації засіву буряків; 
у буряково - цукрових господарствах, 
орендованих с.-г. кооперацією пере
ведення колективізації визнати за 
потрібне.

Дор>чити Цукротрестові й Сіль
ському Господареві розробити органі
заційний бік цих справ, узявши на 
увагу потребу використання для цієї

В случае возникновения разногласия 
по вопросу об исправности райсель- 
хозсоюза по планированию свекла и 
неурегулирования его высшими орга
нами кооперации и Сахаротреста, 
вопрос передается на разрешение 
подлежащего Губисполкома по пред
ставлению Губплана.

В условия контрактации с.-х. коопе
рацией должны включаться обязатель
ства со стороны кооперации, обеспе
чивающие организационно-хозяйствен- 
ное и агрикультурное обслуживание 
кооперативных плантаторов. Перечень 
соответствующих мероприятий подроб
но разрабатывается в каждом договоре, 
в связи с чем и должна быть устано
влена для кооперации надбавка за 
поставляемую ею свеклу. Считать 
абсолютно недопустимым посредниче
ство частных лиц между заводами и 
плантаторами.

Заключение договоров заводским 
аппаратом непосредственно с крестья- 
нами-плантаторами производится в 
районах, не охваченных кооперацией. 
В районах, охваченных последней, явля
ется наиболее целесообразным, чтобы 
такое непосредственное заключение 
договоров имело место в случаях от
каза кооперации от этой работы, а 
также после того, как кооперация, 
закончив контрактацию в сроки, уста
новленные по взаимному соглашению 
между нею и сахзаводами, не исчер
пала возможностей дальнейшего план
ирования сахарной свеклы, обеспе
ченных местными условиями и удовле
творяющих производственным потреб
ностям сахзаводов.

4. Признать необходимым дальнейшее 
расширение преимуществ в деле свекло
сеяния коллективам, комнезамам, а 
также и маломощному селянству, не 
состоящему в организации КНС; 
вместе с тем считать желательным 
проведение работы по коллективизации 
свеклосеяния; в свеклосахарных хо
зяйствах. арендуемых с.-х. коопера
цией, проведение коллективизации 
признать необходимым.

Поручить Сахаротресту и Сел»скому 
Господарю разработать организацион
ную сторону этих вопросов, приняв 
во внимание необходимость использо-
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Ч. 13 Ар г. 23 К? 13 Ст. 23мети сільсько*господарського кредиту машинами й мінеральними туками.5. Визнати за потрібне доручити Цукротрестові й Сільському Господареві попереду розробити питання, звязані з оплатою буряку майбутнього року, груитуючися на таких провідних засадах:а) ціни на буряк належить районувати, виходячи з загально-економічних і організаційно-продукційних особливостей сільського господарства ріжних частин України;б) за основний момент, шо визначає норму оплати цукрового буряку, має бути збереження таких відношень цін на цукровий буряк і пшеницю, при яких утворилися б стимули для дальшого розширення засіву буряків;в) дозволити там, де це викликається виробничою потребою, поясний принцип оплати буряку за приставку;г) вважати за бажане перевести, як спробу, в районах розвиненого кооперативного засіву буряків систему боні- фікаційних доплатів за технічну гідність буряку;д) буряк при контрактації може бути так авансовий, як і безавансо вий, з тим що компенсацію за без- авансовий буряк належить провадити, виходячи з розмірів відсотку звичайного коротко речинцевого кооперативного кредиту.6. Визнати за потрібне дальше поглиблювати й розширювати агрикуль- турну роботу, якої основне завдання мусить полягати в тому, щоб встановити соціально-господарську спілку цукрозаводів і сільгоспів з околишньою людністю, щоб розвинути культуру цукрового буряку й піднести загальний рівень селянського господарства. Агрикультурну роботу Цукротресту належить координувати з роботою с.-г. кооперації й погодити з загальним планом агродопомоги людності НКЗему. Зобов'язати Цукротрест подавати на похвалення НКЗему що-року поопераційних періодах план виробництва й використовання полю

вання для этой цели сельско-хозяйственного кредита машинами и минеральными туками.5. Признать необходимым поручить Сахаротресту и Сельскому Господарю произвести предварительную, разработку вопросов, связанных с оплатой свеклы в будущем году, основываясь на следующих руководящих положениях:а) Цены на свеклу должны быть районированы, исходя из общеэкономических и организационно-производственных особенностей сельского хозяйства различных частей Украины.б) основным моментом, определяющим норму оплаты сахарн. свеклы, должно явиться сохранение таких отношений цен на сахарную свеклу и пшеницу, при которых создавались бы стимулы для дальнейшего расширения свеклосеяния;в) допустить там, где это вызывается производственной необходимостью поясной принцип оплаты свеклы за доставку.И считать желательным проведение в качестве опыта в районах развитого кооперативного свеклосеяния системы бонификационных доплат за технические достоинства свеклы;д) свекла при контрактации может быть как авансовая, так и безаван- совая, при чем компенсация за без- авансовую свеклу должна производиться, исходя из размеров процента обычного краткосрочного кооперативного кредита.6. Признать необходимость дальнейшего углубления и расширения агрикультурной работы, основной задачей каковой должно являться установление социально-хозяйственной спайки сахзаводов и сельхозов с окружным неселением в целях развития культуры сахсвеклы и поднятия общего уровня крестьянского хозяйства. Агрикультурная работа Сахаротреста должна быть координирована с работой с.-х. кооперации и согласована с общим планом агропомощи населению НКЗема. Обязать Сахаротрест представлять для одобрения НКЗема ежегодно по операционным периодам план произвол-, ства и использования оставшегося, по
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шеного насінньового й племінного ма- теріялу, шо залишився після покриття потреб цукросільгоспів; постачальну роботу належить будувати на принципах диференційованого підходу до груп селянських господарств ріжної зкономічної міці й провадити через низовий апарат с.-г. кооперації, а також безпосередньо заводами. Доручити НКЗемові, Цукротрестові й Сільському Господареві речинцевим порядком розробити погоджений конкретний план і орієнтовочннй кошторис організаційно • агрикультурних заходів у районах селянського засіву буряків, зазначивши можливі джерела для покриття видатків на його здійснення.7. Визнати за потрібне найшвидше перевести роботу в справі землевряд- ження на селі в районах цукропро- мисловости на підставі згоди НКЗему з Цукротрестом і доручити НКЗемові, Цукротрестові й Сільському Г осподареві перед кінцем землевряджувальної кампанії подати доповідь Держпланові про хід і наслідки робот в справі земле- врядження.8. Речинець виконання орган:заціями доручень, указаних у арт. 4 і 5, установити 1-е серпня, а вказаних у арт.о-ім— і вересня Ріжучого року.Запропонувати Цукротрестові доповісти в Промсекцію про потреби Цукротресту в угнійних туках і порядок та способи їхнього задоволення.
Харків, дня 26-го липня 1921 р.За Голову УкраїнськоїКкономічної Наради /. Клпмснко.

Секретар УкраїнськоїКкономічної Наради Л. Дуделіт.

Зятверджсао постановом РПО СРСР 7 вересня 1923 р.
24. Зміна статуту Акційного Товариства 

„Хлебопродукт*.В статуті Акційного Товариства торговлі хлібними й иншими сільськогосподарськими продуктами „Хлібо- продукт", шо його Рада Праці та Обо-

покрытии нужд сахсельхозов, улучшенного семенного и племенного материала; снабженческая работа должна строиться на принципах дифференцированного подхода к группам крестянь- ских хозяйств различной экономической мощности и проводиться через низовой аппарат с.-х. кооперации, а также непосредственно заводами. Поручить НКЗему, Сахаротресту и Сельскому Господарю в срочном порядке разработать согласованный конкретный план и ориентировочную смету организационно-агрикультурных мероприятий в районах крестьянского свеклосеяния, с указанием на возможные источники покрытия расходов на его осуществление.7. Признать необходимым скорейшее проведение работ по внутриселенному землеустройству в районах сахаропро- мышленности на основе соглашения НКЗема и Сахаротреста и поручить НКЗему,Сахаротресту и Сельскому Господарю к концу летней землеустроительной кампании представить доклад в Госплан о ходе и результатах работ по землеустройству.8. Срок выполнения организациями поручений, указанных в ст. 4 и 5, установить 1-е августа, а указанных в ст. 6-й —1 сентября текущего года.Предложить Сахаротресту войти в Промсекцию с докладом о потребностях Сахаротреста в удобрительных туках и порядке и способах их удовлетворения.Харьков. 26-го июля ІИ24 г.За Председателя Украинского Экономического Совещания II. Клименко.Секретарь Украинского Экономического Совещания Л. Ду делит.

Утверждено пос-тановл. СТО СССР 7 сентября 1923 года.
24. Изменение устава Акционерного Об

щества „Хлебопродукт*.В уставе Акционерного Общества торговли хлебными и другими сельскохозяйственными продуктами „Хлебопродукт", утвержденном Советом
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рони затвердила 5 травня 1022 року (Збірн. У закон. УСРР за 1923 р. відділ другий ч. 17 (19), арт. 82) зроблено такі зміни: 1) примітку до її. 2 статуту товариства скасовано. 2) додано положення про Раду Товариства, виклавши його в такій редакції:
Рада Товариства.$ іО. Рада Товариства складається з пяти особ, шо іх обірають загальні збери акціонерів, речинцем на один рік. Члени Ради не можуть рівночасно бути ні за членів Правління, ні на иніиих посадах, шо іх замішує по вибору загальних зборів чи за призначенням Правління Товариства. Голову Ради та його заступника обірають зі складу членів Ради загальні збори акціонеоів.§ 31. На обов'язках, Ради лежить:а) загальний догляд за справами товариства:б) розглядання питань, шо їх вносить Правління до Ради;в) дозвіл на подання Правління про переведення поиадчошторисних витрат і кредітування в межах, затверджених загальними зборами акціонерів;г) попередній розгляд всіх питань, шо надходять на обговорення загаль- них зборів акціонеров і складання по ним висновків, в тому числі й подаваних Правлінням на затвердження загальних зборів річних звітів і балансу за минулий рік, плану роботи, кошторису витрат і міркувань Ира вління в справі поліпшення підприємства. П р и м і т к а .  Найближчий порядок роботи Ради визначаєтьсяінструкцією, то іі затверджують ізмінюють загальні збори акціонерів.§ 32. Раду скликає голова Ради, або його заступник, а також її скликається по вимозі не менше як двох членів Ради. Засідання Ради відбуваються не менше одного разу в два місяці. Для дійсности решінь Ради потрібна присутність голови чи його заступника і

Труда и Обороны 5 мая 1 9 > ’ г .  (Собр. Уз. УССР за 1 °23 г. отдел второй К; 17(19), ст. 82), произведены следующие изменения: И примечание к п. 2 устава общества исключено.2) включено положение о Совете Общества, которое изложено в нижеследующей редакции:Совет Общества.§ 30. Совет Общества состоит из пяти человек, избираемых общим собранием акционеров, сроком на один год. Члены Совета не могут одновременно состоять ни членами Правления, ни в других, замещаемых по выбору общего собрания или назначению Правления Общества, должностях. Председатель Совета и его заместитель избираются из числа членов Совета общим собра тем акционеров.§ 31. На обязанности Совета лежит:а) общее наблюдение за ходом дел Общества;б) разрешение вопросов, вносимых Правлением и Советом;в) разрешение по представлениям Правления производства сверхсметных расходов и кредитования в пределах, утверждаемых общим собранием акционеров;г) предварительное рассмотрение всех вопросов, поступающих на обсуждение общего собрания акционеров и составление но ним заключения, в том числе представляемых Правлением на утверждение обЕцего собрания годовых отчетов и баланса за истекший год. плана действий, сметы расходов и соображений Правления по улучшению предприятия.П р и м е ч а н и е .  Ближайший порядок действий Совета определяется инструкцией, утверждаемой и изме няемой общим собранием акционеров.§ 32. Совет созывается председателем Совета или его заместителем, а также по требованию не менее двух членов Совета. Заседания Совета происходят не реже одного раза в два месяца. Для действительности решения Совета требуется присутствие председателя или его заместителя и не
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ч. із Арт. 24 № 13 Ст. 24не менше двох членів Ради. Засіданням Ради ведуться протоколи, які підписуються в.іча присутніми членами Ради. Решіиия Ради приймається простою більшістю голосів, при чому, на випадок рівного поділу голосів, голос голови чи заступника його дає перевагу. В тому випадку, коли по будь- якому питанню більшости голосів не буде, спірні питання переноситься на розвязання загальних зборів акціонерів.Члени Ради одержують платню за свою працю за визначенням загальних зборів акціонерів. В звязку з додан ням до статуту Положення про Раду Товариства, змінити нумерацію розді лів статуту і його параграфів роз діли: „Загальні збори акціонерів" і Від поднідальність Товариства та припинення діяльності!" вважати належно за порядковими числами VI і VII; після § 20 ввести відповідно §§ від ЗО до ‘>4 включно. Змінить £§ 10, 24, ЗО 31, і 38 статуту і викласти їх в такій редакції:.§ 10. Правління проїздить видатки за кошторисами, які щорічно затверджують нагальні зборі акціонерів, Зага льним зборам акціонерів дозволяється встановити розміри понад кошторисних видатків Правління в невідкладних випадках. Про кожну таку витрату мусить бути подано на розгляд Ради Товариства§ 24. Решінмч Правління ухвалюється бі/іьіиістью голосів. На випадок рівного поділу голосів, голос голови, чи його заступника, дає перевагу,- а коли не буде більшості! спірне питання перено ситься на розвязання Ради. На розгляд останньої передаються також всі ті питання, то по них Правління визнає за потрібне працювати за згодою Ради або розгляд яких на підставі цього статуту і затвердженої інструкції не належить до компетенції Правління.Коли член Правління, шо не згодився з постановою Правління, вимагатиме внесення своеі думки до протоколу, то

менее двух членов Совета. Заседаниям Совета ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами Совета. Решения Совета постановляются простым большинством голосов, при чем, в случае разделения голосов поровну, голос председателя или заступающего его место дает перевес. в том случае, когда по какому- либо вопросу большинства голосов не состоится, спорный вопрос переносится на разрешение общего собрания акциочеров.Члены Совета получают вознаграждение за свой труд по определению общего собрания акционеров.В связи со включением в устав Положения о Совете общества, изменить нумерацию разделов устава и его параграфов: разделы: „Общее собрание акционеров" и „Ответственность Общества и прекращение его действий** считать соответственно за порядковыми нумерами VI и VII ; после § 29 ввести соответственно §§ от 30 до 54 включительно. Изменить §§ 19, 24, 30, 31 и 38 устава и изложить их в нижеследующей редакции:„§ 19. Правление производит расходы по сметам, ежегодно утверждаемым общим собранием акционеров. Общему собранию акционеров предоставляется определить размеры сверхсметных расходов Правления в случаях, не терпящих отлагательств. О каждом таком расходе должно быть представлено на усмотрение Совета Общества.§ 24. Решения Правления постановляются по большинству голосов. В случае разделения голосов поровну, голос председателя, или заступающего его место, дает перевес, а когда не состоится большинства, спорный вопрос переносится на разрешение Совета, которому представляются также все те вопросы, по которым Правление признает необходимым действовать с согласия Совета или которые на основании этого устава и утвержденной инструкции не подлежат разрешению Правления.Если член Правления, не согласившийся с постановлением Правления, потребует внесения своего мнения в
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він не відповідає за ухвалену постанову. Коли протест проти постанови буде заявлено двома членами Правління, то спірне питання переноситься на розгляд Ради Товариства, без зупинення, одначе, приведення до вико нання постанови Правління В цьому випадку, коли на протязі місяця небуде засідання Ради, голова П обов'язаний скликати засідання на протязі біжучого місяця для розгляд-/ даного, питання.
§ ЗО. Загальні збори акціонерів бувають звичайні і надзвичайні; звичайні збори скликає Правління шо річно не пізніше трьох місяців з часу закінчення операційного року для розгляду і затвердження звіту й балансу за минулий рік і кошторису видатків та плану роботи біжучого року, а також для виборів членів Правління, голови Правління, його заступника, Ради й Ревізійної Комісії. Збори ці обмірковують і вирішують також і инші справи, шо сягають по над компетенцію Правління, а також і ті, що їх Правління чи Рада запропонують на розгляд загальним зборам.
Надзвичайні збори скликає Правління чи з оласноі його волі чи на вимогу акціонерів, то представляють загалом не менше однієї двадцятої частини основного капіталу чи по вимогам Ради або Ревізійної Комісії. При пред'явленні вимоги про скликання зборів мусять бути досконало зазначені питання, шо передаються на розгляд зборів. Така вимога належить до виконання на протязі двох тижнів з дня її заяви. §
§ 31. п. „б“: Вибори і звільнення членів Ради, Правління, Ревізійної і Ліквідаційної комісій.§ 38. Члени Ради, Правління, Ревізійної чи Ліквідаційної комісій не можуть бути представниками акціонерів з правом рішаючого голосу привирі- шені питаннь, шо стосуються справи притягнення їх до відповідальности чи

протокол, то с него слагается ответственность за состоявшееся постано вление. Если протест против поста новления будет заявлен двумя членами Правления, то спорный вопрос переносится на рассмотрение Совета Общества, без приостановления, однако, приведения в исполнение постановления Правления. В этом случае, если н течение месяца не предстоит заседания Совета, председатель его обязаг. созвать таковой в течение текущего месяца для рассмотрения данного вопроса.
5 30. Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные; обыкновенные собрания созываются Правлением ежегодно не позднее трех месяцев со времени окончания операционного года для рассмотрения и утверждения отчета и баланса за истекший год, сметы расходов и плана действий наступившего года, а также для избрания членов Правления, председателя Правления, и за ступающего его место. Совета и Ре визионной Комиссии. В этих собраниях обсуждаются и решаются также и другие дела, превышающие власть Ира вления, а также те. которые Правлением или Советом будут предложены общему собранию.Чрезвычайные собрания созываются Правлением или по собственному его усмотрению или по требованию акционеров, представляющих в совокупности не менее одной двадцатой части основного капитала, или по требованию Совета или Ревизионной Комиссии. При пред явлении требования о созыве собрания должны быть точно указаны предметы, подлежащие обсуждению собрания. Такое требование подлежит исполнению в течение двух недель со дня его заявления.§ 31. п. „б“: Избрание и смешение членов Совета. Правления, Ревизионной и Ликвидационной комиссий.§ 38. Члены Совета, Правления. Ревизионной или Ликвидационной Комиссий не могут быть представителями акционеров с правом решающего голоса при разрешении вопросов, кзсаюшихся привлечения их к отве гтценности или
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Затверджено ІЬи тамоіи>г> І'»Ю 14 (»•■ » их І'/23 рову.

Про продолжения Акційному Товари- 
Г.тау .Хлібопродукт'* покриття основного млітдіу до 1 січня 1924 р
Акційному 1 оваристяу тортоялі хліб

ними А  и и ш и м и  сиьсько господарчими 
продуктами .Хлібопродукт**, статут 
■кого Кала Праці А Оборони затвердила 
$ травня 1922 р. (збірн У закон. УСНІ' 
Р2 Зр відділ другий. * .  17 (ҐН.арт 82 
Продовжено речииець покриття всього 
основного квштвлу до 1-го січня 14 >4 р

25 Статут Катеринославеьаого Гу
берніального Тресту Швальчої Про- 
■ ислоаости під назвою ..Губшвей- 

пром"

Ріалі* 1 Засади
^ І Для продукції речей шяальноі

ПРОМИСЛОВОСТІ* УТВОРИ* ТК«. иД ПіД-

» т а в і  декрету НИК С Н С Н и ї д І ?  липня 
т**23 р ..Про трести і »Г|ДМ0 Типо- 
•ого с т а т у т у  яіД 0 жовтня 1‘>23 року, 
під тягальним керунаииям » управ тій. 
ним ВРНГ УСНІ*, в беспосередньомч 
•цаииі Катеринославського І убериія.ль- 
ного Ьідділх Тіародиього І кподарства. 
трест під назвою ..Гчбшвейпроа** дтя 
об'єднаного управлене ма основі 
«омегшй^'^о розрахунку. з метою 
о*гг*аммя при^уїкч, а також для яід- 
мсв генне шва тьис: промис.ловости Ка 
тегнжч давніми»*

5 2 До складе зазначеного тресте 
>»ігодять шватміа мяйстерня. шо пере
дние • місті Катеринославі* 1 Зазначений трест становить собою окрему госпоаарчч одиницю, мас прам юридично! особи і відпові
ді. по всіх золов’изамия» в м е ж а х .

освобождения от таковой, устранения от должности, назначения им вознаграждения и утверждения ими подписанных отчетов.
Утверждено иостипчеленнем « Гм И сентября ІУ23 голе.

О продления Акционерному Обществу 
„Хлебопродукт" срока покрытия основ
ного капитала до 1 января 1924 года.Акционерному Обществу торговли хлебными И другими сельско-хозяйственным.! продуктами „Хлебопродукт" устав которого утвержден Советом Труда и Обороны $ мая 1422 г., продлен срок покрытия всего основного капитала до 1 января 1924 года. (Собр. Уз УССР 1923 г.^отдел второй. № 17-19 (ст. 82 )

25. Устав Енатеринославсмого Гу
бернского Треста вейной Промыш
ленности под наименованием ..Губ- 

швейпром".Раздел 1. Общие положения.§ 1 Для производства предметов швейной промышленности образуется, на основании декрета СНК СССР от 17 июля Ю 2 3  г „О трестах" и применительно к типовому уставу от 9 октября | 0 2 3  года, под общим управлением и руководством ВСНХ УССР, я непосредственном ведении Бкатерино- слаяского Іубериского О дела Народного Хозяйства, трест п д наименованием .Губшвейпром" д : об’единен- “Ого управления на нача ; х коммерческого расчета, с целью извлечения прибыли, а также для во: тановления швейной промышленности Ькатериио- елакской губернии.$ 2. В состав означенного треста •ходит швейная мастерская, находя шаяся в городе Екатеринославе.§ 3 Настоящий трест образует особчю хозяйственную единицу, обла дает правами юридического лица и мгеет ответственность по всем обяза-231
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встановлених декретом ,,Про трести11, 
без перекладення такої відповідаль- 
ности на будь-які инші державні 
органи, або загальнодержавну скарб
ницю, чи то на місцеві державні кошти.

§ 4. Перехід окремих закладів із 
зазначеного тресту до инших. вклю
чення в нього підприємств зі складу 
инших трестів, а також всяка инша 
зміна складу закладів, шо увіходять в 
згаданий трест, дозволяється КГВНГ 
за згодою правління цього тресту з 
правлінням відповідного трест>, ухва
леного ГЕН і ВРНГ УОР.§ 5. Взаємовідносини між трестом 
і профспілками регулюються чинними 
на цей предмет спеціальними поста 
новами (арт. 5 декр. „Про трести1*).

§ 6. В своїй торговельно-промисло
вій діяльності Губшвейпром підлягає 
всім законоположенням про промисло
вість, а також всім видам податків, 
що встановлено для державних під
приємств, які утворено на основі ко
мерційного розрахунку.

Розділ 2. Майно Тресту.

§ 7. Губшвейпрому КГВНГ надає 
статутний капітал в сумі карбованців 
56181—50 к. по риночній вартості в 
золотих карбованцях, згідно прикла
деного до цього інвентарного балансу: 
основний—4681—50 к. та оборотній — 
51500 карб.

§ 8. Губшвейпром приймає на себе 
актив і пасив закладів, шо увіходять 
до його складу, згідно зі в:тупним 
балансом.

§ 9. Губшвейпром володіє, користу
ється і розпоряджується наданим йому 
майном для здійснення своїх госпо
дарських та торговельно-промислових 
завдань, з метою одержання прибутку 
і зобов’язаний існувати за рахунок 
коштів, шо дані йому по статуту, 
схоронити наданий йому основний 
капітал, користуючись ним і роблючи 
в ньому зміни в порядкові і в межах, 
зазначених в декреті „Про трести**.

тельствам в пределах, установленных 
декретом „О трестах§ **, без переложе
ния таковой ответственности на какие- 
либо другие государственные органы, 
или общегосударственную казну, или 
на местные государственные средства.

§ 4. Переход отдельных заведений 
из настоящего треста в другие, вклю
чение в него предприятий из состава 
других трестов, а также всякое иное 
изменение состава заведений, входя
щих в настоящий трест, допускается 
ЕГОНХ’ом, по соглашению правления 
настоящего треста с правлением соот
ветствующего треста, утверждаемого 
ГЭС и ВСНХ УССР.

§ 5. Отношение треста к профсо
юзам регулируется действующими на 
этот предмет специально издаваемыми 
постановлениями (ст. 5 декр. „О тре- 
стах**).

§ 6. В своей торгово-промышленной 
деятельности Губшвейпром подчи
няется всем законоположениям о про
мышленности и подлежит всем видам 
обложения, установленным для государ
ственных предприятий, действующих 
на основе коммерческого расчета.

Раздел 2. Имущество треста.

§ 7. Губшвейпрому ЕГОНХ предоста
вляет уставной капитал в сумме ру
блей 56181—50 к. по рыночной стои
мости в золотых рублях, согласно при
лагаемому при сем инвентарному ба
лансу: основной—4081 —50 к. и обо
ротный—51500 р.

§ 8. Губшвейпром принимает на себя 
актив и пассив входящих в его со
став заведений, согласно вступитель
ного баланса.

§ 9. Губшвейпром владеет, поль
зуется и распоряжается предоставлен
ным ему имуществом для осуществле
ния своих хозяйственных и торгово- 
промышленных задач, с целью извле
чения прибыли, и обязан существо
вать за счет средств, предоставленных 
ему по уставу, сохранить предоста
вленный ему основной капитал, поль
зуясь таковым и производя в нем 
изменения в порядке и в пределах, 
указанных в декрете „О трестах**.
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Розділ 3. Органи управління трестів, 
його права, обов'язки і порядок діяль

носте
§ 10. Для управління Губшвейпромоч 

призначається КГВНГ керуючий та його 
заступник строком на один рік.

Керуючий працює під керуванням 
КГВНГ, згідно ухваленої КГВНГ ін
струкції. Винагорода керуючому та його 
заступникові призначається КГВНГ.

П р и м і т к а .  На протязі опера- 
ційоного року зміна призначених 
особ переводиться в порядкові і в 
випадках, що передбачено арт. 27 
декрету „Про трести11.
§ 1 1 .  Головний бухгалтер затвер

джується й усувається з посади по 
представленню керуючого Губшвей- 
промом КГВНГ’у і працює по інструк
ції, ухваленій КГВНГ'ом. Для керування 
окремими підприємствами керуючим 
Губшвейпрому призначаються дирек
тори.

§ 12. Взаємовідносини правління 
Губшвейпрому з адміністрацією під
приємств, що увіходять до його складу, 
регламентуються положенням „Про 
управління промисловими закладами, 
що увіходять до складу трестів*4, 
ухваленим ВРНГ УСРР.

§ 13. Не пізніше як за 3 місяці до 
початку чергового операційоного року, 
правління зобов‘язано надіслати до 
КГВНГ'ва для дальшої надсилки на 
ухвалу ГЕН і ВРНГ УСРР, а також 
до ГРПС до відому свої проекти річ
ного продукційного програму і кошто
рису, згрунтовані на обліку продук- 
ЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТІ!) і комерційної ко- 
рисности роботи окремих закладів, 
погоджені з управліннями цих закла
дів. При відсутности суперечення на 
протязі 2-х тижнів з боку ГЕН, як і 
ВРНГ УСРР, програм і кошторис 
набувають чинности і на їх підставі 
правління виробляє план роботи об'єд
нання. В плані повинно бути перед
бачено розподіл обов'язків п о м і ж  
управлінням тресту і окремими під
приємствами по заготовці, збуту й 
кредитуванню.

Раздел 3. Органы управлення трестов, 
его права, обязанности и порядок дея

тельности.
§ 10. Для управления Губшвейпро- 

мом назначается ЕГОНХ'ом управляю
щий и его заместитель сроком на 
один год.

Управляющий действует под руко
водством ЕГОНХ'а, согласно утвер
жденной ЕГОНХ'ом инструкции. Воз
награждение управляющему и его за
местителю назначается ЕГОНХ'ом.

П р и м е ч а н и е .  В течение опе
рационного года смена назначаемых 
лиц происходит в порядке и в случаях 
предусмотренных ст. 27 декр. „О тре
стах*.
§ 1 1 .  Главный бухгалтер утверждает

ся и смещается по представлению 
Управляющ. Губшвейпромом ЕГОНХ'у 
и действует по инструкции, утвержден
ной ЕГОНХ'ом. Для управления от
дельными предприятиями управляющим 
Губшвейпрома назначаются директора.

§ 12. Взаимоотношения правления 
Губшвейпрома с администрацией вхо
дящих в его состав предприятий уста
навливаются, согласно положения „Об 
управлении промышленных заведений, 
входящих в состав трестов", утвер
жденного ВСНХ УССР.

§ 13. Не позднее 3-х месяцев до 
наступления очередного операционного 
года, правление обязано представить 
ЕГОНХ'у для дальнейшего направле
ния на утверждение ГЭС и ВСНХ 
УССР, а также в ГСПС к сведе
нию свои проекты годичной произ
водственной программы и сметы, осно
ванные на учете производственных 
возможностей и коммерческой выгод
ности работы отдельных заведений, 
согласованные с управлениями сих 
заведений. При отсутствии возражения 
в течение 2-Х1 недель со стороны 
ГЭС, так и ВСНХ УССР, программа 
и смета вступают в силу и на их 
основании правление вырабатывает 
план работы об'единения. В плане 
должно быть предусмотрено распре
деление обязанностей между управле
нием треста и отдельными предприя
тиями по заготовке, сбыту и креди
тованию.
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П р и м і т к а .  Форма і порядок 
складання програму і кошторисів 
встановлюються ВРНГ УСРР.
§ 14. На протязі трьох місяців після 

закінчення операційного року, шо 
вираховується з 1-го жовтня по 
ЗО вересня, управління ГубшвеЙпрому 
надсилає на затвердження КГВНГ’ові, 
по формі, що встановив останній, а 
також до відому ГРПС відчит, вико
навчий кошторис, баланс і рахунок 
прибутків та збитків за минулий рік, 
з висновками ревізійної комісії і з 
проектами порядку і способу покриття 
збитків та розподілу прибутків, від
числення в амортизаційний фонд під
приємства 20°0, в резервний капі
тал—40%. в промисловий фонд— 
1 5 % ,  на видачу тантьєм членам 
правління і нагороди робітникам та 
службовцям —10°/0, на прибуток Губ- 
виконкоуу—15%.

П р и м і т к а .  При складанні річ
ного відчиту і балансу управління 
виконує вимоги арт. арт. 36 та 37 
декрету „Про трести".
§ 15. Після затвердження на про

тяті трьох місяців зі дня надсилки до 
КГВНГ відчиту, балансу та рахунку 
прибутків та збитків вони оголошу
ються в часописі „Украинский Эконо
мист", в офіційному місцевому органі 
і надсилаються до установ, в яких 
трест зареєстровано.

§ 16. Управління зобов'язано над
силати до КГВНГ періодичні відмити 
з висновками ревізійної комісії, а 
також відомости, шо вимагаються, в 
строки і в порядкові, які зазначені 
КГВНГ'ва і надсилати для огляду 
його всі свої книги й документи.

§ 17. Капитальна перебудівля бу
динків, поширення підприємств, при-' 
дбання і заорендування споруджень, 
здача в оренду споруджень, з додер
жанням правил, зазначених в арт. 
арт. 152—179 Цив. Кодексу, підприємств 
так основних, як і підсобних, а також 
окремих частин підприємства, дозво
ляється з окремого кожен раз дозволу 
КГВНГ'ва з додержанням арт. 27 де
крету „Про трести".

П р и м і т к а .  Угоди на заоренду- 
нання підсобних підприємст н на термін

П р и м е ч а н и е .  Форма и порядок 
составления программ и смет уста
навливается ВСНХ УССР.
§ 14. В трехмесячный срок по 

истечении операционного года, исчис
ляемого с 1 октября по 30 сентября, 
управление Губшвейпрома предста
вляет на утверждение ЕГОНХ-у, по 
форме, установленной последним, а 
также к сведению ГСИС отчет, ис
полнительную смету, баланс и счет 
прибыли и убытка за истекший год, 
с заключением ревизионной комиссии 
и с проектами порядка и способа 
покрытия убытков и распределения 
прибыли, отчисления в амортизацион
ный фонд предприятия 20° й, в ре
зервный капитал 40°/о» в промыш
ленный фонд 15°/0, на выдачу 
тантьем членам правления и наград
ных рабочим и служащим 10%, в 
доход Губисполкома 15%.

П р и м е ч а н и е .  Присоставлении 
годового отчета и баланса, управление 
выполняет требования ст. ст. 36 и 37 
декрета „О трестах".
§ 15. По утверждении в 3-хмесич- 

ный срок со дня представления в 
ЕГОНХ отчета, баланса и счета при
былей и убытков они публикуются в га
зете „Украинский Экономист", в офи
циальном местном органе и сообща
ются в учреждение, в котором заре
гистрирован трест.

§ 16. Управление обязано предста
влять в ЕГОНХ периодические отчеты 
с заключением ревизионной комиссии, 
а равно сообщать все требуемые све
дения в сроки и в порядке по указа
нию ЕГОНХ'а и представлять для 
обозрения его все свои книги и до
кументы.

§ 17. Капитальное переустройство 
зданий, расщирение предприятий, при
обретение и заарендование строений, 
сдача в аренду строений, с соблюдением 
правил указанных в ст ст. 152 — 179 
Гражд. Кодекса, предприятий как основ
ных, так и подсобных, а равно отдель
ных частей предприятия, допускается 
с особого каждый раз разрешения 
ЕГОНХ'а с соблюдением ст. 27 декрета 
„О трестах".

П р и м е ч а н и е .  Договоры на взя 
тие в аренду подсо-бных предприятий
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до 6-ти років складаються керую
чим самостійно.
§ 1 8 . По-за видпадками, що перед

бачено загальними узаконеннями і цим 
статутом, ніякі державні установи або 
службові особи не мають права втру
чатися до адміністраційно-господар- 
ської й оперативної діяльности Губ- 
інвейпрому.

§ 19. Керуючий керує всіма опера
ціями тресту, завідує й управляє спра
вами і майном, шо перебуває в роз
порядженні тресту, в чому б воно не 
полягало і де б не перебувало. Упра
вління складає всі угоди, шо увіходять 
до кругу операцій і дістає попереднє розпорядження КГВНГ'ва лише в тих 
випадках, які точно визначені в цьому 
статуті, в декреті ,.ІІро трести-' і в 
інструкції, ухваленій ВРНГ.

зокрема, управління має право:

а) організовувати підприємства і 
керувати діяльністю всіх підприємств, 
шо входять до складу тресту;

б) улаштовувати каси й діловодства, 
вести відчитність по системі подвій
ної бухгалтерії, а також складати 
відчити, баланси, кошториси, продук- 
ційні плани і напрямок роботи;

в) приймати та звільняти службов
ців та робітників, складати колективні 
договори й окремі трудові згоди;

П купувати та продавати майно 
так за готівку, як і в кредит;

д) наймати склепи та помешкання;
е) страхувати майно тресту;
ж і видавати й приймати до платіжу 

векселі та инші строкові зобов'язання;

зі дисконтувати векселі, шо одер
жуються на ім'я тресту;

і) видавати довіреності;
к і складати законні іарт. 22 Цив. 

Кодексу) акти на придбання, вивлас- 
ненмя, віддачу в оренду і заклад бу
дівель;

л) брати участь в з’їздах та бюрах 
з'їздів за дозволом ГВНГ. в синдикатах 
і ріжного роду торговельних та про
мислових закладах за дозволом ГЕН;

мї приймати замовлення;

на срок до 6-ти лет заключаются
Управляющим самостоятельно.
§ 18. Вне случаев, предусмотренных 

общими узаконениями и настоящим 
уставом, никакие государственные 
учреждения или должностные лица 
не имеют права вмешиваться в админи
стративно хозяйственную и оператив
ную деятельность-Губшвейпрома.

§ 19. Управляющий руководит всеми 
операциями треста, заведывает и упра
вляет делами и находящимся в распо
ряжении треста имуществом, в чем бы 
таковое ни заключалось и где бы та
ковое ни находилось. Управление за
ключает все сделки, входящие в круг 
операций и испрашивает предвари
тельное распоряжение ЕГОНХ'а лишь 
в тех случаях, которые точно указаны 
в настоящем уставе, декрете „О тре
стах*', в инструкции, утвержденной 
ВСНХ.

В частности, к ведению управления 
относятся следующие вопросы:

а) организация производства и ру
ководство деятельностью всех входя
щих в состав треста предприятий;

б) устройство кассы и делопроиз
водства, ведение отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно соста
вление отчета, баланса, сметы, произ
водственного плана и плана действия;

в) прием и увольнение служащих и 
рабочих, Заключение коллективных 
договоров и отдельных трудовых со
глашений.

г) покупка и продажа имущества 
как за наличные деньги, так и в кредит.

д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста;
ж) выдача и принятие *к платежу 

векселей и др. срочных обязательств;

з) дисконт векселей, поступающих 
на имя треста;

и) выдача доверенностей;
к) совершение законных (ст. 22 

Гражд. Кодекса) актов на приобрете
ние, отчуждение, отдачу в аренду и 
залог строений;

л) участие в с'ездах и бюро с‘ез- 
дов с разрешения ГОНХ, в синдикатах 
и разного рода торговых и промышлен
ных заведениях с разрешения ГЭС;

м) прием заказов; 235
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н) розподіляти роботи й обов‘язки 
по-між членів правління;

о; переводити всякого роду дозво 
лені законом кредитові та валютні 
операції, які ззязані зі здійсненням 
завдань, покладених на трест;

п* надсилати на разрішення ГВНГ 
питання про зміну статуту тресту, 
статутного капіталу і склад підпри
ємств, шо увіходять до тресту;

р) провадити всякого роду витрати 
з додержанням правил, зазначених в 
арт. 34 декрету „Про трести";

с) відкривати контори, агентства 
то-що;

т) видавати інструкції директорамзакладів;
у) позивати й відповідати на суді 

персонально через керуючого, його 
заступника або через довірених, упов
новажених загальною або спеціяльною 
довіреностю.

§ 20. Керуючий та його заступник, 
а також завідуючі окремими підпри
ємствами повинні проявляти обачність 
дбайливого господаря і несуть відпо
відальність за свої чинности не тільки 
по суду в цивільному й карному по
рядкові, а й в дисціилінарному поряд
кові перед КГВНГом так за цілість 
довіреного їм майна, як і за госпо
дарське ведення справи.

§ 21. Керуючому Губшвейпрому на
дається право мати стосунки зо всіма 
місцевими установами і службовими 
особами, крім ГВК І ГЕН; стосунки 
зі І'ВК і ГЕН, а також з централь
ними установами повинні переводи
тися через ГВНГ.

§ 22. В складі тресту організується 
ревізійна комісія з трьох членів: го
лова і один член комісії признача
ються ГВНГва, а другий член комісії 
делегується і призначається Губрзд- 
лрофом. Ревізійна комісія признача
ється КГВНРва на той же термін, 
що й керуючий і одноразово з ним.

Винагорода всім членам ревізійної 
комісії і кошторис її витрат визна
чається КГВНГ'ва і оплачуються Губ- 
швейпромом.

§ 23. Обов'язки й порядок ро
боти ревізійної комісії визначаються

н) распределение работ и обязан
ностей между членами правления;

о) совершение всякого рода дозво
ленных законом кредитных и валют
ных операций, связанных с осущест
влением задач, возложенных на трест;

п) представление на разрешение 
ГОНХ вопросов об изменении устава 
треста, уставного капитала и состава 
входящих в трест предприятий;

р» производство всякого рода рас
ходов с соблюдением правил, изло
женных в ст. 34 декрета „О трестах**;

с» открытие контор, агентств и 
проч ;

т) издание инструкций директорам
заведений;

у) право иска и ответа на суде 
лично управляющим, его заместителем 
или через поверенных, уполномочи
ваемых обшей или специальной дове
ренностью.

§ 20. Управляющий и его замести
тель, а также заведываюшие отдель
ными предприятиями должны проявлять 
предусмотрительность заботливого хо
зяина и несут ответственность за свои 
действия не только по суду в гра
жданском и уголовном порядке, но 
и в дисциплинарном порядке перед 
ЕГОНХом как за целость вверен
ного имущества, так и за хозяйствен
ное ведение дела.

§ 21. Управляющему Губшвейпрома 
предоставляется право сноситься со 
всеми местными учреждениями и дол
жностными лицами, кроме ГИК и ГЭС; 
сношения с ГИК и ГЭС, а также с 
центральными учреждениями должны 
производиться через ГОНХ.

§ 22. В составе треста организуется 
ревизионная комиссия из трех членов: 
председатель и один член комиссии 
назначаются ГОНХ'ом, а другой член 
комиссии делегируется и назначается 
Губсовпрофом. Ревизионная комиссия 
назначается ЕГОНХ'ом на тот же 
срок, что и >правляюший и одновре
менно с ним

Вознаграждение всем членам реви
зионной комиссии и смета ее расхо
дов определяются ЕГОНХ'ом и опла
чиваются Губшвейпромом.

§ 23. Обязанности и порядок дей
ствий ревизионной комиссии опреде-
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арт.арт. 39 та 40 декрету,, Про трести", 
та інструкцією КГВНГ’а, відповідною 
з інструкцією ВРНГ УСРР. Крім того 
ВРНГ УСРР та КГВНГ належить пра
во переведення обслідування ДІЯЛЬ

НОСТІ! Губшвейпрому, шляхом призна
чення для цього окремо уповноваже
них особ.

§ 24. Управління тресту мешкає в 
місті Катеринославі і зобов'язано бути 
членом Товарової Біржи.

§ 25. Трестові належить користу
ватися печаткою встановленого зразку.

Розділ 4-й. Фінансування тресту.

§ 26. Фінансування тресту так за 
рахунок держави, як і через притя
гнення приватнього й кооперативного 
капіталу, може переводитися з до
держанням правил, умішених в арт. 
арт. 16—24 декрету ..Про трести".

Розділ 5-й. Занаряджения й реалізація 
продукції.

§ 27. Губшвейпром має право вільно 
реалізувати свою продукцію так на 
внутрішньому, як і на зовнішньому 
(з додержанням всіх законів та пра
вил про зорнішторг) ринках, але 
право переважної купівлі речей його 
продукції належить при инших рів
них умовах, в першу чергу держор- 
ганам та державним об'єднанням кра- 
євим центральним і губерніяльним об'
єднанням, коли ці державні й коопера
тивні органи та об'єднання виступили 
в ролі контрагентів.

§•28. Завдання, шо не передбачені 
продукційним програмом, можуть да
ватися Губшвейпромові для обов'яз
кового виконання тільки РПО СРСР, 
або УЕН.

§ 29. Постановами РПО СРСР або 
УЕН, через ВРНГ УСРР, а в винят
кових випадках—ГубЕкНар, але обов'
язково за згодою ВРНГ УСРР, може 
бути занарядженою й продукція Губ
швейпрому в цілому, або частини по 
собівартости з нарахуванням пересіч
ного прибутку на умовах, зазначених 
в арт. 45 декрета „Про трести".

§ ЗО. При заготівках продуктів спо
живання і всякого роду сировини Губ-

ляются ст. ст. 39 и 40 декрета „О 
трестах" и инструкцией ЕГОНХ'а, в 
соответствии с таковой ВСНХ УССР. 
Кроме того, ВСНХ УССР и ЕГОНХ'у 
принадлежит право обследования дея
тельности Губшвейпрома, путем назна
чения для этого особоуполномоченных 
лиц.

§ 24. Управление треста имеет пре
бывание в городе Екатеринославе и 
обязано состоять членом Товарной 
Биржи.

§ 25. Тресту присваивается печать 
установленного образца.

Раздел 4-й. Финансирование треста.

§ 26. Финансирование треста как 
за счет государства, так и путем при
влечения частного и кооперативного 
капитала, может происходить с соблю
дением правил, изложенных в ст. 
ст. 16 —24 декр. „О трестах".

Раздел 5-й. Занаряжение и реализация 
продукции.

§ 27. Губшвейпром имеет право сво
бодно реализовать свою продукцию, 
как на внутреннем, так и на внешнем 
(с соблюдением всех законов и правил 
о внешторге) рынках, но право пре
имущественной покупки предметов его 
производства принадлежит при всех 
равных условиях, в первую очередь 
госорганам и государственным обви
нениям, областным, центральным и 
губернским, если эти государственные 
и кооперативные органы иоб’единения 
выступили в качестве контрагентов.

§ 28. Задания, не предусмотренные 
производственной программой, могут 
даваться Губшвейпрому для обязатель
ного выполнения только СТО СССР 
или УЭС.

§ 29. Постановлениями СТО СССР 
или УЭС через ВСНХ УССР, а в исклю
чительных случаях ГубЭкосо, но обяза
тельно с согласия ВСНХ УССР, может 
быть занаряжена и продукция Губ
швейпрома в целом, или части по себе
стоимости с начислением средней при
были на условиях, указанных в ст. 45 
декрета „О трестах*4.

§ 30. При заготовках продуктов 
продовольствия и всякого рода сырых
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швейпром обов'язаний при ииших рів
них умовах віддавати перевагу держ- 
органам та кооперативним об'єднан
ням, що виступають в ролі контр
ас нтів.

Розділ 6-й. Порядок зміни статуту.

$ 31 Зміни цього статуту припу
скаються лише за дозволом ГВНГ і ухва
лою ГЕН та ВРНГ УСРР.

*

Розділ 7-ий. Ліквідація тресту.

§ 32. Випадки та порядок ліквідації 
тресту визначаються арт. арт. 47 та 
48 декрету „Про трести".

Керуючий КГВНГ Новіков.

Керсправами Ротницький.

1 азначений статут Губшвейпрому 
ухвалено в засіданні Президії Катер. 
Губвиконкому та Катер. Губекономна- 
ради 12 Січня 1924 р., акт. 8.

Тимч. в. о. Секретаря
ГубЕконар професор Реріх.

15,1 — 1924 р.

материалов Губшвейпром обязан при 
всех прочих равных условиях оказы 
вать преимущество госорганам и коо
перативным объединениям, выступавшим 
в качестве контрагентов.

Раздел 6 й. Порядок изменения устава.

§ 31. Изменение настоящего уста на 
допускается лишь с разрешения ГОНХ 
и утверждения ГЭС и ВСНХ УССР.

Раздел 7-й. Ликвидация треста.

§ 32. Случаи и порядок ликвидации 
треста определяются ст. ст. 47 и 48 
декрета „О трестах “.

Управляющий ЕГОНХ Новиков. 

Управделами Ротницкий.

Означенный устав Губшвейпрома 
утвержден в заседании президиума 
ЕкГубисполкома и ЕкГубэкономсове- 
шания 12 января 1924 г. пункт 8.

Вр. и. д. Секретаря
ГубЭкосо профессор Рерих.

15/1—1924 г.

Видання Народ нього Комісаріату Юстиції
Замовлення ч. 81. Тир. 15ЮСО пр.

Харьков. Тиоо-литография
Заказ Л» 81. Тираж 15<ии>экз.

УВО им. Фрунзе.
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Рабочі-Креет. Прівитіїьети Укріпи
1924 Г.

24 юібря №4 г. ;ли Отдіп ВТИР

З М І С Т20. Інструкція НКВС, НКОсу, НКЮ та НКЗлоров'я. «В справи переведення постанови ВУЦВК від 4-го жовтня 1923 року, про зоборону перебувати недоліткам разом з засудженими та підслідними батьками в місцях позбавлення волі». (36. Уз. 1923 р., ч. 35, арт. 503).
27. С т а т у т  Всеукраїнського Акційного Товариства «Госппромкомбінат».

СОДЕРЖАНИЕ20. Инструкция НКВД, НКПроса. НКЮ и НКЗдрава. «О порядке применения постановления ВУЦИК от 4 октября 1923 г., о запрещении прибывания малолетних совместно с осужденными и подследственными родителями в местах лишения свободы». (Собр. Уз. 1923 г., .\* 35, ст. 503).
27. У с т а в  Всеукраинского Акционерного Общества «дозпромкомбинат».

Інструкція Наркомвнусправ, Нар- 
номосу, Наркомюсту й Нарном- 

8ДОров*Я.

26. В справі переведення постанови 
ВУЦВН від 4-го жовтня 1923 рому, 
про заборону перебувати недоліткам 
разом з засудженими та підслідними 
батьками в місцях позбавлення волі, 

(36. Уз. 1923 р., н. 35, арт. 503).

Цю інструкцію видано на підставі 
постанови ВУЦВК від 4-го жовтня 
Ю23 року, про заборону перебувати 
недоліткам разом з засудженими й 
підслідними батьками в місцях по
збавлення волі (Зб. Уз. 1923 р., ч. 35, 
арт. 503), в згоді НКЮ. НКО, НКЗ. 
ЦКДД і НКСВ.

Инструкция Наркоивнудела, Нар- 
номпроса. Наркомюста и Нарком- 

здрава,

26. О порядке применения постано
вления ВУЦИК от 4  октября 1923 г, 
о запрещении пребывания малолетних 
совместно с осужденными и подслед
ственными родителями в местах ли
шения свободы (Собр. Уз. 1923 года, 

№ 35, ст. 503).

Настоящая инструкция издана на 
основании Постановления ВУЦИК'а от 
4 октября 1923 г., о запрещении пре
бывания малолетних совместно с осу
жденными и подследственными родите
лями в местах лишения свободы (Собр. 
Уз. 1923 г., № 35, ст. 503), по согла
шению НКЮ, НКП, НКЗ, ЦКПД и НКВД.
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1. Перебування недолітніх в місцях 
позбавлення волі разом і з батьками не 
повинно припускатися. Винятки мо
жуть мати місце лише в випадках, за
значених в п. п. 2. 4 і 5 цієї інструкції.

2 Немовлят влаштовується н місцях 
позбавлення волі вкупі з матерями на 
весь час годування грудьми. Після за
кінчення періоду годування—дітей, 
коли їх неможливо віддати під догляд 
батькам, відпроваджується до дитячих 
будинків та установ Наркомздорову; 
вчасне віддаління з місць позбавлення 
волі дітей, відлучених від грудей, по
кладається на начальника місця поз
бавлення волі за кікновком лікаря 
дитячої консультації.

3. Ув'язненим жінкам, шо мри них 
знаходяться немовлята -повинно, по 
можливости, надавали окремі камери 
й при тому країні з боку гігієнічного.

4 Крім немовлять—можна залишати 
недолітніх при батьках, шо перебува
ють в данім місці позбавлення волі на 
короткий час, як пересильні.

В останнім випадку —негайно після 
прибуття в'язнів до призначеного їм 
місця позбавлення волі — недолітніх 
повинно взяти з місця позбавлення 
волі й відпровадити, в залежности від 
віку, до відповідних установ або від
дати родичам.

5. Недолітніх, шо знаходяться при 
батьках, затриманих при переході через 
кордон (перебіжчиках), можна зали
шати в місцях позбавлення волі на час 
переведення довідів по справах їхніх 
батьків, коли неможливо влаштувати 
недолітніх цих категорій в установах 
Наркомздорову та Наркомосу.

6. У всіх (інших, крім зазначених 
в п. п. 4 ІЗ цієї інструкції, випадках, 
недолітніх, шо вже вийшли з грудного 
піку—не можна залишати в місцях 
позбавлення волі, а слід давати під 
догляд одного з батьків, що перебу
ває па волі. Коли такого немає—недо
літніх віддається під догляд родичів, 
шо виявлять згоду взяти дітей. Коло

Ч. 14 Арт. 20
1. Нахождение малолетних в местах 

лишения свободы совместно с родите
лями не должно быть допускаемо. 
Исключения могут иметь место лишь 
в случаях, указанных в п. п. 2, 4 и 3 
настоящей инструкции.

2. Лети грудного возраста поме
щаются в местах лишения свободы со
вместно с матерями на все время 
кормления грудью. По окончании пе
риода кормления, дети, при невозмож
ности отдать их на попечение род
ственников, направляются н детские 
дома и учреждения Наркомздрава; 
своевременное удаление из мест лише
ния свободы детей, отлученных от 
груди, возлагается на начальника места 
лишения свободы но зак почетно врача 
детской консультации.

І. Для заключенных женщин, при 
которых находятся грудные дети, 
должны быть, по возможности, отво
димы особые камеры и притом лучшие 
в гигиеническом отношении.

4. Кроме детей грудного возраста, 
могут быть оставлены малолетние при 
родителях, кратковременно находя
щихся в данном месте лишения сво
боды в качестве пересыльных.

Н последнем случае, немедленно по 
прибытии заключенных в назначенное 
им место лишения свободы, малолетние 
должны быть из'яты из места лишения 
свободы и направлены, в зависимости 
от возраста, в соответствующие учре
ждения или отданы на попечение 
родственников.

5. Малолетние, находящиеся при 
родителях, задержанных при переходе 
границы (перебежчиках), могут быть 
оставлены в местах лишения свободы 
на время производства дознаний по 
делам их родителей, если не предста
вляется возможным поместить мало
летних этих категорий в учреждения 
Наркомздрава и Наркомпроса.

Ь. Во всех иных, кроме указанных 
в п. п. 4 и 5 сей инструкции, случаях, 
малолетние, вышедшие из грудного 
возраста, не могут быть помещаемы в 
местах лишения свободы, а отдаются 
на попечение родителя, находящегося 
на свободе. При отсутствии такового, 
малолетние отдаются на попечение 
родственников, выразивших согласие

№ 14 Ст. 26
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Ч. 14 Арт. 26 № 14 Ст. 26
родичів не обмежується будь-якими 
ознаками й недолітніх можно віддавати 
на догляд родичеві незалежно від 
ступіня кревности, коли лише цій 
людині, на думку Інспекції органів 
охорони та правозаступництва дітей — 
можна довірити недолітніх.

7. Коли нема родичів, шо на їхній 
догляд можна булоб-залишити недо
літніх—їх відпроваджується: в віці до
4-х років—до дитячих будинків та 
установ Наркомздорову, а в віці 4— 
14 років—до установ Наркомосу.

X Судові й слідчі органи, ухвалюючи 
постанови й присуду про ув'язнення, 
обов'язані довідуватись—чи має ув'
язнюваний під своїм доглядом недо
літніх Коли так, то повинно вияснити, 
чи залишаються недолітні під догля
дом будь-яких особ; коли таких особ 
немає, то судові й слідчі органи обов‘- 
язамі надіслати відповідне повідомлення 
до Відділу Охорони Дитинства, органів 
НКО і Охорони Материнства й Дитин
ства НКЗ (в залежности від віку 
дитини).

9 Зазначені органи обов'язані не
гайно, після одержання відповідного 
повідомлення судової чи слідчої влади— 
взяти під свій догляд недолітніх і 
влаштовувати їх, ио-за всякою чер
гою— в відповідних установах. •

10. Одержавши цю інструкцію, по
винно заснувати в усіх губерніальних 
та охружних центрах комісії при 
кожному місці позбавлення волі, в 
складі голови —представника Відділу 
Управління Виконкому й членів: пред
ставника Охорони Дитинства органів 
НКО й представника Охорони Мате
ринства й Дитинства Відділу здоров'я.

Орган Прокурорського догляду, на 
підставі арт. 5-го вищезгаданої поста
нови ВУЦВК від 4-го жовтня 1923 р.— 
доглядає за роботою комісії. 11

1 1 . Зазначені комісії обов'язані, 
протягом 2-х тижнів з дня свого за-

на принятие детей. Круг родственни
ков не ограничен какими либо при
знаками'и малолетние могут быть от
даваемы на попечение родственника, 
независимо от степени родства, если 
только этому лицу ’ по мнению инс
пекции органов охраны и правозащиты 
детей могут быть доверены мало
летние.

7. При отсутствии родственников, 
на попечение которых могли бы быть 
оставлены малолетние, таковые на
правляются: в возрасте до 4-х лет—в 
детские дома и учреждения Нарком.- 
здрава, а в возрасте 4-14 лет—в учре
ждения Наркомпроса.

8. Судебные и следственные органы 
обязаны опрашивать, при вынесении 
постановления и определения о заклю
чении под стражу, имеются-ли мало
летние на попечении заключаемого 
под стражу. В положительном случае 
должно быть выяснено, остаются ли 
малолетние на попечении каких либо 
лиц; если таковых лиц не имеется, 
то судебные и следственные органы 
обязаны послать соответствующее 
извещение Отделу Охраны Детства 
органов НКП и Охраны Материнства

и Детства НКЗ (в зависимости от 
возраста ребенка)

9. Указанные органы обязаны не
медленно, по получении соответствую
щего извещения судебных или след
ственных властей, принять под свое 
попечение малолетних и помещать их, 
вне всякой очереди, в соответствующие 
учреждения.

10. По получении настоящей ин
струкции, должны быть созданы во 
всех губернских и окружных центрах 
комиссии при каждом месте лишения 
свободы в составе председателя—пред
ставителя Отдела Управления Испол
кома и членов: представителя Охраны 
Детства органов НКП и представителя 
Охраны ^Материнства и Детства Здрав
отдела.

Орган прокурорского надзора, на 
Зсновании ст. 5-й вышеупомянутого 
постановления ВУЦИК'а от 4 октября 
1923 года, наблюдает за работой 
комиссии.

11. Означенные комиссии обязаны 
в течение 2-х недель со дня своего241
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снования, перевірити всі місця позбав
лення волі й забрати звідти недоліт
ніх на підставах, зазначених в по
станові ВУЦВК від 4-го жовтня 1923 р. 
у цій інструкції.

Примітка 1. З огляду на надзви
чайну скупченість в дитустановах 
та на тяжкий стан у відношенню 
до коштів місцевого бюджету на 
дитустанови—комісії обов'язані ви
користати всі заходи до передачі 
таких дітей на утримання родичів 
чи на індивідуальне патронування 
і влаштовувати :х в дитустановах 
лише у виїмкових випадках. 
Примітки 2. Розпочинаючи працю— 
комісії повинні з'ясувати питання 
про число вільних місць в дитуста
новах н к о ,  н к з .
12. Зазначені н п. 10 комісії скли

кати та наглядати за їхньою діяль
ністю мають відділи управління губер- 
ніяльних та окружних виконкомів.

13. Звіти про наслідки праці ко
місії подають до відділу управління 
губвиконкому, а копії такого звіту 
надсилають до губерніального управ
ління місцями позбавлення волі, до 
губпрокуратури та губерніяльних від
ділів охорони здоров'я та наросвіти.

м. Харків, дня 2 лютого Ю24 р.
И а р к о м в • і у с п р а в Б узд > г.і і о.

Заст. Наркомосу Глно.
Т. в. о. Заст. Наркомюстиції Гальиерін.

Наркомздоров Гурсвпч.
Заст. Голови ЦКДД М. Лобанов.

учреждения, произвести проверку всех 
без исключения мест лишения свободы 
и произвести из'ятие малолетних на 
основаниях, указанных в постановле
нии ВУЦИК'а от 4-го октября 1923 г. 
и в настоящей инструкции.

Примечание 1. В виду чрезвы
чайного уплотнения детучреждений 
и тяжелого материального положе
ния таковых, комиссии обязаны 
использовать все меры к передаче 
детей на содержание родственников 
или на индивидуальное патрониро
вание, помещая н детучреждения 
лишь в крайних случаях.

Примечание 2. Приступая к ра
боте, комиссии должны выяснить 
вопрос о количестве свободных мест 
в детучреждениях НК'П, НКЗ.
12. Созыв указанных в л. 10 ко

миссий и надзор за их деятельностью 
возлагается на отделы управления 
губернских и окружных исполкомов

13. Отчеты о результатах работы 
комиссии представляют н отдел упра
вления губиспо кома, а копии тако
вого отчета направляют в губернское 
управление местами лишения свободы, 
в губпрокуратуру и іубернские отделы 
здравоохранения и нарообраза.

г. Харьков, 2 февраля 1924 г.

Наркомвнудел Булшлпн.
Зам. Наркоми рос*/'ян но. 

Врид. Зам. Наркомюст Гальперин.
Наркомздрав Гуревич.

Зам. Председателя ЦКПД 3/. Лобанов.

Затверджено Українською 
Економічною Нарадою 6-го лю
того 1924 року за протоколом 
ч. 5 208 та 25 лютого 1924 року 
за протоколом ч. 9/212 п. 1.

27. Статут Всеукраїнського Акційного 
Товариства „Госппромкомбинат“.

1. Мета заснований Товариства, нрава 
її обои'язкн і(Оіо. 1

1. Для продовження й розвитку 
діяльности так продукційних, як і 
зв'язаних з ними транспортово-комер-

Утвержден Украинским Эко
ном. Совеїцан. 6-го февр. 1924 г. 
по протоколу .V 5/208 и 25 фев
раля 1921 г. по протоколуЛі 9/212 П. 1.

27. Устав Всеунраинского Акционер
ного Общества .Хозпромкомбинат“.

1. Цель учретчіения Общества, право 
и обязанности ею. 4

1. Для продолжения и развития дея
тельности принадлежащих Государ
ственному Политическому Управлению242
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ційних підприємств, належних Дер
жавному Політичному Керуванню 
Української Соціялістичної Радянсь
кої Республіки, засновується акційне 
Товариство під назвою: „Всеукра
їнське Акційне Товариство Гоґипром- 
комбінат*.

Примітка. Фундатори Всеукра
їнського Товариства «Госппромком- 
бінат» є: Державне Політичне Керу
вання Української Соціялістичної 
Радянської Республіки та всі його 
губерніяльні відділи: Харківський, 
Київський, донецький, Одеський, 
Подільський, Волинський, Полтавсь
кий, Чернигівський та Катерино
славський.
?. Всі підприємства, що належать 

в цей час фундаторам, зі всім їхнім май
ном, а також з контрактами, умовами 
й зобов'язаннями, передаються ними 
Товариству, додержуючись існуючих 
що до цього законоположень.

Остаточне визначення умов пере
дачі зазначеного майна встановлюють 
перші Установчі Загальні Збори 
акціонерів.

3. Для здійснення зазначеної в п.
1 -му мети Т-ву надається право:

а) набувати й вивласнювати повсюди 
всіляке майно й товари, не вилучені 
з цивільного обігу і взагалі перево
дити всі операції й чинности, шо 
зв'язані з придбанням, заставою та ви- 
власненням всілякого майна й товарів;

б) улаштовувати й експлоатувати 
повсюди продукційні підприємства в 
галузі добувальної, обробляючої й 
сільсько-господарської промисловосте 
реалізувати їхню продукцію і набувати 
потрібну сировину й напівфабрикати;

в) відкривати повсюди склепи для 
переховування й продажу товарів 
власної продукції, а також й для 
прийняття на схов всіляких товарів від 
установ, організацій та особ;

г) організовувати транспортування 
гужєм. залізницями й водяними шля-

Украинской Социалистической Совет
ской Республики как производствен
ных, так и сопряженных с ними тран
спортно - коммерческих предприятий, 
учреждается Акционерное Общество 
под наименованием: „Всеукраинское 
Акционерное Общество Хозпромком- 
бииат

Примечание. Учредителями Все- 
украинского Общества «Хозпром- 
комбинат» состоят:Государственное 
Политическое Управление Укра
инской Социалистической Советской 
Республики и все его губернские 
отделы: Харьковский, Киевский,
Донецкий, Одесский, Подольский, 
Волынский, Полтавский, Черни
говский и Екатеринославский.
2. Принадлежащие ныне учредителям 

предприятия со всеми относящимися 
к ним имуществами, равно контрак
тами, условиями и обязательствами 
передаются ими Обществу с соблю
дением существующих на этот пред
мет законоположений. Окончательное 
определение условий передачи озна
ченного имущества устанавливается 
первым учредительским Общим Собра
нием акционеров.

3. Для осуществления указанной 
в п. 1-м цели Обществу предоста
вляется право:

а) приобретать и отчуждать повсе
местно всякого рода имущества и 
товары, не из'ятые из гражданского 
оборота, и совершать все, вообще, 
операции и действия, связанные с 
приобретением, закладом и отчужде
нием всякого рода имущества и то
варов;

б) устраивать и эксплоатировать 
повсеместно производственные пред
приятия в области добывающей, обра
батывающей и сельско-хозяйственной 
промышленности, реализовывать их 
продукцию и приобретать необходи
мые сырье и полуфабрикаты;

в) устраивать повсеместно склады 
для хранения и продажи товаров 
собственного производства, а равно и 
для принятия на хранение всякого 
рода товаров от учреждений, орга
низаций и лиц;

г) организовывать транспортирова
ние гужем, по железным дорогам и

/
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хами, так товарів власної продукції, 
як і довірюваних йому для цієї мети 
товарів инших установ, підприємств
та осіб;

д) приймати на себе виконання до
ручень по купівлі й продажу ріжної 
сировини, товарів й магеріялів, а та
кож постачання їх;

е) улаштовувати й експлоатувати 
потрібні для робот Т-ва й розвитку 
його діяльности підпомогові підпри
ємства, а також відкривати на Укра
їні філії, контори, агенства то-що;

ж) орендовувати ріжні помешкання 
й підприємства;

з) нав'язувати договорні відносини 
з державними установами, кооператив
ними організаціями й приватніми 
особами;

і) кредитуватися в державних, ко
оперативних та приватніх установах 
і підприємствах, заставляти належне 
йому майно, зобов'язуватися вексе
лями, складати всі, шо виникають з 
його діяльности, договори й умови, 
подавати позови й відповідати на суді.

4. Товариство підлягає всім узако
ненням й розпорядженням Уряду, що 
стосуються до його діяльности, так 
нині чинним, як і тим, шо будуть 
видані.

5. Акційне Товариство з дня його 
реєстрації визнається за юридичну 
особу зо всіма належними їй правами.

6. Правління Товариства перебуває 
в м. Харкові.

7. Оголошення Товариства у всіх 
передбачених законом й цим Стату
том випадках переводяться в урядових 
органах друку, згідно з чинними шо 
до цього узаконеннями.

8. Товариство має печатку з від
битком своєї назви.

II. Основний капітал Товариства,
акції, права й обов'язки власників.

9. Основний капітал Товариства 
визначається в двіста тисяч карбо
ванців золотом (200.000 крб. золотом),

водным путям, как товаров собствен
ного производства, так и вверяемых 
ему для этой цели товаров других 
учреждений, предприятий и лиц;

д) принимать на себя выполнение 
поручений по покупке и продаже 
различного рода сырья, товаров и 
материалов, а равно поставку таковых;

е) устраивать и эксплоатировать 
необходимые для работ Общества и 
развития его деятельности подсобные 
предприятия, а также открывать на 
Украине отделения, конторы агентства 
и т. д ;

ж) эрендовывать всякого рода по
мещения и предприятия;

з) вступать в договорные отноше
ния с государственными учреждениями, 
кооперативными организациями и 
частными лицами;

и) кредитоваться в государственных, 
кооперативных и частных учрежде
ниях и предприятиях, закладывать 
принадлежащие ему имущества, обя
зываться векселями, совершать все 
вытекающие из его деятельности дого
воры и сделки, искать и отвечать на 
суде.

4. Общество подчиняется всем уза
конениям и распоряжениям Прави
тельства, относящимся к предмету его 
деятельности, как ныне действующим, 
так и тем, которые будут изданы.

5. Акционерное Общество со дня 
его регистрации признается юриди
ческим лицом со всеми присвоенными 
ему правами. *

6. Правление Общества находится 
в г. Харькове.

7. Публикации Общества во всех 
предусмотренных законом и настоящим 
Уставом случаях производятся в ор
ганах правительственной печати, со
гласно действующим на этот предмет 
узаконениям.

8. Общество имеет печать с обозна
чением своего наименования.

II. Основной капитал Общества, ак
ции, права и обязанности владельцев.

9. Основной капитал Общества 
определяется в двести тысяч рублей 
золотом (200.000 руб. золотом), раз-
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розподілених на чотиріста (400) акцій, 
вартістю кожна по п'ятсот (500) кар
бованців.

10. Після оголошення в установле
ному порядкові статуту товариства, всю 
кількість акцій розподіляється поміж 
фундаторами, при чому вони мо
жуть запросити до участи в Това
ристві инші державні й кооперативні 
установи й підприємства, але 'з тим, 
щоб не менше, як 51% загальної 
кількості! акцій було залишено за 
державними установами.

11. Замісць виплати акцій готівкою 
фундатори передають Товариству на
лежні їм підприємства зо всім активом 
на день складання акту про передачу, 
а недостатню суму, коли 6 майна не 
ставало, вносять грошовою готівкою.

12. Коли на протязі 2-х місяців 
фундатори не передадуть Товариству 
належних їм підприємств і не по
криють повністю всієї суми основного 
капіталу, Товариство визнається за 
незасноване.

13. Майно, що вноситься в Това
риство його фундаторами або акціоне
рами, повинно складатися з таких то
варів та инших матеріяльиих цінно
стей, операції з якими увіходять в 
завдання Товариства. Внески майном 
на виплату акцій передаються фунда
торами.

Оплата акцій переводиться в червін
цевому вирахуванні за офіційним кур
сом на день внеску грошей або майна.

^ При чітка 1-іиа. Майно схороню- 
ється фундаторами в спосіб, обраний 
на їхню власну волю.

Примітка х-иі. Записи про зі
брані гроші і внесене майно фун
датори вносять в шнурові книги з 
видачею тимчасових свідоцтв, які 
стверджують одержання таких.

14. Власникам тимчасових свідоцтв, 
аж до заміни їх акціями, надаються 
всі права акціонерів.

15. Акції Товариства можуть бути 
іменними або на пред'явника. Акції, 
що належать державним органам, 
повинні бути обов'язково іменними.

деленных на четыреста (400) акций, 
стоимостью каждая по пятьсот 
(500) руб.

10. По опубликовании в установлен
ном порядке Устава Общества, все 
количество акций распределяется между 
учредителями, причем таковые могут 
пригласить к участию в Обществе 
другие государственные и коопера
тивные учреждения и предприятия, 
с тем, однако, что не менее 51% 
общего количества акций должно быть 
оставлено за государственными учре
ждениями.

11. Взамен оплаты акций наличными 
деньгами учредители передают Обще
ству принадлежащие им предприятия 
со всем активом на день составления 
акта о передаче, а недостающую 
сумму, если бы имущества не достало, 
вносят наличными деньгами.

12. Если в течение 2-х месяцев 
учредители не передадут Обществу 
принадлежащих им предприятий и не 
покроют полностью всей суммы основ
ного капитала, то Общество признается 
несосгоявшимся.

13. Вносимое в Общество его учре
дителями или акционерами имущество 
должно заключаться в такого ряда товарах и др. материальных ценностях, 
операции с коими входят в задачу 
Общества. Взносы имуществом на 
оплату акций передаются учредителями.

Оплата акций производится ы чер
вонном исчислении по оффициальному 
курсу на день взноса денег или иму
щества.

Примечание 1. Имущество сохра
няется учредителями способом, из
бранным по их усмотрению.

Примечание 2. Записи о собран
ных деньгах и поступивших иму- 
ствах учредители вносят в шнуровые 
книги с выдачею временных свиде
тельств, подтверждающих получе
ние таковых.
14. Владельцам временных свиде

тельств впредь до замены их акциями 
присваиваются все права акционеров.

15. Акции Общества могут быть 
именными или на пред'явителя. Акции, 
принадлежащие госорганам, должны 
быть обязательно именными.
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16. Перша оціновка майна, шо йогЬ 

вноситься за акції, визначається зго
дою поміж фундаторів і акціонером, 
що вносить майно з тим, одначе, 
шоб оціновка ця не була вище пере
січних на таке майно ринкових цін, 
які були на місці здачі майна в день 
його здачі.

17. Коли на протязі строку, зазна
ченого в п. 12 цього Статуту, буде 
покритий повністю весь основний ка
пітал, Товариство визнається за утво- 
рине й фундатори, до реєстрації 
Акційного Товариства, повинні скли
кати двоє загальних зборів акціоне
рів; попередні й установчі. Попередні 
збори заслухують доповідь фундаторів 
про хід засіювання Товариства й 
обірають комісію для перевірки звіту 
фундаторів і данних, що мають відно
шення до оціновки внесеного майна. 
Не пізніше, як після одного місяця й 
не раніше, як через сім день після 
попередніх зборів акціонерів скли
кається установчі збори. На них за
слухується доповідь комісії, обраної 
для перевірки звіту фундаторів, пере
водиться оціновка внесеного на ви
плату акцій майна, виноситься поста
нова про визнання Товариства за 
утворене або неутворене, обірається 
Членів Правління, Ревізійної Комісії 
та инші органи управління й вирі
шується решта справ.

18. Питання про визнання Това
риства за утворене вирішується 
першими установчими зборами ак
ціонерів, більшістю трьох четвертин 
всіх присутніх акціонерів, шо репре
зентують не менш, як половину 
внесеного основного капіталу Това
риства.

19. Про відкриття діяльности То
вариства. або про те, то його не 
засновано, робиться відповідне 
оголошення, в першому разі Правлін
ням Товариства, а в другому—фун
даторами.

20. Фундатори не мають права 
витрачати гроші й крам, що посту
пили у виплату за акції, до передачі 
їх Правлінню Товариства і за цілість 
їх відповідають солідарно.

16. Первоначальная оценка вноси
мого за акции имущества определяется 
соглашением между учредителями и 
вносящим имущество акционером с тем. 
чтобы оценка эта не была выше 
средних на вносимое имущество 
рыночных цен, существующих в месте 
сдачи имущества в день его сдачи.

17. Если в течение срока, указан
ного в § 12 сего Устава, будет покрыт 
полностью весь основной капитал» 
Общество признается состоявшимся, 
и учредители до регистрации Акц. 
О-ва должны созвать два общих 
собрания акционеров: предварительное 
и учредительское Предварительное со
брание заслушивает доклад учреди
телей о ходе учреждения Общества 
и выбирает комиссию для проверки 
отчета учредителей и данных, отно
сящихся к оценке внесенного иму
щества. Не позднее одного месяца и 
не ранее 7-ми дней после предвари
тельного собрания акционеров созы
вается учредительское собрание На 
нем заслушивается доклад комиссии» 
избранной для проверки отчета учре
дителей, производится оценка внесен
ного на уплату акций имущества, 
выносится постановление о признании 
Общества состоявшимся или несостояв- 
шимся, выбираются члены Правле
ния, Ревизионной Комиссии и другие 
органы управления, и решаются 
остальные дела.

18. Вопрос о признании Общества 
состоявшимся решается первым учре
дительским собранием акционеров 
большинством трех четвертей всех 
присутствующих акционеров, пред
ставляющих не менее половины вне
сенного основного капитала Общества.

19. Об открытии действий Общества 
или о том, что оно не состоялось, 
производится соответствующая публи
кация, в первом случае—Правлением 
Общества, а во втором—учредителями.

20. Учредители не вправе расхо
довать поступивших в оплату за 
акции денег и товаров до передачи 
их Правлению Общества, и за сохран
ность их отвечают солидарно.246
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21. Правління Товариства, обране 

установчими зборами зобов'язане 
негайно сповістити комісію по Вну
трішній Торгівлі при Українській 
Економічній Нараді про відкриття 
діяльности Т-ва.

22. Після повної виплати почат
ково випушених акцій, Товариство 
може збільшити основний капітал 
через додатковий випуск акцій за 
номінальною ціною початково випу
шених акцій, але не инакше, як 
за постановою загальних зборів ак
ціонерів і за дозволом Української 
Економічної Наради.

ІІ/шмітка. По кожній з наново 
вимушених акцій, набувач її по- 
виний внести понад номінальну 
ціну ше премію, рівну принаймні, 
частині запасного капіталу Товари
ства, що припадає на кожну з 
акцій попередніх випусків по остан
ньому балансу, з поверненням 
зібраних таким чином премій на 
збільшення того ж запасного ка
піталу. При цьому переважне право 
придбання акцій наступ ніх випу
сків належить власникам акцій 
попередніх випусків.

23. До кожної акції прикладається 
аркуш купонів на одержання по них 
дивіденду на протязі десяти років, 
на купонах цих зазначаються 
акцій, що до них кожний з купонів 
належить і роки, в порядкові ПО

СЛІДОВНОСТІ!. Акції Товариства, при 
видачі їх, вирізуються з книги і пере
нумеровуються в порядкові видачі з 
відміткою на відповідному корінці, 
кому вони видані. Після використання 
купонного аркушу, замісць нього, 
власникові акцій видається другий 
купонний аркуш на наступне деся- 
тиріччия.

III. Управління справами Товариства.

24. Управління справами Това
риства належить Правлінню й Загаль
ним Зборам акціонерів. IV.

IV. П}>авління Товариства, його права
й обов'язки.

25. Правління Товариства скла
дається не менш, як із трьох членів,

21. Правление Обшества, избранное 
учредительским собранием, обязано 
немедленно сообщить Комиссии по 
Внутренней Торговле при Украинском 
Экономическом Совете об открытии 
деятельности Общества.

22. По полной оплате первоначально 
выпущенных акций, Общество может 
увеличить основной капитал посред
ством дополнительных выпуске^ акций 
по нарицательной цене первоначально 
выпушенных акций, но не иначе, как 
по постановлению Общего Собрания 
акционеров и с разрешения Украин
ского Экономического Совета.

Примечание. По каждой из вновь 
выпускаемых акций должна быть 
вносима приобретателем ее сверх 
нарицательной цены еще премия, 
равная, по крайней мере, причитаю
щейся на каждую из акций преды
дущих выпусков части запасного 
капитала Общества по последнему 
балансу с обращением собранных 
таким путем премий на увеличение 
того же запасного капитала. При 
этом преимущественное право при
обретения акций последующих вы
пусков принадлежит владельцам 
акций предшествующих выпусков.
23. К каждой акции прилагается 

лист купонов на получение по ним 
дивиденда в течение десяти лет, на 
купонах этих обозначаются №№акций, 
к которым каждый из них принадле
жит, и года в последовательном по
рядке. Акции Общества при выдаче 
их вырезаются из книги и перенуме
ровываются в порядке выдачи с от
меткою на соответствующем корешке, 
кому они выданы. По использовании 
купонного листа взамен его владельцу 
акций выдается другой купонный лист 
на следующий десятилетний срок.

III. Управление делами Общества.

24. Управление делами Общества 
принадлежит ’ Правлению и Общему 
Собранию акционеров.

IV. Правление Общества, сю права 
и обязанности.

25. Правление Общества состоит 
не менее чем из трех членов, изби-247
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яких обірають Загальні Збори акціоне
рів зі складу Зборів або сторонніх 
осіб.

Один із членів Правління обирається 
на голову і його зветься Директором- 
Розпорядчиком. Ривночасно з обранням 
складу Правління обірається і трьох 
(3) кандидатів для заміщення членів 
Правління, шо вибули до закінчення 
строку,вабо тимчасово позбавлені мож
ливості) викочувати свої обов'язки.

2<>. Склад Правління й кандидатів 
обирається на 3 роки. Голову й Членів 
Правління, строк повноважень яких 
закінчився, можна обирати знов на 
дальший строк.

27. Голова та члени Правління 
дістають винагороду в розмірі за 
визначенням Загальних Зборів ак
ціонерів і можуть одержувати, крім 
встановленої платні, певний відсоток 
від чистого прибутку за визначенням 
Загальних Зборів.

28. Правління порядкує всіма спра
вами, капіталами й майном Товари
ства. До обов'язків його належить:

а) прийом грошей та майна, що 
поступають на виплату за акції і 
видача тимчасових свідоцтв та акцій;

б) організація бухгалтерії каси, 
канцелярії і всього апарату, що об
слуговує Т-во, а також і складання 
звітів, балансу, кошторисів і. плану 
діяльности Товариства;

в) визначення штатів службовців та 
робітників, прийом та звільнення їх 
з призначенням їм ставок платні;

г) організація промислових під
приємств Т-ва, торговельних відді
лів, контор, представництв, то-що;

д) купівля та продаж майна, так за 
готівку, як і в кредит.

е) найом промислових підприємств, 
склепів та мнших помешкапнь.

ж) страхування майна Товариства; з)

з) прийняття до платіжу й видача 
векселів та инших зобов'язань і вза
галі, всіляке кредитування в межах,§

раемых Общим Собранием акционеров 
из числа последних или посторонних 
лиц.

Один из членов Правления изби
рается Председателем и именуется 
Директором-Распорядителем. Одновре
менно с избранием состава Правления 
избираются и 3 (три) кандидата для 
замещения членов Правления, выбыв
ших до истечения срока, или временно 
лишенных возможности исполнять 
свои обязанности.

26. Состав Правления и кандидаты 
избираются сроком на 3 года.

Председатель и Члены Правления, 
срок полномочий коих истек, могут 
быть вновь избраны на дальнейший 
срок.

27. Председатель Правления и его 
члены получают вознаграждение в 
размере по определению Общего Со
брания акционеров, и могут получать, 
кроме установленного содержания, 
определенный процент от чистой при
были по определению Общего Собра
ния.

28. Правление распоряжается всеми 
делами, капиталами и имуществами 
Общества. К обязанностям его отно
сятся:

а^ прием поступающих в уплату за 
акции денег и имущества и выдача 
временных свидетельств и акций;

б) организация бухгалтерии, кассы, 
канцелярии и всего обслуживающего 
Предприятия аппарата, а равно и со
ставление отчетов, баланса, смет и 
плана деятельности Об-ства;

в) определение штатов служащих 
и рабочих, прием и увольнение тако
вых с назначением им окладов содер
жания;

г) организация промышленных пред
приятий Общества, торговых отделов, 
контор, представительств и т. д.;

д) покупка и продажа имущества 
как за наличный расчет, так и в 
кредит;

е) наем промышленных предприятий, 
складов и других помещений;

ж) страхование имущества Обще
ства.

з) принятие к платежу и выдача 
векселей и др. обязательств и вообще 
кредитование всякого рода в пределах,248
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встановлених Загальним Зборами ак
ціонерів;

і) витрата сум, належних Това
риству, в межах кошторисів, ухвалених 
Загальними Зборами і переведення 
негайних по-надкошторисних витрат 
з обов'язковим наступнім поданням 
їх на ухвалу найближчих Загальних 
Зборів акціонерів;

к) складання від імени Товариства 
ріжних договорів та умов, що сто
суються до діяльности Товариства, 
так з державними установами й 
підприємствами, як і з приватніми 
особами, з доданням до договорів умов 
про недодержку;

лі видача довіренностей;
м) укладання в імени Товариства 

актів на придбання для Товариства й 
на вивласнення, заставу й здачу в 
оренду будівель і на встановлення 
права забудівлі;

н) скликання загальних зборів 
акціонерів, і, взагалі;

о) керування й порядкування, всіма, 
без винятків, справами Товариства.

Найближчий порядок чинностей Пра
вління, межі прав та обов'язків його, 
визначається Інструкцією, яку затвер
джують й змінюють Загальні Збори ак
ціонерів.

29. Правління Товариства всі пи
тання розвязує в колегіяльному свому 
засіданні більшістю голосів, кермує 
же справами Товариства Голова Пра
вління, шо чинить як Директор-Розпо- 
рядчик, на підставі генеральної до- 
віренности, яку йому видає Правління.

ЗО. Все листування по справах 
Товариства ведеться в імени Правління 
за підписом Директора-Розпорядчика 
або одного із членів Правління. Век
селі, боргові зобов'язання, довірен- 
ности, всілякі договори, акти купівлі й 

ч продажу будівель і права забудівлі, 
застави, вимоги па одержання грошо
вих сум з кредитових установ і чеки 
по біжучих рахунках повинний під
писувати Директор-Розпорядчик і член 
Правління, або инша особа, за спе- 
ціяльним на те повноваженням.

установленных Обшим Собранием 
акционеров;

и) расходование сумм, принадлежа
щих Обществу, в пределах утвержден
ных Общим Собранием акционеров 
смет, и производство срочных сверх
сметных расходов с обязательным 
последующим представлением их на 
утверждение ближайшего Общего Со
брания акционеров;

к) заключение от имени Общества 
всякого рода договоров и условий, 
относящихся к предмету деятельности 
Общества, как с государственными 
учреждениями и предприятиями, так 
и с частными лицами, со включением 
в договоры условий о неустойках; -

л) выдача доверенностей;
м) совершение от имени Общества 

актов на приобретение для Общества 
и на отчуждение, залог и сдачу в 
аренду строений и на установление 
прав застройки;

н) созыв Общих Собраний акци
онеров, и, вообще;

о) заведывание и распоряжение всеми 
без исключения делами Общества.

Ближайший порядок действий Пра
вления, пределы прав и обязанностей 
его определяются инструкцией, утвер
ждаемой и изменяемой Общим Собра
нием акционеров.

29. Правление Общества все вопросы 
разрешает в коллегиальном своем за
седании по большинству голосов, а 
функции по управлению делами Обще
ства выполняются председателем Пра
вления, действующим в качестве Ди
ректора-Распорядителя, на основании 
генеральной доверенности, выдаваемой 
ему Правлением.

30. Вся переписка по делам Обще
ства ведется от имени Правления за 
подписью Директора-Распорядителя 
или одного из членов Правления. 
Векселя, долговые обязательства, до
веренности, всякого рода' договоры, 
акты купли-продажи строений и прав 
застройки, закладные, требования на 
получение денежных сумм из кредит
ных учреждений и чеки по текущим 
счетам должны подписываться Ди- 
ректором-Распорядителем и членом 
Правления или другим лицом по спе
циальному на то полномочию.
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31. В потрібних за для справ То
вариства випадках Правлінню надається 
право клопотатися в Державних Уста
новах і у урядових осіб без окремої 
на те довіренности, а також дозво
ляється уповноважувати на це одного 
із членів Правління або сторонню 
особу; в справах же, що їх розглядають 
судові установи, додержується від
повідних правил.

32. Правління скликається Головою 
Правління в міру потреби, але не 
менше від одного разу на два тиждні. 
Для дійсности рішень Правління по
трібна присутність не менш, як трьох 
членів Правління. Засіданням Правління 
ведуться протоколи, які підписуються 
всіма присутніми членами.

33. Члени Правління можуть бути 
усунені по постанові Загального 
Зібрання акціонерів і до закінчення 
строку, на який їх було обрано.

34. За збитки, заподіяні Товариству 
хибними чинностями й недоглядами, 
члени Правління відповідають солідарно.

Г .  Загальні Заори акціонерів.

35. Загальні Збори акціонерів є 
найвищий орган Товариства.—Вони 
правоможні вирішати всі без винятку 
питання, що стосуються згідно з цим 
Статутом, до діяльності! Товариства.

До обов'язкового відання Загаль
них Зборів акціонерів належить:

а) обрання складу Правління, його 
Голови й Ревізійно! Комісії, усунення 
з цих посад до спливу строку і пору
шення питання про віддачу їх під 
суд;

б) розгляд і затвердження подава
них Правлінням звітів за минулий 
період діяльности Товариства, розпо
діл прибутків та збитків; а також 
затвердження кошторисів і планів 
діяльности Товариства на майбутнє;

в) встановлення для Правління 
розмірів кредитування;

31. В необходимых по делам Обще
ства случаях Правлению предоста
вляется ходатайствовать в Правитель
ственных учреждениях и у должност
ных лиц без особой на то доверен
ности, а равно дозволяется Правлению 
уполномачивать на этот предмет 
одного из Членов Правления или по
стороннее лицо, в делах же, рассма
триваемых судебными установлениями, 
соблюдаются соответствующие пра
вила.

32. Правление собирается по при
глашению Председателя Правления по 
мере надобности, но не реже одного 
раза в две недели. Для дей:твитель- 
ности решений Правления требуется 
присутствие не менее трех членов 
Правления. Заседаниям Правления ве
дутся протоколы, которые подписы
ваются всеми присутствующими чле
нами.

33. Члены Правления могут быть 
сменяемы по постановлению Общего 
Собрания акционеров и до истечения 
срока, на который они были избраны.

34. За убытки, причиненные Обще
ству неправильными действиями и 
упущениями, члены Правления отве
чают солидарно.

Г. Общее Собрание акционеров.

35. Общее Собрание акционеров 
является высшим органом Общества. 
Оно правомочно разрешать все без 
исключения вопросы, относящиеся, 
согласно сему Уставу, к предмету 
деятельности Общества.

К обязательному ведению Общего 
Собрания акционеров относятся:

а) избрание состава Правления, его 
Председателя и Ревизионной Комиссии, 
устранение от этих должностей до 
истечения срока и возбуждение во
проса о предании их суду;

б) рассмотрение и утверждение 
представляемых Правлением отчетов 
за истекший период деятельности Об
щества, распределение прибыли и 
убытков, а также утверждение смет 
и планов деятельности О-ва на буду
щее время;

в) установление для Правления пре
делов кредитования;
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г) порушення питань про зміни 
і доповнення цього Статуту, з‘окрема, 
про збільшення основного капіталу 
шляхом випуску додаткових акцій;

д) вирішення питання про ліквіда
цію Товариства і обрання Ліквідацій
ної Комісії;

е) призначення винагороди Прав
лінню й Ревізійній Комісії та премію
вання всіх взагалі службовців Товари
ства за згодою з Профспілкою;

ж) вирішення питання про надзви
чайні понадкошторисні витрати і за
твердження таких, шо зроблені Прав
лінням;

з) розгляд й вирішення питань про 
придбання для Т-ва будівель, про 
продаж й заставу їх, право забудівлі 
й витрати запасового капіталу;

і) затвердження й зміна інструк
цій Правлінню, Директорові-Розпоряд-' 
чикові й загального розпорядку робот 
Товариства.

к) роз'язання всіх инших питань, 
шо перевищують компетенцію Прав
ління. а також розгляд Скарг, шо 
подаються Загальним Зборам на чин
ности Правління й Ревізійної Комісії.

Зь. Загальні Збори обірають зі 
складу акціонерів або сторонніх осіб 
Правління в складі не менш, як трьох, 
або п'яти членів, одного із членів 
Правління Збори обірають на посаду 
Голови Правління як Директора-Роз- 
порядчика.—Выбори Правління при 
утворенні Товариства переводяться на 
перших законно-відбулих Загальних 
Зборах акціонерів Товариства.—Після 
закінчення строку повноважень Прав
ління вибори нового складу Правління 
й кандидатів переводяться на найбиж- 
чих чергових Загальних Зборах.

37. Загальні Збори акціонерів 
бувають звичайні (чергові) й надзви
чайні.

Звичайні Збори скликає Правління 
один раз на рік не пізніше травня 
місяца; на розгляд їм Правління 
зобов'язано подати звіт і баланс за 
минулий операційний період, а також

г) возбуждение вопросов об изме
нениях и дополнениях в настоящем 
Уставе, в частности об увеличении 
основного капитала путем выпуска 
дополнительных акций;

д) решение вопроса о ликвидации 
О-ва и избрание Ликвидационной Ко
миссии;

е) назначение вознаграждения Пра
влению и Ревизионной Комиссии и 
премирование всех, вообще, служащих 
О ва по соглашению с профсоюзом;

ж) разрешение вопроса о чрезвы
чайных расходах в сверхсметном по
рядке и утверждение таковых, про
изведенных Правлением;

з) рассмотрение и разрешение во
просов о приобретении для Общества 
строений, о продаже и залоге их, 
праве застройки и расходовании за
пасного капитала;

и) утверждение и изменение ин
струкций Правлению, Директору-Рас- 
порядителю и общего распорядка 
работ Общества;

к) разрешение всех прочих вопро
сов, превышающих компетенцию Пра
вления, а также рассмотрение жалоб, 
приносимых Общему Собранию на 
действия Правления и Ревизионной 
Комиссии.

36. Общее Собрание избирает из 
числа акционеров или посторонних 
лиц Правление, в числе не менее трех 
и не более пяти членов, один из 
членов Правления избирается Собра
нием на должность Председателя Пра
вления в качестве Директора-Распоря
дителя. Выборы Правления при откры
тии действий производятся на первом 
законносостоявшемся Общем Собрании 
акционеров О-ва. По истечении срока 
полномочий Правления выборы нового 
состава Правления и кандидатов про
изводятся на ближайшем очередном 
Обшем Собрании.

37. Общие Собрания акционеров бы
вают обыкновенные (очередные) и 
чрезвычайные.

Обыкновенные Собрания созываются 
Правлением один раз в год, не позже 
мая месяца, причем на рассмотрение 
его Правление обязано представить 
отчет и баланс за истекший опера-

251



Ч. 14 Арт. 27 № 14 Сг. 27

кошторис і план діяльності! на майбут
ній рік.

Надзвичайні збори скликає Прав
ління або на власну волю, або на вимогу 
Ревізійної Комісії, або на вимогу 
акціонерів, шо мають одну двадцяту 
частину всіх акцій. В двох останніх 
випадках Правління зобов'язано скли
кати надзвичайні Загальні Збори в 
найкоротший з технічного боку мож
ливий строк іГ в кождому разі, не 
пізніше двох тижнів з дня одержання 
заяви про скликання зборів.

38. Про скликання Загальних 
Зборів завчасу робиться оголошення 
і, ь кожному разі, не пізніше, як за 
сім день до призначенного дня скли
кання.—В оголошені визнана ться деДь 
і година, на який скликається Загальні 
Збори, помешкання, де вони відбу
дуться і докладний перелік питань, що 
підлягають розгляду Загальних Зборів.

Власників іменних акцій запрохуєтся 
окремими оповістками.

39. Справи, шо підлягаюті. розглядові 
Загальних* Зборів, подаються Загаль
ним Зборам не инакше, як через 
Правління, через шо акціонери, які 
бажать подати Загальним Зборам 
будь-яку пропозицію повинні зверну
тися з нею до Правління в писаній 
формі не пізніше, як за тиждень до 
Загальних Зборів.

40. Право рішаючого голосу на 
Загальних Зборах мають акціонери, 
шо придбали десять акцій, з тим шо 
кожний з них користується кількістю 
голосів, рівною частному від поділу 
належних йому акцій на десять.— 
Акціонери, то мають менше десяти 
акцій, для одержання права на один 
чи більше голосів, можуть з'єднувати 
за загальною довіреняостю свої акції 
до встановленних вище меж.

Акції на пред'явника дають право 
голосу лише в тому разі, коли їх 
подано Правлінню Товариства не 
менш, як за тиждень до Загальних 
Зборів.

41. Акціонери, шо є за членів Правлін
ня. Ревізійної або Ліквідаційної Комісії, 
не користуються правом голосу при 
розвязанні на Загальних Зборах

ционный период, а также смету и план 
деятельности на предстоящий год.

Чрезвычайные собрания созываются 
Правлением либо по собственному 
усмотрению, либо по требованию Ре
визионной Комиссии, либо по требо
ванию акционеров, владеющих одной 
двадцатой частью всех акций. В двух 
последних случаях Правление обя
зало созвать чрезвычайное Общее Со
брание в кратчайший технически-воз- 
можный срок и, во всяком случае, не 
позже двух недель со дня поступле
ния заявления о созыве собрания.

38. О созыве общих собраний де
лается публикация заблаговременно и, 
во всяком случае, не позже как за 
семь дней ло назначенного дня созыва. 
В публикации обозначается день и час, 
на который созывается Общее Собра
ние, помещение, в коем оно будет 
происходить, и подробный перечень 
вопросов, подлежащих разрешению 
Общего Собрания.

Владельцы именных акций пригла
шаются отдельными повестками.

Зч. Дела, подлежащие рассмотрению 
в Общем Собрании, поступают в него 
не иначе,* как черуез Правление, почему 
акционеры, желающие сделать Обще
му Собранию какое-либо предложе
ние, должны письменно обратиться с 
ними в Правление, не позже как за 
неделю до Общего Собрания.

40. Право решающего голоса на 
Общем Собрании имеют акционеры, 
обладающие десятью акциями, причем 
каждый из них пользуется количеством 
голосов, равным частному от деления 
принадлежащих ему акций на десять.

Акционеры, имеющие менее десяти 
акций, для ^получения права на один 
и более голосов, могут соединять но 
обшей доверенности свои акции до 
установленного выше предела.

Пред'явительские акции дают право 
голоса лишь в том случае, если они 
представлены в Правление Общества 
не менее чем за семь дней до Общего 
Собрания.

41. Акционеры, состоящие членами 
Правления, Ревизионной или Ликвида
ционной Комиссии, не пользуются 
правом голоса при разрешении на
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питань, що стосуються притягнення 
іх до відповідальности, або звільнення 
від Ьеі, усунення їх з посад, визна
чення їм винагороди, затвердження 
поданих ними звітів або укладених 
ними договорів.

При роз'язанні питання про укла
дання Товариством договору з особою, 
яка є акціонером, особа ця не кори
стується правом голосу в Зборах, а ні 
персонально, а ні за довіреністю 
инших акціонерів.

42. Державні й громадські установи, 
товариства та инші юридичні особи, 
які є акціонерами Товариства кори
стуються на Загальних Зборах пра
вом участи й голосу в особі своїх 
представників.

43. Збори відчиняє Голова Правління, 
або особа, яка його заступає. Уста
новчі Збори відчиняє один із фунда
торів.

Після відкриття Зборів акціонери, 
що мають право голосу обирають зі 
свого складу Голову, який не має 
права відкладати обговорення і вирі
шення справ, шо їх поставлено на 
Загальні Збори.

44. Загальні Збори визнається за 
відбулі, коли на їх з'явиться акціонерів, 
що ралом репрезентують не менше 
від однієї третини основного капіталу. 
Постанови на Загальних Зборах ухва
люється простою більшістю голосів.

45. Питання про зміну Статуту, 
про збільшення або зменшення основ
ного капіталу, про випуск облігаційної 
позики, про злиття Товариства з 
иншимм акційними Товариствами і про 
ліквідацію Товариства можуть бути 
розвязані тільки більшість двох 
третин поданих голосів, коли при тому, 
на Загальні Збори з'явилися акціонери, 
що репрезентують не менше від по
ловини основного капіталу.

46. Коли акціонери, що з'явилися 
на Збори, не будуть репрезенту
вати частини основного капіталу, 
відповідно до арт. арт. 45 і 44 цього 
Статуту, то не пізніше, як через 
чотпрі дні з дня мевідбулнх Зборів 
встановленим порядком оголошується

общих собраниях вопросов, касаю
щихся привлечения их к ответствен
ности или освобождения от таковой, 
устранения их от должности, назна
чения им вознаграждения, утвержде
ния представленных ими отчетов или 
заключенных ими договоров.

При разрешении вопроса о заклю
чении Обществом договора с лицом, 
состоящим акционером, лицо это не 
пользуется правом голоса в Собрании 
ни лично, ни по доверенности других 
акционеров.

42. Государственные и обществен
ные учреждения, общества, товарище
ства и пр. юридические лица, состоя
щие акционерами Общества, пользую
тся на общих собраниях правом уча
стия и голоса в лице своих предста
вителей.

43. Собрание открывается Предсе
дателем Правления или лицом, его за
ступающим Учредительское Собрание 
открывается одним из учредителей. 
По открытии Собрания, акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из 
своей среды Председателя, который не 
имеет права откладывать обсуждения 
и разрешения дел, внесенных в Об
щее Собрание. .

44. Общее Собрание признается со
стоявшимся, если явятся акционеры, 
представляющие в совокупности не 
менее одной трети основного капита
ла. Решения в Общем Собрании по
становляются простым большинством 
голосов.

45. Вопросы об изменении Устава, 
об увеличении или уменьшении основ
ного капитала, о выпуске облигацион - 
ного займа, о слиянии Общества с 
другими Акционерными Обществами 
и о ликвидации Общества могут быть 
разрешены только большинством двух 
третей поданных голосов, если, притом, 
на Общее Собрание явились акционеры, 
представляющие не менее половины 
основного капитала.

46. Если явившиеся в Собрание ак
ционеры не будут представлять тре
буемой §§ 44 и 45 сего устава части 
основного капитала, то не позже, как 
через четыре дня со дня несостоявше- 
гося Собрания, делаются установлен
ным порядком публикации о созыве253
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про скликання других Загальних Зборів, 
які призначається не раніш, як через 
15—день, з дня призначенного за для 
перших Зборів. Другі Збори визнається 
за відбулі незалежно від розміру 
репрезентованого капіталу. По питан
нях, наведенних в п. 45 — цього Статуту 
навіть на других Зборах постанови 
можно приймати тільки при наявности 
кворуму в розмірі не менше від однієї 
третини основного капіталу.

4 7. Голоси на Загальних Зборах 
подаються таємно, коли того буде 
вимагати бодай один з акціонерів, шо 
має право голосу. Таємне голосования 
обов'язкове для вирішення питання 
про вибори й усунення членів Правління, 
Ревізійно» та Ліквідаційної Комісій 
Товариства, а також про притягнення 
їх до відповідальності».

48. Ухвалені Загальними Зборами 
постанови обов'язкові для всіх акці
онерів, так присутніх, як і відсутніх.

49. На Загальних Зборах ведеться 
докладно протокола окремим Секре
тарем, запрошеним Головою Зборів з 
числа присутніх акціонерів або сто
ронніх осіб. Правдивість протоколу 
засвідчується підписами Голови і не 
менш як трьох присутніх на Зборах 
акціонерів.

У І. Ревізійнії комісій.

50. Для переведення обслідування 
всіх операцій Правління, для ревізії 
всієї взагалі його діяльності» і для 
перевірки річних звітів, балансів і 
кошторисів Загальні Збори обірають 
Ревізійну комісію в складі трьох чле
нів і трьох кандидатів, строком на 
один рік. Членів Ревізійної комісії 
обірветься зі складу акціонерів, що 
не є за членів Правління, ні на инших 
посадах замішуваних по вибору За
гальних Збірів або за призначенням 
Правління.

До Ревізійної комісії не можна 
обірати Комиссіи членів Правління на 
протязі двох років, після вибуття їх 
з посади.

второго Общего Собрания, которое 
назначается не ранее 15 дней со дня, 
назначенного для первого Собрания. 
Собрание это признается состоявшим
ся независимо от размера представлен
ного капитала. По вопросам, пере
численным § 45-м сего Устава, даже вс» 
вторичных собраниях решения могут 
приниматься только при наличии кво
рума в размере не менее одной трети 
основного капитала.

47. Голоса в Общем Собрании по
даются закрыто, если того требует 
хотя бы один из имеющих право го
лоса акционеров. Закрытая баллоти
ровка обязательна для решения Об 
избрании и смешении членов Правле
ния, Ревизионной и Ликвидационной 
Комиссий Общества, а также о при
влечении их к ответственности.

48. Принятые Общим Собранием ре
шения обязательны для всех акционе
ров как присутствующих, так и от
сутствующих.

49. В Общих Собраниях ведется 
подробный протоколі особым секрета
рем, приглашаемым І Іредседателем Со
брания, из числа присутствующих ак
ционеров или посторонних лиц. І Іравиль- ность протокола удостоверяется ПОД
ПИСЯМИ Председателя и не менее трех 
из числа присутствующих на Собра
нии акционеров

ГУ. Ревизионная комиссия.

50. Для производства обследования 
всех операций Правления, для ревизии 
всей, вообще, его деятельности и для 
проверки годовых отчетов, балансов и 
смет избирается Обшим Собранием 
Ревизионная Комиссия в составе трех 
членов и трех кандидатов сроком на 
один год. Члены Ревизионной Комис
сии избираются из числа акционеров, 
не состоящих членами Правления, ни 
в других замещаемых по выбору Об
щего Собрания или по назначению 
Правления должностях.

Не могут быть избираемы в Реви
зионную Комиссию бывшие члены 
Правления в течение двух лет по вы
бытии их из должности.254
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51. Ревізійна комісія не пізніше, як 
за місяць до дня Загальних Зборів 
стає до перевірки каси й капіталу 
Товариства і до ревізії книг, рахунків, 
документів і, взагалі, діловодства То
вариства, що стосується до звіту 
й балансу.

52. Ревізійна комісія може перево
дити огляд й ревізію всього майна 
Товариства на місцях, перевіряти 
переведені витрати й зроблені ро
боти На попередній розгляд Реві
зійної комісії Правління подає кош
торис і план діяльности на майбутній 
рік, що його Правління, з висновком 
Ревізійної комісії, подає на Загальні 
Збори акціонерів.

53. Свою доповідь про результати 
ревізії, протоколи й висновки на звіт 
і баланс Ревізійна комісія подає до 
Правління за тиждень до Загальних 
Зборів акціонерів, з тим що Прав
ління цей висновок вносить на розт 
гляд Загальних Зборів зі своїми 
зауваженнями.

54. Ревізійна комісія має право ви
магати від Правління, в разі, коли 
вона визнає це за потрібне, скликання 
Надзвичайних Загальних Зборів, з тим 
шо в цьому разі додержується пра
вил. викладених в § 37 цього Статуту.

17/. Звітність но сири в их Товариства.

55. Операційний рік рахується з 
1-го січня по 31-ше грудня включно, 
з тим що до першого операційного 
року додається й увесь період, від 
часу засіювання Товариства до най
ближчого 1 го січня, коли цей період 
менший за півроку.

За кожний минулий операційний 
рік, не пізніше як 1-го квітня наступ- 
нього року, Правління складає для 
подання на ухвалу Загальних Зборів 
акціонерів докладний звіт про опера
ції Товариства і баланс його обігу. 
Примірники звіту й балансу розда
ються в Правлінні Товариства не 
пізніше, як за сім день до чергових 
Загальних Зборів всім акціонерам, що 
побажали одержати їх. З цього ж 
часу акціонерам надається для огляду,

51. Ревизионная Комиссия присту
пает не позже, как за месяц до дня 
Общего Собрания к проверке кассы и 
капитала Общества и к ревизии от
носящихся к отчету и балансу книг, 
счетов, документов и, вообще, дело
производства Общества.

52. Ревизионная Комиссия может 
производить осмотр и ревизию всего 
имущества Общества на местах, про
верять произведенные расходы и сде
ланные работы. На предварительное 
рассмотрение Ревизионной Комиссии 
представляется Правлением смета и 
план действий на наступающий год, 
которые вносятся Правлением с за
ключением Комиссии в Общее Собрание 
акционеров.

53. Свой доклад о результатах ре
визии, протоколы и заключения по 
отчету и балансу Ревизионная Комис
сия представляет в Правление за неделю 
до Общего Собрания акционеров, при
чем Правление вносит это заключение 
на рассмотрение Общего Собрания со 
своими замечаниями.

54. Ревизионная Комиссия имеет 
право требовать от Правления, в слу
чае признанной ею необходимости, со
зыва чрезвычайных общих собраний, 
причем в этом случае соблюдаются 
правила, изложенные в § 37-м сего 
Устава.

ГУ/. Отчетность по де.шм Общества.

55. Операционный год считается 
с 1-го января по 31-ое декабря вклю
чительно, причем к первому опера
ционному году присоединяется и весь 
период от момента учреждения Обще
ства до ближайшего 1-го января, если 
этот период менее полугола.

За каждый истекший операционный 
год, не позже 1-го апреля последую
щего года, Правлением составляется 
для представления на утверждение 
Общего Собрания акционеров подроб
ный отчет об операциях Общества и 
баланс его оборотов. Экземпляры от
чета и баланса раздаются в Правле
нии Общества не позднее, как за семь 
дней до очередного Общего Собрания 
всем акционерам, пожелавшим полу
чить их. С этого же времени акцио-
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в години присутности Правління, книги 
зо всіма документами, рахунками й 
додатками, що стосуються до звіту 
й балансу.

5о. Звіт повинен мати в подро
бицях такі-от головні статті:

а) стан основного, запасного й 
амортизаційного капіталу;

б) загальний прибуток і видаток 
за весь звітний период;

в) рахунок витрат на оплату служ
бовців Товариства та инші витрати 
по Управлінню;

г) рахунок наявного майна Това
риства;д) рахунок кредиторів Товариства й його дебиторів;

е) рахунок прибутків та збитків;
ж) рахунок чистого прибутку і про

ект розподілу його.

57. Звіт і баланс, після ухвали їх 
Загальними Зборами подається до 
Української Економічної Наради; ви
тяг із звіту й балансу оголошується 
до загального відома.

58. Після затвердження звіту За
гальними Зборами, зі сум, що зали
шаються за покриттям всіх витрат 
та збитків, відраховується не менше 
5°/в (п'яти відсотків) на утворення 
запасного капіталу, і зазначена За
гальними Зборами сума на покриття 
початкової вартості» майна Това
риства надалі-аж до повної його 
сплати. Решту суми рос поділяється 
за ухвалою Загальних Зборів акціо
нерів, з тим що Загальні Збори мо
жуть визначити певні суми на видачу 
винагороди Правленню й службовцям 
та дивіденду акціонерам.

59. Обов'язкове відрахування в за- 
пасовий капітал переводиться доти, 
доки він не буде рівнятися основному 
капіталу.

Обов’язкове відрахування понов
люється, коли запасовий капітал буде 
витрачено повністю або частково.

Запасному капіталу може бути 
дано таке призначення, яке забезпе
чує змогу безперешкодної його реа
лізації.

Запасовий капітал приназначається 
виключно на покриття непередбачених

нерам открываются для обозрения в 
часы присутствия Правления книги со 
всеми документами счетами и прило
жениями, относящимися к отчету и 
балансу.

56. Отчет должен содержать в под
робности следующие главные статьи:

а) состояние основного, запасного и 
аммортизационного капитала,

б) общий приход и расход за весь 
отчетный период,

в) счет издержек на оплату служа
щих Общества и прочие расходы по 
Управлению,

г) счет наличного имущества Об
щества,д) счет кредиторов Общества и его 
должников,

е) счет прибили и убытков,
ж) счет чистой прибыли и проект 

распределения ее.

57. Отчет и баланс, по утвержде
нии их Общим Собранием, предста
вляются Украинскому Экономическому 
Совету; извлечение из отчета и балан
са публикуется во всеобщее сведение.

58. По утверждении отчета Общим 
Собранием, из сумм, остающихся за 
покрытием всех расходов и убытков, 
отчисляется не ме :ее 5°/о (пяти про
центов) для образования запасного 
капитала, и определенная Общим Со
бранием сумма на погашение первона
чальной стоимости имущества Обще
ства впредь до полного его погашения. 
Остальная затем сумма распределяется 
по усмотрению Общего Собрания акци
онеров. причем Общее Собрание может 
определить известные суммы для выдачи 
вознаграждения Правлению и служа
щим и дивиденда акционерам.

59. Обязательное отчисление в за
пасный капитал производится до тех 
пор, пока он не будет равняться 
основному капиталу. Обязательное 
отчисление возобновляется, если запа
сный капитал будет израсходован пол
ностью или частью.

Запасному капиталу может быть 
дано лишь такое помещение, которое 
обеспечивает возможность беспре
пятственной его реализации.

Запасный капитал предназначается 
исключительно на покрытие непред-256
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збитків і витрачається не инакше, як 
за постановою Загальних Зборів.

60. Про розмір, час і місце видачі 
дивіденду Правління оголошує до за
гального відома. Дивіденд, не взятий 
на протязі трьох років, повертається 
у власність Товариства, крім тих 
випадків, коли перебіг задавнення 
припиняється згідно закону. На 
неодержані вчасно дивідендні суми 
Товариство відсотків не виплачує.

61. Правління видає дивіденд після 
пред'явлення йому купонів, не входячи 
в розгляд питання, чи дійсно купон 
належить пред'явникові його, за ви
нятком тих випадків, коли судовою 
ухвалою видачу дивіденда по купонах 
заборонено, або коли пред'явлений 
купон виявиться одним з тих, про 
втрату яких до Правління Товариства 
подано заяву.

V I I I .  Порядок розв'язання змагань но 
трапах Т-ва і припинення його 

Оіяльноспш.

о2. Всі змагання по справах Това
риства поміж акціонерами, поміж Чле
нами Правління та иншими виборними 
по Товариству особами, поміж Прав
лінням та акціонерами, розв'язуються 
на Загальних Зборах акціонерів, коли 
обидві сторони, що змагаються, пого
дяться на це. В противному разі 
справу розв’язується в загальному 
судовому порядкові.

е>3. Відповідальність Товариства об
межується належним йому майном, і 
кожний з акціонерів відповідає тільки 
своїм внеском і понад те, ні персо
нальній відповідальности, ні будь-якій 
додатковій виплаті по справах Това
риства не підлягає.

о4. Термін діяльности Товариства не 
визначається; воно перестає існувати 
в таких випадках:

а) коли з ходу справ закриття 
Товариства буде визнано за необхідне;

б) в разі злиття Товариства з ин- 
шим акційним Товариством;

виденных убытков и расходуется не 
иначе, как по определению Общего 
Собрания.

60. О размере, времени и месте 
выдачи дивиденда Правление публикует 
во всеобщее сведение.

Дивиденд, невостребованный в те
чение трех лет, обращается в собствен
ность Общества, кроме тех случаев, 
когда течение давности приостана
вливается по закону. На неполученные 
своевременно дивидендные суммы Об
щество процентов не выплачивает.

61. Правление выдает дивиденд по 
пред'явленным ему купонам, не входя 
в рассмотрение вопроса, действительно ли купон принадлежит его пред'яви- 
телю, за исключением тех случаев, 
когда по судебному определению выдача 
дивиденда по купонам воспрещена, 
или когда пред'явленный купон ока
жется одним из тех, об утрате коих 
подано в Правление Общества за
явление.

V I I I .  Порядок разрешения г порок по 
делам Общества и прекращение дей

ствий ею.

62. Все споры по делам О-ва между 
акционерами, между членами Пра
вления и проч. выборными по Обществу 
лицами, между Правлением и акци
онерами решаются в общих собраниях 
акционеров, если обе спорящие сто
роны на это согласятся, в противном 
случае разрешаются в общем судебном 
порядке.

63. Ответственность Общества огра
ничивается принадлежащим ему иму
ществом, и каждый из акционеров 
отвечает только вкладом своим, и, 
сверх того, ни личной ответствен
ности, ни какому-либо дополнитель
ному платежу по делам Общества 
подвергаем быть не* может.

64. Срок действия Общества не 
назначается; оно прекращает свое 
существование в следующих случаях:

а) если по ходу дел закрытие Об
щества будет признано необходимым;

б) в случае слияния Общества с 
другим Акционерным Обществом;
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в) в разі об'явлення Товариства по 
суду невиплатоздатнім;

г) за постановою Уряду.
Примітка. Ліквідація Товариства

Г.переводиться порядком, встановле
ним арт. 366 Цив. Кодексу.
65. Так про початок ліквідації, як 

і ,про закінчення її, в першому разі 
Правління, а в останньому—Ліквіда
ційна Комісія, сповішає Комвнуторг 

і при У. В. Н‘і, а також робляться 
Залежні оголошення до відома акціо
нерів і всіх зацікавлених осіб.

в) в случае об'явлення Общества по 
суду несостоятельным;

г) по постановлению Правительства.
Примечание. Ликвидация Обще

ства производится порядком, уста
новленным Збб ст. Гр. Кодекса.
65. Как о приступе к ликвидации, 

так и об окончании ее, в первом 
случае Правлением, а в последнем Ли
квидационной Комиссией—сообщается 
в Комвнуторг при УЭС'е, а также 
делаются надлежащие публикации для 
сведения акционеров и всех заинте
ресованных лиц.

Видання Народнього Комісаріяту Юстиції. Издание Народного Комиссариата Юстиции,

Замовлення ч. 1039. Тир. 15'«О пр. Заказ Л; 1031». Тираж );,ооО экз.

ч4-я тип. «Транспечати» НКПС, имени В. И. Межлаука. Іончаровский бульв., .V 6—2.
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1-е ИЗДАНИЕ (оффнциаяьное)
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УЗАКОНЕНИЙ И 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Угізию

1924 г.

24 листопаду 1924 р. Ч, 15 ВІЛДІЛ ДРУГИЙ 24 ноября 1924 г. | № , 1 5  ММ

З М І С Т .

Постанови У КП(14 червня, 13 жовтня 1924 р).2Н. Типовіш статут трестів, які знаходяться в безпосередньому віданій ВРПГ УСІМ».

С О Д Е Р Ж А Н И Е . -
г'-лПостановления УДС(14 июня. ІЗ октября 1№4 г.»28. Типовой устав трестов, на^рд^ттгхсх в непосредственном веде ник. 8СН X УССР.29. Про передачу .Сільському Господареві- маПна, що належало до складу «ліквідованого ''правління Державними Заводами „Держмолоко". які знаходяться на території УСРР.-9». Інструкція ИКК) і пкис про порядок вжитку постанови КУЦВК від 21 січня 19М року,,Про надання органам міліції права накладати пдмінісграційні справляння'.•’-І. Інструкція НКЮ про порядок вжитку постанови ВУЦВК „ Про амністію що-до .Псових правопорушень, передбачених арт. 91» Крим. Кодексу УСРР".

29.0 передачо .Сільському Господарю" нмущсств, входивших в состав ликвидированного Управления Государственными Заводами „Госмолоко**. на* холящихся на территории УССР.ЗО. Инструкция НКЮ и НКВД о порядке применения постановления ВУЦИК от 21 января 1924 г. .0 предоставлении органам милиции права наложения административных взысканий"..31. Инструкция НКЮ о порядке применения постановления ВУЦИК .Об амнистии по лесным правонарушениям, предусмотренным ст. 99 Угол. Код. УССР“.
Постанови

Української Економічної Наради.
28. Тиловийстатут трестів.які знаходяться 
в безпосередньому віданні ВРНГ УСРР.

Змінюючи постанову свою від 23-го 
жовтня 1923 року про типовий статут 
трестів, які знаходяться в безпосеред
ньому віданні ВРНГ УСРР (протокольна 
постанова УЕН за 1023 р. № 27, п. 14), 
Українська Економічна Нарада по
становила затвердити й надати чин
ности нижчеподаному зміненому типо
вому статуту трестів, які знаходяться 
в безпосередньому віданні ВРНГ УСРР.

Постановления Украинского Эконо
мического Совещания.

28. Типовой устав трестов, находящихся 
в непосредственном ведении ВСНХ УССР.

Во изменение постановления своего 
от 23 октября 1923 года о типовом 
уставе трестов, находящихся в непо
средственном ведении ВСНХ УССР 
(протокольное постановление УЭС 
за 1923 г. К? 27, п. 14), Украинское 
Экономическое Совещание постановило 
утвердить и ввести в действие ниже
следующий измененный типовой устав 
трестов, находящихся в непосредствен
ном ведении ВСНХ УССР.
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/. Загальні місаои.

1. Для виробництва .....................
утворюється на підставі декрету від 
‘2-го липня 1923 року про трести під 
загальним управлінням і керовництвом 
ВРНГ УСРР у безпосередньому відан
ні ................................. трест під
назвою........................ для об’єдна
ного >правління на засадах комерцій
ного розрахунку з метою прибутку .
/ • .................................. ...  . . .

2. У склад зазначеного в арт. 1
тресту увіходять нижчепойменовані 
заклади .........................................

3. Цей трест утворює окрему госпо
дарську одиницю, має право юри
дичної особи й несе відповідальність 
по всіх зобов'язаннях у межах, уста
новлених декретом про трести, не 
перекладаючи такої відповідальности 
на будь-які инші державні органи або 
державну скарбницю.

4. Перехід окремих закладів із цього 
тресту в инші, включення до нього 
4>абрик і заводів із складу инших 
трестів, а також усілякі инші зміни 
складу закладів, шо увіходять у цей 
трест, дозволяється після погодження 
Керуючого (Правління) цього тресту 
з Управлінням (Правлінням) відповід
ного тресту на підставі постанови 
ВРНГ УСРР з затвердження УЕН.

5. Відносини тресту до профспілок 
регулюється чинними, спеціяльно шо-до 
цього видаваними постановами (арт. 7 
декрету про трести).

6. У своїй торговельно-промисловій 
діяльності трест підпорядковується 
всім законоположенням про промисло
вість і торговлю і підлягає усім формам 
оподаткування, встановленим для дер
жавних підприємств, що функціонують 
на підставі комерційного розрахунку.

//. Манно тресті/.
7. Цьому трестові ВРНГ УСРР на

дається згідно з доданим до цього
інвентарним балансом від..................
із зазначенням у ньому вартости 
основного й обігового капіталів:

/. Обшиє положення.
1. Для производства ....................

образуется на основании декрета от
2-го июля 11>23 г. о трестах под 
обшим управлением и руководством 
ВСНХ УССР в непосредственном ве
дении ............................ трест под
наименованием .............................
для об'единенного управления на на
чалах коммерческого расчета с целью 
извлечения прибыли.......................

2. В состав означенного в ст. 1
треста входят нижепоименованные 
заведения ....................................

3. Настоящий трест образует осо
бую хозяйственную единицу, обладает 
правами юридического лица и несет 
ответственность по всем обязатель
ствам в пределах, установленных 
декретом о трестах, без переложения 
таковой ответственности на какие- 
либо другие государственные органы 
или государственную казну.

4. Переход отдельных заведений из 
настоящего треста в другие, включе
ние в него фабрик и заводов из 
состава других трестов, а также 
всякое» иное изменение состава заве
дений, входящих в настоящий трест, 
допускается по согласованию Упра
вляющего (Правления) настоящего 
треста с Управлением (Правлением) 
соответствующего треста по постано
влению ВСНХ УССР с утверждения 
УЭС.

5. Отношения треста к профсоюзам 
регулируются действующими, специ
ально на этот предмет издаваемыми 
постановлениями (ст. 7 декрета о 
трестах).

6. В своей торгово-промышленной 
деятельности трест подчиняется всем 
законоположениям о промышленности 
и торговле и подлежит всем видам 
обложения, установленным для госу
дарственных предприятий, действую
щих на основе коммерческого рассчета.

//. Имущгспш треста.
7. Настоящему тресту ВСНХ УССР 

предоставляется согласно прилагаемому 
при сем инвентарному балансу от
...................... с указанием в нем

стоимости основного и оборотного 
капиталов260
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а) статутовий капітал на суму . .

..................  згідно з ринковою
вартістю в червінцях і в довійськових 
карбованцях,

б) а також перейменовані в особли
вому опису земельні дільниці (ліси, 
води й т. инш.) із зазначенням їхньої 
довійськової ціни в золотих карбо
ванцях, а також і звязана з кори
стуванням землею, її надрами, водами 
й лісами—рента.

8. Цей трест приймає на себе актив
і пасив закладів, що увіходять до його 
складу, або тресту, що існував до 
цього часу під назвою......................

2) згідно зі вступним балансом.

9. Трест володіє, користується й 
розпоряджає даним йому майном для 
здійснення своїх господарських і тор
говельно-промислових завдань з метою 
визискування, і повинний існувати на 
рахунок коштів, даних йому на під
ставі статуту, і зберігти даний йому 
основний капітал (§ 7), користуючись 
таким і зробивши в ньому зміни в по
рядку і в межах, зазначених у декреті 
про трести.

і

III. Органи керування трестом, іюю 
право, обов'язки іі порядок діям,пости.

їО. Для керування трестом призна
чається ВРНГ УСРР Керуючий і його 
заступник »Правління в складі . . . 
особ, призначуваних ВРНГ УСРР), по 
одержанні висновку від Укр. Бюра
Ц. К. Професійних спілок.................
речинцем на один рік. Керуючий (Пра
вління) діє під керовництвом ВРНГ 
УСРР, згідно з затвердженою ВРНГ 
УСРР інструкцією (арт. 28, п. <*г» 
декрету про трести). Винагороду Ке
руючому й його заступникові (Голові 
й членам Правління) призначає ВРНГ 
УСРР.

П р и м і т к а .  І Іротягом операцій
ного року зміна Керуючого або 
Правління відбувається порядком і 
у випадках, передбачених арт. ЗО 
декрету про трести.
11. Головного бухгалтера, так само 

як і Директора-розпорядчика (у тих 
трестах, де таку посаду встановлено)

а) уставный капитал на сумму . .
... по рыночной стоимости б чер

вонцах и в довоенных рублях,
I

б) а также перечисленные в особой 
описи земельные участки (леса, воды 
и т. д.) с указанием их довоенной 
цены в золотых рублях, а равно и свя
занная с пользованием землей, ее 
недрами, водами и лесами - рента.

8. Настоящий трест принимает на
себя актив и пассив входящих в его 
состав заведений или существовавшего 
до сего времени треста под наимено
ванием .........................................(§ 2) согласно вступительного баланса.

9. Трест владеет, пользуется и распо
ряжается предоставленным ему иму
ществом для осуществления своих 
хозяйственных и торгово-промышлен
ных задач с целью извлечения при
были, и обязан существовать на счет 
средств,предоставленных ему поуставу, 
и сохранить предоставленный ему 
основной капитал (§ 7), пользуясь 
таковым и производя в нем изменения 
в порядке и в пределах, указанных 
в декрете о трестах.

III. Органы управления трестом, /го 
права, обязанности и порядок дея

тельности.
10. Для управления трестом назна

чается ВСНХ УССР.Управляющий и его 
заместитель (Правление в составе 
. . лиц, назначаемых ВСНХ УССР),
по получении заключения от Укр. Бюро 
ЦК Профессиональных Союзов. . .
. . . . сроком на один год. Упра
вляющий (Правление) действует под 
руководством ВСНХ УССР, согласно 
утвержденной ВСНХ УССР инструкции 
(ст.. 28. п. «г»декрета о трестах). 
Вознаграждение Управляющему и его 
заместителю (Председателю и членам 
Правления) назначается ВСНХ УССР.

П р и м е ч а н и е .  В течение опе
рационного года смена Управляю
щего или Правления происходит 
в порядке и в случаях, предусмо
тренных ст. 30 декрета о трестах.
11. Главный бухгалтер, равно как 

и Директор-распорядитель (в тех тре
стах, где таковая должность устано-261
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затверджується й усувається на по
дання Керуючого (Правління) тресту 
ВРНГ УСРР і вони діють за інструк
цією, затвердженою ВРНГ УСРР.

Для керування окремими закладами 
Керуючий (Правління) тресту призна
чає директорів.

12. Взаємовідносини Керуючого (Пра
вління) тресту з адміністрацією за
кладів, шо увіходять до його складу, 
установлюється згідно з положенням 
про керування промисловими закла
дами, шо увіходять до складу трестів, 
затвердженим ВРНГ УСРР.

13...Не пізніш...........................мі
сяця   перед початком чер
гового операційного року, Керуючий 
(Правління) мусить подати до ВРНГ 
УСРР на затвердження, а до Наркомфіну 
й Профспілки до відома свої проекти 
річного й поквартального вироб
ничого програму й кошторису, осно
вані на облікові виробничої можли
вості» й комерційної зисковчости робот 
окремих закладів і погоджених з 
керуванням цих закладів.

Як-шо ВРНГ протягом......................
.......... речинця (встановленного ста
тутом) не розгляне поданого вироб
ничого програму й кошторису, то 
Керуючий (Правління) аж до їхнього 
розгляду провадить работу згідно з 
поданим проектом.

У плані робот тресту належить 
передбачити розподіл обов’язків між 
Управлінням (Правлінням) тресту й 
окремими заводоупоавліннями в справі 
заготовлі, збуту й кредитування.

П р и м і т к а .  Форму й порядок
складання програму й кошторису
встановлює ВРНГ УСРР
14. Протягом трьох місяців по скін

ченні операційного року, вирахову
ваного з 1-го жовтня до ЗО-е вересня, 
Керуючий (Правління) подає згідно 
з формою, встановленою ВРНГ у згоді 
з НКФ, на затвердження ВРНГ і до
відома НКФ і....................................
..................... Профспілки звіт, ви
конавчий кошторис, баланс і рахунок 
прибутків і втрат за минулий рік 
з висновком Ревізійной Комісії і з

влена) утверждаются и смешаются 
по представлению Управляющего 
(Правления) треста 8СНХ УССР и 
действуют по инструкции, утвер
жденной ВСНХ УССР.

Для управления отдельными заведе
ниями Управляющий (Правление) 
треста назначает директоров.

12. Взаимоотношения Управляющего 
(Правления) треста с администрацией 
входящих в его состав заведений уста
навливаются согласно положения об 
управлении промышленных заведений, 
входящих в состав трестов, утвержден
ного ВСНХ УССР.

13. Не позднее...........................
месяца . . .до наступления очеред
ного операционного года, Управля
ющий (Правление) обязан представить 
в ВСНХ УССР на утверждение, а в 
Наркомфин и Профсоюз для сведения 
свои проекты годичной и покварталь
ной производственной программы и 
сметы, основанные на учете производ 
ственных возможностей и коммерческой 
выгодности работ отдельных заведений 
и согласованные с управлением сне 
заведений.

Если ВСНХ в течение....................
срока (установленного уставом) не 
рассмотрит представленной производ
ственной программы и сметы, то 
Управляющий (Правление) впредь до 
их рассмотрения производит работу 
согласно представленного проекта.

В плане работ треста должно быть 
предусмотрено распределение обязан
ностей между Управлением (Правле
нием) треста и отдельными заводо
управлениями по заготовке, сбыту и 
кредитованию.

П р и м е ч а н и е .  Форма и поря •
док составления программы и смет
устанавливается ВСНХ УССР.
14. В трехмесячный срок по исте

чении операционного года, исчисля
емого с 1-го октября по 30-е сентября. 
Управляющий (Правление) предсга 
вляет по Форме, установленной ВСНХ 
по соглашению с НКФ, на утвержде
ние ВСНХ и к сведению НКФ и • . 
 Профсоюза

отчет, исполнительную смету, баланс 
и счет прибылей и убытков за истек 
ший гол с заключением Ревизионной262
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проектами порядку й способів по
криття втрат і розподілу прибутків.

До балансу тресту включається від
рахування на амортизацію, згідно зі 
спеціяльним законом.

15. По затвердженні протягом мі
сяця з дня подання до ВРНГ УСРР 
звіту, баланс і рахунок прибутків і 
втрат публікується в газеті «Вісти 
ВУЦВК» і повідомляється в УЕН і НКФ.

16. Керуючий (Правління) мусить 
подати до ВРНГ УСРР періодичні 
звіти з висновком Ревізійної Комісії, 
а також надсилати всі вимагані 
відомости, в речинці й у порядку, 
за вказівкою ВРНГ УСРР й подавати 
для огляду П представникам усі свої 
книги й документи.

17. У випадках, передбачених річ
ними програмами й кошторисами, 
капітально перебудовувати будинки, 
розширяти підприємства, набувати й 
заорендовувати будівлі, здавати в 
оренду будівлі, підприємства так основ
ні, як і допоміжні, а також окре
мі частини підприємств—можна зі 
спеціяльного кожного разу дозволу 
ВРНГ УСРР.

Нк-що зазначені заходи не перед
бачені річними програмами і кошто
рисами, то видатки на здійснення їх 
належить затвердити в порядку, перед
баченому в § 13 цього статуту.

П р и м і т к а .  Договори на взяті
в оренду допоміжні підприємства

на речинець гГо шістьох років укладає
Керуючий (Правління) самостійно.

18. Окрім випадків, передбачених 
загальними узаконеннями й цим ста
тутом, ніякі держустанови або урядові 
особи не мають права втручатися в 
адміністраційно-господарську й опе
раційну діяльність Керуючого (Пра
вління) тресту.

19. Керуючий (Правління) керує 
всіма операціями тресту, завідує й 
керує справами й майном, шо знахо
диться в розпорядженні тресту, з чого-б 
воно не складалось і де-б воно не 
знаходилось. Керуючий (Правління) 
укладає всі угоди, шо належать до

Комиссии и с проектами порядка и 
способов покрытия убытков и распре
деления прибыли.

В баланс треста включается отчис
ление на амортизацию, согласно осо
бого закона.

15. По утверждении в месячный срок 
со дня представления в ВСНХ УССР 
отчета, баланс и счет прибылей и 
убытков публикуется в газете «Вісти 
ВУЦВК» и сообщается в УЭС и НКФ.

16. Управляющий (Правление) обязан 
представить в ВСНХ УССР периоди
ческие отчеты с заключением Ревизи
онной Комиссии, а равно сообщать 
все требуемые сведения в сроки и в порядке по указанию ВСНХ УССР и 
представлять для обозрения его пред
ставителям все свои книги и доку
менты.

17. В случаях, предусмотренных 
годичными программами и сметами, 
капитальное переустройство зданий, 
расширение предприятий, приобрете
ние и заарендование строений, сдача

чв аренду строений, предприятий, как 
основных, так и подсобных, а равно 
отдельных частей предприятий—допу
скается с особого каждый раз разре
шения ВСНХ УССР.

Бели же указанные мероприятия не 
предусмотрены годичными программами 
и сметами, то расходы на осуще
ствление их подлежат утверждению в 
порядке, предусмотренном § 13 сего 
устава.

П р и м е ч а н и е .  Договоры на взя
тие в аренду подсобных предприятий 
на срок до шести лет заключаются 
Управляющим (Правлением) само
стоятельно.
18. Вне случаев, предусмотренных 

общими узаконениями и настоящим 
уставом, никакие госучреждения или 
должностные лица не имеют права 
вмешиваться в административно-хозяй
ственную и оперативную деятельность 
Управляющего (Правления) треста.

19. Управляющий (Правление) руко
водит всеми операциями треста, за- 
ведывает и управляет делами и нахо
дящимися в распоряжении трестов 
имуществом, в чем бы таковое ни за
ключалось и где бы таковое ни нахо
дилось. Управляющий (Правление) эа-263
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обсягу операцій тресту, прохаючи 
попереднього дозволу ВРНГ УСРР у 
тих випадках, які точно зазначені в 
цьому статуті, в декреті про трести 
і в інструкції, затвердженій ВРНГ 
УСРР.

Зокрема до компетенції Керуючого 
(Правління; належить:

а» організувати виробництво й ке
рувати діяльністю всіх заводів, шо 
ввіходять до складу тресту;

б) улаштовувати каси й діловодство, 
вести звітність за системою подвійної 
бухгалтерії, а також складати звіт, баланс, кошторис, виробничий план 
й план діяльчости;

в) приймати й звільняти службовців 
і  робітників, укладати колективні до

говори й окремі трудові угоди.

г. купувати й продавати майно так 
за ютонінку. як і в кредит;

л) наймати склепи м помешкання.
е) страхувати майно тресту;
ж) видавати Л приймати до виплату 

векселі й наші речинцеві зобов’язання.

з) дисконтувати векселі, іцо налуп
лять на ім'я тресту.

и) видавати довіреності» відповідно 
до арт. ?о7 Цивільного Кодексу;

к) укладати законні акти ,арт. 22 
Цивільного Кодексу) для набуття, 
вивлашення. здачі в оренду й заставу 
будівель:

л) брати участь на з'їздах і Бюро 
З'їздів, а також з дозволу ВРНГ УСРР 
(арт 28,літ. 'И декрету про трести», 
брати участь в синдикатах, ріжних 
промислових і торговельних об'єднан
нях;

мі приймати замовлення.
н) розподіляти роботи іі обов'язки 

між Керуючим і його заступником 
<членами Правління);

о) провадити всілякі дозволені зако
ном кредитові й валютові операції, 
звязані зі здійсненням завдань, покла
дених на трест;

п) подавати ВРНГ УСРР справи 
про зміну статуту тресту, статуто-

ключает все сделки, входящие в круг 
операций треста, испрашивая предва
рительное разрешение ВСНХ УССР в 
тех случаях, которые точно указаны 
в настоящем уставе, в декрете о тре
стах и в инструкции, утвержденной 
ВСНХ УССР.

В частности к ведению Управляю
щего (Правления) относятся следую
щие вопросы

а) организация производства и р> 
ководство деятельностью всех входя 
щих в состав треста заводов;

б) устройство кассы и делопроиз 
водства.Арденне отчетности по системе 
двойной бухгалтерии, а равно соста
вление отчета, баланса, счеты, произ
водственного плана и плана действий;

в) прием и увольнение служащих и 
рабочих, заключение коллективных 
договоров и отдельных трудовых со
глашений;

п покупка и продажа имущества 
как за наличные деньги, так и * 
кредит;

д) наем складов и помещений;
е) страхование имущества треста.
ж) выдача и принятие к платежу 

векселей и других срочных обяза
тельств.з) дисконт векселей, поступающих
на имя треста

и) выдача доверенностей в соответ
ствии со ст. 267 Гр. Кодекса.

к) совершение законных актов
(ст 22 Гр Код.) на приобретение 
отчуждение, отдачу и аренду и залог 
строений; .

л) участие п с'ездах и Бюро Сездов. 
а также с разрешения ВСНХ УССР 
(ст. 28. лит. „и" декрета о трестах», 
участие в синдикатах, разного рода 
промышленных и торговых обвине
ниях:

м) прием заказов;
н) распределение работ и обязан

ностей между Управляющим и его за 
местителем (членами Правления);

о) совершение всякого рола дозво
ленных законом кредитных и валю
тных операций, связанных с осуще
ствлением задач, возложенных на 
трест;

п) представление в ВСНХ УССР 
вопросов об изменении устава треста,264
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«ого капіталу й складу заводів, шо 
ввіходять до тресту;

р) провадити всілякі видатки з до
держанням правил, викладених у 
арт. 37 декрету про трести;

с) відкривати контори, агентства й 
инше;

т) видавати інструкції директорам 
закладів відповідно до положення про 
керування закладами, шо ввіходять у 
склад тресту, затвердженого ВРНГ 
УСРР;

у) право позову на суді (в особі 
будь-якого члена Правління, на під
ставі особливої постанови Правління, 
без видачі йому особливої довіренно- 
сти) особисто або через повірених, 
уповноважуваних загальною або спеці- 
яльною довіреністю.

П р и м і т к а .  Векселі, чеки, гро
шові зобов'язання, всілякі нотарі- 
яльні акти підписує Керуючий або*, 
його заступник (коли є Пра
вління -— І олова останнього, його 
заступник або особливо уповнова
жені члени Правління на підставі 
постанови Правління) і стверджує 
головний бухгалтер.

20. Керуючий (Голова і члени Пра
вління) і завідувачі 'Окремих підпри
ємств мусять виявити потрібну перед
бачливість і нести відповідальність за 
свої чинности не тільки по суду в 
цивільному й кримінальному порядку, 
але й у дисциплінарному порядку пе
ред ВРНГ УСРР так за цілість дору
ченого їм майна, як і за господарне 
ведення справи.

21. Коли в тресті є Правління, для 
дійсности рішень Правління —на засі
даннях його мусить бути присутня 
більшість членів. Рішення Правління 
постановляються звичайною більшістю 
голосів. При поділі голосів, голос Го
лови дає перевагу. У

У разі розбіжности по-між Головою 
і більшістю Правління, Голова має 
прано проводити своє рішення не
гайно повідомляючи про це ВРНГ 
УСРР, яка остаточно розвязує ро
збіжности.

уставного капитала и состава входя
щих в трест заводов;

р) производство всякого рода рас
ходов с соблюдением правил, изло
женных в ст. 37 декрета о трестах;

с) открытие контор, агентств и проч.

т) издание инструкций директорам 
заведений в соответствии с положе
нием об управлении заведениями, вхо
дящими в состав треста, утвержден
ным ВСНХ УССР;

у) право иска на суде (в лице лю
бого члена Правления по особому 
постановлению Правления, без выдачи 
ему особой доверенности) лично или 
через поверенных, уполномачиваемых 
общей или специальной доверенностью;

П р и м е ч а н и е .  Векселя, чеки, 
денежные обязательства, всякого 
рода нотариальные акты подписы
ваются Управляющим или его за
местителем (при наличности Пра
вления —Председателем последнего, 
его заместителем или ососо упол
номоченными членами Правления по 
постановлению Правления) и скре
пляются главным бухгалтером.

20. Управляющий ,(Председатель и 
члены Правления) и заведующие от
дельными предприятиями должны про
явить необходимую предусмотритель
ность и нести ответственность за свои 
действия не только по суду в гра
жданском и уголовном порядке, но и 
в дисциплинарном порядке перед ВСНХ 
УССР как за целость вверенного им 
имущества, так и за хозяйственное 
ведение дела.

21. При наличии в тресте Правле
ния, для действительности решения 
Правления—в заседаниях его должно 
присутствовать большинство членов. 
Решение Правления постановляется по 
простому большинству голосов. При 
разделении голосов, голос Председа
теля дает перевес.

В случае разногласия между пред
седателем и большинством Правления, 
Председатель имеет право проводить 
свое решение с немедленным доведе
нием сего до сведения аСНХ УССР, 
который окончательно разрешает 
разногласия. 205
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22. Керуючому (Правлінню) нада
ється право зноситися безпосередньо 
зі всіма місцевими й центральними дер
жавними установами^ урядовимй осо
бами і громадськими організаціями, за 
винятком ВУЦВК, РНК і УЕН, 
зносини з якими належить провадити 
через ВРНГ УСРР.

23. У складі трестів організується 
Ревізійну Комісію з трьох членів. Го
лову й одного члена Комісії призна
чує ВРНГ УСРР, а другого члена Ко
місії делегує відповідна Профспілка. 
Ревізійну Комісію призначається на 
той період, на який призначено Ке
руючого (Правління).

Винагороду всім членам Ревізійної 
Комісії й кошторис видатків визначає 
ВРНГ УСРР і оплачується їм за ра
хунок Тресту.

24. Обов’язки й порядок чинности 
Ревізійної Комісії визначається арт. 43 
декрету про трести І ІНСТРУКЦІЄЮ 

ВРНГ УСРР.
25. Управління (Правління) трестів

перебуває в місті.............................
і мусить бути членом місцевої Това
рової Біржи.

%
26. Трест має печатку встановлен- 

ного зразку.

ІV. Фінансування тресту.

27. Фінансування тресту так за 
рахунок держави, як і шляхом при
тягнення кооперативного й приватнього 
капіталів провадиться у порядку за
коном установленому.

28. Випускати облігації так гаран
товані. як і негарантовані Урядом, 
можна на підставі спеціяльних поста
нов УЕН у порядку арт. 24 декрету 
про трести на прохання ВРНГ УСРР. У.

У. Занарнжування й реалізація 
продукції.

29. Трест має право вільно реалі
зувати свою продукцію так на вну
трішньому, як і на зовнішньому (додер
жуючись всіх законів і правил про зо
внішню торговлю) ринку, але право 
переважної купівлі річей його продук
ції належить при всіх рівних умовах,

22. Управляющему (Правлению) пре
доставляется право сноситься непо
средственно со всеми местными и цен
тральными государственными учрежде
ниями и должностными лицами и 
общественными организациями, за ис
ключением ВУЦИК. СНК и УЭС, сно
шение с коими должно производиться 
через ВСНХ УССР.

23. В составе трестов организуется 
Ревизионная Комиссия из трех членов. 
Председатель и один член Комиссии 
назначается ВСНХ УС£Р, а другой 
член Комиссии делегируется соответ
ствующим Профсоюзом. Ревизионная 
Комиссия назначается на тот пеоиод. 
на который назначен Управляющий 
(Правление).

Вознаграждение всем членам Реви
зионной Комиссии и смета исходов 
определяются ВСНХ УССР и оплачи
вается им за счет треста.

24. Обязанности и порядок действия 
Ревизионной Комиссии определяются 
ст. 43 декрета о трестах и инструк
цией ВСНХ УССР.

25. Управление (Правление) трестов 
имеет местопребывание в городе

и обязано состоять членом местной
Товарной Биржи.

26. Тресту присваивается печать 
установленного образца.

I V. Финансирование треста.

27. Финансирование треста как за 
счет государства, так и путем привле
чения кооперативного и частного ка
питалов производится в порядке, за
коном установленном.

28. Выпуск облигаций как гаран
тированных, так и негарантированных 
Правительством допускается по особым 
постановлениям У^С в порядке ст. 24 
декрета о трестах по ходатайству 
ВСНХ УССР.1’. Занаряживание и реализация про

дукции.

29. Трест имеет право свободно реа
лизовать свою продукцию как на внут
реннем, так и на внешнем (с соблюде
нием всех законов и правил о внешней 
торговле) рынке, но право преимуще
ственной покупки предметов его лроиз-266
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у першу чергу держорганам і держоб’єд- 
нанням, а потім кооперативним об'єд
нанням центральним, краєвим і губер
ніальним, як-шо ці державні й коопе
ративні органи та об’єднання висту
пили як контрагенти.

Продукцію трестів реалізується за 
ціною, призначуваною у згоді з по
купцями Обов’язкові для трестів від
пускні ціни на крам, призначений для 
вільного продажу, можуть бути вста
новлені в потрібних випадках на під
ставі постанов ВРНГ УСРР.

30. Завдання, непередбачені вироб
ничим програмом, може давати об’єд 
нанню для обов язкового виконання 
ВРНГ УСРР з затвердження УЕН.

31. На підставі постанов УЕН через 
ВРНГ УСРР можна занарядити про
дукцію тресту в цілому або в частині 
по собівартості* з начисленням пере
січного прибутку. На підставі наряду 
УЕН трест мусить укласти з відпо
відними держорганами договір на за
значених УЕН умовах з наслідками 
по арт. 44 декрету від 2-го липня 
1423 р. про трести.

32. При заготівлях харчових продуктів 
й усілякого роду сировинних матеріялів 
трест мусить, при всіх иниіих рівних 
умовах давати перевагу держорганам 
і кооперативним об'єднанням, шо ви
ступили я»г контрагенти. VI. УII.

VI. Порядок міни статуту.

33. Зміняти цей статут можна з доз
волу ВРНГ УСРР і затвердження 
УЕН.

У I I .  Ліквідація тресту.
34. Випарки й порядок ліквідації 

трестів визначається арт.арт 51—53 де
крету про трести.Харків, дня 14-го червня 1924 р.

Заст. Голови Української 
Економічної Наради М. Владимирський.

Секретар УЕН .1. Дуделіт.

водства принадлежит, при всех равных 
условиях, в первую очередь госорганам 
и гособ'единениям, а затем кооперати
вным обвинениям центральным, об
ластным и губернским, если эти госу
дарственные и кооперативные органы 
и об’единения выступили в качестве 
контрагентов.

Продукция трестов реализуется по 
цене, назначаемой по соглашению с 
покупщиками. Обязательные для тре
стов отпускные цены на товары, пред
назначенные для свободной продажи, 
могут быть устанавливаемы в необхо
димых случаях постановлениями ВСНХ 
УССР.

30. Задания, непредусмотренные 
производственной программой, могут 
дэваться об'единению для обязатель
ного выполнения ВСНХ УССР с ут
верждения УЭС.

31. Постановлениями УЭС через 
ВСНХ УССР может быть занаряжена 
продукция треста в целом или в части 
по себестоимости с начислением сре
дней прибыли. На основании наряда 
УЭС трест обязан заключить с соот
ветственным госорганом договор на 
указанных УЭС условиях с послед
ствиями пост. 49 декрета от 2-го июля 
1923 г. о трестах.

32. При заготовках продуктов про
довольствия и всякого рода сырых ма
териалов трест обязан, при всех 
прочих равных условиях, оказывать 
преимущество госорганам и коопера
тивным об'единениям, выступившим в 
качестве контрагентов.

VI. Порядок измет'ния устава.

33. Изменение настоящего устара 
допускается с разрешения ВСНХ УССР 
и утверждения УЭС.

У I I .  Ликвидация треста.
34. Случаи и порядок ликвидации 

трестов определяются ст. ст. 51-55 
декрета о трестах.Харьков, 14-го июия 1924 г.

Председатель Украинского Эконо
мического Совещ. М. Владимирский.

Секретарь УЭС А. Дуделит,

26?



Ч. 15 Арт. 29 N. 15 Ст. 29

29.Про передачу,.Сільському Господареві*' 
майна, що належало до складу злікві
дованого Управління Державними За
водами—..Держмолоко*', які знаходяться 

на території УСРР.

З метою сприяння розвиткові сіль
ськогосподарській кооперації в царині 
переробки й збуту молочних продуктів, 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а :

1. Виробничі, торговельні й допо
міжні підприємства, що належали до 
складу зліквідованого Управління Об’
єднаними Державними Молочними За
водами—. Держмолоко“які знаходяться 
на території УССР з усім обладуван- 
ням і інвентарем, запасами сировини, 
напівпродуктів і продуктів, передати 
Всеукраїнській Спілці Сільсько-Госпо
дарської Кооперації,,Сільський Госпо
дар" без порушення біжучої роботи. 
Речинець передачі встановити місячний.

2. Підприємства й майно, що нале
жали до складу зліквідованого ,.Держ- 
молоко" й оцінювані по балансу й 
інвентарному опису на 1-е червня 
19<>4 року, передати на підставах да
ремного користування на 50 років. 
Обіговий капітал на 1-е червня цього 
1924 року передати Всеукраїнській 
Спілці Сільсько-Господарської Коопе
рації на підставах речинцевої позички.

3. Умови передачі в даремне кори
стування, а також речинець і инші 
умови погашення позички доручається 
протягом 10-ох днів з дня оголошення 
цієї постанови виробити додатково 
комісії в складі представників Народ- 
нього Комісаріяту Фінансів, ..Сіль
ського Господаря" й Нарэднього Комі
саріяту Земельних Справ на підставах 
покриття вартости одержаних обіго
вих коштів грошовими або товаровими 
цінностями.Харків, дня 13-го жовтня 1921 р.

Голова Української 
Економічної Наради />. Чубар.

За Секретаря Української 
Економічної Наради /. Єрсщснко.

29. О передаче -Сільському Господареві" 
имуществ входивших в состав ликвиди
рованного Управления Государственными 
Заводами—„Госмо.юко*4, находящихся на 

территории УССР.

В целях содействия развитию сель- 
ско-хозяйственной кооперации в об
ласти переработки и сбыта молочных- 
продуктов Украинское Экономическое 
Совещание п о с т а н о в и л о :

1. Входившие в состав ликвидирован
ного Управления Объединенными Госу
дарственными Молочными Заводами— 
„Госмолоко" производственные, торго
вые и подсобные предприятия, находя
щиеся на территории УССР, со всем 
оборудованием и инвентарем,запасами 
сырья, полупродуктов и продуктов, 
передать Всеукраинскому Союзу Сель
ско-Хозяйственной Кооперации „Сіль
ський Господар* без нарушения те
кущей работы. Срок передачи уста
новить месячный. л

2. Предприятия и имущество, входив
шие в состав ликвидированного „Гос- 
молоко" и оцениваемые по балансу и 
инвентарной описи на 1-е июня 1924 г., 
передать на началах безвозмездного 
пользования на 50 лет. Оборотный 
капитал на 1-е июня сего 1924 года 
передать Всеукраинскому Союзу Сель
ско-Хозяйственной Кооперации на на
чалах срочной ссуды.

3. Условия передачи в безвозмезд
ное пользование, а также срок и дру
гие условия погашения ссуды пору
чается в 10-тидневный срок со дня 
опубликования настоящего постано
вления выработать дополнительной 
Комиссии в составе представителей 
Народного Комиссариата Финансов, 
„Сільського Господаря“ и Народного 
комиссариата Земледелия на началах 
покрытия стоимости полученных обо
ротных средств денежными или товар
ными ценностями.Харьков. 13-го октября 1924 г.

Председатель Украинского 
Эконом. Совещания И. Чубарь.

За Секретаря Украинского 
Эконом. Совещания И. Крещен ко.
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ЗО. ІНСТРУКЦІЯ НИЮ і нквс

про порядок -вжитку постанови ВУЦ8К 
від 21 січня 1924 року „Про надання 

органам Міліції права накладати адміні
страцій^ справляння".

§ 1. На підставі постанови ВУЦВК 
від 21 січня 1924 року (3. У. 1924 р.
ч. 4*5, арт. 24) губерніяльні та ок
ружні виконавчі комітети й їхня пре
зидія можуть видавати обов'язкові по
станови про дрібні порушення громад
ського ладу, громадської моральности 
та впорядкування вм:сцях громадського 
користування, а саме: на вулиці, в 
8 театрах, парках та инш. і надавати 
право органам Міліції в містах та 
містечках накладати своєю владою 
штрафи в адміністраційнім порядку на 
особ, шо винні в порушенні цих обов'яз
кових постанов.

§ 2. Обов'язковими постановами, 
зазначеними в п. 1-м цієї інструкції, 
виконкоми можуть заборонити грома
дянам такі вчинки, шо порушують лад, 
громадську моральність та впорядко
ваний на вулицях, в садах, скверах, 
театрах, парках і т. и. місцях громад
ського користування:

а) входити в вагони трамваю і ви
ходити з них під час руху,

б) чиллятись на підніжки та буфери 
трамвайних вагонів,

в) зривати квіти і взагалі псувати 
насадження в скверах, міських садах, 
парках і т. и.,

г) лаятися брутальною лайкою і 
з'являтись в п'яному вигляді в місцях 
громадського користування,

д) порушувати порядок в театрах, 
кінематографах та при инших привсе
людних видовищах,

е) відпроваджувати природні потреби 
на вулицях, майданах та базарах в 
невстановлених для цього місцях,

ж) палити в театрах, кінематогра
фах, цирках та инш. будинках, приз
начених для привселюдних видовищ і 
взагалі в таких місцях, де палити за
бороняється.

ЗО, ИНСТРУКЦИЯ НКЮ и НКВД

о порядке применения постановления 
ВУЦИК от 21 января 1924 года и0 
предоставлении органам Милиции права 
наложения администраіивн. взысканий".

§ 1. На основании постановления 
ВУЦИК от 21-го января 1924 года 
(Сб. Уз. 1924 г. 4-5, ст. 24). гу
бернские и окружные исполнительные 
комитеты и их президиум могут изда
вать обязательные постановления о 
мелких нарушениях общественного 
порядка, общественной нравственности 
и благоустройства в местах обществен
ного пользования, как-то: на улице, 
в театрах, парках и проч., и предо
ставлять право органам Милиции в 
городах и поселениях городского типа 
налагать своею властью штрафы в 
административном порядке на лиц, 
виновных в нарушении этих обяза
тельных постановлений.

§ 2. Обязательными постановле
ниями, указанными е п. 1 настоящей 
инструкции,исполкомы могут запретить 
гражданам следующие действия, нару
шающие порядок, общественную нрав
ственность и благоустройство на ули
цах, в садах, скверах, театрах, цирках 
и т. п. местах общественного пользо
вания:

а) входить и выходить в вагоны 
трамвая во время движения,

б) цепляться на подножки и буфера 
трамвайных вагонов,

в) рвать цветы и вообще портить 
насаждения в скверах, городских садах, 
парках и т. п.,

г) ругаться грубой площадной бранью 
и появляться в пьяном виде в местах 
общественного пользования,

д) нарушать порядок в театрах, 
кинематографах и других публичных 
зрелищах,

е) отправлять естественные надоб
ности на улицах, площадях и базарах 
в неустановленных для этой цели
местах,

ж) курить в театрах, кинемато
графах, цирках и друг, зданиях, пред
назначенных для публичных зрелиш 
и вообще в таких местах, где курение 
воспрещено, 269
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з) плювати й кидати недокурки в 
скверах, садах і т. ин. місцях, коли 
там поставлено попільниці й плюваль- 
ниці.

П р и м і т к а .  Перелік викладе
них в цьому артикулі обов'язкових 
постанов має взірцевий характер і 
його можуть поповнювати губ-та 
окрвиконкоми зі своєї ініціятиви.

§ 3. Право накладати адміністрацій- 
ні справляння може бути надане ор
ганам Міліції лише в тому разі, коли 
обов'язкова постанова передбачає, як 
максимальне справляння—грошовий 
штраф не більший 5 карб, золотом.

Адміністраційні справляння за пору
шення обов'язкових постанов, що ними 
встановлюється штраф по-над 5 карб, 
золотом, примусову працю чи арешт — 
переводять відділи управління Викон
кому в установленім інструкцією НКВС 
та НКЮ від 5 грудня 19^2 року по
рядку (Бюлетень НКЮ ч. 18,1922 р).

§ 4. Право накладати штрафи на 
громадян, що порушили обов'язкові 
постанови, мають такі робітники 
Міліції: вартові міліціонери, районові 
наглядачі, начальники районів та їхні 
помічники й инші особи комскладу 
Міліції, що мають для цього спеці
альну поквиткову книжку для справ
ляння штрафів

§ 5. Поквиткова книжка для спра
вляння штрафів за порушення обов'
язкових постанов повинна бути прош
нурована, перенумерована, підписана 
Начальником Губміліиії та Окрміліці'і 
й зкріплена відповідною печаткою.

§ 6. Поквиткова книжка для спра
вляння штрафів є мандатом для робіт
ника Міліції, уповноваженого накла
дати штрафи на громадян, що пору
шили обов'язкові постанови; це слід 
зазначити в самій книжці.

§ 7. ІІоквиткові книжки для спра
вляння штрафів заготовляють Губер
ніальні Управління Міліції й Розшуку; 
їх нумерується загальним порядковим

з) плевать и бросать окурки в скве
рах, садах и т. п. местах, если там 
поставлены пепельницы и плеватель
ницы.

П р и м е ч а н и е .  Перечень обяза
тельных постановлений, изложенных 
в настоящей ст., носит примерный 
характер и может быть дополнен 
по инициативе Губ.-и Окриспол- 
комов.
§ 3. Право налагать административ

ные взыскания может быть предоста
влено органам Милиции только в том 
случае, если обязательное постановле
ние предусматривает, как максималь
ное взыскание, денежный штраф не 
свыше 5 руб. золотом.

Наложение административных взы
сканий за нарушение обязательных 
постановлений, коими устанавливается 
штраф свыше 5 рублей зол., прину
дительные работы или арест, произ
водится отделами управления Испол
кома в порядке, установленном Ин
струкцией НКВД и НКЮ от 5-го де
кабря 1922 г. (Бюллетень НКЮ № 18. 
1922 г.).

§ 4. Правом наложения штрафов на 
граждан, нарушивших обязательные 
постановления, пользуются следующие 
работники Милиции: постовые мили
ционеры, районные надзиратели, на
чальники районов и их помощники и 
друг, лица комсостава Милиции, имею
щие для этой цели специальную кви
танционную книжку для взимания 
штрафов.

§ 5. Квитанционная книжка для взи
мания штрафов за нарушение обяза
тельных постановлений должна быть 
прошнурована, пронумерована и под
писана Начальником Губмилиции и 
Окрмилиции и скреплена соответ
ствующей печатью.

§ 6. Квитанционная книжка для взи
мания штрафов является мандатом для 
работника Милиции, уполномоченного 
налагать штрафы на граждан, нару
шивших обязательные постановления, 
о чем должно быть отмечено в самой 
книжке.

§ 7. Квитанционные книжки для взи
мания штрафов заготовляются Губерн
скими Управлениями Милиции и Ро
зыска, нумеруются общим поряд- овым
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числом для всієї губерні й розподі
ляється по-між окружними міліціями 
й районами губміста під сувору звіт
ність, як грошові документи.

§ 8. Поквиткові книжки для спра
вляння штрафів дається вартовим мілі
ціонерам, що йдуть на варту, і після 
здачі вартування вони негайно по
вертають їх до Управління району.

Райнаглядачі та инші особи ком
складу Міліції можуть мати поквит
кові книжки на руках завше.

§ 9. Вартовий міліціонер чи инший 
робітник Міліції, що його вповнова
жено накладати адміністараційні спра
вляння і який має для того поквиткову 
книжку,—помітивши те чи инше пору
шення обов'язкової постанови, що дає 
право Міліції накладати адміністраційні 
справляння—зупиняє винуватого й за- 
пропоновує йому виплатити штраф в 
установленому обов’язковою постано
вою розмірі.

§ 10. В разі виплати штрафу на мі
сці міліціонер видає поквитку, де 
треба зазначити — ким, за пору
шення якої саме обов язкової поста
нови й яку суму справлено. Всі ці ві
домості треба записати також в ко
рінці й талоні поквитки.

§ 11. Справлені, як штраф, гроші 
слід в той самий день здати разом 
з талоном поквитки до Управління 
району, звідки їх негайно передаєтьсся 
до місцевого Фінвідділу в прибуток 
Виконкому.

§ 12. В разі, коли громадянин не 
виплатить на місці штрафу за пору
шення обов'язкової постанови—його 
відпроваджується до району, де на 
нього складає протокола й накладає 
штраф начальник району або його по
мічник, а коли їх немає—черговий 
району.

§ 13. В разі невнесення штрафу в 
районі—його справляється примусово 
з майна оштрафованого шляхом, 
установленим Інструкцією НКСВ та 
НКЮ від 5-го грудня 1922 р. (Бюле
тень НКЮ 1922 р.. ч. 18).

номером для всей губернии и распре
деляются между окружными мили
циями и районами губгорода под 
строгую отчетность, как денежные 
документы.

§ 8. Квитанционные книжки для взи
мания штрафов раздаются постовым 
милиционерам, вступающим на посты 
и после сдачи поста немедленно воз
вращаются ими в Управление района.

Квитанционные книжки у райнадзи- 
рателей и других лиц комсостава Ми
лиции могут находиться на руках 
постоянно.

§ 9. Постовой милиционер или дру
гой работник Милиции, уполномочен
ный на наложение административных 
взысканий и имеющий для этой цели 
квитанционную книжку, заметив то 
или иное нарушение обязательного 
постановления, по которому Милиции 
предоставлено право налагать адми
нистративные взыскания, останавли
вает виновного и предлагает ему упла
тить штраф в размере, установленном 
обязательным постановлением.

§ 10. В случае уплаты штрафа на 
месте милиционер выдает квитан
цию, в которой должно быть обозна
чено, от кого, за нарушение какого 
обязательного постановления и какая 
сумма взыскана. Все эти сведения 
должны быть записаны также в ко
решке и талоне квитанции.

§ 11. Деньги, взысканные в виде 
штрафа, должны быть в тот же день 
сданы вместе с талоном квитанции н 
Управление района, откуда они без
замедлительно сдаются в местный Фин
отдел в доход исполкома.

§ 12. В случае, если гражданин не 
уплатит на месте штрафа за наруше
ние обязательного постановления, он 
отправляется в район, где на него со-, 
ставляется протокол и налагается 
штраф начальником района или его 
помощником, а в их отсутствие—де
журным по району.

§ 13. В случае невзноса штрафа в 
районе, таковой взыскивается прину
дительным порядком с имущества 
оштрафованного порядком, устано
вленным Инструкцией НКВД и НКЮ от 
5 дек. 1922 г. (Бюллетень НКЮ, 1922 г. 
К* 18).
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§ 14. Накладаючи на особу, що по

рушила обов'язкову постанову, штраф 
в установлених обов'язковими по
становами межах — Міліція повинна 
кермуватись розміром заподіяної про
вини, соціяльним станом винуватого та 
т. п. даними.

§ 15. Накладати адміністрацій^
справлення на дипломатичних пред
ставників закордонних держав, Народ- 
ніх Комісарів, Уповноважених Народ- 
ніх Комісарів, при Уряді УСРР. Членів 
Колегії Наркоматів, Членів Малого Рад- 
наркому, Керсправами ВУЦВК та РНК, 
членів ЦВК СРСР та Союзних Рес
публік, Членів Президії місцевих Ви
конкомів, Голову, його заступника та 
членів Найвищою й Губерніяльного 
Судів, Народніх Судів, Прокурорів та 
їхніх помічників і слідчих особливо- 
важливих справ, старших і народніх— 
не дозволяється.

П р и м і т к а .  Накладення адміні- 
страційних справлянь на особ, що 
перебувають на військовій службі, 
переводить відповідний вищий на
чальник, шо йому надсилається по
станову про накладення справляння.

§ 16. Адміністраційні справляння, 
накладені Міліцією можна оскаржу
вати до Відділу Управління Виконкому 
в установлений відповідною обов'язко
вою постановою термін. Подання скарги 
не зупиняє виконання.

§ 17. Робітники Міліції за зловжи
вання наданими їм правами накладення 
штрафів, хибні записи в поквиткових 
книгах, нездачу справлених грошей та 
инш.— відповідають згідно з відповід
ними арт. арт. Кримінального Кодексу.

Харків, дня 14 лютого 1924 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

й Прокурора Республіки Рейхель.

Народній Комісар Справ
Внутрішніх Нуздалін.

§ 14. Накладывая на лицо, нару
шившее обязательное постановление, 
штраф в пределах, установленных 
обязательн. постановлениями, Мили
ция должна руководствоваться тя
жестью совершонного проступка, со
циальным положением виновного ИТ. п. 
данными.

§ 15. Наложение административных 
взысканий па дипломатических пред
ставителей иностранных государств. 
Народных Комиссаров Уполномочен
ных Народных Комиссаров, при Пра
вительстве УССР, Членов Коллегии 
Наркоматов, Членов Малого Совнар
кома, Управделами ВУЦИКа и СНК, 
членов ЦИК‘а СС .Р и Союзных Рес
публик, Членов Президиума местных 
Исполкомов, Председателя, его заме
стителя и членов Верховного и Губерн
ского Судов, Народных Судов, Проку
роров и их помощников и следовате
лей по особо-важным делам, старших 
и народных—не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Наложение адми
нистративных взысканий на лиц. 
состоящих на военной службе, при
водится в исполнение через соот
ветствующего высшего начальника, 
которому препровождается поста
новление о наложении взыскания. 
§ 1 6 .  Административные взыскания, 

наложенные Милицией, могут быть 
обжалованы в Отдел Управления 
Исполкома в срок, установленный 
соответствующим обязательным по
становлением. Подача жалоб не при
останавливает исполнения.

§ 17. Работники Милиции за .зло
употребление предоставленными им 
правами наложения штрафов, непра
вильные записи в квитанционных 
книгах, несдачу взысканных денег и 
проч.—отвечают по соответствующим 
ст. ст. Уголовного Кодекса.Харьков, 14 февраля 192-1 г.

Зам. Народного Комиссара
Юстиции и Прокурора Рес

публики Ггйхсль.

Народный Комиссар
Внутренних Дел Нуліа.пін.
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Інструкція Народнього Комісаріяту 
Юстиції.

31 Про порядок вжитку постанови ВУЦВК 
,Лро амністію що-до лісових правопо
рушень, передбачених арт. 99 Кр. Ко

дексу УСРР“.

1. Амністія ВУЦВК від 19 квітня 
1924 р. (36. Уз. 1924 р., ч.9., арт. 93) 
поширюється, за нижченаведеними 
винятками, на особ, винних в лісових 
правопорушеннях, за які карається 
згідно з арт. 99 м Кр. Код. та шоіх 
заподіяно до 1-дня січня 1924 р. Отже 
амністія не поширюється на зазна
чені вчинки, заподіяні після 1-го 
січня 1924 року.

2. Порядок вжитку амністії такий:

а) в тих випадках, коли криміналь
ного переслідування не порушено— 
його не порушується;

б) в тих випадках, коли справи 
знаходяться в стадії довіді чи слідства 
їх припиняється;

ч в) в тих випадках, коли справи 
знаходяться в судових органах, але 
вироку до них ше не ухвалено—його 
не ухвалюється і справу припи
няється;

г) в тих випадках, коли вирок 
ухвалено, але не виконано—його не 
виконується Й справу припиняється;

Ч. 15 Арт. 31

д) особ, шо до них вирок виконано, 
негайно звільняється від персональ
ної кари; що до майнових справлянь, 
як штрафу, та конфіскат—то в тих 
випадках, коли штрафи справлено й 
конфіскати переведено до оголошення 
амністії—вирок в цій частині залиша
ється чинним і справленого майна не 
повертається; коли ж майнових кар до 
оголошення амністії не здійснено, тоб
то, майна не вилучено з фактичного 
володіння звинувачуваних, то надалі 
і в цій частині вироку не виконується.

Инструкция Народи. Комиссариата 
Юстиции.

31. О порядке применения постановления 
ВУЦИК „Об амнистии по лесным право
нарушениям предусмотренным ст. 9^ 

Уголовного Кодекса УССР".

1. Амнистия ВУЦИК от 19 апреля 
1924 г. (Собр. Уз. 1924 г., «\е 9, ст. 93> 
распространяется на лиц, за указан
ными ниже из'ятиями, совершивших 
лесные правонарушения, караемые по 
ст. 99-й Уг. Код. и совершенные до 
1-го января 1924 года. Следовательно, 
амнистия не распространяется на ука
занные деяния, совершенные после 
1-го января 1924 г.

2. Порядок применения амнистии 
следующий:

а) в тех случаях, когда уголовные 
преследования не возбуждены, тако
вые возбуждению не подлежат;

б) в тех случаях, когда дела нахо
дятся в стадии дознания или след
ствия— дела подлежат прекращению 
производством;

в) в тех случаях, когда дела нахо
дятся в судебных органах, но приго
вор по ним не вынесен,—приговор не 
выносится и дела подлежат прекра
щению производством;

г) в тех случаях, когда приговор 
вынесен, но не обращен к исполне
нию,—приговор не приводится в ис
полнение и дело подлежит производ
ством прекращению;

д) лица, в отношении которых при
говор обращен к исполнению, подле
жат немедленному освобождению от 
личных наказаний; что же касается 
имущественных наказаний в виде 
штрафов и конфискации, то в тех 
случаях, когда штрафы взысканы и 
конфискация осуществлена до опубли
кования амнистии, приговор в этой 
части остается в силе и взысканное 
имущество возврату не подлежит; 
если же имущественные наказания до 
опубликования амнистии не были осу
ществлены, т. е. имущество , не было 
из'ято из фактического владения обви
няемых, приговор и в этой части не 
подлежит в дальнейшем приведению 
в исполнение.
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3. Припинити належить також ци

вільні позви, шо виникають з зазна
чених лісових правопорушень, в тих 
випадках, коли розмір цивільного позву 
не сягає по-над 150 карбованців на 
кожного правопорушника, але спра
влених вже згідно з цивільними позвами 
сум. хоч і в межах зазначеної суми— 
не повертається. Цивільних позв на 
суму по-над 150 карбованців на кож
ного правопорушника не припиняється, 
так само як і в такім випадку не 
припиняється й кримінальної справи 
(§ 4 інструкції).

4. Амністія не поширюється на: 
а) куркулів, б) особ, шо не мають, 
згідно з конституцією виборчих прав, 
чи позбавлені їх за вироком суду,
в) особ, шо вчинили, як це видно 
з даних справ, лісорубанки в виді про
мислу і г) особ, шо заподіяними право
порушеннями зробили державі шкоду 
на суму по-над 150 карбованців на 
кожного правопорушника. За загальну 
підставу до прираховання правопоруш
ників до категорії куркулів чи особ, 
позбавлених виборчих прав—можуть 
бути, крім відомостей, що є в справі 
або поданих звинуваченими—районові 
списки довідок та посвідчень особ за
значених груп—шо маються в Рай
виконкомах. Для прискорення та по
легшення своєї праці—нарсуди по 
винні негайно затребувати зазначені 
списки. Органи, що переводять ам
ністію—з'ясовують також, чи є в справі 
дані про те, шо правопорушення за
подіяно як промисл, тоб-то більш- 
менш чи вони становлять постійний 
фах з метою продажу незаконно здобу
того лісу; коли в справі немає даних, 
що правопорушення заподіяно як 
промисл—то будь-яких додаткових 
розслідувань що-до цього не перево
диться й на справу поширюється ам
ністію. Ті самі органи з'ясовують, 
скільки особ притягнено до відпові- 
дальности й на яку суму заподіяно 
правопорушеннями збитків, тоб-то, чи 
не сягає сума збитків по-над 150 кар
бованців на одну особу або, при на- 
явности двох чи де кількох правопо
рушників—150 карбованців на кожного 
правопорушника.

3. Прекращению подлежат также 
гражданские иски, вытекающие из 
указанных лесных правонарушений, в 
тех случаях, когда размер граждан
ского иска не превышает 150 рублей 
на каждого правонарушителя. Но взы
сканные уже суммы по гражданским 
искам, хотя бы и в пределах указан
ной суммы, возврату не подлежат. 
Гражданские иски на сумму свыше 150 
руб. на каждого правонарушителя пре
кращению не подлежат, равно как в 
этом случае не подлежат прекраще
нию и уголовные дела (§ 4 инструкции!.

4. Амнистия не распространяется 
а) на кулаков, б) лиц, не имеющих по 
конституции избирательных прав или 
лишенных таковых по приговору суда, 
в) на лиц, совершивших по имеющимся 
в деле данным лесопорубки в виде 
промысла, и г) лиц, совершивших 
правонарушения, причинившие госу
дарству убытки на сумму свыше 150 
рублей на каждого правонарушителя. 
Общим основанием для причисления 
правонарушителей к категории кула
ков или лиц, лишенных избирательных 
прав, могут служить, помимо имею
щихся в деле сведений или предста
вляемых обвиняемыми, — имеющиеся в 
Райисполкомах порайонные списки 
справок и удостоверений лиц указан
ных групп. Для ускорения и облегчения 
своей работы нарсудам следует не
медленно затребовать указанные спис
ки. Органы, применяющие амнистию, 
выясняют также, имеются ли в деле 
данные о том, что правонарушение 
совершено в виде промысла, т. е. 
более или менее постоянного занятия 
в целях продажи незаконно добытого 
леса; если в деле не имеется данных, 
что правонарушение совершено в виде 
промысл:», то какие-либо дополни
тельные расследования, касающиеся 
этой стороны дела, не производятся, 
и дело подлежит действию амнистии. 
Те же органы выясняют, какое коли
чество лиц привлечено к ответствен
ности и на какую сумму причинено 
правонарушениями убытков» т е. пре
вышает ли сумма убытков 150 руб
лей на одно лицо или, при наличии 
двух или нескольких правонарушите
лей,—150 рублей на каждого правона
рушителя.274
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5. Переведення амністії покла
дається в справах, шо є в стадії до- 
віді й слідстваг-на Прокуратуру, а 
в справах, шо є в стадії судового 
розгляду та здійснюваних вироків— 
на відповідні суди.

За-лля цьогоОкрпрокурори повинні 
негайно затребувати всі справи що
до зазначених правопорушень, шо є 
в переведенні Д08ІДІ й слідства—зі 
всіма матеріалами, шо можуть бути 
підставою для припинення справи, від
повідно до правил, викладених в по- 
танові ВУЦВК та цій інструкції, а 
відповідиіа Нарсуди та Губсуди повинні 
в найближчім розпорядчім засіданні 
подати на розгляд справи, шо їх на
лежить, згідно з амністією, припинити, 
а також справи про звільнення особ, 
шо на них поширюється чинність ам
ністії і яких належить через те не
гайно звільнити з-під варти.

При цьому так Прокуратура, як і 
Суд в першу чергу мають розглядати 
справи на підставі яких, притягнених 
до слідства та Суду, тримається під 
арештом або шо-до яких вирок набув 
законної чинности.

6. Загальний догляд за переведенням 
амністії покладається на Губпрокура- 
туру, шо обов'язана стежити, щоб 
негайно амністію переведено в життя.

Харків, дня 5 травня 1921 р.
Заст. Народнього Комісара Юстиції 

і Прокурора Республіки Рейгель.

5. Проведение в жизнь амнистии 
возлагается в отношении дел, нахо
дящихся в стадии дознания и след
ствия, на Прокуратуру, а в отношении 
дел, находящихся в стадии судебного 
рассмотрения и по приговорам, обра
щенным к исполнению,--на подлежащие 
суды.

В этих целях Окрпрокуроры ДОЛЖНЫ 
немедленно затребовать все находя
щиеся в производстве дознания и 
следствия по означенным правонару
шениям дела со всеми материалами, 
могущими служить основанием для 
прекращения дела в соответствии с 
правилами, изложенными в постано
влении ВУЦИК'а и настоящей ин
струкции, а подлежащие Нарсуды и 
Губсуды должны в первом же распо
рядительном заседании внести на рас
смотрение дела, подлежащие прекра
щению по амнистии, а также об 
освобождении лиц, подпадающих под 
действие амнистии и подлежащих по
этому немедленному освобождению из- 
под стражи.

Причем, как со стороны Прокура
туры, так и Суда, в первую очередь 
подлежат рассмотрению дела, по ко
торым привлеченные к следствию и 
суду содержатся под стражей или в 
отношении коих приговор вошел в 
законную силу.

6. Общий надзор за применением 
амнистии возлагается на Губпрокура- 
туру, которой вменяется в обязан
ность наблюсти за незамедлительным 
проведением амнистии в жизнь.Харьков. 6 мая 1924 года.

Зам. Народного Комиссара Юстиции 
и Прокурора Республики Рейхель.
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Постанова Української Економічної 

Наради.

32. Про межі ставок додаткової ренти на 
міські землі в 1923 24 р.

На підставі артикулу 7-го декрету 
ЦВК Союзу РСР від 12-го листопаду 
1923 р. «Простягання ренти з земель 
міських і даних транспортові» (Вестник 
ЦИК, СНК і СТО СССР К; 11 ст. 318), 
Українська Економічна Нарада поста
новила затвердити на 1923-24 бю
джетові^ рік у копійках з кв саж. 
такі межі для ставок додаткової ренти 
в містечках, включених до затвер
дженого постановою ВУЦ8К від 3 ве
ресня 1924 року списку (36, Уз. 1924 р., 
ч. 31-32. арт. 231).

І. Для земельних ДІЛЬНИЦЬ ПІД ЖИ

ТЛОВИМИ будівлями, такі максимальні 
ставки

1) У містах, де людности до 25 тис. 
мешкай, з кв. саж. до 15 к.

2) У містах, де людности від 2Ь — 
50 тис. мешкай, з кв. саж. до ЗО к.

Постановление Украинского Эконо
мического Совещания.

32. О пределах ставок дополнительной 
ренты на городские земли в 1923/1924 г.

На основании статьи 7-ой декрета 
ЦИК‘а Союза ССР от 12-го ноября 
1923 г. «О взимании ренты с земель 
городских и предоставленных транс
порту» (Вестник ЦИК, СНК и СТО 
СССР № 1 1 ,  ст. 318), Украинское 
Экономическое Совещание постановило 
утвердить на 1923-1924 бюджетный 
год в копейках с кв. саж. следующие 
пределы для ставок дополнительной 
ренты в городских поселениях, вклю
ченных в утвержденный постановле
нием ВЦИК от 3 сентября 1924 года 
список (Собр. Узак. 1924 г. №31—32, 
ст. 231).

I. Для земельных участков, занятых 
жилыми строениями, следующие ма
ксимальные ставки:

1) В городах с населением до 25 тыс. 
* жител, с кв. саж. до 15 коп.;

2) в городах с населением от 26 — 
50 тыс. жител с кв. саж. до 30 коп.; 277
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3) У містах, де людности від 51 — 
75 тис. мешкай, з кв. саж. до 45 к.

4 • У містах, де людности 76 і більш 
мешкан. з кв. саж. до 60 к.

2. Для дільниць під промисловими 
будівлями ухвалити по групах місте
чок ті самі ставки як максимальні.

3. Для незабудованих дільниць під 
промисловими садками й городами, за 
кінцеву ставку для всіх груп селиш 
вважати 15 коп. з кв. саж.

4. Межі ставок додаткової ренти 
для земельних дільниць, що цілком або 
частково є під нежитловими торговель
ними будівлями, встановити, збільшу
ючи їх в таких кратних відношеннях 
проти меж ставок для дільниць під 
житловими будівлями:

Для міських селиш перших 3-х груп, 
де людности до 75 тисяч мешканців 
більш у 4 рази, а для міст 4 ої групи, 
де людности 70 тисяч і більше—більш 
у 5 разів.

5. Для ДІ.іЬНИЦЬ, під критими ко- 
морними будівлями, ухвалити макси
мальні ставки дільниць під торговель
ними будівлями зі знижкою в 30"/Р.

6. Ці ж максимальні ставки встано
вити для незабудованих дільниць під 
некритими коморами торговельного 
призначення.

7. Для инших незабудованих діль
ниць ріжного призначення встановити 
межі ставок додаткової ренти для всіх 
селиш, з яких стягається ренту, збіль
шуючи в 3 рази проти затверджених 
установленим порядим ставок основ 
ної ренти для кожного селища.

8. Надати губерніяльним виконавчим 
комітетам право порушувати прохання 
перед Українською економічною На
радою для окремих міст, шо знахо
дяться в особливих економічних умо
вах. про підвищення меж ставок до
даткової ренти, через Центральну 
Оціновочну Комісію.Харків, дня ЗО серпня 1924 р.

Голова Української Економічної 
Наради Н. Чубар.

Секретар УЕН .1. Дудоліт.

3) в городах с населением от 51 — 
75 тыс. жител, с кв. саж. до 45 коп.;

4) в городах с населением от 76 тыс. 
жител, и выше с кв. саж. до 60 коп.

2. Для участков, занятых промыш
ленными строениями, принять по 
группам городских поселений эти же 
ставки в качестве максимальных

3. Для незастроенных участков, за
нятых промышленными садами и ого
родами, предельной ставкой для всех 
групп поселений считать 15 коп. с кв. 
саж.

4. Пределы ставок дополнительной 
ренты для земельных участков, за
нятых полностью или в части не
жилыми торговыми строениями, уста
новить с увеличением их в следующих 
кратных отношениях против пределов 
ставок для -участков под жилыми 
строениями:

Для городских поселений первых 
3-х групп с населением до 75 тысяч 
жителей—больше в 4 раза, для городов 
же 4-й группы с населением в 76тыс. 
и выше—больше в 5 раз.

5. Для участков, занятых закрытыми 
складочными строениями, принять 
максимальные ставки; участков,занятых 
торговыми строениями,со скидкой 30%.

6. Эти же максимальные ставки 
установить для незастроенных участков 
занятых под открытые склады торгового 
назначения.

7. Для прочих незастроенных уча
стков различного назначения устано
вить пределы ставок дополнительной 
ренты для всех поселений, подлежащих 
взиманию ренты, с увеличением в три 
раза против утвержденных в устано
вленном порядке ставок основной 
ренты для каждого поселения.

8. Предоставить губернским испол- * 
нительным комитетам право возбу
ждать ходатайства перед Украинским 
Экономическим Совещанием для от
дельных городов, находящихся в особых 
экономических условиях, о повышении 
пределов ставок дополнительной ренты 
через Центральную Оцен. КомиссиюХарьков. 30 августа 1924 г.

Председатель Украинского Эконо
мического Совещания Н. Чубарі..

Секретарь УЭС Л. Дут-лч»,.
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Затверджено иостнновою 
УРН 2-го червня 1923 р. 

за протоколом т. 21.:іЗ. СТАТУТКиївського Губсрніяльного Комунального Папку.• І. Мета лас н о сан н я Ваньу.
1. Київський Губерніяльний Кому

нальний Банк засновується в м. Київі 
Київським Губвиконкомом, і він має 
за завдання допомагати своїми опера
ціями відновленню та розвиткові еко
номічного життя, зокрема:

а) давати кредит на відновлення 
та поширення житлової площі і на 
впорядковання житлопомешкань міста 
Київа та Київщини;

б) організувати кредит на потреби 
комунального господарства міст та 
сел Київщини.

в) обслуговувати короткотерміно
вим кредитом місцеві державні, ко
оперативні та приватні підприємства.

2. Київський Губерніальний Кому
нальний Банк функціонує на прин
цип господарчого розрахунку й має 
всі права юридичної особи та право 
набувати всіляке майно в межах УСРР 
та союзних республік, а будівлі тільки 
в межах Київщини, заставляти та 
збувати його, укладати всілякі, відпо
відно до його завдань, зобов'язання 
та договори з державними, коопера
тивними та громадськими установами 
й лрмватніми особами, укладати з 
ними договори, позивати та відпові
дати на суді, організувати представ
ництва

Банкові надається право відкривати, 
за постановою Загальних Зборів акці
онерів та за дозволом Уповнарком- 
фіну, Філії, агенства й комісіонерства 
в межах Київщини.

Банк має свою печатку з написом: 
«Київський ГуСирнінльннй Номиналь
ный Інінк».

П р и м і т к а .  Банк набуває тільки 
такі будівлі (будинки та склепи), що 
є доконечні на його власні потреби.

Утверждено постано
влением УЭС 2 июня 
1923 года по протоколу 
№ 21.3 3 .  У С Т А  1 *Киевского Губернского Коммунального Самца.I. Цель учреждения Банка.

1. Киевский Губернский Коммуналь
ный Банк учреждается в г. Киеве 
Киевским Губисполкомом и имеет 
целью содействовать своими опера
циями восстановлению и развитию мест
ной экономической жизни, в частности:

а) оказание кредита на восстано
вление и расширение жилой площади 
и на благоустройство жилпомещений 
г. Киева и Киевской губ.;

б) организацию кредита на нужды 
коммунального хозяйства городов и 
сел Киевской губернии;

в) обслуживание краткосрочным 
кредитом местных государственных, 
кооперативных и частных предприятий.

2. Киевский Губернский Коммуналь
ный Банк действует по принципу 
хозяйственного расчета и пользуется 
всеми правами юридического лица, 
имеет право приобретать всякого 
рода имущество в пределах УССР и 
союзных республик, а строения только 
в пределах Киевской губ., закладывать 
и отчуждать его, вступать во всякого 
рода, соответственные его целям, 
обязательства и договоры с правитель
ственными, кооперативными и обще
ственными учреждениями и частными 
лицами, заключать с ними договоры, 
искать и отвечать на суде, организо
вать представительства.

Банку предоставляется право от
крывать, по постановлению Общего 
Собрания акционеров: и с разрешения 
Уполнаркомфина, отделения, агентства 
и комиссионерства в пределах Киев
ской губ.

Банк имеет свою печать с надписью 
* Киевский Губернский Коммунальный 
Ьанк».

П р и м е ч а н и е .  Банк приобре
тает только такие строения (дома 
и складочные помещения), которые 
необходимы для собственных его 
надобностей.
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II. Кошти Банку.
3. Кошти Банку становлять основ

ний та запасовий капітали й капітали 
спеціяльного призначення.

Основний капітал Київського Гу- 
берніяльного Банку становить випуск 
чотирьох тисяч (4.000) акцій на сто 
(100) карбованців золотом кожна, 
всього на суму чотириста тисяч 
(400.000) карбованців золотом з пере
возом на паперові карбованці згідно 
офіційному курсові дня виплати.

ГІятдесять один відсоток (51°/0) ак
цій, випущених іменними, набуває 
Губвиконком. решту акцій розміща
ється за підпискою й вони можуть 
бути іменними чи на подавця.

П р и м і т к а  1. Акції Банку можна 
сплачувати грошевою валютою та 
иншими рівнозначними вартостями: 
банкнотами Держбанку, чужозем
ною валютою та инш.

II р и м і т к а 2. Губвиконкомові на
дається право половину виписаних 
на його ім‘я акцій відступити 
Держбанкові та иншим державним 
установам.
4. Організацію передплати (підписку) 

на акції, приймання внесків на них, 
провадить закладене при 'убвикон- 
комі організаційне Бюро шо до від
криття Київського Губерніального Ко 
мунального Банку.

Одержувані Оргбюром внески на 
акції воно вносить на біжучий раху
нок до Держбанку в золотій валюті 
і назад їх може дістати Правління 
Банку після його утворення чи Орг
бюро, коли Банк буде визнано за 
невідбулий.

Банк розпочинає свою діяльність 
після утворення не менш 25°/0 основ
ного акційного капіталу.

Ввесь же основний капітал Банку 
належить покрити на протязі року 
з часу відкриття чинности Банку, 
з тим що перші 25° о належить вне
сти при підписці, другі 25% належить 
покрити на протязі 6 місяців з дня 
оголошення про затвердження статуту, 
а решту 50°/0 належить сплатити на 
протязі року після відкриття Банку 
в терміни за вказівкою Ради та Пра
вління Банку.

II. Средства Банка.

3. Средства Банка составляются из 
основного и запасного капиталов и 
капиталов специального назначения.

Основной капитал Киевского Гу
бернского Коммунального Банка об
разуется выпуском четырех тысяч 
(4.000) акций на сто (100) рублей 
золотом каждая, всего на сумму 
четыреста тысяч (400 000) рублей зо
лотом с переводом на бумажные рубли 
по оффициальному курсу дня уплаты.

Пятьдесят один процент (51 °/о)акций 
выпускаемых именными, приобрета
ется Губисполкомом, остальные акции 
могут быть именные или пред'явитель- 
ские и размешаются по подписке. .

П р и м е ч а н и е  1. Акции Банка 
оплачиваются денежной валютой и 
другими равнозначущими ценностя
ми: банкнотами Госбанка, иностран
ной валютой и проч.

П р и м е ч а н и е  2. Губисполкому 
предоставляется право половину 
выписанных на его имя акций пере
уступить Госбанку и другимправи- 
тельственным учреждениям
4. Организация подписки на акции, 

прием взносов по ним производятся 
учрежденным при Губисполкоме Орга
низационным Бюро по открытию Киев
ского Губернского Коммунального 
Банка.

Получаемые Оргбюро взносы по 
акциям вносятся в Госбанк на текущий 
счет в золотой валюте, откуда могут 
быть востребованы обратно Празле- 
нием Банка по его образовании или 
Оргбюро, если Банк будет признан 
несостоявшимся

Банк открывает свои действия по 
образовании не менее 25% основного 
акционерного капитала.

Весь же основной капитал Банка 
должен быть покрыт в течение года 
со времени открытия действий Банка, 
при чем первые 25% вносятся при 
подписке, вторые 25°/о должны быть 
покрыты в течение 6 месяцев со дня 
опубликования об утверждении устава, 
а остальные 50°/0 должны быть опла 
чены в течение года по открытии 
Банка в сроки по указанию Совета 
и Правления Банка.
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П р и м і т к а :  За невнесення яко
їсь виплати в термін, визначений 
в оголошенні Правління, стягається з 
платія на користь Банку за кожний 
прогаяний день %% й пеню в роз
мірі %. браного в даний час Держ
банком.
5. По утворенні 1/* основного капі

талу Оргбюро скликає перші Загальні 
Збори акціонерів; Загальні Збори оби
рають Правління, яке оголошує про 
відкриття Банку.

Коли протягом трьох місяців від 
дня, коли оголошено про затвердження 
статуту, не буде зібрана */« основ
ного капіталу, то Банк визнається за 
невідкритий, про шо Оргбюро пові
домляє Уповнаркомфін, одержує з 
Банку внесені ним суми й повертає 
їх передплатникам, вивертаючи орга
нізаційні видатки.

А коли протягом року від часу 
відкриття діяльности Банку не буде 
зібрано повного основного капіталу, 
то Банк ліквідується протягом 3-х 
місяців, хіба б уряд дозволив продов
жити речинець оплати акцій або 
розмір основного капіталу відповідно 
зменшено.

П р и м і т к а .  Про день відкриття 
Банк'у Правління повідомляє Упра
вління Уповнарномфіну телеграмою,
о. На підставі постанови Загальних 

Зборів, затвердженої тим сами" по
рядком. шо й статут Бз- 
наступити зміна або доповнення ста
туту, а також збільшення або змен
шення основного капіталу. Капітал 
можна збільшити через випуск нових 
акцій з такою самою номінальною 
вартістю, як і акції перших випусків. 
Збільшити основний капітал дозволя
ється лише по повній оплаті' акцій 
попереднього випуску.

П р и м і т к а .  По кожній акції но
вого випуску її набувач повинен 
внести, крім номінальної ціни, ще 
премію, рівну принаймні частині за- 
пасового капіталу за останнім ба
лансом. яка припадає на кожну з 
акцій попередніх випусків—оберта
ючи зібрані таким способом премії 
на збільшення запасового капіталу.

П р и м е ч а н и е .  За невзносы ка
кого-либо платежа в срок, опреде
ленный в публикации Правления, 
взыскиваются с плательщика в пользу 
Банка за каждый просроченный день 
°/о°/о и пеня в размере °/0, взима
емого в данное время Госбанком.
5. По образовании ЧА основного 

капитала Оргбюро созывает первое 
Общее Собрание акционеров, которое 
избирает Правление, публикующее об 
открытии Банка.

Если в течение трех месяцев со дня 
опубликования об утверждении устава 
не будет собрана */* основного капи
тала, то Банк признается неоткрыв- 
шимся, о чем Оргбюро уведомляет 
Уполнаркомфин, получает из Банка 
внесенные им суммы и возвращает их 
подписчикам, за удержанием расходов 
по организации.

Если же в течение года со времени 
открытия действий Банка не будет 
собран полностью основной капитал, 
то Банк ликвидируется в течение 3-х 
месяцев, разве бы с разрешения Пра
вительства срок оплаты акций был 
продлен или размер основного капи
тала был соответственно уменьшен.

П р и м е ч а н и е .  О дне открытия Банка Правление уведомляет Упра- 
влениеУполнаркомфинателеграммой.
6. По постановлению Общего со

брания, утвержденному в том же по
рядке, как и устав Банка, может по
следовать изменение или дополнение 
устава, а равно увеличение или умень
шение основного капитала. Капитал 
может быть увеличен путем выпуска 
новых акций по такой же нарицатель
ной стоимости, как и акции первых 
выпусков. Увеличение основного капи
тала допускается лишь после полной оп
латы акций предшествующего выпуска.

П р и м е ч а н и е ,  По каждой ак
ции нового выпуска должна быть 
вносима приобретателем ее, сверх на
рицательной цены, еще премия, рав
ная по крайней мере причитающейся 
на каждую из акций предыдущих 
выпусков части запасного капитала 
по последнему балансу, с обраще
нием собранных таким путем пре
мий на увеличение запасного ка
питала.
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7. Запасознй капітал призначається 
на те, щоб покрити збитки Банку з 
його операцій, і його утворюється 
шляхом відраховань з чистого при
бутку Байку. Цей капітал належить 
обернути в золото та инші коштов
ності, які мають сталий курс, і його 
зберігається на золотому біжучому 
рахункові в Держбанку. Крім того, 
запасовий капітал можна вміщувати 
в Державні позики та инші гаранто
вані урядом %°/о-кові папери, які пе
редається на схов до Держбанку.

П р и м і т к а  1. Збитки Банку, шо 
їх не можна покрити запасовим ка
піталом. можна покрити *доброхіт- 
ними внесками за згодою Загальних 
Зборів, а також зменшенням основ
ного капіталу за постановою За
гальних Зборів і з дозволу УЕН.

П р и м і т к а  2. До запасового 
капіталу робиться обов'язкові від
рахований прибутків, доки він не 
буде рівний основному капіталові 
Банку; обов'язкове відрахування 
відновлюється, коли запасовий ка
пітал відповідно до постанови За
гальних Зборів буде цілком або частково витрачено.
8. Крім основного та запасового 

капіталів можна утворити на підставі 
постанови Загальних Зборів капітали 
спеціяльних призначень. Ці капітали 
утворюється таким способом, що від
повідно до постанови Загальних Збо
рів робиться відрахований від при
бутків Банку або зі спеціяльних до
даткових по акціях внесків, устано
влених Загальними Зборами.

9. На переведення довготермінових 
відсоткових операцій Комунальному 
Банкові надається право, що-разу з 
особливого дозволу Уповнаркомфіну, 
випускати іменні % % зобов'язання 
(облігації), і з гарантованим курсом 
валюти, і без нього, згідно з прави
лами, затвердженими У повнаркомфіном.

ПІ. Прана та обов'язки акціонерів.

10. Всі акціонери Банку, крім уча
сти в банкових прибутках, мають

7. Запасный капитал предназнача
ется на покрытие убытков Банка по 
его операциям и образуется он путем 
отчислений из чистой прибыли Банка. 
Капитал этот должен быть обращаем 
в золото или другие драгоценности, 
имеющие устойчивый курс и сохра
няется на золотом текущем счету 
в Госбанке. Кроме того, запасный ка
питал может быть помешаем в госу
дарственные займы и другие гаранти
рованные правительством °/0%-ые бу
маги. которые сдаются на хранение 
в Госбанк.

П р и м е ч а н и е  1. Убытки Бан
ка, не покрываемые запасным капи
талом, могут быть покрываемы пу
тем добровольных взносов с согласия 
Общего Собрания, а также путем 
уменьшения основного капитала по 
постановлению Общего Собрания и 
с разрешения УЭС.

П р и м е ч а н и е  2. Обязатель
ное отчисление прибылей в запас
ный капитал производится до тех 
пор, пока он не будет равняться 
основному капиталу Банка, обяза
тельное отчисление возобновляется, 
если запасный капитал по постано
влению Общего Собрания, будет пол
ностью или частично израсходован.
8. Помимо основного и запасного 

капиталов могут быть образованы по 
постановлению Общего Собрания ка
питалы специальных назначений. Ка 
питалы эти ооразуются путем отчи
слений по постановлению Общего 
Собрания от прибылей Банка или из 
специальных установленных Общим 
Собранием дополнительных по акциям 
взносов.

9. На производство долгосрочных 
процентных операций Коммунальному 
Банку предоставляется, всякий раз 
с особого разрешения Уполнаркомфина, 
выпуск именных °.'о°/о обязательств 
(облигаций), как с гарантированным 
курсом валюты, так и без такового, 
по правилам, утвержденным Уполнар- 
комфином.III. Права н обязан нш-тн акционеров.

10. Все акционеры Банка, помимо 
участия в прибылях Банка, пользуются
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таю права: 1) переважне право при 
передплаті на акції нових випусків.
2) право брати участь на Загальних 
Зборах Банку. Право ж голосу на 
Загальних Зборах має акціонер, що 
володіє бодай 5 акціями; особи, шо 
володіють більше ніж 5 акціями, 
-мають число голосів відповідно до 
числа їхніх акцій, з тим, то кожні 
повні п’ять акцій дають право на 
один голос.

П р и м і т к а .  Число акцій, менше 
ніж п'ять, не дає самостійного 
ухвального голосу, але власникам 
меншого числа 'акцій дозволяється 
об'єднуватись, щоб утворити потріб
ний мінімум, і така група акціонерів 
набуває право ухвального голосу 
через свого представника.

11. Акціонер відповідає за зобов'я
зання Банку тільки сумами, внесе
ними по акціях і не підпадає під 
жодну иншу відповідальність, ні осо
бисту, ані маєткову. Суми, що зали
шаться по цілковитому задоволенні всіх 
кредиторів, розподіляється ПОМІЖ 

акціонерами відповідно до їхнього 
капіталу, внесеного по акціях.IV. Керування сиринами Банку.

12. Керування справами Банку на
лежить Загальним Зборам. Раді й 
Правлінню.

13. Загальні Збори акціонерів ста
новлять найвищий орган Банку. Вони 
правосильні розвязувати всі без ви
нятку питання, що, відповідно до 
цього статуту, стосуються до обсягу 
діяльности Банку.

До компетенції Загальних Зборів 
належить:

1) обирати членів Ради, Правління, 
Ревізійної та Ліквідаційної Комісій 
і кандидатів до них, а також призна
чати їм розмір утримання;

2) розглядати та затверджувати 
план робот, річні звіти, баланс і 
кошториси, шо їх подають Рада й 
Правління;

3) розглядати та затверджувати 
ріжні проекти Ради й Правління, шо 
не суперечать цьому статутові, а та
кож всі справи, шо сягають понад 
ловнораження Ради та Правління;

нижеследующими правами; 1) преиму
щественным правом при подписке на 
акции новых выпусков, 2) правом 
участия на Общем Собрании Банка. 
Правом же голоса пользуется на Об
щем Собрании акционер, владеющий 
не менее, чем пятью акциями; лица, 
владеющие более чем пятью акциями, 
пользуются числом голосов пропорци
онально количеству имеющихся у них 
акций, при чем каждые полные пять 
акций дают право на один голос.

П р и м е ч а н и е .  Владение коли
чеством акций менее пяти не дает 
самостоятельного решающего голоса, 
но допускается объединение вла
дельцев меньшего количества акций 
для образования требуемого мини
мума и такая группа акционеров 
приобретает право решающего го
лоса через своего представителя.
11. Акционер ответствует по обя

зательствам Банка только суммами, 
внесенными по акциям, и не подвер
гается никакой другой ответственности 
ни личной, ни имущественной. Суммы, 
какие останутся по полном удовле
творении всех кредиторов, распреде
ляются между акционерами соразмерно 
их капиталу, внесенному по акциям.IV. Уііранлепие делали Банка.

12. Управление делами Банка при
надлежит Общему Собранию, Совету 
и Правлению.

13. Общее Собрание акционеров 
является высшим органом Банка. Оно 
правомочно разрешать все без исклю
чения вопросы, относящиеся, согласно 
настоящего устава, к предмету дея
тельности Банка

Предметы занятий Общего Собрания 
составляют:

1) избрание членов Совета, Правле
ния, Ревизионной и Ликвидационной 
комиссий и кандидатов к ним, а также 
назначения им окладов содержания;

2) рассмотрение и утверждение 
представляемых Советом и Правле
нием плана работ, годовых отчетов, 
баланса и смет;

3) рассмотрение и утверждение раз
ных предположений Совета и Правле
ния, непротиворечащих сему уставу, 
а равно всех дел, превышающих пол
номочия Совета и Правления;
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4) розподіляти чистий прибуток 
і вишукувати кошти на поповнення 
збитків;

5) розвязувати питання про збільше
ння чи зменшення основного капіталу;

6) встановлювати розміри та спо
соби, як оплачувати працю членів 
Ради, Правління та Ревізійної Комісії, 
а також розглядати й затверджувати 
спеціяльну винагороду адміністрації 
та службовцям Банку:

7) рішати питання про потребу 
змінити й доповнити статут;

8) постановляти про закриття або 
ліквідацію Банку;

9) визначати дивіденд по акціях;

10) затверджувати інструкцію Пра
влінню Банку, вироблену Радою

14. Загальні Збори акціонерів бу
вають чергові та надзвичайні.

15. Чергові Збори скликає Правління 
та Рада один раз на рік, не пізніше, 
як в м. травні, з тим, що на їх роз
гляд Правління повинно подати звіт 
і баланс за минулий операційний рік.

16. Надзвичайні Збори Правління 
скликає, або на власну волю, або на 
вимогу Ревізійної Комісії, або кінець- 
кінцем, на вимогу акціонерів, шо во
лодіють принаймні одною двадцятою 
частиною всіх акцій.

17. Про скликання загальних зборів 
Правління оголошує заздалегідь: за 
місяць — коли скликається звичайні 
збори й за два тижні—коли скли
кається надзвичайні збори.

18. Всі акціонери мають право бути 
присутні на Загальних Зборах і брати 
участь у обговоренні справ, шо їх 
розглядають Збори. Брати участь 
в Зборах можна й особисто, й через 
довірників. В постановах Загальних 
Зборів можуть брати участь тільки 
акціонери, або їх довірники, шо мають 
право голосу.

Особи, які є членами Правління та 
Ради, не мають права голосу, коли 
вирішується питання, що тичаться 
призначення їм винагороди,усунення з

41 распределение чистой прибыли и 
изыскание средств для пополнения 
убытков;

5) разрешение вопроса об увеличении 
или уменьшении основного капитала.

6) установление размеров и спосо
бов оплаты труда членов Совета, Пра
вления и Ревизионной Комиссии, а 
также рассмотрение и утверждение 
специального вознаграждения админи
страции и служащим Банка;

7) решение вопросов о необчоди 
мости изменений и дополнений устава.

8} постановление о закрытии или 
ликвидации Банка;

9) определение дивиденда по ак
циям;

10) утверждение инструкции Пра 
влению Банка, вырабатываемой Со
нетом.

14. Обшиє Собрания акционеров 
бывают очередные и чрезвычайные.

15. Очередные Собрания созываются 
Правлением и Советом один раз в год. 
не позже мая месяца, при чем на рас
смотрение его Правление обязано пред
ставить отчет и баланс за истекший 
операционный год.

16. Чрезвычайные Собрания созы
ваются Правлением либо по собствен
ному усмотрению, либо по требованию 
Ревизионной Комиссии, либо, наконец, 
по требованию акционеров, владеющих 
не менее, чем одной двадцатой частью 
всех акций.

17. О созыве Общего Собрания Пра
вление делает заблаговременно публи
кацию; за месяц- при созыве обыкно
венного собрания и за две недели- 
при созыве чрезвычайных собраний.

18. Все акционеры имеют право 
присутствовать на Общих Собраниях 
и участвовать в обсуждении рассма
триваемых Собранием вопросов Уча
стие это в Собраниях может быть 
как личным, так и через доверенных. 
В постановлениях Общего Собрания 
могут принимать участие только ак
ционеры или их доверенные, поль
зующиеся правом голоса.

Лица, состоящие членами Правления 
и Совета, не пользуются правом го
лоса при разрешении вопросов, касаю
щихся назначения им вознаграждения.
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посади, притягнення до відповідаль- 
ности, або звільнення від неї, а також, 
коли затверджується звіти, ними під
писані.

19. Державні, громадські та при
ватні установи, товариства й инші 
юридичні особи — акціонери Банку, 
мають на Загальних зборах право 
голосу через своїх представників.

20. Перші установчі Загальн Збори 
акціонерів відкриває Оргбюро. Дальші 
Загальні Збори відкриває Голова Ради, 
або, коли він відсутній—Диэектор- 
Розпорядчик. Коли збори відкрито, 
акціонери, що мають право голосу, 
обирають з-поміж себе Голову та 
Секретаря, якого можна також за
просити.

П р и м і т к а .  За Голову Загаль
них зборів не можна обрати членів 
Ради, Правління, Ревізійної Комісії, 
а також і инших осіб -службовців 
Банку.
21. Щоб Загальні Збори були дійсні, 

треба присутности акціонерів, або їх 
довірених, які разом володіють числом 
акцій, що становлять найменше 
частину всього основного капіталу 
Банку, а, шоб розвязати питання про 
зменшення чи збільшення основного 
капіталу, про зміну статуту та лікві
дацію Банку, треба присутности 
акціонерів — або їх довірених, — які 
разом володіють найменше основ 
ного капіталу Банку, з тим, що саму 
постанову належить ухвалити біль
шістю */., поданих голосів.

П р и м і т к а .  Для дійсности уста
новчих перших Загальних Зборів 
вимагається, шоб на зборах була 
заступлена бодай половина основ- 
ногокапіталу. внесеної о на час перед 
установчими зборами. 11

11. Постанови Загальних Зборів 
ухвалюється звичайною більшістю по
даних голосів. Загальні %бори не мо
жуть вирішувати питань, не зазначе
них у оголошеннях про скликання 
Загальних Зборів, або повістках, ро
зісланих акціонерам — крім біжучих 
справ. Про віднесення будь-якого пи-

устранения от должности, привлечения 
к ответственности, или освобождения 
от таковой, а равно при утверждении 
подписанных ими отчетов.

19. Государственные, общественные 
и частные учреждения, общества и пр. 
юридические лица, состоящие акцио
нерами Банка, пользуются в Общих 
Собраниях правом участия голоса в 
лице своих представителей.

2«>. Первое учредительное Обшее 
Собрание акционеров открывает Орг
бюро. Следующее . Общее Собрание 
открывается Председателем Совета 
или —при его отсутствии —Директором- 
Распорядителем. При открытии Со
брания акционеры, имеющие право 
голоса, избирают из своей среды Пред
седателя и Секретаря. Последний так
же может быть приглашен.

П р и м е ч а н и е .  В Председатели 
Общего Собрания не могут быть 
избираемы члены Совета, Правления, 
Ревизионной Комиссии, а также и 
другие лица, служащие Банка.
21. Для действительности Общих 

Собраний требуется наличность ак
ционеров—или их доверенных,—обла
дающих в совокупности количеством 
акций, составляющих не менее 1/л части всего основного капитала Банка, а для 
решения вопросов об уменьшении или 
увеличении основного капитала, об 
изменении устава и ликвидации Банка 
требуется прибытие акционеров—или 
их доверенных, обладающих в со
вокупности не менее, чем */2 основного 
капитала ^анка, при чем самое ре
шение должно быть принято большин
ством »/з поданных голосов.

П р и м е ч а н и е .  Для действитель
ности учредительного первого Об
щего Собрания требуется, чтобы на 
Собрании была представлена, по 
крайней мере, половина основного 
капитала, внесенного ко времени 
учредительного собрания.
22. Решения Общего Собрания по

становляются по простому большин
ству поданных голосов. В Общем Со
брании не могут быть постановляемы 
решения по предметам, какие не зна
чились в объявлениях о созыве его, 
или повестках, разосланных акционе
рам, кроме текущих дел. Отнесение
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•*
тання до біжучих справ рішають 
Загальні Збори.

23. Коли чергові або надзвичайні 
Загальні Збори акціонерів чомусь не 
Набудуться, то не далі як через тиж
день після дня оголошення, Правління, 
додержуючи всіх правил, вимаганих 
статутом, оголошує про скликання 
других Загальних Зборів, призначених 
не раніш ніж мине 14 днів від дня 
публікації Другі збори вважається за 
законно-відбулі. а їхню постанову-- за 
остаточну, незалежно від того, яку 
частину основного капіталу засту 
пають акціонери або їхні довірені, 
шо прибули на Збори, про шо Пра
вління мусить попередити акціонерів 
в оголошенні про Збори. •

На таких других Зборах можна 
розглядати лише ті справи, які нале* 
жало обговорити, або шо їх не було 
вирішено на попередніх перших За
гальних Зборах.

П р и м і т к а .  І* справах, перера- 
хованнмх в п. 21 статуту, навіть 
на других Зборах можна ухвалю
вати рішенці тільки тоді, коли є 
кворум у розмірі найменше ’’я ос
новного капіталу.

І'П 'Н і /чіпкі/.

24. Для загального керовництва спра
вами Банку, Загальні Збори акціоне
рів обирають речинцем на один рік, 
із числа акціонерів, шо мають право 
ухвального голосу та й які не пра
цюють на будь якій иншїй посаді в 
Банку, Раду Банку в складі шістьох 
членів і шістьох кандидатів до них. 
Рада провадить свою роботу відповід
но до інструкції, виробленої для неї 
Загальними Зборами акціонерів. Члени 
Ради одержують винагороду, ухвале
ну Загальними Зборами.

П р и м і т к а .  Уповнаркофрінові 
надається право делегувати до скла
ду Ради та Правління по одному 
представникові з правом ухвального 
голосу.

До обов'язків Ради належить
1) стежити загалом, у згоді з цим 

статутом, за веденням справ Банку, 
а також повсякчасно перевіряти каси 
Банку на свою волю;

какого-либо вопроса к текущим делам 
решается Общим Собранием.

23. Если очередное или чрезвычай 
ное Обшее Собрание акционеров по
чему-либо не состоится, то не позже 
недельного срока после дня об явления. 
Правление, с соблюдением всех тре 
буемых уставом правил, публикует о 
созыве вторичного Общего Собрания, 
назначаемого не раньше истечения 
14 дней со дня публикации. Вторич
ное Собрание считается законно-со- 
стоявши.мся, а решение его оконча
тельным, независимо от того, какую 
часть основного капитала представля
ют прибывшие в него акционеры— 
ИЛИ их доверенные,—о чем Правление 
обязано предупредить акционеров в 
публикации о Собрании.

В таком вторичном Собрании могут 
рассматриваться лишь те дела, кото- 
рые подлежали обсуждению, или не 
были разрешены в предшествующем 
ему, первичном Общем Собрании.

П р и м е ч а н и е .  По вопросам, 
перечисленным в п. 21 устава, даже 
во вторичных Собраниях решения 
могут приниматься только при 
наличии кворума в размере не менее 
1 \ основного капитала.

Совет Нонка.
24 Для общего руководства делами 

Банка, Общим Собранием акционеров, 
избирается сроком на один год, из 
числа акционеров, имеющих право 
решающего голоса и не состоящих в 
другой какой-либо должности по Банку, 
Совет Банка в составе шести членов 
и шести кандидатов к ним. Совет 
действует по инструкции, выработан
ной для него Обшим Собранием акци
онеров. Члены Совета получают воз
награждение по определению Общего 
Собрания.

П р и м е ч а н и е .  Уполнаркомфину 
предоставляется право делегировать 
в состав Сонета и Правления по 
одному представителю с правом 
решаюшего|голоса.

На обязанности Совета лежит:
1) обшее наблюдение, в согласии с 

настоящим уставом, за ведением дел 
Банка, а равно проверка касс Банка 
во всякое время по своему усмотрению;
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2) розглядати щорічні кошториси 
видатків по керуванні справами Бан
ку, план робіт, річні звіти та баланси 
й подавати їх на затвердження За
гальних Зборів їзі своїм висновком;

3) розглядати й установляти—ра
зом з Правлінням і Обліковим Комі
тетом—відкриті Банком кредити;

4; призначати та звільнювати на 
подання Правління відповідальних ро
бітників, шо мають право підпису, і 
визначати їм утримання;

5) вперед розглядати всі справи, 
які мають обговорити Загальні Збо
ри, і подавати на них свої висновки;

6) розвязувати всі питання, шо їх 
подає Правління, крім тих, які повин
ні розглянути Загальні Збори;

7) обирати разом з Правлінням чле
нів Обліково-Позичкового Комітету.

Рада збираєгьея в міру потреби, 
на запрошення Правління, але, в кож
ному разі, не рідше ніж один раз 
на місяць. Члени Ради одержують ви
нагороду за свою працю й відпо
відають за збитки, заподіяні Банкові 
через порушення покладених на них 
обов'язків перед Банком, а в разі 
неспроможности Банку —перед його 
кредиторами.

Розмір і спосіб оплати праці чле
нів Ради встановлюють Загальні Збо
ри; крім того, вони одержують від
соткову винагороду, відраховану від 
банківських прибутків, на підставі 
постанови Загальних Зборів.

Правління Панку.
25. Правління Банку складається з 

Директорів, шо їх обирають Загаль
ні Збори акціонерів у мислі від 3 до 
5 осіб,—з розсуду Зборів—речинцем 
на три роки. Правління можна утво
рити, і з акціонерів, і зі сторонніх 
осіб. По перших Загальних Зборах, 
скликаних фундаторами, і потім що
річно, по річних Загальних Зборах, 
Директори обирають з-по між себе Го
лову, шо зветься Директором-Розпо- 
рядчиком, і якого затверджує Київ
ський Губвиконкомом.

і

2) рассмотрение ежегодных смет 
расхода по управлению делами Банка, 
плана работ, годовых отчетов и ба
лансов и пред'явление таковых на 
утверждение Общего Собрания со 
своим заключением;

3) рассмотрение и установление—со
вместно с Плавлением и Учетным Коми
тетом—открываемых Банком кредитов;

4) определение и увольнение по 
представлению Правления ответствен
ных работников, имеющих право 
подписи и назначение им содержания;

5) предварительное рассмотрение 
всех дел, подлежащих обсуждению в 
Общем Собрании и представление по 
ним своих заключений;

6) разрешение представляемых Пра
влением разных вопросов за исключе
нием подлежащих рассмотрению Об
щего Собрания;

7) избрание совместно с Правлением 
членов Учетно-СсудноГо Комитета.

Совет собирается по мере надобно
сти, по приглашению Правления, но, 
во всяком случае, не реже одного 
раза в месяц. Члены Совета получают 
вознаграждение за свой труд и отве
чают за убытки, причиненные Банку 
нарушением возложенных на них 
обязанностей перед Банком, а в случае 
несостоятельности Банка—перед его 
кредиторами.

Размер и способ оплаты труда членов 
Совета устанавливаются Общим Со
бранием; кроме того, они получают 
процентное вознаграждение, отчисля
емое от прибылей Банка, по поста
новлению Общего Собрания.

Правление Банка.
25. Правление Банка состоит из 

Директоров, избираемых Общим Со
бранием акционеров в числе от 3-х 
до 5-ти человек, по усмотрению Со
брания, сроком на три года. Правление 
может быть образовано, как из акци
онеров, так и из посторонних лиц. 
После первого Общего Собрания, со- 
званногоучредителями, и затем ежегод
но, после годичного Общего Собрания, 
Директора избирают из своей среды 
Председателя, именуемого Директором- 
Распорядителем и утверждаемого Киев
ским Губисполкомом.
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П р и м і т к а .  По упливі речинця
обрання,/ Загальні Збори можуть

наново переобрати членів Правління.

26. Рівночасно з обранням Дирек
торів, Загальні Збори акціонерів оби
рають трьох кандидатів, шо мають 
заступати Директорів, які вибудуть 
перед упливом речинця їхнього об
рання зі складу Правління.

27. Вибори Правління, при відкрит
ті діяльности Банку, відбуваються на 
перших законно-відбулих Загальних 
Зборах акціонерів.

28. Директори одержують винагоро
ду в розмірі, визначеному Загальними 
Зборами акціонерів, які також визна
чають на їхню користь певний відсо
ток чистого прибутку, згідно зі зві
том, затвердженим Загальними Збо
рами.

29. Правлінню завідує всіма спра
вами Банку, крім тих, шо належать 
до Компетенції Ради, і провадить 
свою діяльність згідно з інструкцією, 
виробленою Радою й затвердженою 
для неї Загальними Зборами акціоне
рів.

30. Правління є законним і повно
важним представником Банку, і на 
суді, і в зносинах з урядовими й.инши- 
ми установами та приватніїми особами. 
Проводячи свою діяльність у межах 
цього статуту, Правління мас право 
укладати від імени Банку всі угоди, 
не потрібуючи на те особливих пов
новажень.

Зокрема до Правління належить:

а) провадити всі операції, дозволені 
Банкові,

б» визначати разом з Обліковим Ко
мітетом кредитоздатність тих чи ин- ших клієнтів Банку,

в) вперед обговорювати та подавати 
на розгляд Ради всі справи, що їх 
мають обговорити Загальні Збори,

г) складати шо-місячиі баланси про 
стан справ Банку,

д) переводити всі стягання здовжни- 
ків Банку.

е) складати річний звіт, кошториси, 
проекти та плани,

П р и м е ч а н и е .  Но истечении
срока избрания члены Правления
могут быть переизбираемы вновь

Обшим Собранием.
26. Одновременно с избранием Ди

ректоров, Общее Собрание акционеров 
избирает трех кандидатов для заме
щения Директоров, выбывших до исте
чения срока их избрания из состава 
Правления.

27. Выборы Правления, при открытии 
действий Банка, производятся на 
первом законно-состоявшемся Общем 
Собрании акционеров.

28. Директора получают вознагра
ждение в размере, по определению 
Общего Собрания акционеров, каковое 
также определяет в их пользу опре
деленный процент чистой прибыли, 
согласно отчета, утвержденного Общим 
Собранием.

29. Правление заведывает всеми 
делами Банка, исключая предоставлен
ных ведению Совета, и действует по 
инструкции, вырабатываемой Советом 
и утвержденной для него Общим 
Собранием акционеров.

30. Правление является законным и 
полномочным представителем Банка 
как на суде, так и в сношениях с 
правительственными и другими учре 
ждениями и частными лицами. Действуя 
в пределах настоящего устава, Пра
вление в праве заключать от имени 
Банка все сделки, не нуждаясь в особых 
на то полномочиях.

В частности ведению Правления 
подлежат:

а) ведение всех дозволенных Банку 
операций.

б) определение совместное Учетным 
Комитетом степени кредитоспособно
сти тех или иных клиентов Банка,

в) предварительное обсуждение и 
представление на рассмотрение Совета 
всех вопросов, подлежащих обсужде
нию Обшето Собрания,

г) составление ежемесячных балансов 
о положении дел Банка,

д) производство всех взысканий с 
должников Банка,

е) составление годового отчета, смет., 
проектов и планов,
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ж) приймати та звільнювати служ

бовців і встановляти їм утримання,
з) закладати та закривати філії, 

контори й агенства в порядку,зазна
ченому п. 2 статуту,

і) приймати гроші, що надійшли та 
мають надійти за акції Банку, і вида
вати акції, *

к) страхувати майно Банку,
л) встановлювати правила та поря

док , діловодства, рахівництва й звіт
носте

м) видавати довіреності й прова
дити инші операції, дозволені ста
тутом.

Все листування в банківських спра
вах провадиться від імени Правління 
за підписом одного з членів Правління 
й одного з довірених, що мають право 
підпису.

Векселі, довіреності, договори й 
майнові акти підписують Голова Пра
вління і один з членів Правління й 
стверджує підписом головний бух
галтер.

Правління повинно провадити рахів
ництво й звітність Банку та подавати 
Загальним Зборам у речинець, зазна
чений статутом, річний звіт про діяль
ність Банку, додаючи баланс і збитки Банку.

31. Члени Правління, виконуючи свої 
обов'язки, повинні виявляти потрібну 
дбайливість. За збитки, заподіяні пору
шенням покладених на них обов'язків, 
вони відповідають як солідарні довж- 
пики перед Банком, а в разі його не- 
спроможности — перед кредиторами 
Банку й перед окремими акціонерами.

32. Загальні Збори акціонерів мо
жуть змінити директорів і кандидатів 
до упливу терміну їх обрання.33. Правління переховує печатку 
Банку й вживає ЇЇ у всіх випадках, 
передбачених загальними законами й 
зазначених статутом.

Ревізійна Комісія.
34. Для переведення обслідування 

всіх банкірських операцій Правління, 
для ревізії всієї загалом діяльности 
його й для перевірення річного звіту 
та балансу, складеного Правлінням,

ж) прием и увольнение служащих 
и установление им содержания,

з) открытие и закрытие отделений, 
контор и агентств в порядке, указан
ном п. 2 устава,

и) прием поступивших и имеющих 
поступить за акции Банка денег и 
выдача акций,

к) страхование имущества Банка,
л) установление правил и порядка 

делопроизводства, счетоводства к 
отчетности.

м) выдача доверенностей и другие 
операции, дозволенные уставом.

Вся переписка по делам Банка про
изводится от имени Правления за 
подписью одного из Членов Правления 
и одного из доверенных, имеющего 
право подписи.

Векселя, доверенности, договоры и 
имущественные акты подписываются 
Председателем Правления, и одним из 
членов Правления со скрепой-подписью 
главного бухгалтера.

Правление обязано вести счетовод
ство и отчетность Банка и предста
влять Общему Собранию, в указанный 
уставом срок, годовой отчет о деятель
ности Банка с приложением баланса и убытков Банка.

31. При исполнении своих обязан
ностей члены Правления должны 
проявлять необходимую заботливость. 
За убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей, 
они отвечают как солидарные дол
жники перед Банком, а в случае не
состоятельности последнего — перед 
кредиторами Банка и перед отдель
ными акционерами.

32. Общее Собрание акционеров 
может сменить директоров и канди
датов до истечения срока их избрания.

33. Правление хранит печать Банка 
и пользуетгя ею во всех случаях, 
предусмотренных общими законами и 
указанных в уставе.

1‘евизионная Комиссия.
34. Для производства обследования 

всех банковских операций Правления, 
для ревизии всей вообще деятельности 
его и для проверки годового отчета 
и баланса, составляемого Правлением,28^
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Загальні Збори обирають Ревізійну 
Комісію. Першу Ревізійну Комісію оби
рається на Установчих Загальних 
Зборах і на печинець від моменту 
відкриття діяльності! Банку й до мо
менту подання першого звіту Пра
вління Загальним Зборам. На далі Ре
візійну Комісію обирається тер»іном 
на один рік. Оплату праці членів Ре
візійної Комісії визначають Загальні 
Збори.

П р и м і т к а  Ревізійна Комісія 
не втручається в операції Правління 
й не дає йому вказівок. Про заува
жені неправильності вона повідо
мляє Загальні Збори.

33. Ревізійну Комісію обирається в 
складі 3-х членів і 3-х кандидатів до 
них з числа акціонерів Банку. За 
членів Комісії не можуть бути особи, 
шо працюють на другій посаді з 
обрання Загальних Зборів, і службовці 
в Банку. Так само не можна обирати 
до Ревізійної Комісії колишніх членів 
Правління (Директорів) перед затвер
дженням звіту за час їхньої діяль
носте

36. В своїй діяльності Ревізійна 
Комісія керується інструкцією, виро
бленою для неї Загальними Зборами
акціонерів.

37. Правління повинно уможливи- 
вити Ревізійній Комісії повне то ви- 
чірпуюче обслід вати діяльність Пра
вління, провірит і каси, склепи, комори, 
архіви й зробити ревізію рахівництва.

38. Члени Ревізійної Комісії відпо
відають, як солідарні довжники, за 
збитки, заподіяні порушенням покла
дених на них обов'язків—перед Бан
ком, а в разі неспроможности Банку— 
перед його кредиторами.

Обл іконо - пози ч кави й комі те >/>.
39. Раді разом з Правлінням нада

ється утворити з компетентних, що 
заслуговують довір’я, осіб обліково-по
зичковий комітет о 5 і більше— з 
розсуду Правління та Ради—осіб. Засі
дання комітету відбувається під голо
вуванням одного з членів Правління. 
Обліково-позичковий комітет має: ви
значати кредит, шо його можна від-

Обшее Собрание избирает Ревизион
ную Комиссию. Первая Ревизионная 
Комиссия избирается на учредитель
ном Общем Собрании и на срок с мо
мента открытия действий Банка и по 
момент представления первого отчета 
правления Общему Собранию. В даль
нейшем Ревизионная Комиссия изби 
рается сроком на 1 год. Оплата труда 
членов Ревизионной Комиссии опреде
ляется Общим Собранием. % 

П р и м е ч а н и е .  Ревизионная Ко 
миссия не вмешивается в операции 
Правления и не делает ему указаний 
О замеченных неправильностях она 
делает представление Общему Собра
нию.
35. Ревизионная Комиссия изби

рается в составе 3-х членов и 3-х кан
дидатов к ним из числа акционеров 
Банка. Членами комиссии не могут 
быть лица, состоящие в другой долж
ности по выбору Общего Собрания и 
служащие в Банке. Точно так же не 
могут быть избираемы в Ревизионную 
Комиссию бывшие члены Правления 
(директора) до утверждения отчета за 
время их деятельности.

56. В своей деятельности Ревизион
ная Комиссия руководствуется ин
струкцией, выработанной для нее Об
щим Собранием акционеров.

37. Правление обязано представить 
Ревизионной Комиссии полную ВОЗМОЖ

НОСТЬ к исчерпывающему обследова
нию деятельности Правления, проверке 
касс, складов, магазинов, архипов и к 
обревизованию счетоводства.

38. Члены Ревизионной Комиссии 
отвечают, как солидарные должники, 
за убытки, причиненные нарушением 
возложенных на них обязанностей пе
ред банком, а в случае несостоятель
ности Банка—перед его кредиторами.

3' чет чо-ссі/он ыи ком и тет.
36. Совету совместно с Правлением 

предоставляется образовать из компе
тентных, заслуживающих доверия, лиц 
учетно-ссудный комитет из 5-ти и бо
лее по усмотрению Правления и Совета 
лиц. Заседания комитета происходят 
под председательством одного из чле
нов Правления. Ведению учетно ссудно
го комитета подлежит определение
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крити в Ьанку установам і підприєм
ствам і приватнім особам, оцінювати 
певність векселів, поданих до дискон
ту, а також розв'язувати инші питан
ня, шо тичаться обліково-позичкових 
операцій Банку, і які Правління вва
жатиме за потрібне поставити на 
обговорення обліково-позичкового ко
мітету.

Винагороду члени Обліково-позич
кового комітету одержують пожетон
но за засідання, з тим, шо розмір 
оплати за участь в засіданні встано
влює Рада разом з Правлінням.

V. Операції Ьанку.

40. Київському Губерніальному Ко
мунальному Банкові надаєтьса право 
переводити такі операції: 1) приймати 
вклади, 2) дисконтувати векселі та 
инші термінові зобов'язання, 3) ви
давати позики під ріжного роду за
стави. 4) відкривати слеціяльні 6ІЖУЧІ 

рахунки під цінні папери, а також 
під забезпечення свідоцтвами товаро
вих склепів. 5) одержувати гілатіжі по 
векселях і инших термінових докумен
тах та цінних паперах, передаваних 
Банкові, 6) переводити гроші до всіх 
місць, де перебувають кореспонденти 
банку, 7) купувати та продавати по 
дорученню третіх осіб цінні папери, 
чужоземну валюту та инші цінності, 
шо мають дозволений обіг. 8) купувати 
та продавати по дорученню товари, 
О і видавати позики під прибутки від 
підприємств і будівель, під прано за
будівлі. тл й взагалі, під заставу всі
лякого не вилученого з обігу майна, 
крім річей хатнього вжитку, 10) пере- 
дисконтовуватн та перезаставляти в 
инших кредитових установах векселі, 
товари та ин.

П р и м і т к а .  Перезаставляти май
но дозволяється лише за згодою 
застпвця.

Дисконт.

41. Київський Губерніальний Кому
нальний Банк приймає до дисконту 
векселі та всілякі инші термінові па
пери й зобов'язання, основані на осо
бистому кредит5, як: свідоцтва на

кредита, который может быть открыт 
в Банке учреждениям и предприятиям 
и частным лицам, оценка благонадеж
ности пред:тавляемых к учету вексе
лей, а также разрешение других во
просов, касающихся учетно-ссудных 
операций банка, какие Правление най
дет нужным поставить на обсуждение 
учетно-ссудного комитета.

Вознаграждение члены учетно-ссуд
ного комитета получают пожетонно 
за заседания, при чем размер оплаты 
за участие в заседании устанавлива
ется Советом совместно с Правлением.

Операции Банка.

40. Киевскому Губернскому Комму
нальному Банку предоставляется про
изводить следующие операции: 1) при
ем вкладов, 2) учет векселей и других 
срочных обязательств, 3) выдачу ссуд 
под разного рода залоги, 4) открытие 
специальных текущих счетов под цен
ные бумаги, а также под обеспечение 
свидетельствами товарных складов,
5) получение платежей но векселям и 
другим срочным документам и ценным 
бумагам, передаваемым Банку, 6) пере
вод денег во все места, где находятся 
корреспонденты Банка, 7) покупку и 
продажу по поручению третьих лиц 
ценных бумаг, иностранной валюты и 
других ценностей, обращение коих 
дозволено, 8) покупку и продажу по 
поручению товаров, 9) выдачу ссуд 
под доходы от предприятий и строе
ний, под право застройки и, вообще, 
под залог всякого, не изъятого из обо
рота, имущества, за исключением пред
метов домашнего обихода, 10) пере
учет и перезалог в других кредитных 
учреждениях векселей, товаров и пр.

П р и м е ч а н и е .  Перезалог иму
щества допускается лишь с согласия 
залогодателя.

4 мет.

41. Киевский Губернский Коммуналь
ный Банк принимает к учету векселя 
и всякого рода другие срочные бумаги 
и обязательства, основанные на личном 
кредите, как-то: свидетельства на пла-
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платіжі, належні з державних, в тому 
числі й комунальних, і кооперативних 
установ, а також і инші зобов'язання 
цього роду, шо їх банк визнає за безсу
перечні.

Векселі та инші документи, шо їх 
приймається до дисконту, повинні 
бути забезпечені найменше двома пев
ними підписами.

Відсотки за дисконт береться впе
ред з розрахунку числа днів від дня 
видачі грошей на термін зобов'язання.

Коли виявиться, шо платник по 
дисконтованому векселю стане неспро
можнім до упливу терміну векселя, то 
Банк повідомляє про це пред’явника, 
який через три дні обов язаний або 
викупити вексель або замінити його 
иншою певною заставою.

Позики.

42. Київському Губерніальному Ко
мунальному Банкові надається право 
видавати позики (термінові, до затре
бування, спеціальні біжумі рахунки) 
під такого роду заклади та зобов'я
зання:

a) відсоткові папери,
б) товари у банківських склепах 

в инших певних склепах,

b) накладні або поквитки транс- 
портових контор, залізничні дублікати, 
поквитки пароплавних товариств,

г) позики комунальним підприєм
ствам, шо функціонують самостійно 
на підставі господарського розрахунку 
під забезпечення прибутків та майна, 
шо знаходиться під їхнім вільним за
рядом.

43. Київському Губерніальному Ко
мунальному Банкові надається право 
видавати позики під соло-векселі (ве
кселі з одним написом векселедавця), 
забезпечені заставою будівлі, закладом 
сільсько-господарського та фабрично- 
заводського реманенту й порукою.

44. Київський Губерніальний Кому
нальний Банк видає позики спеціаль
ного характеру на потреби комуналь-

тежи, причитающиеся от государствен
ных, в том числе и коммунальных, и 
кооперативных учреждений, а также 
и другие обязательства сего рода при
знаваемые Банком бесспорными.

Принимаемые к умету векселя и др. 
документы должны бьль обеспечены 
не менее, как двумя благонадежными 
подписями.

Проценты за учет взимаются впе
ред по расчету числа дней со дня вы 
дачи денег на срок обязательства

Если плательщик по учетному ве
кселю окажется несостоятельным до 
истечения срока векселя, то Банк 
извещает о том пред'явителя, который 
через три дня обязан или ныкупить 
вексель или заменить его другим бла
гонадежным залогом.

('су(Ы.

42. Киевскому Губернскому Комму
нальному Банку предоставляется пра-* 
во выдавать ссуды (срочные, до ю 
стребования, специальные текущие 
счета) под следующего рола заклады 
и обязательства:

а) процентные бумаги,
б) товары на складах Банка и к 

других надежных складочных помете 
ниях,

в) накладные или квитанции транс
портных контор, железнодорожны. 
дубликаты, квитанции пзрохоліГьк то 
варищесгв,

г) ссуды коммунальным предприяти 
ям действующим самостоятельно на 
основании хозяйственного расчета 
под обеспечение находящегося в и> 
свободном распоряжении имущества 
или доходов.

43. Киевскому Губернскому Комму
нальному Банку предоставляется ира 
во выдавать ссуды: иод соло-векселя 
(векселя с одной надписью ьекселеда 
теля), обеспеченные залогом строений, 
закладом сельско-хозяйственного и 
фабрично-заводского инвентаря у по
ручительством.

44. Киевский Губернский Комму
нальный Банк выдает ссуды целевого 
характера на нужды коммунального
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чого будівництв й жит. буд. т-вам і 
орендаторам націоналізованих будин
ків на певні будівельні та ремонтові 
роботи.

П р и м і т к а .  Позики під товар і 
відсоткові папери та инші видається 
и розмірі до 60% їхньої оцінки.

45. Комунальному Банкові надається 
також право видавати позики: 1) під 
заставу будівель, шо с власністю по
зичальників, як шо ті будівлі вільні від 
боргів, а також під заставу тих бу
дівель Відкомгоспів, які мають право 
останні вивласнювати; 2) під забезпе
чення прибутків від комунальних і 
инших підприємств та будівель. З тим, 
ідо Банк може призначати своїх пред
ставників до управління зазначеними 
підприємствами, будівлями й т. ин.: 

під вибудовання. добуловання та 
ремонт будівель.

Позики видається і довготермінові 
(до Іч років), і короткотермінові.

4!*. Коли невчасно буде покрито 
прострочені платіжі та недоплати, то 
самий Банк може продати заставлене 
майно з публічних торгів.

47. Заклади й застави, шо псуються 
ыд пожежі, належить застрахувати 
від вогню в сумі на 10% понад позику 
й на речинець, не коротший від речин- 
ця позики. Розмір відсотків із позик 
визначає Правління, а відсотки удер
жується при самій видачі позик.

4Н Мри одержанні позики пози
чальник видає Банкові зобов'язання за 
встановленою формою, в якому викла
дається головні умови позики. Порядок 
видання позик, їх покриття, перехо
ванця товарів і ин. визначається осо
бливою нструкцією Правління та Ради.

П р и м і т к а ,  Банк має право 
вимагати вжити заходів до збіль
шення прибутку позичальника з 
обов'язковим відрахуванням на по
криття прострочених платіжів і 
недоплати

Игжучі рпгункн то чклапки.

4у Київський Губерніяльний Банк 
приймає грошові вкладки на біжучий

строительства и жил.-строит, т-вам и 
арендаторам национализированных до
мовладений на определенные строитель
ные и ремонтные работы.

П р и м е ч а н и е .  Ссуды под товар 
и процентные бумаги и другие вы
даются в размере до 60% их 
оценки.
45. Коммунальному Банку предо

ставляется также право выдавать ссу
ды: 1) под залог строений, находя
щихся в собственности заемщиков, 
если таковые строения свободны от 
долгов, а также под залог тех строе
ний Откомхозов. кои последние впра
ве отчуждать; 2) под обеспечение 
доходов от коммунальных и иных 
предприятий и строений, при чем Банк 
может назначать своих представите
лей в управление означенными пред
приятиями, строениями и т. п.; 3) под 
выстройку, достройку и ремонт стро
ений.

Ссуды выдаются как долгосрочные 
(до 10 леї), так и краткосрочные.

4о. В случае несвоевременного по
гашения просроченных платежей и 
недоимок, заложенное имущество мо
жет быть продано самым Банком с 
публичных торгов.

47. Заклады и залоги, подвергаю
щиеся порче от пожара должны быть 
застрахованы от огня в сумме на 10% 
выше ссуды и на срок, не менее срока 
ссуды. Размер процентов по ссудам 
определяется Правлением, а проценты 
удерживаются при самой выдаче ссуд

48. При получении ссуды заемщик 
выдает Банку обязательство по уста
новленной форме, в коем излагаются 
глазные условия ссуды. Порядок выда
чи ссуд, их погашения, хранения то
варов и проч. определяется особой 
инструкцией Правления и Совета.

П р и м е ч а н и е .  Банк имеет пра
во требовать принятия мер к повы
шению дохода заемщика с обяза
тельным отчислением в погашение 
просроченных платежей и недоимок.

Текущие счета и вклаоы.

4е*. Киевский Губернский Комму
нальный Банк принимает денежные
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рахунок, безтермінові й термінові. 
Вкладки приймається і від приватніх 
осіб і від державних, кооперативних 
і громадських установ і підприємств.

50. По вкладках термінових умов 
не можна змінити до упливу терміну, 
на який прийнято вкладку.

51. Суми, внесені на вкладки й на 
біжучі рахунки, не підлягають реквізи
ції та конфіскаті, і їх видає Банк без 
подання виданих ним документів лише 
на підставі судового присуду, шо 
набув законної сили.

52. На вкладки, шо їх приймає
Банк, видається іменні білети.

53. Білети, видані на термінові та 
безтермінові вкладки, дозволяється 
приймати в заставу по договорах з 
урядовими установами в повній сумі 
вкладки.

54. Банк приймає на переховання 
цінні папери та всілякого роду доку
менти.

Переказ сум та ни. комісійне операції.

55. Київський Губерніальний Кому
нальний Банк переказує суми на місця, 
де є його кореспонденти, а також 
видає акредитиви на ці пункти при
ватнім особам, установам і підприєм
ствам, шо мають одержувати платіжі 
в місцевостях, де знаходяться уста
нови Банку, який бере на себе обов'я
зок подавати їх зобов'язання в при
значені речинці доплаїіжу й чинити 
з одержаними сумами відповідно до 
вказівок довірителів.

56. Банк приймає з дозволу Упов- 
наркомфіну передплати на позики 
кредитових і инших установ, а рівно 
конверсії цих позик, а також прова
дить і инші комісійні операції.

Визначення відсоткових ставок.

57. Розмір облікового відсотку 
встановлює Правління Банку за за- 
гвердженнямРади Банку, й його пере
глядається не рідше як через кожні 
три місяці.

вклады на текущий счет, бессрочные 
и срочные. Вклады принимаются как 
от частных лиц, так и от государ
ственных, кооперативных и обществен
ных учреждений и предприятий.

50. По вкладам срочным условия не 
могут быть изменены до истечения 
срока, на который принят вклад.

51. Суммы, внесенные на вклады и 
на текущие счета, не подлежат рекви
зиции и конфискации и выдаются Бан
ком без пред'явлення выданных им до
кументов лишь по вошедшим в закон 
ную силу решениям суда.

52. На вклады, принимаемые Банком,
выдаются именные билеты.

53. Билеты, выданные на срочные и 
бессрочные вклады, допускаются к при
ему в залог по договорам с прави
тельственными учреждениями в полной 
сумме вклада.

54. Банк принимает на хранение 
ценные бумаги и всякого рода доку
менты.

Перевод сумм и др. комиссионно• от- 
рации.

55. Киевский Губернский Коммуналь
ный Банк производит перевод сумм на 
места, в коих имеются его корреспон
денты, а также выдачу аккредитивов 
на эти пункты частным лицам, учре
ждениям и предприятиям, имеющим 
получать платежи в местностях, где 
находятся учреждения Банка, который 
принимает на себя обязанность пред
ставлять их обязательства в назначен
ные сроки к платежу и поступать с 
полученными суммами по указанию до
верителей.

36. Банк производит с разрешения 
Уполнаркомфина прием подписок на 
займы кредитных и других учрежде
ний, а равно конверсий этих займов, а 
также и другие комиссионныеопераиии.

Определение процентных ставок.

57. Размер учетного процента уста
навливается Правлением Банка с утвер
ждения Советом Банка и пересматри
вается не реже как через каждые три 
месяца.
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П р и м і т к а .  Про розмір обліко

вого відсотку, а також і про його 
зміни Правління подає до загального 
відому.VI. Фінітність в справах Банку та порядок складання кошторисів.

38. Операційний рік Банку рахується 
від 1-го січня до 31-го грудня включно, 
крім першого операційного року, що 
рахується від дня засновання Банку 
до 31-го числа найближчого грудня 
включно, як що цей період триватиме 
довше, ніж пів року; а коли він буде 
коротший, ніж пів-року, тоді 31-го 
грудня наступного року.

Докладний річний звіт за минулий 
рік складає Правління, і його подається 
Раді на розгляд і Ревізійній Комісії 
на пронірку не далі, як за місяць до 
дня призначення чергових Загальних 
Зборів.

Річний звіт, з висновком Ревізійної 
Комісії та Ради, затверджують Загаль
ні Збори.

Друковані примірники звіту та 
балансу передається до Правління 
Банку й видається їх не пізніше, як 
за 7 днів до чергових Загальних 
Зборів всім акціонерам, що побажають 
іх одержати. Від того самого часу 
акціонерам, відкривається для огляду 
н години урядування Правління книги 
зі всіма рахунками, документами та 
додатками, шо стосуються до звіту 
й балансу.

59. Зьіт і баланс, по затвердженні 
їх Загальними Зборами, надсилається 
до Київського ГубвИконкому; у витя
гах цей звіт разом з кінцевим балан
сом оголошується до загального відому. VII.

VII. Розподіл чистого прибутку.

оО. Коли загальні збори акціонерів 
затвердять звіт Правління із сум. шо 
лишаються від покриття всіх видатків 
і збитків, відраховується: а) найменше 
10% на утворення запасового капі-

Л р и м е ч а н и е .  О размере учет
ного процента, равно как и об его 
изменениях, Правление доводит до 
всеобщего сведения.VI. Отчетность по делай Банка и порядок составления спет.
58. Операционный год Банка счи

тается с 1-го января по 31-е декабря 
включительно, за исключением первого 
операционного года, который опреде
ляется со дня учреждения Банка по 
31-е число ближайшего декабря вклю
чительно, если этот период продолжи, 
тельностью своей будет не более ПО- 
лугода; если же он окажется менее 
полугола, то по 31 е декабря следую
щего года.

Подробный годовой отчет за минув
ший год составляется Правлением и 
представляется Совету на рассмотре
ние и Ревизионной Комиссии на про
верку не позднее, как за месяц до дня 
назначения очередного Общего Со
брания.

Годовой отчет, с заключением Реви
зионной Комиссии и Совета, утвер
ждается Общим Собранием.

Печатные экземпляры отчета и ба
ланса передаются в Правление Банка 
и выдаются не позднее, как за 7 дней 
до очередного Общего Собрания всем 
акционерам, пожелавшим получить их. 
С этого же времени акционерам откры
ваются для обозрения в часы присут
ствия Правления книги со всеми сче
тами. документами и приложениями, 
относящимися к отчету и балансу.

59. Отчет и баланс, по утвержде-. 
нии их Общим Собранием, представля
ются Киевскому Губисиолкому; в из
влечениях этот отчет вместе с заклю
чительным балансом публикуется во 
всеобщее сведение.VII. Распределение чистой прибили.

60 По утверждении отчета Правле
ния Общим Собранием акционеров, из 
сумм, остающихся от покрытия всех 
расходов и убытков, отчисляется: а) не 
менее 10 «V для образования запасного295
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талу, 6) суми в розмірі, ухваленому 
Загальними Зборами, на повільне по
криття вартості! банківського майна,
в) певний відсоток за постановою 
Загальних Зборів на видачу винаго
роди Правлінню, Раді та Ревізійній 
Комісії, г) суми в розмірі, ухваленому 
Загальними Зборами по їхній волі на 
видачу винагороди службовцям. Решта 
чистого прибутку, вирахувавши пе
рейменовані відрзховання, надходить 
8 дивіденд

61. Про розмір, час і місце видачі 
дивіденду Правління оголошує до 
загального відому.

с>2. Дивіденд, не витребований про
тягом 5-ти літ від дня згаданої в 
£ о1 публікації, повертається у влас
ність Банку. За неодержані вчасно 
дивідендні суми Банк відсотків не 
виплачує.VIII. Припинення діяльності! Банку.

оЗ. Київський Губерніальний Кому
нальний Банк припиняє свою діяль
ність за постановою Загальних Зборів, 
з а д л я  чого обирається окрему Лікві
даційну Комісію.

Порядок ліквідації справ Банку 
визначається інструкцією Загальних 
Зборів.

64. Так про початок ліквідації, як 
і про ЇЇ закінчення Ліквідаційна Ко
місія робить відповідне оголошення 
для відома акціонерів і всіх осіб та 
установ, шо причетні до справ Банку.

65. З утворенням Ліквідаційної Ко
місії припиняєтеся права та обов‘язки 
Правління і Ради Банку, а права 
Загальних Зборів залишаються під 
час ліквідації в силі. Вони затверджують 
ліквідаційні рахунки й видають по 
них моквитки.

ЇХ. Засади.

ьо. В випадках, не передбачених 
статутом, Банк керується правилами, 
встановленими для Комунальних Бан
ків, а також загальними узаконеннями 
так чинними, як і тими, шо можуть 
бути видані згодом.

Я ь

капитала, б) суммы в размере по опре
делению Общего Собрания для посте
пенного погашения стоимости имуще
ства Банка, в) определенный процент 
по постановлению Общего Собрания 
для выдачи вознаграждения Правлению, 
Совету и Ревизионной Комиссии,
г) суммы в размере по определению Об
щего Собрания по его усмотрению для 
выдачи вознаграждения служащим. 
Остаток чистой прибыли, за вычетом 
переименованных отчислений, посту
пает в дивиденд.

61. О размере, времени имеете вы
дачи дивиденда Правление публикует 
во всеобщее сведение.

62. Дивиденд, не востребованный в 
течение 5 ти лет со дня упомянутой 
в § 61 публикации, обращается в соб
ственность Банка. За неполученные 
своевременно дивидендные суммы Банк 
процентов не выплачивает.>'111. Прекращение действий Банка.

63. Киевский Губернский Комму
нальный Банк прекращает свои дей
ствия по постановлению Общего Со
брания, для чего избирается особая 
Ликвидационная Комиссия.

Порядок ликвидации дел Банка опре
деляется инструкцией Общего Собра
ния.

64. Как о преступлении к ликвида
ции, так и об окончании ее делается 
Ликвидационной Комиссией надлежа
щая публикация для сведения акционе
ров и всех лиц и учреждений, к делам 
Банка прикосновенным

65. С образованием Ликвидацион
ной Комиссии прекращаются права и 
обязанности Правления и Совета Банка, 
права же Общего Собрания остаются 
во время ликвидации в силе. Оно утвер
ждает ликвидационные счета и выдает 
по ним квитанции.IX. Общие положення.

66. В случаях, не предусмотренных 
уставом, Банк руководствуется .прави
лами, для Коммунальных Байков уста
новленными, а также общими узако
нениями как существующими, так и те
ми, которые будут изданы впоследствии.
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67. По затвердженні нормального 
статуту Комунальних Банків, Київський 
Губерніальний Комунальний Банк по
винен переробити цей статут в части
нах, що розходяться з Положенням 
нормального статуту.

68. Касова готівка Банку та його 
біжучі рахунки не повинні бути 
менші 5-ти "„%) суми прийнятих 
Банком вкладок і біжучих рахунків.

69. Загальна заборгованість Банку 
по вкладках, переобліку, заставі та 
перезаставі не повинна бути більша 
за основний капітал банку, ніж 
10 разів.

Банк підлягає всім правилам догляду,
установленим Уповнархом.фіном.

67. По утверждении нормального 
устава Коммунальных Банков, Киев
ский Губернский Коммунальный Банк 
обязан переработать настоящий устав 
в частях, расходящихся с Положением 
нормального устава.

68. Наличные средства Банка—в кас
се и на текущих счетах—не должны 
быть менее 5-ти %% суммы приня
тых Банком вкладов и текущих счетов.

69. Общая задолженность Банка по 
вкладам, переучету, залогу и переза
логу не должна превосходить более 
чем в 10 раз основной капитал Банка.

Банк подчиняется всем правилам 
надзора, установленным Уполнарком- 
фином.

Видання Ііароднього Комісаріату Юстиції'.
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Постанови ВУЦВК  *  РНК 
( 20-26 вересня 1924 р.).84. Інструкція Наркомвнусправ та Нарком- юсту про порядок призначення, діяльність та про обов'язки сільських виконавців.35. Статут Кремепчузького Обліково Позичковою Т ва Взаємного Кредиту.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановления ВУЦИК и СН%

(20-26 сентября 1921 ».).34. Инструкция Нарком внудел н Нарком- юсга о порядке назначения, деятель' пости и обязанностях сельских исполнителей.35. Устав Кременчугского Учетно-Ссудного О-ва Взаимного Кредита.

І Н С Т Р У К Ц І Я
Наркомвнусправ та Наркомюсту.

34. Про порядок призначення, діяльність 
та обов'язки сільських виконавців (до 
постанови ВУЦВК та РНК від 9 липня 

1924 р. „Про сільських виконавців").

А. Про порядок призначення та діяль
ність сільських виконави-е. 1

1. Сільських виконавців для всіх за
селених пунктів призначує сільрада, 
шо ці пункти об‘єднує, на термін 
від 3 до 4-х місяців, в залежности 
від місцевих умов, з числа постійно 
перебуваючих на території сільради 
громадян чоловічого полу від 18 до 
45 літ віком, шо не позбавлені ви
борчих прав та не урізані у правах 
на підставі судових вироків, а також 
не перебувають під судом та слід
ством як обвинувачені за злочини, шо

И Н С Т Р У К Ц И Я
Наркоивнудела и Наркоыюста.

34. О порядке назначения, деятельности и 
обязанностях сельских исполнителей (к 
постановлению ВУЦИК и СнК от 9 июля

1924 г. „О сельских исполнителях").

А. О порядке назначения и деятельно
сти сельских исполнителей,.

1. Сельские исполнители для всех 
населенных пунктов, об'единяемых 
данным сельсоветом, назначаются по
следним на срок от 3 до 4 х месяцев, в 
зависимости от местных условий, из 
числа постоянно проживающих на 
территории сельсовета граждан муж
ского пола в возрасте от 18-ти до 
45 лет, не лишенных избирательных 
прав и не пораженных в правах по 
судебным приговорам, а равно не со
стоящих под судом и следствием 00
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за них карається позбавленням волі, 
незалежно віл терміну, або примусо
вою працею не менш від 6 місяців. 
Жінок притягають до виконання обо
в'язків сільвиконавців тільки в тім 
випадку, коли сільрада визнає це за 
потрібне.

П р и м і т к а  1. Старших сільви
конавців треба призначувати з 
числа письмених громадян.

П р и м і т к а  2. Сільраді надається 
право в виїмкових випадках при- 
значVвати громадян із числа пе
ребуваючих під судом та слідством, 
коли вони користуються громад
ським довір'ям.
2. Приступаючи до призначення сіль

ських виконавців, сільрада розподіляє 
кожне селище, шо уніходе в склад 
Ті т»ритор ії, на участки в 10-15 
дворів (десятки) з таким розрахунком, 
шоб до кожного участку входила при
близно однакова кількість громадян, 
здатних виконувати обов'язки молод
ших СІЛЬСЬКИХ виконавців. ПІСЛЯ ЧО’о 
сільрада намічує участки для старших 
сільвиконавців (сотні) з таким розра
хунком, щоб участок старшого вико
навця охоплював не більш, як 10 
участків молодших сільвиконавців.

Кожному участкові даного селиша 
надається певне чергове число.

П р и м і т к а  1. В селишах з мен
шою кількістю двозів ніж 15, але не 
менш 5. призначується один моло 
дшии сільвиконавець.

П р и м і т к а  2. В оселях, з мен
шою кількістю участків (десятків) 
ніж 10 обов'язки старшого сільви- 
конавця виконує один з молодших 
сільвиконавців запри наченням сіль
ради.
3. Зробивши облік всіх участків та 

встановивши потрібну для обслугу- 
вання їх ні протязі одного терміну 
кількість сільвиконавців, сільрада в>о- 
дить до Райвиконкому з внеском про 
затвердження зробленого нею розпо
ділу і кількосги сільських виконавців 
по кожному з селиш.

4. Після затвердження райвиконко
мом розподілу на участки та загальної

обвинению в преступлениях, за кото
рые положены наказания лише
нием свободы,независимо от срока, или 
принудительными работами не ниже 
6 ти месяцев. Женщины привлекаются 
к отбыванию обязанностей сельис
полнителей лишь в том случае, если 
сельсовет найдет необходимым.

П р и м е ч а н и е  1 Старшие сель- 
исполнители должны назначаться 
из числа граждан.

П р и м е ч а и и е 2. Сельсовету пре
доставляется поаво в исключитель
ных случаях назначать граждан и из 
числа находящихся под судом и 
следствием, если таковые пользу
ются общественным доверием.
2. Приступая к назначению сель

ских исполнителей, сельсовет разби
вает каждое, из входящих в состав 
его территори і, селение на участки 
в 10—15 дворов (десятки) с таким 
расчетом, чтобы каждый участок 
охватывал одинако-вое, приблизите
льно, количество граждан способных 
нести обязанности младших сельских 
исполнителей, а затем намечает >ча- 
стки для старших сельисполнителей 
(сотни) с таким расчетом, чтобы уча
сток старшего испол жтеля охватывал 
не более 10-ти участков младших 
сельисполнителей.

Каждому участку данного селения 
присваивается определенный порядко
вый номер.

П р и м е ч а н и е  1. В селениях с 
меньшим чем 15 количеством ДИО
РОВ. но не менее 5-ти, назначается 
один младший сельисполпитель.

П р и м е ч а н и е  2. В поселениях 
с меньшим чем 10 количеством уча
стков (десятков) обязанность стар
шего сельислолнителя несет один 
из младших сельисполнителей по 
назначению сельсовета.
3. Произведя учет всех участков и 

определив необходимое для обслужи
вания их в течение одно-о срока 
количество сел» исполнителей, сельсо
вет входит в райисполком с предста
влением об утверждении произведенной 
им разбивки и количества сельских 
исполнителей по каждому из селений.

4. По утверждении райисполкомом 
разбивки на участки и общего коли-
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кіяькости сільвиконавців, сільрада при
значує для кожного участка і і числа 
громадян, що проживають в ньому в 
в порядку черги дворів участку сіль- 
викоиавців в кількости, шо необхідна 
для обслугування участку на протязі 
року (4 сільвиконавців на участок, 
залежно в'д терміну відбування і та 
одно о кандидата до ник, шо стає до 
виконання своїх обов'язків на випадок 
вибуття кого небудь з них до спливу 
терміну.

П р и м і т к а .  На випадок вибуття 
кандидата замісць нього призначу
ється нового.}
5. Порядок черги дворів встановлю

ється ззлежно від господарчої та 
трудової сили дворів, то є. в першу 
чергу призначуються сільвиконавці з 
дворів, що мають більшу кількість 
працездатних робітників та госпо
дарчо міцніших.

6. Призначених сільвиконавців за
нотовується до спеціяльної книги по 
відповідних селищах та участках, в 
порядку черги відбування із зазначен
ням терміну служби кожного. Рівно
часно з цим складається списки 
сільвиконавців по кожному селищу 
зокрема; до списку занотовується сіль
виконавців також по участках, в 
пооядку черги, зазнаючи термін 
служби. Зазначені списки вивішуються 
у відповідному селищі на видному 
місці, біля сільради, або уповнова- 
женного.

7. Після спливу зазначенного в 
спискові терміну для сільвико іавців 
першої черги, приступають до вико
нання своїх обов'язків сільвиконавці 
другої черги і т. д до кінця року, 
після чого робиться нове призначення 
та вивішується нові списки.

П р и м і т к а .  Час фактичного ви
конання обов'язків сільаиконавця 
кандидатом, зараховується остан
ньому при призначенні й.о*о сіль- 
виконавцем в порядку черги.
8 Від обов'язків сільських вико

навців звільняється:
а) голов та членів виконкомів та 

сільрад;

Арт. 34

чества сельисполнителей сельсовет 
назначает для каждого участка; из 
числа живущих в нем граждан и в 
порядке очереди дворов участка, сель
исполнителей, в количестве,* необхо
димом для обслуживания участка в 
течение года (4-х сельисполнителей 
на участке в зависимости от срока 
отбывания) и одного кандидата к ним, 
вступающего в исполнение обязанно
стей в случае выбытия кого-либо из 
них до истечения срока.

П р и м е ч а н и е ,  В случае выбы
тия кандидата вместо него назна
чается новый. ... и
5. Порядок очереди дворов опреде

ляется в зависимости от хозяйствен
ной и трудовой мощности дворов,
т. е. в первую очередь назначаются 
сельисполнители из дворов с большим 
количеством трудоспособных работни
ков и более сильных в хозяйственном 
отношении.

6. Назначаемые сельисполнители 
заносятся в специальную книгу учета, 
записываются в нее по соответствую
щим селениям и участкам, в порядке 
очереди отбывания и с обозначением 
срока службы каждого. Одновременно 
с этим составляются списки сельис
полнителей по каждому селению в 
отдельности; в список сельисполнители 
заносятся также по участкам, в по
рядке очереди и с указанием срока 
службы. Указанные списки вывешива
ются в соответствующем селении на 
видном месте около сельсовета или 
уполномоченного.

7. По истечении указанного в спи
ске србка для сельисполнителей пер
вой очереди, вступают в исполнение 
своих обязанностей исполнители вто
рой очереди и т. д. до конца года, 
после чего производится новое назна
чение и вывешиваются новые списки.

П р и м е ч а н и е ,  время фактиче- 
| ского несения обязанностей сельис- 

полнителя кандидатом зашитывает* 
ся последнему при назначении его 

сельисполмителем в порядке очереди.
8. От обязанностей сельских испол

нителей освобождаются;
а) председатели и члены исполко

мов и сельсоветов;
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б) голов та членів президій райви
конкомів і сількомнезамів та президій 
селянських комітетів взаємодопомоги;

в) ПОСІІЙНИХ службовців радянських 
та кооперативних установ і підпри
ємств;

г) особ хворих та з фізичними ва
дами, що не дають можливости нести 
обов’язки сільських виконавців, З ТИМ, 
то осіб, що тимчасово втратили праце
здатність, ЗВІЛЬНЯЄТЬСЯ від несення 
обов'язків сільвиконавців, тільки на 
термін, шо необхідний для відновлення 
працездатносте

д) жінок за два місяца до родів та 
після родів на час годівлі грудьми;

е) жінок що мають, дітей до 8-річ- 
ного віку при відсутности особи що 
доглядала б їх;

ж) родини червоноармійців на весь 
час відбудування останніми своєїслужби 
в Червоній Армії та Флоті.

9. Сільраді надається право в ви
їмкових випадках звільняти від вико
нання обов'язків сільських виконавців 
громадян, що належать до таких ка
тегорій;

а) коли з членів двора є тільки одна 
лрецездатна особа, що веде госпо
дарство та

б) коли господарство двора в знач
ній мірі потерпіло від того чи иншого 
стихійного лиха, або недостатку в ро
бочій СИЛ'.

П р и м і т к а .  Громадян від 18 до 
45 років, шо їх не можна призна
чувати сільськими виконавцями, на 
підставі артикулу 1-гоці-ї інструк
ції з огляду на обмеження їх в пра
вах або перебування під слідством, 
оподатковується спеціяльним збором 
в порядку, вказанім в примітні до 
аот. 10 го постанови ВУЦ8К у « ро 
сільських виконавців» та в спеціяльно 
виданій інструкції.
10. Молодші й старші сільвиконаяці 

не несуть ніяких инших громадських 
одбутків протягом часу свого перебу
вання на цих посадах, а також і про
тяг* м 6 місяців після відбуття їх; всі 
ниті громадські одбутки протягом за-

б) председатели и члены президиу
мов райисполкомов и селькомиезамов, 
и президиумов крестьянских комите
тов взаимопомощи.

в) постоянные служащие в совет
ских и в кооперативных учреждениях 
и предприятиях;

г) лица, страдающие болезнями и 
физическими недостатками, препят
ствующими несению обязанностей 
сельских исполнителей, при чем лица, 
временно утратившие трудоспособ
ность освобождаются от несения обя
занностей сельисполнителей только на 
срок необходимый для ее восста
новления;

д) женщины за два месяца д-» голов 
и после родов на время корч синя 
грудью;

е) женщины, имеющие детей ьо 8-ти 
летнего возраста, при отсутствии л.ща, 
ухаживающего за ними;

ж) семьи красноармейцев на все 
время отбывания последними срока 
своей службы в Красной Армии и 
Флота.

9. Сельсовету предоставляется право 
в исключительных случаях освобождать 
от несения обязанностей сельских 
исполнителей граждан, принадлежащих 
к следующим категориям:

а* если среди членов двора имеется 
только одно трудоспособное ЛИЦО, 

ведущее хозяйство, и
0) еіли хозяйство двора значительно 

постралало вследствие того или иного 
стихийного бедствия или недостатка в 
рабочей силе.

П р и м е ч а н и е .  Граждане от 
18-ти до 45 лет, не могущие быть 
назначенными в сельские исполни
тели, на основании ст. 1 й настоящей 
инструкции, как ограниченные в 
правах или подследственные, обла
гаются особым сбором в порядке, 
указанном в примечании к ст 10-й 
постановления ВУЦИКа «О сельских 
исполнителях» и специально издан
ной инструкции.
10. Никаких других общественных 

повинностей младшие и старшие сель- 
исполнители За время своего лребыва- 
ния в этих должностях, а равно и 6-ти 
месяцев после отбытия их, не несут; 
все другие общестьенпые повинности

302



ч. 17-18 Арт. 34 № 17-18 Ст. 34

значеного часу виконують замісць 
них господарства, шо знаходяться в 
обслугуваному ними участку.

За відмову від виконання обов'язків 
Сільских виконавців без законих під
став карається так само, як за відмову 
від виконання натуральних відбутків.

П р и м і т к а .  Райвиконкоми ви
дають обов'язкові постанови, визна
чаючи ними межі адміністраційної 
відповідальности. коли немає оче
видячки злонавмисного ухиляння від 
виконання обов'язків сільвиконаьців, 
відповіднодо 1 -оїчаст. артЛ9 Кр.Код.
12. Скарги на неправильне призна

чення сільських виконавців треба 
подавати до райвиконкому. Подання 
скарги не звільнає оскаржувана від 
виконання обов'язків сільською вико
навця до розвязання скарги.

13. Молодші сільські виконавці під
лягають безпосередньо старшому сіль- 
ві-конавию й є в його розпорядженні, 
а останній підлягає безпосереньо го
лові сіл» ради й є в його розпорядженні.

В селі, де є уповноваженими сіль 
ради, старші сільвиконаеці одержують 
всі розпорядження через нього.

14. При притяганню сільвихонавців 
на допомогу органам міліції для під
тримання громадського ладу та без
пеки, а також для затримання та су- 
цроюду осіб, винних в злочинстві, 
старші та молодші виконавці посту
пають до рос у рядження начальника 
районоеої міліції та підлягають йому 
безпосередньо.

15. Молодший сільвиконапець про
тягом терміну своєї служби не може 
відлучатись з села без дозволу стар
шого сільвиконавця, а цей без дозволу 
голови сільради, або уповноааженного.

16. Начас косовиці та в загалі ро
боти в степу обов'язки сільвиконавців 
треба покладати на громадян з числа 
дворів, шо мають найбільше праце
здатних робітників і використовувати 
їх так.  щоб по змозі не відринати їх на 
довгий час від роботи по господарству.

за указанное время выполняются 
вместо них хозяйствами, входящими 
в обслуживаемый ими участок

11. Отказ от выполнения обязан
ностей сельского исполнителя, без 
законных оснований, карается как за 
отказ от несения натуральных повин
ностей.

П р и м е ч а н и е .  Райисполкомы 
издают обязательные постано> ления, 
определяющие пределы админ, ответ
ственности при незлостном уклоне
нии от исполнения обязанностей 
сельислолнителя, применительно к
1-й части ст. 79 Угол. Кодекса.
12. Жалобы на неправильные назна

чения сельских исполнителей подаются 
в райисполком. Принесение жалобы не 
освобождает жэлобшика от исполне
ния обязанностей сельского исполни
теля до разрешения жалобы.

13. Младшие сельские исполнители 
состоят в непосредственном подчине
нии и распоряжении старшего сель- 
исполнителя, последний в непосред
ственном подчинении и распоряжении 
предсельсоьета. В селении, в котором 
имеется уполномоченный сельсовета, 
старшие сельские исполнители полу
чают все распоряжения через такового.

14. При привлечении сельисполми- 
телей к содействию органам милиции 
по поддержанию общественного по
рядка и безопасности, а также задер
жанию и препровождению лиц, виновных 
в преступных деяниях, старшие и 
младшие исполнители поступают в 
распоряжение начальника милиции 
района и подчиняются гакопому непо
средственно.

15. Младший сельисполнитель отбы
вающий свой срок, не может отлучаться 
от села без разрешения старшего 
сельислолнителя. а последний без раз
решения предсельсовета или уполно
моченного.

Ю. На период сенокоса и полевых 
работ обязанности сельисголнителей 
должны возлагаться на граждан из 
числа дворов с наибольш/м коли
чеством трудоспособных работник» в и 
использовыват». их таким образом, 
чтобы по в «змсжности не отрывать 
их на продолжительное время от 
работ по хозяйству.
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17. Начальник районової міліції знайо
мить сільських виконавців кожного 
заселеного пункту з їхними обов'яз
ками шляхом безпосереднього особис- 
стого інструктовання на місці, корис
туючись при цьому цією інструкцією 
та спеціяльними інструкціями, шо ви
дані для цієі мети по лінії міліції.

18. Обов'язки сільських виконавців 
виконуються безплатно.

19. Особа, на яку покладено несення 
обов'язків сільвиконавия, одержуєвід 
відповідної сільради посвідчення за 
підписом голови сільради, з прикла
данням печатки та зазначенням імені, 
по батькові та призвіща виконавця, 
а також на який термін посвідчення 
видано; крім того, одержує відзнаку— 
повязку на правий рукав з зазначен
ням на ній села та чергового числа 
по списку, згідно з обліком, шо ве
деться для сільських виконавців.

Б. Обов'язки сільських виконавців.

20. Сільські виконавці, керуючись 
загальними законами та цією інструк
цією чинять за наказами і вказівками 
сільської ради й начальника районової 
міліції. В випадках же, ними не перед
бачених і невідкладних, сільські вико
навці й звласної ініціятиви вживають 
заходів для охорони ладу або зало* 
бігнення злочинамі викликують в по
трібному випадку сільвиконавців з ин- 
ших участкіа або притягають до до
помоги працездатних громадян свого 
участку, а також затримують винних, 
припроводжуючи їх до сільради, або 
райміліції.

21. Зброї, як шо вона є, сільвико- 
навці можуть вживати лише в випад
ках доконечної потреби після поперед
ження і тільки в таких випадках:

а) щоб відбивати напади на них, 
коли не можливо вжити будь якого 
иншого засобу для захисту;

б) для охорони инших осіб від на
падів, що загрожують життю або здо
ровлю;

17. Начальник милиции района зна
комит селоских исполнителей каждого 
населенного пунктас их обязанностями 
путем непосредственного личного ин
структирования на месте, руковод
ствуясь при этом настоящей инструк
цией и особыми инструкциями, издан
ными для этой цели ПОЛІ-НИИ МИЛИЦИИ.

18. Обязанности сельских исполни
телей отправляются безвозмездно

19. Лицу, на которого возложено 
несение обязанностей сельиспол-жтеля 
подлежащим сельсоветом выдается 
удостоверение за подписью председа
теля, с . приложением печати и с 
указанием имени, отчества и фамилии 
исполнителя, а также на какой срок 
удостоверение выдано, и, кроме того, 
выдается отличительный знак—повязка 
на правый рукав, с обозначением 
села и порядкового номера по списку, 
согласно учета, который ведзтся сель
ским исполнителям.

К. Обязанности сельских исполнителей.

20. Сельские исполнители, руковод
ствуясь общими законами и настоящей 
инструкцией, действуют по распоря
жению и указаниям сельского совета 
и начальника милиции района В слу
чаях же, не предусмотренных ими и 
не терпящих отлагательства, сельские 
исполнители принимают меры для 
охраны порядка или предупреждения 
преступления и по собственной ини
циативе, прибегая в случае необхо
димости к вызову сельисполнителей 
из других участков или привлекая к 
содействию трудоспособных граждан 
своего участка, а также задерживая 
виновных и препровождая их в сель
совет или раймилицию.

21. Оружие, если такое имеется, 
сельисполнители могут применять 
только при крайней необходимости 
после предупреждения и лишь в сле
дующих случаях:

а) для отражения нападения на них, 
если применение какого-лиоо другого 
средства защиты не представляется 
возможным;

б) для охраны других лиц от напа
дений, угрожающих жизни или здо
ровью;
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в) коли арештований намагається 
втекти, як шо нема ніяких инших за
собів затримати його.

22. Сільський виконавець, одержав
ши від начальника районовоі міліції 
розпорядження виконувати спеціяльні 
міліційні обов'язки, суперечливі раніш 
даному розпорядженню голови сіль
ради, повинен доеести про це до ві
дома начальника міліції і в разі пись
менного підтвірлженя його розпоряд
ження, виконує останнє, доводячи про 
це негайно до відома голови сільради.

23. Функції сільських виконавців 
такі:

а) доглядати за порядком й спокоєм 
в селиш», вживати заходів до встано
влення порушеного погядку, нагляда
ти на підставі існуючих обов'язкових 
постанов та правил за чистотою й 
санітарним станом селищ і справним 
станом шляхів;

б) повідомляти голову сільради й 
начальника районовоі міліції про зло
чини. заподіяні в їхньому участку, про 
самогубс.ва й найдені людські трупи, 
ох« роняти їх і всі обставини, при 
яких найдено трупа, аж до прибуття 
міліції або органів слідчої влади, не 
дозволяючи ніксму навіть наближа
тися до трупу;

в) повідомляти голову сільради й 
начальника районовоі міліції про всіх 
приоуввючих до селиша сторонніх гро
мадян. а також про випадки гонки 
самогону, де черти .ів та. взагалі, про 
всіх підозрілих на їх думку, осіб і 
заиима Злочинно.о елементу;

гі принровмдж^вати до сільради, або 
іиліціі, всіх затриманих осіб, а також 
зупроьожаати осіб, направлених етап
ним пі рядком до найближчої сільради.

П р и м і т к а .  Для супроводжуван
ня назначається сільських виконавців, 
шо «міюіь юлоаіти зброєю. 3->рою 
Ьид*» ім на час супроводу райви
конком, аоо сільрада;

я1* наглядати за виконанням людні- 
стч іротивопожежиих правил та, вза-

в) при попытке к побегу аресто
ванного, когда не имеется никаких 
иных способов к его удержанию.

22. Сельский исполнитель, полу
чивший от начальника районной 
милиции распоряжение по исполнению 
специальных милицейских обязанно
стей, противоречащее ранее отданному 
распоряжению предсельсовета, обязан 
поставить начмилиции об этом в 
известность и, в случае письменного 
подтверждения его распоряжения, вы
полняет последнее с немедленным 
доведением об этом до сведения пред
седателя сельсовета.

23. На сельских исполнителей воз
лагается:

а) наблюдение за порядком и спо
койствием В селении и принятие мер 
к восстановлению нарушенного по
рядка; наблюдение на основании суще
ствующих обязательных постановлений 
и правил за чистотой и санитарным 
состоянием селения и исправным содер
жанием дорог;

б) сообщение предсельсовету и 
начраймилиции о совершенных в их 
участках преступлениях, о самоубий
ствах, найденных человеческих трупах 
и охрана их и всей обстановки поло
жения вещей, при коих найден труп, 
впредь до прибытия милиции или 
органов следственной власти, не до
пуская кого-либо даже подходить к 
трупу;

в) сообщение предсельсовета и 
начрайонной милиции о всех прибы
вающих в селение посторонних граждан, 
а равно о случаях самогоноварения; 
появления дезертиров и воооше о 
всех подозрител. ных. по их мнению, 
лицах и заведомо пгеступном элементе;

г) препровождение в сельсовет или 
милицию всех зад- ржанных лиц. а равно 
конвоирование лиц, направляемых этап
ным порядком до ближайшего сель
совета.

П р и м е ч а н и е .  Для конвоиро
вания назначаются сельские испол
нители, умеющие владеть орч*и*-м. 
Оружие выдается им на время 
конвоирования райисполкомом или 

• сельсоветом;
Я» наблюдение за выполнение»* «ягр- 

леннем противопожарных правил и
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галі, правил, що запобігають нещас
ним випадкам;

е) на випадок виникнення пожежі, 
повіді й иншого лиха вживати захо
дів для боротьби з ними й рятувати 
так людей, як і майно;

ж) проводити завдання що-до при
тягання людности до трудової повин
ности для боротьби з пожежами, 
повіддю та иншим стихійним лихом;

з) повідомляти голову сільради про 
всі випадки появи в селищах пошес
них хвороб;

и) допомогати органам влади до
глядати за тим, щоб не проводилося 
рубанку лісів* не нищено нив. городів 
й садків і сповіщати про всі такі . по
рушення голові сільради та начраймі- 
ліції листовно, або словесно;

к) допомогати міліції доглядати за 
порядком на ярмарках та базарах;

л) супроводжати до найближчого се
лища цінности. що передаються рай
виконкомами до округового центру;

м) допомогати відповідним органам 
виявляти неплатників податків, що 
укривають земельну площу і т. п ;

н) сповіщати громадянам селища всі 
розпорядження органів влади, повідо
мляти їх про загальні збори, подава
ти до рук окладні листи, повістки 
І т. и ;

о) виконувати инші обов'язки, по
кладені на сільвиконавців чинним за
конодавством І СПеЦІЯЛЬЧО для цього 
виааниди інструкціями НКВС.

24. Старші сільвиконавпі обов'язані 
також складати протоколи про пору
шення чинних на даній території 
обов'язкових постанов виконкомів та 
подавати протоколи до голови сільради.

25. Всі законні розпорядження, ви
дані сільвиконавцями при виконані 
ними службових обов'яз <ів, обов'яз
кові для громадян: винних в невико
нанні цих розпоряджень, протягається 
до відмовііальности. як за невиконан
ня законного розпорядження органу

вообще правил, предотвращающих 
несчастные случаи;

е) в случае возникновения пожаров, 
наводнения и т. п. бедствий, принятие 
мер борьбы с таковыми и спасение 
как людей, так и имущества;

ж) проведение заданий по привле
чению населения к трудповинности для 
борьбы с пожарами, наводнениями и 
другими стихийными бедствиями;

з) сообщение предсеяьсовета о всех 
случаях появления в селениях эпиде
мических заболеваний;

и) содействие органам власти по 
наблюдению за тем, чтобы не произ
водила^- порубка лесов, потрава полей, 
огородов. лугов и садов и сообщ ние 
о всех таких нарушениях письменно 
или словесно, прецселосовега и нач. 
раймилиции;

к) оказание содействия милиции по 
наблюдению за порядком на ярмарках 
и база} эх;

л) сопровождение до ближайшего 
селения ценностей, препровождаемых 
райисполкомами в о<ружной центр;

м) содействие подлежащим органам 
в выяснении неплательщиков налога, 
утаивающих земелоную площадь и т. д.;

н) оУявление гражданам селения 
всех распоряжений органов власти, 
оповещение об общих собраниях, 
вручение окладных листов, повесток 
И т. д.;

о) выполнение других обязанностей, 
возложенных на сельисиолмителей 
дейсі-уюшим з «конодательством и 
специально изданными на сей предмет 
инструкциями НКВ4.

24. На старших сельисполнителей 
возлагается также составление про
токолов о нарушение действующ «д на 
данной 'ероитории обязательных по
становлений исполкомов и направление 
этих протоколов председателю сель
совета.

25. все законные распоряжения, 
отданные с«*льисполнителями при ИС- 
ПОЛне ІИИ ими служебных обязанно
стей, обязательны для граждан; винов
ные в неисполнении привлекаются к 
ответственности, как за неисполнение 
законного распоряжения органа власти,
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влади, шо його покликано охороняти 
громадську безпеку й спокій.

26. Сільські виконавці при виконан
ні покладенил на них обоа'язків від
повідають як урядові особи в дисці— 
плінарному й кримінальному порядку; 
їх можна усунути від виконання їхніх 
обов'язків поїа судовим порядком по 
постанові сільради або ЇЇ голови з до
кладом про це сільраді на найближ
чому засіданню.

27. Сільських виконавців можна 
арештовувати тільки з повідомленням 
про це голови сільради.

28. На сільвиконавція поширюються 
всі встановлені законом правила про 
охорону праці.Харків, дня 11 жовтня 1924 р.

Народній Комісар
Виу і рішніх Справ Балииъкий.

Заст. Народнього Комісара 
Юстиції Іейх'Аь.

Затверджено Валютовнм 
Управлінням Упокнар- комфіну 9 липня 1923 р.З а .  С Т А Т У ТКременчуцького Обліково-Позичкового Т-ва Взаємного Кредиту.

І. Засіювання Т-на П утворення Його 
капіталу.

§ 1. Товариство Взаємного Кредиту 
під назвою Обліково-Позичкове зако
вується в місті Кременчузі на Полтав
щині.

Товариство це має за свою мету 
постачати своїм членам потрібні для 
обігу капітали.

П р и м і т к а .  Особи, шо є членами 
цього Товариства взаємного Кре
диту, не можуть бути та*ож за 
членів иншого Товариства Взаємного 
Кредиту.
§ 2 Товариство користується всіма 

правами юридичної особи й. зокрема, 
має право: а) всіма законними засо
бами напувати й вивляснювати права 
на майно,засновувати відповідно до мети 
Товариства промислові підприємства,

призванного охранять общественную 
безопасность и спокойствие.

26. Сельские исполнители при вы
полнении возложенных на них обя
занностей несут ответственность как 
должностные лица в дисциплинарном 
и уголовном порядче и могут быть 
устранены от исполнения своих обя
занностей во вне судебном порядке 
по постановлению сельсовета или его 
председателя с докладом сельсовету в 
ближайшем заседании.

27. Сельские исполнители, могут 
быть арестованы не иначе, как с 
уведомлением об этом председателя 
сельсовета.

28. На сельисполнителей распро
страняются все установленные законом 
правила охраны труда.Харьков, 11 октября 1924 р.

Народный Комиссар
Внутренних Дел Балицкий.

Зам. Народного Комиссара 
Юстиции 1’ейхель.

Утвержден Валюты* Управлением Уполнар- комфнна 9 июля 1923 г.35. У с т а вКременчугского Учетио-Ссудиого о-на Взаимного Кредита.
I. Учреждение О-ва н образование 

его капптнла.

§ 1. Общество Взаимного Кредита по 
наименованием Учетно-Ссудное учре
ждается в городе Кременчуге, Полтав
ской ГУб.

Настоящее Общество имеет своей 
целью доставлять своим членам необ
ходимые для оборота капиталы.

П р и м е ч а н и е .  Лица, состояшие 
членами настоящего Общества Вза
имного Кредита, не мцгут быть так
же членами другого Общества Вза
имного Кредита.
§ 2. Общество пользуется всеми 

правами юридического лица и в ча
стности имеет право: а» всеми закон
ными способами поиюбретать и отчу
ждать права по имуществу, устраивать 
соответственно целям Общества, про-
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комори, контори, агенства в межах 
району своєї діяльности, упровадити 
ріжні фінансові операції в державних 
та инших кредитових установах УСРР й  за межами її, в) бути за члена чи 
пайщика ріжних об'єднань, що від
повідають меті Товариства, г) укла
дати договори й брати на себе зобо
в'язання, ді позивати й бути запізва- 
ним на суді.

§ 3. За членів Товариства можуть 
бути кооперативні та громадські орга
нізації, приватні товариства, ріжні 
об єднання, а також окремі грома
дяни.

§ 4. Члени Товариства, користую
чись в ньому кредитом в міру своєї 
кредитозлатности й від повід ю до по
даного кожним забезпечення, беруть 
участь у прибутках від операцій То
вариства та відповідаюсь за його 
збитки, помірно до суми наданого 
кожному членові кредиту.

§ 5. Найменший розмір можливого 
на кожну особу кредиту визначається 
в десять карбованців золотом.

Найбільший розмір, по над який кре
дит не має відкриватися нікому з 
членів Товариства, встановлює Рада, 
виходячи з розвитку справ Товариства, 
але з умовою, що він не повинний пе- 
ревишати менший розмір більш як 
у г5 разів.

П р и м і т к а .  Зазначений най
менший розмір може змінятися по* 
становою Загальних Зборів, затвер
дженою Уповнаркомфіном України.

§ 6. Товариство розпочинає свої 
операиії не раніше, як по вступі до 
нього не менше 50 осіб і після утворення 
обігового капіталу на суму не менш 
інисмчн п'нпшот карбованців ЗоЛбТом. 
Коли на протязі шости місяців з часу 
оголошення постанови Уркду про за
твердження статуту Товариство не 
розпочне своєї діяльности, то воно вва
жатиметься за незасноваме.

§ 7. Капітали Товариства склада
ються: а) з одноразових вступних 
внесків, б) з членських внесків, в; з

мышленные предприятия, склады, кон
торы, агентства в пределах района 
своей деятельности. 6) производить 
всякого рола финансовые операции в 
государственных и иных кр*дитных 
учреждениях У. С. С. Р. и за преде
лами ее, в) вступать в качестве члена 
или пайщика во всякого рода об'еди- 
нения. соответствующие целям обще
ства, г) заключать договоры и прини
мать на себя обязательства, д) искать 
и отвечать на суле.

§ 3. Членами Общества могут быть 
кооперативные и общественные орга
низации, частные товарищества,обви
нения всякого рода, а также отдель
ные граждане.

§ 4. Члены Общества, пользуясь в 
нем кредитом соразмерно своей кре
дитоспособности, а также соответ
ственно представленного каждым обес
печения имеют участие в происходя
щих от операций Общества прибылях 
и ответеівуют за его убытки, сораз
мерно с>мме открытого каждому чле
ну кредита.

§ 5. Наименьший размер допуска
емого отдельному лицу кредита опре
деляется в (к-гять рублей золотом.

Наибольший предел, свыше коюро- 
го кредит не должен быть открываем 
никому из членов Общества, уста
навливается Советом, сообразно разви
тию дел Общества с тем, одна-о, усло
вием. что он не должен превышать 
низший размер более чем в 25 раз.

П р и м е ч а н и е  Означенный наи
меньший размер может быть изме
няем по постановлению О >щего Со- 

' брания, утвержденного Уполнаркбм- 
фином Украины.
§ .6. Общество открывает свои дей

ствия не ранее, как по вступлении в 
него не менее 50 лиц и по составле
нии оборотного капитала в сумме не 
менеб тысячи ііЛ/нигот рублей зо
лотом. Если в течение шести месяцев 
со времени опубликования постано
вления Правительства об утверждении 
Устава, общество не откроет своих 
дейовий, то оно считается несосю- 
явшимся.

§ 7. Капиталы Общества составля
ются' а) из едьновремен-ых вступных 
взносов, 6) из членских ВЗНОСОВ, В) из
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відрахувань від прибутку на утворення 
запасового й резервового капіталу й
г) із особливих фондів, шо їх утво
рюється за постановою Загальних 
Зборів, шляхом спеціяльних внесків 
від членів Товариства.

Обіговий капітал Товариства скла- 
дається з членських внесків.

П р и м і т к а .  Для збільшення обі
гового капіталу Товариства, на ви
падок потреби в тому, Загальні Збори 
можуть збільшувати розмір член
ських внесків від 10 до 20°/о з суми 
відкритого кредиту з тим, щоб попе
редні члени доплачували ріжницю 
між внесеними та наново встановле
ними внесками. При такому збільшен
ні внесків розміри відкритих чле
нам кредитів і взятої ними на себе 
відповідальности залишаються без 
зміни.

§ 8. Осідок Правління Товариства є 
в м. Кременчузі, на Полтавщині.

§ 9. Речинець існування Товариства 
не визначається.

П р и м і т к а .  Про час розпо- 
чатку операцій Товариство зобо
в'язане сповістити Уповнаркомфін 
України.II. Прийом та вихід членів Т-ва.Права й обов'язки.
§ 10. Особа, шо бажає бути за 

члена Товариства, подає про те заяву 
до Правління Товариства, зазначаючи 
розмір бажаного кредиту й на якій 
підставі, тоб то з забезпеченням цього 
кредиту і в такому разі—чим саме, 
чи без особливого забезпечення. Заяву 
цю передається Правлінням до Прий
мального Комітету й зберігається 
таємно аж до прийняття особи в склад 
членів Товариства.

§ 11. Кожен член, вступаючи до 
Товариства, має внести до каси То
вариства готівкою: а) одноразовий 
вступний внесок розміром 1 в/0 із суми 
відкритого йому кредиту, б) членський 
внесок розміром 10% із суми того-ж 
відкритого Рому кредиту. Рівночасно 
з цим кожен член, вступаючи до То
вариства, подає за встановленим зраз-

отчислений от прибыли на образова
ние запасного и резервного капитала 
и г) из особых фондов, образуемых 
по постановлению Общих собраний, 
путем специальных взносов от членов 
Обшества. .

Оборотный капитал 03шєства со- 
ставляется из членских взносов.

П р и м е ч а н и е .  Для увеличения 
оборотного капитала Общества, в 
случае если бы в том встретилась 
надобность, Общее Собрание может 
повышать размер членских взносов 
с 10% до 20% с суммы открытых 
кредитов с тем, чтобы прежние 
члены доплачивали разницу между 
сделанными ими и вновь установлен
ными взносами. При таком увели
чении взносов размеры открытых 
членам кредитов и принятой ими 
на себя ответственности остаются 
без изменения.
§ 8. Местонахождение Правления 

Общества гор. Кременчуг, Полтавской 
губ.

§ 9. Срок существования Общества 
не определяется.

П р и м е ч а н и е .  О времени от
крытия действий Общество обязано 
донести Уполнаркомфину Украины.

II. Прием и выбытие членов О-ва.Права и обязанности.
§ 10. Лицо, желающее вступить 

в члены Общества, подает об этом 
заявление в Правление Общества, 
обозначая в каком размере желает 
получить кредит и на каком осно
вании, т.е. с обеспечением этого 
кредита и, в таком случае, чем именно, 
или же без особого обеспечения. 
Заявление это передается Правлением 
в Приемный Комитет и сохраняется 
в тайне до принятия просителя в число 
членов Общества.

§ 1 1 .  Каждый член при вступлении 
своем в Общество обязан внести 8 
кассу Общества наличными деньгами:
а) единовременный вступной взнос 
в размере 1% с суммы открытого 
ему кредита, б) членский взнос в 
размере 10% с суммы того же от
крытого ему кредита. Одновременно 
с этим каждый член при вступлении
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ком зобов'язання, шо крім відпові- 
дальности за свої особисті борги То
вариству, він бере на себе також від- 
повчальність за операції Товариства 
в розмірі рівному сумі відкри'іого йому 
кредиту.

П р и м і т к а .  Ніхто з членів То
вариства не відповідає за збитки й 
борги Товариства перед третіми 
особами понад суму даного ним зо 
бов*язання.
§ 12. Прийом до складу членів Това

риства дозволяється: 1) з відомої 
Приймальному Комітетові кредитоздат- 
носги прохача, 2) на підставі надання 
на забезпечення Товариству законним 
шляхом будівель, шо знаходяться в 
м. Кременч зі й його повіті. 3) на 
підставі поручництв одної чи де-кількох 
осіб, шо їх Приймальний Комітет 
визнає за цілком кредитоздатні, 4) на 
підставі застави державних коштов
них паперів (облігацій державної хліб
ної позики, банкнот і т. и.), акцій і 
паїв акційних і паїв товариств, що їх 
статут затверджено Радянською вла
дою як належить.

Приймальний Комітет, погоджую
чись на прийняття особи членом Това
риства, дозволяє йому проханий кре
дит чи зменшує розмір його, зважаючи 
на ступінь надійности особи, або на 
якість та цінність наданого ним 
забезпечення.

§ 13. Приймальний Комітет (§ 63) 
має право, на прохання члена, дозво
ляти так збільшення відкритого йому 
з початку кредиту, але ж не вище за 
встановлений Радою кінцевий розмір, 
з відповідним доповненням членського 
внеску, як і зменшення кредиту, 
повертаючи члену відлов дну частину 
членської о внеску шляхом, встановле
ним цим Статутом для повернення 
внесків і виходу членів із "Іовариства.

§ 14. Приймальний Комітет має 
право, відповідно до змін, шо відбу
лися в місцевих грошових та торго
вельних справах, вимагати через Пра
вління від членів товариства подання

дю

своем в Общество представляет по 
установленной форме обязательство 
в том, что помимо ответственности 
по своим личным долгам Обществу, 
он принимает на себя также ответ
ственность по операциям Общества 
в размере равном сумме открытого 
ему кредита.

П р и м е ч а н и е .  Никто из членов 
Общества не отвечает за убытки 
и долги Общества пред третьими 
лицами свыше суммы данного им 
обязательства.
§ 12. Прием в члены Общества до

пускается: 1) по известной Прием
ному Комитету кредитоспособности 
просителя, 2) на основании предста
вления Обществу в порядке, указан
ном законами, в обеспечение строений, 
находящихся в г. Кременчуге и его 
уезде, 3) на основании поручитель
ства одного или нескольких лиц, при
знаваемых Приемным Комитетом 
вполне кредитоспособными, 4) на 
основании заклада государственных 
ценных бумаг (облигаций государствен
ного хлебного займа, банкнот и т. д.), 
акций и паев акционерных и паев 
товариществ, уставы коих утверждены 
Советской властью в установленном порядке.

Приемный Комитет, из'являя согла
сие на прием просителя в члены О-ва, 
допускает ему испрашиваемый кредит 
или уменьшает размер его, смотря по 
степени благонадежности лица или по 
роду и ценности представленного им 
обеспечения.

§ 13. Приемный Комитет (§ 63) 
имеет право, по просьбе члена, разре
шать, как увеличение открытого ему 
первоначального кредита не свыше, 
однако, предела, установленного Со
ветом, с соответствующим дополне
нием членского взноса, так и умень
шение кредита с возвращением члену 
соответствующей части членского 
взноса в порядке, установленном 
настоящим Уставом для возврата взно
сов и выбытия члена из Общества.

§ 14. Приемный Комитет имеет 
право, соображаясь с изменениями, 
происшедшими в местных денежных 
и торговых делах, требовать чрез 
Правление от членов Общества пред-
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додаткового забезпечення на відкриті 
їм кредити. У випадку невиконання 
такої вимоги з боку будь- якогось 
члена, розмір відкритого йому кредиту 
має бути зменшений.

Комітет має право, в залежности 
від змін кредитоздатности окремого 
члена Товариства, вимагати від нього 
подання додаткового матеріяльного 
забезпечення всієї суми відкритого 
йому кредиту чи тільки частини його, 
чи заміни одного поручництва иншим. 
У випадку невиконання членом Т-ва 
цієї вимоги, Комітет має право змен
шити або зовсім закрити йому кредит, 
повернувши відповідну суму його 
внеску, з додержанням правил § 16.

П р и м і т к а .  Коли Приймальний 
Комітет, згідно з цим параграфом, 
вимагав додаткове забезпечення від 
члена, шо користувався кредитом, 
найменшого розміру, дозволеного 
цим Статутом, і цей член відмовився 
подати таке забезпечення, тс він 
вважається за доброхітно вибулого 
з часу відмови подати потрібне за
безпечення.

§ 15. Член, що бажає вийти з То
вариства, може повсякчасно подати 
про те заяву до Правління. Член То
вариства, який виходить зі складу 
його, з дня заяви позбавляється всіх 
прав, шо йому належать, як члену, 
але відповідає за збитки по операціях, 
розподілювачі поміж всіма членами, 
аж до часу останнього обрахунку з 
ним і повернення йому членського 
внеску й забезпечення, як що такі 
ним були надані.

§ 16. Членські, внески та забезпе
чення повертається вибулому члену, 
коли заяву про вихід подано в пер
шому півріччю по затвердженні Загаль
ними Зборами звіту за той рік, що 
в ньому було подано заяву; коли-ж 
заява подана в друге півріччя, то по 
затвердженню Загальними Зборами 
звіту за наступний рік. При виданні 
внесків та забезпечень передусім з них 
мають бути виплачені борги вибулого

ставлення дополнительного обеспече
ния открытых им кредитов. В случае 
неисполнения такого требования со 
стороны кого-либо из членов, размер 
открытого ему кредита должен быть 
уменьшен.

Комитет имеет право, в зависимости 
от изменений кредитоспособности от
дельного члена Общества, требовать 
от него представления дополнитель
ного вещественного обеспечения в 
полной сумме открытого ему кредита 
или только в части его, или замену 
одного поручительства другим. В слу
чае неисполнения членом О-ва этого 
требования, Комитет вправе умень
шить или совсем закрыть ему кредит, 
с возвращением соответствующей сум
мы его взноса с соблюдением правил 
$ 16.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если 
Приемным Комитетом было, согласно 
сему параграфу, потребовано допол
нительное обеспечение от члена, 
располагавшего кредитом, в наимень
шем размере, допускаемом этим 
Уставом, и член этот отказался 
представить таковое обеспечение, 
то он считается добровольно вы
бывшим со времени отказа его пред
ставить требуемое обеспечение.
§ 15. Член, желающий выбыть из 

Общества, может подать заявление 
о том в Правление во всякое время. 
Выбывающий член Общества, лишаясь 
со дня заявления всех прав, принад
лежащих ему как члену, остается 
тем не менее ответственным за убытки 
по операциям, распределяемые между 
всеми членами впредь до времени 
окончательного расчета с ним и воз
врата ему членского взноса, а также 
обеспечения, если таковые были им 
представлены.

§ 16. Членский взнос и обеспече
ния возвращаются выбывшему члену, 
если заявление о выходе подано > 
первую половину года после утвер
ждения Общим Собранием отчета за 
тот год, в который подано заявление; 
если же заявление о выходе подано 
во вторую половину года, то после 
утверждения Общим Собранием отче
та за последующий год. При этом из 
выдаваемых взносов и обеспечений
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члена Товариства, а також припада
юча на його частка збитків Т-ез, шо 
розподіляється по між членами його. 
Член, який виходить, не має права 
на дивіденд за те півріччя, що на 
протязі його було подано заяву про 
вихід, а з часу прикорочення прав на 
дивіденд і по день повороту внесків 
видаються йому відсотки на суму 
внесків, в розмірі відсотків на без
термінові вкладки.

П р и м і т к а .  При вирахуванні 
прибутків та збитків, припадаючих 
на вибуваючого члена, всі справлян
ня, що можуть бути за борги, То
вариству не ураховується. Член, 
що виходить із Т-ва з дня при
пинення його права на дивіденд, 
позбавляється права й на ці спра
вляння.

§ 17. У випадку смерти членів То
вариства, ліквідації чи закриття ріж- 
них підприємств чи установ, що були 
за членів Товариства, а також по
збавлення громадянської правоздат- 
ности членів, їх вважається за вибу
лих з Товариства, а подані такими 
членами при вступі до ї-ва забезпе
чення та внески на обіговий капітал, 
по виплаті з них борі із тих членів 
Товариству та припадаючого на них 
збитку, мають бути повернені, згідно 
зі Статутом, особам, що на них по 
закону переходять майнові права тих 
членів. В цей самий спосіб прова
диться виплату тим особам дивіденду 
чи відсотків на членський внесок.

§ 18. Подані Товариству забезпе
чення його членами, а також і член
ські внески можуть бути повернені 
на поповнення справлянь так дер
жавних, як і приватніх не раніше, як 
після спливу терміну, встановле
ного цим Статутом на повернення 
забезпечень та внесків і в кожному 
разі не инакше, як по виплаті всіх 
боргів Т-ву, які числяться за членом, 
шо виходить, як його особистих, так 
і по відповідальністи його за операції 
Товариства.

прежде всего должны быть покрыты 
долги выбывшего члена Общества, а 
также упадающая .та него доля из 
убытков О-ва. распределяемых между 
членами его. Выбывший член не имеет 
права на дивиденд за то полугодие, 
в течение которого подано им заявле
ние о выходе; за время же со дня 
прекращения прав на дивиденд и до 
дня возвращения взноса, выдаются 
ему проценты на сумму взноса в раз
мере, одинаковом с процентами по 
бессрочным вкладам.

П р и м е ч а н и е .  При исчислении 
прибылей и убытков, причитаю
щихся на долю выбывшего члена, 
все взыскания, могущие поступить 
по долгам Обществу, не принима
ются в расчет. Выбывший член со 
дня прекращения ему прав на ди
виденд, теряет свое право и на эти 
взыскания.
§ 17. В случаях смерти членов Об

щества, ликвидации или закрытия 
всякого рода предприятий или учре
ждений состоящих членами Общества, 
а также прекращения гражданской 
правоспособности членов, они счита
ются выбывшими из Общества, пред
ставленные такими членами при всту
плении в О-во обеспечения, равно их 
взносов в оборотный капитал, по 
возмещении из них долгов, сделанных 
этими членами Обществу, и па- 
двюших на их долю убытков, должны 
быть возвращаемы указанным в Уста
ве порядком лицам, на коих по за
кону переходят имущественные права 
выбывших таким образом членов. Тем 
же порядком производится этим ли
цам выдача дивиденда и процентов 
на членский взнос.

§ 18. Обеспечения, представленные 
О ву его членами, а также членские 
их взносы могут быть обращены на 
пополнение взысканий, как казенных, 
так и частных не ранее, как по исте
чении срока, установленного этим ус
тавом для возвращения этих обеспе
чений и взносов и, во всяком случае, 
не иначе как по предварительном по
крытии всех долгов О-ву, числящихся 
на выбывающем члене, как его лич
ных, так и по ответственности его 
за операции Общества.
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§ 19. Коли когось із членів буде 

оголошено неспроможнім до виплату 
боргів чи то Його векселя буде опро
тестовано, то навіть коли б за ним 1 
не буго боргів Товариству, Його 
треба виключити зі складу Товари
ства, а шо-до видання з Г-ва поданих 
таким членом забезпечень (§ 12) 
членською внеску, а рівно-ж диві
денду й відсотків на членський внесок 
провадиться згідно § 16.

§ 20. Член, шо його внесок повер
нено на виплату боргів його Т-ву, 
позбавляєм ся права на участь у роз
поділові прибутків на цілий рік, шо 
на протязі його він був несправним 
виплатником.

III. Операції Товариства.

§ 21. Товариству дозволяється про
вадити такі операції:

1) Дисконтування векселів, шо їх 
подається членам на термін до 6-ти 
місяців, з умовою, шо на векселях 
крім підпису членів має бути ще хоч 
один підпис особи, яку Правлінням 
спільно з Приймальним Комітетом ви
знає за цілком надійну.

2) Термінові позики, не більше, як на 
шість місяців, відкриття кредитів, спе- 
ціяльний Ріжучий рахунок, позики до 
рекламації (Онколь) членам Тва під 
такі застави та забезпечення:

а) безпечні від псування й покладені 
на волю Правлінням під його доглядом 
в безпечних помешканнях крам, ма
шини й майно розміром до 75% їхньої 
вартості», шо її визначається на під
ставі пересічних ринкових цін—і цей 
крам, машини та реманент мають бути 
застраховані по над суму, на яку ви
дається позика не менше, як на 10% 
речннцем бодай на 1 місяць більше 
застави, й страхові документи на за
ставлене майно мають передаватися 
до Т-ва з відповідним написом про 
право одержання Т вом винагороди 
за збитки.

б) Коносаменти, накладні чи по- 
квитки транспортових контор, заліз
ниць, пароплавних Т-в І Товариств 
крамових комор (варантов.) розміром

§ 19. Если кто-либо из членов бу
дет об'явлен несостоятельным должни
ком или вексель его будет опротесто
ван, то хотя бы на нем и не числи
лось никаких долгов Обществу, он 
подлежит исключению из членов Об
щества, при чем в отношении выдач 
из О-ва представленных таковым чле
ном обеспечений (§ 12), членского взно
са, а равно дивиденда и процентов 
на членский взнос поступается, как 
указано в § 16.

§ 20. Член, взнос которого обращен 
на покрытие долгов этого члена О-ву 
лишается права на участие в разделе 
прибылей за весь год, в течение 
которого он оказался неисправным 
плательщиком.III. Операции Общества.

§ 21. Обществу дозволяется произ
водить следующие операции:

1) Учет на срок не свыше 6-ти ме
сяцев, представляемых членами ве
кселей с тем, чтооы на векселе, кроме 
подписи членов была еще по крайней 
мере одна подпись лица, признанного 
Правлением совместно с Приемным 
Комитетом вполне благонадежным.

2) Срочные ссуды, не долее, как на 
шесть месяцев и открытие кредитов, 
специальный текущий счет, ссуды до 
востребования (Онколь) членам О-ва 
под следующего рода заклады и обес
печения:

а) неподверженные легкойпорче и 
сложенные в безопасных по усмотре
нию Правления, помещениях и и под 
его надзором тозары, машины и 
инвентарь в размере не свыше 75°/<, 
их стоимости, определяемой на осно
вании средних рыночных цен. како
вые товары, машины и инвентарь, 
должны быть застрахованы свыше 
суммы, выдаваемой под их ссуды не 
менее, чем на 10°/о сроком, по край
ней мере, на 1 месяц более заклада, 
при чем страховые документы на за
ложенное имущество должны быть 
передаваемы в О-во с соответствую
щей надписью о праве получения 
О-вом вознаграждения за убытки.

б) Коносаменты, накладные или 
квитанции транспортных контор, же- 
лезн. дорог, пароходных Обществ и 
Обществ товарных складов (варрантн.)
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для залізничних документів не више 
від 75%, а для инших коамових доку
ментів не више від б0°/о вартости 
зазначеного в них краму чи ватажу, 
коли цей крам чи вантаж застрахо
вано в те за позики не менше як на 
10% і страхові документи мають бути 
подані до Т-ва з відповідним написом 
про право одержання Т-вом винаго
роди за збитки.

в) Державні цінні папери, роз
міром не више 90% Ух біржової ціни, 
акції й паї Акційних Товариств І 
пайових Товариств, шо їхні статути 
належно затверджено Радянською 
Владою розміром не звиш 6и°/0.

г) Чужоземна валюта й дорогоцінні 
метали в зливках чи виробах

3) Відкриття членам Товариства 
короткотермінових, педалі 9-ти міся
ців, кредитів на ремонт і влаштування 
будівель під векселя з додатковим за
безпеченням цих кредитів прибутками 
від цих будівель, а також і самими 
будівлями в тих випадках, як що ці 
будівлі не муніціпалізовано з додер
жаннями існуючих правил та узако
нень.

4) Виконання доручень членів Т*оа, 
сторонніх осіб та установ на одер
жання виплат за векселі та инші
документи.

5) Купівля й продаж за дорученням 
членів Т-ва, сторонніх осіб та уста
нов дозволеного на вільний обіг краму, 
машин, майна й коштовностей.

П р и м і т к а .  Купівля за доручен
ням членів Т-ва провалиться з одер
жанням всієї суми наперед і з 
кредитуванням на рахунок відкри
того йому кредиту, на умовах, що 
визначені в п. 2 цього параграфу, 
й за негайним викупом після вико
нання угоди.

Купівля-ж за дорученням сторонніх 
осіб та установ провадиться не инак- 
ше, як за попереднім одержанням 
належної суми сповна.

6) Переказ грошей за дорученням 
членів Т-ва, сторонніх осіб та уста
нов до инших місць.

в размере для железнодорожных до
кументов не свыше 75°/0, а для про
чих товарных документов не свыше 
ЬО°/0 стоимости показанных в них 
товаров или грузов, если При этом 
товары эти или грузы застрахованы 
свыше ссуд не менее как на 10%, 
при чем страховые документы должны 
быть передаваемы в О-во с соответ
ствующей надписью о праве получе
ния О-вом вознаграждения за убытки.

в) Государственные ценные бумаги, 
в размере не свыше 90% их бирже
вой цены, акции и паи Акционерных 
Обществ и паевых Товариществ, уста
вы коих утверждены Советской 
Властью в установленном порядке в 
размере не свыше 60|)/0.

г) Иностранная валюта и благород
ные металлы в слитках и изделиях.

3) Открытие членом Общества крат
косрочных. не далее 9-ти месяцев, 
кредитов по ремонту и благоустрой
ству строений под векселя с допол
нительным обеспечением указанных 
кредитов доходами от этих строений, 
а также и самыми строениями в тех 
случаях, если эти строения не муни
ципализированы с соблюдением дей
ствующих правил и узаконений.

4) Исполнение поручений членов 
О-ва, посторонних лиц и учреждений 
по получении платежей по векселям и 
другим документам.

5) Покупка и продажа по поручению 
членов О-ва, посторонних лиц и уч
реждений, разрешенных для свобод
ного обращения товаров, машин, ин
вентаря и ценностей.

П р и м е ч а н и е .  Покупки по по
ручению членов О-ва производятся, 
как с получением всей суммы впе
ред, так и с кредитованием за 
счет открытого им кредита, на ус
ловиях, указанных и п. 2 сего па
раграфа, и с условием немедленного 
выкупа по выполнении сделки.

Покупка же по поручению посто
ронних лиц и учреждении произво
дится не иначе, как по предвари
тельному получению следуемой сум
мы полностью.
6) Перевод денег по поручению 

членов О-эа, посторонних лиц и уч
реждений в другие места.
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7) Прийом вія членів Т-ва, сторон
ніх осіб та установ вкладок для обігу 
з відсоткив, безтерміново й на термін, 
а також на біжучий рахунок з ріж- 
ними умовами.

П р и м і т к а .  На випадок лікві
дації справ Т-вз, вкладки, прийняті 
від членів Т-ва, повертається лише 
після цілковитої виплати вкладок 
сторонніх осіб.
8) Прийом від членів Т-ва, сторон

ніх осіб та установ до схову держав
них коштовних паперів, акцій і паїв 
акційних 1 пайових товариств, шо 
статути їх належно затверджено 
Радянською владою, та инших кош
товностей.

9) Переоблік векселів, дисконтова
них Т вом й зобов'язань в инших 
кредитових установах.

10) Перезастава в инших кредито
вих установах, за згодою заставодавців, 
коштовностей, краму й храмових до
кументів, що прийняті у заставу від 
членів Т-ва.

§ 22. Розмір відсотків і умови на 
облік векселів і зобов'язань і на ріжні 
позики, а також на вклади та біжучі 
рахунки визначаються Радою.

§ 23. Застава коштовних паперів 
та инших рухомостей провадиться 
загально встановленим порядком для 
всіх кредитових установ, тоб-то—зви
чайним переданням ззставлюваних рі
чей до Правління Товариства при 
заяві з підписом власника Тх, шо на 
випадок невиплати вчасно позики 
Правління може спродати заставу, 
згідно з цим Статутом, а заставо
давцю видається свідоцтво (почеитка) 
на прийняття застав. У цьому свідоцтві 
має бути точно зазначено, з чого 
складаються застави та забезпечення 
Й за якою умовою дано позику.

П р и м і т к а .  У виняткових ви
падках Правлінню Товариства за 
одноголосною мотивозаною поста
новою надається право залишати 
заставлений кдам та инше рухоме 
майно до відповідального схову за
ставодавцю на його зобов язання, 
шо містить вичерпуючий перелік та 
визначення розміру краму й сховищ з 
цивільною такариою відповідальністю

7) Прием от членов О-ва, посто
ронних лиц и учреждений вкладов для 
обращения из процентов, на бессроч
ное время, на сроки, а также на те
кущий счет на разных условиях.

П р и м е ч а н и е .  В случае ликви
дации дел О-ва, вклады, принятые 
от членов Общества, возвращаются 
лишь по полной уплате вкладов, 
внесенных посторонними лицами.
8) Прием от членов О-ва, посторон

них лиц и учреждений на хранение 
государственных ценных бумаг, акций 
и паев акционерных О в и паевых 
товариществ, уставы коих утверждены 
Советской властью в установленном 
порядке, и других ценностей.

9) Переучет учтенных Обшестеом 
векселей и обязательств в других кре
дитных учреждениях.

10) Перезалог в других кредитных 
учреждениях, с согласия залогодате
лей, ценностей, товаров и товарных 
документов, принятых в залог от чле
нов О-ва.

§ 22. Размер процентов и условия 
по учету векселей и обязательств и 
по ссудам всякого рода, а равно по 
вкладам и текущим счетам опреде
ляется Советом.

§ 23. Заклад ценных бумаг и других 
движимостей совершается принятым 
для всех кредитных установлений по
рядком, т. е. простой передачей за
кладываемых предметов Правлению Об
щества, при заявлении за подписью 
владельца их, что в случае неуплаты 
ссуды в срок Правление может об
ратить заклады в продажу, согласно 
этому Уставу, при чем заемщику вы
дается свидетельство (квитанция) о 
принятии закладов. В этом свидетель
стве должно быть точно означено, в 
чем состоят заклады и обеспечения, 
и на каких условиях выдана ссуда.

П р и м е ч а н и е .  В исключитель
ных случаях Правлению Общества 
предоставляется, по единогласному 
мотивированному постановлению 
оставлять заложенные товары и 
другое движимое имущество на 
ответственном хранении у залого
дателя под его обязательством, со
держащее точное перечисление и 
определение количества товара и
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за цілість взятого до схову майна 
з тим, шо на сховишах повинні 
бути видимі ознаки заставу майна 
в Товаристві. Зміст забезпечення, 
шо його вперше визначено заявою 
заставодавця т а підтверджено 
Правлінням, може змінятися лише з 
листовного дозволу Правління.

§ 24. Сума зобов'язань Товариства 
на пр-. йняті від сторонніх осіб та 
установ вкладки, на біжучий раху
нок і на переоблік векселів, не по
винна бути більша як у 5 разів усіх 
капіталів Товариства, загальна сума 
зобов’язань Товариства на всі рхладки 
та позики і переоблік, заставу і переза
ставу к спеціальний біжучий рахунок, 
не повинна б у т и  більша за розмір 
обігового капіталу, як у 1 0 разів.

§ 25. Грошова готівка каси Това
риства разом із сумами, шо Ух по
дано на Ріжучий рахунок до инших 
кредитових установ, повинна бути 
завжди не меншою від 5° 0 зобо
в’язань Товариства на вкладки та 
позики.

§ 26. Вільну готівку Товариство 
обов‘язане переховувати на біжучому 
рахункові в Державному Банку.

§ 27. Суми, шо їх прийнято Това
риством вкладками на біжучі рахунки, 
користуються всіма забезпеками, які 
встановлено чинним законодавством,і 
не повинні наражатися на заборону 
чи секвестри й їх не видається Товари
ством инакше, як у визначеному за
коном порядкові з поверненням То
вариству виданих білетів. Але пра
влення зі с в о х  членів Товариство 
може провадити утриманням відповід
них сум, як із їхніх забезпечень, 
так і з вкладків на біжучі рахунки, шо 
належать винуватому члену. IV.

IV. Справляння.
§ 28 Коли при заключенні рахунків 

операцій Товариства виявляться 
збитки, які не можуть бути покриті 
прибутками й запасовим капіталом То*

хранилищ с возложением на залого
дателя гражданской и уголовной 
ответственности за целость взял ого 
на хранение имущества, при чем 
на хранилище должны иметься ви
димые знаки залога имущества в 
Обществе. Определенный первона
чально по заявлению залогодателя, 
подтвержденному Правлением, со
став обеспечения может быть из
меняем лишь по письменному разре
шению Пра«ления.
§ 24. Сумма обязательств Общества 

по принятым от посторонних лиц и 
учреждений вкладам, в том числе и 
на текущий счет и по переучету ве
кселей. не должна превышать более чем 
в 5 раз всех капиталов Общества, об
щая сумма обязательств О шіестоа по 
всем вкладам и займам (переучет, за
лог и перезалог), специальный теку
щий счет, не должна превышать раз
мера оборотного капитала более, чем 
в 10 раз.

§ 25. Денежная наличность кассы 
Общества вместе с суммами, помешен
ными на текущий счет в другие кре
дитные учреждения, должна быть по
стоянно не менее 5°/0 обязательств 
Общества по вкладам и займам.

§ 26. Свободную наличность Об
щество обязано хранить на текущем 
счету в Государстьенном Банке.

§ 27. Суммы, принятые Обществом 
по вкладам на текущие счета, поль
зуются всеми гарантиями, установлен
ными действующим законодатель
ством, не могут быть подвергаемы за
прещению или секвестру и не выдают
ся Обществом ина«е, как порядком 
определенным в законе, с предста
влением Обществу выданных билетов. 
Но по взысканиям своим с членов Об
щество имеет право удерживать со
ответствующие суммы, как из их 
обеспечений, так и из вкладов и те
кущих счетов, принадлежащих задол
жавшему члену.IV'. Взыскания.

§ 28. Если при заключении счетов по 
операциям Общества окажутся убытки, 
которые не могут быть покрыты ПРИ- 
былью и запасным капиталом Об-
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вариства. то кожен член зобов'язується 
негайно внести на поповнення збитків 
суму, яка припадає на Його частку з 
розподілу збитків між всіма членами, 
пропорційно до зобов'язань кожного 
відповідати за операції Товариства.

У випадку невиконання цього будь- 
ким із членів, Правління стягає на
лежну частку збитків такого члена з 
його членського внеску, а за неви- 
статком цього внеску з поданого ним 
при вступі до Товариства забезпе
чення; як-же забезпечення подано не 
було, то з його маєтности, що ви
явиться, а будь-же його не буде, коли 
такий член був прийнятий до Това
риства на підставі поруки, то з ма
єтности поручників.

Несіравиого члена виключається з 
Товариства в тому разі, коли член
ський внесок його повернено цілком на 
поповнення збитків Т-ва. Коли-ж на 
поповнення збитків повернено лише 
частину чле кького внеску, то відпові
дальність за операції Т-ва, а також 
і наданий кредит на майбутнє від
повідно зменшується.

§ 29. У випадку невиплати вчасно 
по дисконтових векселях, ті векселі 
після спротестовання подається до 
справляння встановленим порядком.

У випадку невиплати вчасно позик 
та кредитів під ріжні застави та 
забезпечення, належну суму попов
нюється з продажу застав та забез
печень без судового розгляду; утор
говану з цього с\му, шо залиша
ється вільною після виплати боргу 
Т-ву з певною пеньою повертається 
позичальнику.

П р и м і т к а .  У випадку, коли ще 
до спливу речинця дисконтованого 
Т-вом векселя, вексельодавця буде 
оголошено неспроможнім або ж він 
припинить виплати, то член вексельо- 
пред'явник повинен на першу вимо
гу Правління викупити цього вексе
ля або ж замінити того векселя 
новим, надійнішим. За невиконання 
цього вексельспред'явником в мі
сячний речинець із дня опоаістки 
про те Правлінням, осіб цих ви-

шества, то каждый член обязуется 
немедленно внести на пополнение убыт
ков сумму ПричитаЮш\Юся на его долю, 
по распределению убытков между всеми 
членами, пропорционально принятому 
каждым из них обязательству ответ
ствовать по операциям Общества.

В случае неисполнения этого кем 
либо из членов, Правление взыскивает 
причитающуюся на долю такого чле
на сумму убытков из членского его 
взноса, а при недостаче этого аванса 
из представленного им при вступле
нии в Общество обеспечения; если же 
обеспечения представлено не было, из 
его имущества, какое окажется, а 
при недостатке его, когда такой член 
был принят в О во на основании по
ручительства, с имущества поручи
телей.

Неисправный член исключается из 
Общества, если членский взнос его об
ращен сполна на пополнение убытков 
О-ва. Когда же на покрып е убытков 
употреблена лишь часть членского 
взноса, ответе! ценность по операциям 
О-ва, а также и открытый кредит на 
будущее время соответственно умень
шаются.

§ 29. В случае неуплаты в срок по 
учтенным векселям, векселя по про
тесте представляются ко взысканию 
установленным порядком.

В случае неуплаты в срок по ссу
дам и кредитам под разные заклады 
и обеспечения, неуплаченная сумма 
пополняется продажей заклалов и 
обеспечения без судебного разбира
тельства; вырученная при этом сумма, 
остающаяся свободной за пополнением 
долга О ву с определенной пеней, воз
вращается заемщику.

П р и м е ч а н и е .  В случае, если 
еще до истечения срока векселю, 
учтенному Обществом, векселедатель 
будет об'явлен несостоятельным или 
прекратит платежи, то член векселе- 
пред'явитель обязан по первому тре
бованию Правления или выкупить 
этот вексель или же заменить его 
но зим более доброкачественным. При 
неисполнении этого ьекселепред'яви- 
телем в месячный срок со дня отсыл
ки Правлением о том повестки, лица
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ключається з Т-ва з наслідками 
згідно з § 19 цього Статуту.

§ ЗО. Забезпечення й застави, 
що їх прийнято Товариством, про
дається з наказу Правління, через 
спеціяльно на іе існуючі установи або 
з прилюдного торгу в помешканні 
Товариства й у тих коморах, де пе
реховується заставу, у присутности 
членів Правління й двох членів Ради, 
після широкого оповіщення друкова
ними об'явами місцевого населення 
за два тижні до дня продажу (роз- 
клейка на вулицях, площах, грома
дянських установах і т. и. та оголо
шення в місцевих часописах).

§ 31. Коли припздаюча на кожного 
члена Т ва частина збитків не може 
бути поповнена на підставі § 28, то 
решту тієї суми розподіляється на 
справляння з инших членів Т-ва по 
рядком § 28.

§ 32. На кожну суму, шо нале
жить Т-ву з члена Й не виплачену 
вчасно, нараховується пеня розміром, 
шо її встановлено Радою Т-ва на 
кожні півмісяця з дня терміну аж до 
виплати, рахуючи кожні початі 14 
день за півмісяця.

П р и м і т к а .  Незалежно від ви
значеної в цьому § пені,Т-во стягає 
з несправного виплатника всі видатки 
(судові й нотаріяльні. то-що).

І’. Керування.

§ 33. Справами Товариства поряд
кують: а) Загальні Збори, б) Рада,
в) Правління й г) Приймальний Комі
тет.

П р и м і т к а .  До відкриття опера 
цій Т-ва організація його здійс
нюється беспосредньо зборами 
фундаторів або через уповнова
жених на те осіб.

а) Заигльні Збори,
§ 34. Загальні Збори складаються 

зі всіх членів Товариства й їх скли
кає Правління один раз на рік, не 
пізніше квітня місяця. Крім того, на 
вимогу Ради, Ревізійної Комісії чи

эти исключаются из О-ва с послед
ствиями, изложенными в §19 этого 
Устава.
§ 30. Обеспечения и заклады, при

нятые Обществом, продаются по рас
поряжению Правления либо чрез по
средство специально на то устано
вленных учреждений, либо с публичного 
торга в помещении Общества и в тех 
складах, где хранится залог, в при
сутствии членов Правления и двух 
членов Совета, после широкого опо
вещения местного населения по край
ней мере за две недели до назначен
ного дня продажи печатными об'явле
ннями (расклейка на улицах, площа
дях, общеегвенных учреждениях ит. д. 
и публикация в местных газетах).

§ 31. Если причитающаяся на долю 
каждого члена О-ва часть убытков не 
может быть пополнена на основании 
§ 28, то недополненная сумма распре
деляется по взысканию с прочих чле
нов О-ва порядком, указанным в том 
же § 28.

§ 32. На каждую сумму, следуемую 
О-гу с члена и неуплаченную в срок, 
насчитывается пеня в размере, уста
новленном Советом О-ва на каждые 
полмесяца, начиная со дня просрочки 
и впредь до уплаты, считая каждые 
начавшиеся 14 дней за полмесяца.

П р и м е ч а н и е .  Независимо от 
определенной в сем § пени, О во 
взыскивает с неисправного платель
щика все расходы (судебные, нота
риальные и т. д.).

V. Управление.

§ 33. Делами Общества заведывают:
а) Общее Собрание, 61 Совет, в) Пра
вление и г) Приемный Комитет.

П р и м е ч а н и е .  До открытия дей
ствий О-ва организация его осуще
ствляется непосредственно собра
нием учредителей или чрез упол
номоченных на то лиц.

а) Общее Собрание.
§ 34. Общее Собрание состоит из 

всех членов Общества и созывается 
Правлением один раз в гол, не позже 
апреля месяца. Сверх того, по тре
бованию Совета, Ревизионной Комис-318



ч- 17-18 Арт. 35 № 17-18 Ст. 35

V,о всіх членів Т-ва, листовною заявою 
до Правління не пізніше двох тижнів 
повинні скликатися Надзвичайні Загаль
ні Збори. Коли-ж Правління не скличе 
Загальні Збори до призначеного 
іечинця то Загальні Збори скликаються 
Радою.

П р и м і т к а .  Коли число членів 
Т-ва досягає 300—Загальні Збори 
можуть заступити Збори Уповно
важених, шо ім надається всі функ
ції Загальних Зборів; норма пред
ставництва, як і порядок обрання Й 
термін уповноваження Уповноваже
них визначається особливою інструк
цією, яку виробляє Рада спільно з 
Правлінням. Інструкцію цю розгля
дають спеціально на те скликані 
Загальні Збори і її подається на за
твердження належним чином з метою 
змін в Статуті.

§ 35. Про наступні Загальні Збори 
не пізніше як за два тижні до при
значеного дня оголошується в місце
вому часопису; незалеж «о від оголо
шення членів повідомляється на адре
су особливими оповістками, де так 
само як і в оголошеннях зазначається 
питання, належні до оозіляду Загаль
них Зборів.

$ ЗО. Загальні збори визнається за 
відбулі й постанови їх—за обов'яз
кові для всіх їх органів керування 
П всіх членів Т ва, коли на Збори 
прибуло не менше від 1 ., членів Т-ва 
членські внески яких разом стано
влять не менше від ‘'з обігового капі
талу. На випадок, коли з призначен
ими для Загальних Зборіз день збе
реться менше зазначеного числа 
членів, то Збори скликається на 
ИІІШМЙ речинець не раніше двох тиж
нів після невідбулих Зборів. Поста
нови на цих Зборах ухвалюється при
сутніми членами, без огляду на кіль
кість присутніх, але до обговорення 
таких других Зборів належать 
тільки справи, за для вирішення яких 
було скликано невідбулі перші Загаль
ні Збори.

§ 37. На Загальних Зборах головує 
один із членів Г-ва. якого нарочито 
ооірається кожного разу перед самим

сии или »/,о всех чіенов О-ва, пись
менно заявленному Правлению не позд
нее 2-х недель, должны быть созыва
емы Чрезвычайные Общие Собрания. 
Если Обшее Собрание не будет со
звано к указанному сроку Правлением, 
Общее Собрание созывается Советом.

П р и м е ч а н и е .  Если количество 
членов О-ва достигает 300—Обшиє 
Собрания могут быть заменяемы 
Собраниями Уполномоченных, коим 
присваиваются все функции Обших 
Собраний; норма представительства, 
а равно и порядок избрания и срок 
полномочия Уполномоченных опре
деляется особой инструкцией, вы
рабатываемой Советом, совместно с 
Правлением, рассматриваемой специ
ально на то созываемым Общим Со
бранием и представленной на утвер
ждение в надлежащем порядке в це
лях изменения Устава.
§ 35. О предстоящем Общем Со

брании делается публикация, не позже 
как за две недели до назначенного 
дня в местной газете; независимо от 
публикации члены извещаются по 
указанному ими месту жительства 
особыми повестками, в которых, равно 
как и в публикациях, означаются во
просы, подлежащие обсуждению Обще
го Собрания.

§ 36. Общее Собрание признается 
состоявшимся и решения его обяза
тельными для всех органов его упра 
вления и всех членов О-ва, если на 
Собрание прибыло не менее ‘/з членов 
О-ва, членские взносы коих в своей 
совокупности образуют не мечее ‘/я 
оборотного капитала. В случае, если 
в назначенный для Общего Собрания 
день, соберется менее такого числа 
членов, то созывается Собрание в дру
гой срок, не ранее двух недель после 
несостоявшегосп Собрания. Решения 
в этом Собрании постановляются при
сутствующими членами, в каком бы 
числе они не собрались, но обсужде
нию такого вторичного Собрания под
лежат только дела, для решения коих 
было созываемо несостоявшееся в пер
вый раз Общее Собрание.

§ 37. В Общих Собраниях предсе
дательствует один из членов О-ва, по 
особому каждый раз избранию, про-
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викриттям Зборів. До цього обрання 
головує на зборах Голова Ради чи його 
заступник.

П р и м і т к а .  На Голову Зборів 
не можна обирати Членів Ради, 
Правління, Приймального Комітету 
Ревізійної Комісії та инших осіб, 
що служать у Т-ві.

§ 38. Кожен член Т-ва має на Збо
рах право одного голосу, але може 
користуватися ше одним голосом за 
дорученням відсутнього члена. Більше 
двох голосів нікому в Загальних Збо
рах не дається.

П р и м і т к а .  Уповноваження на 
право го.; **у даються на зразок 
листа, що має «ути поданий до 
Правління принаймні за три дні до 
Загальних Зборів.
§ 39. Постанови Загальних Зборів 

ухвалюються звичайною більшістю го
лосів, ким справ, зазначених у п п. 6,
7. 8 і 10 § 40. Для дійсности постанов 
у справах Т-ва, зазначених в п. п. 6, 
7, 8 і 10 § 40, потрібна більшість 
голосів двох третин членів, присутніх 
на Загальних Зборах.

§ 40. До компетенції Загальних 
Зборів належить:

1) Обрання членів Правління, депу
татів до Ради, членів Ревізійної Ко
місії, а також заступників цим 
останнім.

2) Постанови про звільнення ви
борних службовців Т ва й членів 
Приймального Комітету до спливу ре- 
чинця на який їх було оорано, а рівно-ж 
виключення за поданням Ради й Пра
вління членів, що шкодять діяльности 
Т-ва.

3) Розгляд та затвердження пода
них Радою кошторисів і видатків на 
утримання й керування Товариством.

4) Розгляд звіту Т-ва за минулий 
операційний рік відповідно до заува
жень на звіт Ревізійної Комісії, за
твердження звіту й постанова про 
розподіл прибутку.

изводимому при самом открытии Со
брания. До этого избрания председа
тельствует в Собрании Председатель 
Совета или лицо, заступающее его 
место.

П р и м е ч а н и е .  В Председатели 
Собрания не могут быть избираемы 
Члены Сокета, Правления, Приемного 
Комитета. Ревизионной Комиссии, 
а также другие лица, служащие 
в О-ве.
§ 38. Каждый член О-ва имеет в 

Собрании право на один голос, но 
может располагать еще одним голо
сом по доверию ог ^отсутствующего 
члена. Более же двух голосов никому 
в Общем Собраний не предоставляется.

П р и м е ч а н и е .  Уполномочия на 
право голоса даются в форме 
письма, которое должно быть за
явлено в Правление по крайней 
мере за три дня до Общего Собрания. 
§ 39. Решения Общего Собрания 

постановляются простым большин
ством голосов, исключая дел. означен
ных в п. п. 6, 7, 8 и 10 § 40. Для 
действительности постановления по 
делам О-ва, означенным в п.п. 6, 7, 
8 и 10 § 40, необходимо большинство 
двух третей голосов членов, присут
ствующих в Общем Собрании.

§ 40. Предметы занятий Общего 
Собрания составляют:

1) Избрание членов Правления, де
путатов в Совет, членов Ревизионной 
Комиссии, а также кандидатов к этим 
последним.

2) Постановления об увольнении 
выборных должностных лиц О-ва и 
членов Приемного Комитета ранее 
истечения срока, на которой они были 
избраны, а равно исключение по пред
ставлен» ям Совета и Правления чле
нов, действующих во вред интересам 
О-ва.

3) Рассмотрение и утверждение пред
ставляемых Советом смет и расходов 
на содержание и управление Об
ществом.

4) Рассмотрение отчета О-ва за ис
текший операционный год в связи с 
замечаниями по отчету Ревизионной 
Комиссии, утверждение отчета и 
постановление о распределении при
были.
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5) Розгляд та розв'язання, згідно з 
цим Статутом, подань Правління, Ради 
та членів 'і-ва, рівно-жяк і всіх справ, 
шо перевищують уповноваження Пра
вління й Ради.

6) Обміркунання гаданих змін та 
доповнень до Статуту.

7) Побільшення розміру членських 
внесків од 10% до 20% суми нада
них кредитів на зміцнення обігового 
капіталу Т-ва.

8) Вирішення проектів про при
дбання будівель, потрібних на помеш
кання Управління й улаштування ко
мор Товариства.

9) Призначення способу й розміру 
винагороди депутатам Ради, членам 
Правління, членам Приймального Ко
мітету та Ревізійної Комісії.

10) Постанова про закриття й лі
квідацію справ Т-ва, без формального 
на те приводу ї§ 83).

§ 41. Всі вибори на Загальних Збо
рах проводяться порядком, установле
ним самими Зборами. Звільнення уря
дових осіб до спливу речинця, на який 
іх було обрано, а рівно й виключення 
членів Т-ва, коли-б про це було по
дано заяву, провадиться таємним го
лосуванням.

§ 42. Справи подаются на Загальні 
Збори не инакше, як через Правління, 
за попереднім розглядом їх Радою, а 
тому, як шо хто з членів забажає 
зробити на користь Товариства якесь 
подання чи занести скаргу на Упра
вління, не виключаючи чинности самого 
Правління, то такий член повинен 
звернутися до Правління, івже останнє 
подання чи скаргу, зі своїм виснов
ком чи поясненням, подає на розгляд 
Ради.

§ 43. Від думки Ради залежить 
дальше вирішення справи, з тим, шо 
все ж подання чи скарга, підписані не 
не менш як 15 ю членами, в кожному 
разі мають бути подані на розгляд 
Загальних Зборів з висновком Пра
вління й Ради, коли таке подання чи 
скарга подані бодай за три дні до 
Зборів. Заяви про зміни в Статуті 
повинні бути подані до Правління 
не пізніше, як за місяць до дня Зборів.

5) Рассмотрение и разрешение, со
гласно с этим Уставом, предположений Правления, Совета и членов О-ва, 
равно всех дел, превышающих полно
мочия Правления и Совета.

6) Обсуждение предполагаемых из
менений и дополнений Устава.

7) Увеличение размера членских 
взносов с 10% до 20% суммы от
крытых кредитов для усиления обо
ротного капитала общества.

8. Разрешение предположений о 
приобретении строений, необходимых 
для помещения Управления и устрой
ства складов Общества.

9) Назначение способа и размера 
вознаграждения депутатов Совета, чле
нов Правления, членов Приемного 
Комитета и Ревизионной Комиссии.

10) Постановление в закрытии и 
ликвидации дел О ва,без формального 
к тому повода (§ 83).

§ 41. Все выборы в Общем Собра
нии производятся порядком, им уста
новленным. Увольнение должностных 
лиц до истечения срока, на который 
они избраны, а равно исключение 
членов О-ва, если бы об этом было 
сделано предложение, производится 
закрытой баллотировкой.

§ 42. Дела вносятся в Общее Со
брание не иначе, как через Правление, 
по предварительному рассмотрению их 
Советом, а потому, если кто из членов 
пожелает сделать какое либо для 
пользы Общества предложение или 
принести жалобы на Управление, не 
исключая действий самого Правления, 
то должен обратиться в Правление, 
которое представляет предложение или 
жалобу со своим заключением или 
об'яснением на рассмотрение Совета.

§ 43. От усмотрения Совета зави
сит дальнейшее направление дела, при 
чем, однако, предложение или жалоба, 
подписанные не менее как 15 членами, 
во всяком случае, должны быть внесены 
на рассмотрение Общего Собрания с 
заключением Правления и Совета, 
если только такое предложение или 
жалоба сделаны по меньшей мере за 
три дня до Собрания. Предложения 
же об изменениях в Уставе должны 
быть представлены в Правление не 
позже, как за месяц до пня Собрания.
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§ 44. Зміни в Статуті, коли їх буде ухвалено Загальними Зборами, оформлює Правління в порядку чинних що до цього правил та узаконень.
о) Рада Товариства.§ 45. Рада Товариства складається з членів Правління і з депутатів, шо 

Та обирається Загальними Уборами, з таким розрахунком, щоб число депутатів було більше за число членів Правління не менш як у двічі, й члени Правління користуються правом ухвального голосу лиш у питаннях, визначених ь п. п. 1. і ,  3. 4. о, 10. 11, 13, 14 і 15 § 51. Коли справи 1-ва поширяіься, то число депутатів Ради може бути зб льшено за постановою Загальних Зборів.§ 46. Депутатів обирається на три роки й вони виходять початково поче режно. Черга ця визначається льосом кожного року по 1 з депутатів, а під кінець—по старшинству вступу Депутати, шо вийшли можуть знову обиратися.У випадку виходу будь кого з депутатів до терміну, для заступництва його обирається на перших-же загальних зборах нового депутата, який залишається ним до спливу речнмця, на який було обрано заступленого депутатаП р и м і т к а .  У випадку побільшення числа депутатів, чергу їхнього виходу визначають Загальні Збори.§ 47. Голову Ради та його заступника обірають депутати зі свого складу на один рік.§ 48. Рада збирається не менше одного разу на місяць. У випадку потреби засідання Ради можуть скликатися й частіше на запросини Правління Т-ва чи на бажання, не менше як трьох депутатів.§ 49. Засідання Ради вважається за відбулі, коли в них бере участь не менше від шости осіб, І з них не менше від 3-х депутатів.П р и м і т к а .  Для дійсности засідання Ради число депутатів, присутніх у засіданні, повинно пере-

§ 44. Изменения в Уставе, кольскоро они будут приняты Общим Собранием, оформляются Правлением а порядке действуюших на этот предмет правил и узаконений.б' Оетя Оотст«а.§ 45. Совет Общества состоит из членов Правления и из депутатов, избираемых Общим Собранием, с таким расчетом, чтобы число депутатов превышало чис ло членов Правления че менее чем о два раза, при чем члены Правления пользуются правом решающего голоса лишь а вопросах,изложенных в п.п 1. 2 .  3. 4. о. 10, 11, 13, 14, и 15 § 5. К случае развитие дел О-ва число депутатов Совета может быть увеличено по постановлению Общего Собрания.§ 4* Депутаты избираются на три года и выбывают сначала по очереди, определяемой жребием, каждый год по депутатов, а впоследствии по старшинству вступления Выбывшие депутаты могут быть избираемы вновь,В случае выбытия кого • либо из депутатов до срока, для замещения выбычаюшего избирается на первом же Общем Собрании новый депутат, который остается таковым до окончания срока, на который был избран депутат, им замененный.П р и м е ч а н и е .  В случае увеличения числа депутатов, очередь их выбытия определяется Обшим Собранием.§ 47. Председатель Совета и его заместитель избираются депутатами из своей среды на один год.§ 48. Совет собирается не менее одного ргза а месяц, ь случае налоб ности заседания Сонета могут быть созываемы и чаще по приглашению Правления Об ва или по желанию, изъявленному не менее, как тремя депутатами.§ 49. Заседания Совета считаются состоявшимися, если в них присутствуют не менее шести лиц. в том числе не менее 3-х депутатов.П р и м е ч а н и е .  Ьо всяком слу- • чае. для действительности заседания Совета число депутатов, присут-
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Ч. 17-18 Арт. 35 К« 17-18 Ст. 35вишати число присутніх у цьому засіданні членів Правління.§ 50. Справи в Раді вирішується звичайною більшістю голосів. При рівности голосів, голос голови Ради має перевагу.§ 51. До компетенції Ради належить:1) Визначення найбільшого розміру, понад який кредит не повинен відкриватися нікому з членів Т-ва.
2 )  Призначення розміру відсотків на дисконт векселів, на позики, на вкладки й Ріжучі рахунки й комісійної винагороди за виконання доручень і схов коштовностей та- визначення инших умов провадження операцій Товариства.3) Призначення та звільнення на подання Правління бухгалтерів, їхніх помічників, скарбників і діловодів, і призначення їм утримання з додержанням постанов та законів про працю.4) Розгляд щорічних кошторисів на видатки по керуванню справами Т-ва й подання цих кошторисів зі своїми висновками на Затвердження Загальних Зборів.5) Подання на затвердження Загальним Зборам проектів про способи й розмір винагороди Голові й членам Правління, членом Приймального Комітету Я Ревізійної Комісії.6) Затвердження Інструкцій Правлінню про розподіл праці по-між членами Правління й порядок діловодства, рахівництва та звітиости.
7 )  Перегляд кожні три місяці всіх зобов'язань і векселів, шо прийняті Правлінням, перевірка касової готівки Й, незалежно від того, провадження раптових ревізій.П р и м і т к а .  Рада може призначити одного чи де кількох депутатів для постійного догляду за операціями Т-ва. Всі свої спостереження шо до провадження справ Т-ва депутати подають до рідома Правлінню, яке у випадку непогодження свого зі

ствуюших в заседании, должно превышать число присутствующих в этом заседании членов Правления. § 50. Дела в Совете решаются простым большинством голосов. При равенстве голосов, голос председательствующего в Совете дает перевес.§ 51. К предметам занятий Совета относится:1) Определение наибольшего размера, выше которого кредит не должен быть открываем никому из членов Общества.2) Назначение размера процентов по учету векселей, по ссудам, по вкладам и по текущим счетам и комиссионного вознаграждения за производство поручений и хранение ценностей, равно определение прочих условий ведения операций Общества.3) Определение и увольнение по представлению Правления бухгалтеров, их помощников, кассиров и делопроизводителей и назначение им содержания, с соблюдением постаноеле ний и законов о труде.4) Рассмотрение ежегодных смет расходов по Управлению делами О-ва и предъявление таковых смет на утверждение Общего Собрания со своим 
заключением.5) Представление на утверждение Общего Собрания предположений о способе и размере вознаграждения Председателя и членов Правления, членов Приемного Комитета и Ревизионной Комиссии.6) Утверждение Инструкций Правлению о распределении занятий между членами Правления и порядке делопроизводства, счетоводства и отчетности.

7 )  Пересмотр каждые три месяца всех обязательств и векселей, принятых Правлением, свидетельствование наличности кассы, и, независимо от этого, производство внезапных ревизий. П р и м е ч а н и е .  Совет может назначить одного или несколько депутатов для постоянного наблюдения за операциями О-ва. Все свои замечания относительно ведения дел О-ва депутаты сообщают Правлению, которое в случае несогласия своего
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Ч. 17-18 Арт. 35 К! 17-18 Ст. 35зауваженнями и депутатів повиннодля вирішення справи скликати Раду.8) Перевірка складених Правлінням шо-місячних балансів про становище справ Товариства й загального річного звіту й вироблення на цей звіт доповіді Загальним Зборам з проектом розподілу прибутків чи покриття збитків.9) Визначення на подання Правління, під які коштовні папери й документи й рухомости можуть видаватися позики й яким розміром у межах, указаних цим Статутом.10) Попередній розгляд усіх справ, шо належать до розгляду Загальних Зборів й подання Зборам у всіх справах висновків.11) Постанова про продаж прийнятих на забезпечення наданих кредитів, будівель, у випадку несправности перед Товариством членів, шо подали їх у заставу, і провадження продажу зазначеного майна.12) Обрання з числа депутатів заступників членам Правління для заступання на випадок тимчасової від- сутности чи цілковитого виходу ЇХ до терміну, на який вони були обрані,13) Призначення зі свого складу чи з инших членів Т-ва трьох осіб до перевірки й затвердження описів будівель, поданих членами Товариства на забезпечення наданих кредитів.14) Обрання членів Товариства, шо не є в складі Ради й Правління, до Приймального Комітету для визначення розміру кредиту, шо відкривається на-ново вступаючим до Т-ва членам та оціновки векселів.15) Подання на вирішення Валютному Управлінню Уповнаркомфіну питань, виникаючих з виконання цього Статуту.16) Вирішення поданих Правлінням ріжних питань та непорозумінь за винятком тих, шо належать до розгляду Загальних Зборів.§ 52. Про всю свою діяльність Рада подає звіт Загальним Зборам.§ 53. Депутати, присутні в Раді, за свою працю одержують винагороду

с замечаниями депутатов обязанодля разбора несогласий созвать Совет.8) Проверка составляемых Правлением ежемесячных балансов о положении дел Общества и общего годового отчета и изготовление по сему отчету доклада в Общее Собрание, с предположением о распределении прибылей или покрытии убытков.9) Определение, по представлению Правления, под какие ценные бумаги и документы и движимости могут быть выдаваемы ссуды и в каком размере в пределах, указанных в этом Уставе.10) Предварительное рассмотрение всех дел, подлежащих обсуждению в Общем Собрании и представление Собранию по всем делам заключений.11) Постановление о продаже, принятых в обеспечение открытых кредитов, строений, в случае неисправности пред Обществом членов, представивших их в залог, и производство продажи означенных имущее, в.12) Избрание из числа депутатов кандидатов членов Правления для замещения в случае временного отсутствия или окончательного выбытия их до срока, на который они избраны.13) Назначение из своей среды или из прочих членов О-ва трех лиц для проверки и утверждения описей строений, представляемых членами Общества в обеспечение открытых кредитов.14) Избрание членов Общества, не входящих в состав Совета и Правления, в Приемный Комитет для определения размера кредита, открываемого вновь поступающим в О-во членам, и оценки векселей.15) Представление на разрешение Валютного Управления Уиолнарком- фина, возникающих по исполнению этого Устава вопросов.16) Разрешение представляемых Правлением разных вопросов и недоразумений, за исключением подлежащих рассмотрению Общего Собрания.§ 52. Совет о всех своих действиях дает отчет Общему Собранию.§ 53. Депутаты, присутствующие в Совете, в вознаграждение за свои
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за кожне засідання розміром, визначуваним Заіальними Зборами.
О , * • І ■*» ♦. і /'і'м N •; •• :: і§ 54. Депутати відповідають згідно з законом за невиконання й порушення доручених їм обов'язків шо-до керування справами Т-ва, але за збитки 6 борги і в а з операцій П* го, відповідають однаково з иншими членами Т-ча. відповідно до суми наданого кожному з них кредиту.

в) Правління.§ 55. Правління 'іовариства складає п.ся з трьох членін, шо їх обірваться Загальними Зборами зі свого скльлу на три роки. Члени Правлінняз-ііоміж себе обірають голову на один рік. Члени Пр^ліьмя вибувають по черзі, кожен рік по одному. Черга на перший час визначається льосом, а під кіиеиь по зверхчости обрання. Вибулого члена Правління можна знову обірати. У випадку потреби, число членів Правління може бути побільшено з постанови Загальних Зборів й иорялок ік виходу визначають Загальні Збори.§ 56. У «ипадку відсутности Голови, йоомкье загтупає один із членів Пра<л,имя з призначення Правління, а для заніми цього останнього чи відсутні ого зжоіогь випадку члена Правління петунье един із признач* них дщхтатів. Депутат Ради, пгизиачеиий на мнц. члена Правління, за лий. аєть я в пій посаді до перших Загальних Збс| іе, які обірають нового члена Пі авгіт я на тірмін обрання члена, вигуюіо зі скгаду Правління. Підчас виконання обов'язків члена Правління депутату надасися всі права й обов'язки ч.те*а Правління а наввесь той час грі-вз й оков язки депутат» Ради з ььсю складаспся.
§ 57. Правління порядкує всіма сгра- ааси 1 с.в*г>чііа, за винятком наданих бс зпосі редньо Приймальному Комітетом та Раді. ,

труды получают поисетонное вознаграждение за каждое заседание в размере, определяемом Обшим Собранием.§ 54. Депутаты подлежат ответственности по закону за неисполнение и нарушение возложенных- на них обязанностей по управлению делами Оі&а, но за убытки и долги О-ва по его операциям отвечают наравне с ДР>гими членами о-ва, соразмерно сумме открытого каждому из них кредита. в) Правление. ' .§ 55. Правление О ва состоит из трех членов, избираемых Обшим Собранием из своей (реды на три года. Члены Пра ления выбирают из своей среды председателя на один год. Члены Правления вы >ывают по очереди, каждый год по одному. Очередь на первое время определяется по жребию, а впоследствии по старшинству избрания. Вы ывший член Правления может быть избираем вновь. В случае надобности, число членов Правления может быть увеличено по постановлению Оншего Собрания, при чем порядок их выбытия определяется Обшим Собранием. ; і§ 56 В случае отсутствия Председателя, место его заступает один из членов Правления по определению Правления, а для замены этого последнего или отсутствующего по какому-либо случаю члена Правление вступает один из назначенных депутатов. Депутат Совета, назначенный на место члена Правления, остаетсяг
В ЭТОЙ ДОЛЖНОСТИ ДО- ІіерВиГО ОбШЄГОСо-ча-іия, которое избирает нового члена Правления на тот <рг>к. на который был избран выбывший из состава Правления член. Но время исполнения должности члена Правления- депутат пользуется всеми правами щ несет обязанности члена Правд-нияд при чем за все это время права »* обязанности депутата Совета с него слагаются. о . . * , .г. ч§ 57, Правление завеяывает всеми делами Общества, исключая предо*- ставленных не посреди венно Приемному Комитету и Совету. і
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Ч. 17-18 Арг. 35 № 17-18 Сг. 35Зокрема до відання Правління нале-.жить:1) Провадження всіх дозволених Т-ву операцій2) Визначення спільно з Приймальним Комітетом ступнч надійності» поданих членами векселів, а також розміру для кожного з членів Т-ва тієї суми, понад яку векселі не повинні дисконтуватися. Постанови в цих справах ухвалюється таємним голосуванням більшістю */, голосів.
3) Попереду є обміркування всіх питань. шо належать до розгляду Загальних Здорів.4і Виготовлення шо місячних балансів про стан справ Т ва.5) Складення річного звігу для Загальних Зборів.6) Призначення та звільнення службовців, крім зазначених у п. З § 51 з додержанням постанов і законів про працю.7) Складання річних кошторисів та видатків.8) Постанова про залишення краму й иніііих рухомостей на ьідповідаль- ному схові заставодавця (прим, до § 23».9і Тримання касової готики Товариства в достатньому розмірі, так на безупинне задоволення виуог про повернення вкладів і виплати по бі-ку- чих рахунках, як і взагалі для точного виконання взятих Т м на сезе зобоч‘язань.§ 58. Всі листовні зносини Т-ва провадяться Правлінням за підписом Голови й одного члена, зобов’язання ж Т-ва повинні бути за підписом голови та двох инших членів§ 59. Винагорода членам Правління залежні ь від вирішення Загальних Зборів й може склідагися чи з пос іймо! платні чи з відрахопа-'Ь частки річ- ного прибутку, визначенії*; Загальними Зборами, чи зі сполученням того й друого засобів§ 60 Дні засідань Правління, розподіл праці поміж його членами й, взагалі, внутрішній горядок діловодства, рахівництва й звітности визначається

В частности ведению Правления подлежит:1» Ведение ьсех дозволенных О-ву операций.2) Определение совместно с Приемным Комитетом степени благонадежности представляемых членами векселей, а также размера для каждого из членов О-ва той суммы, св*ше коей не должны быть принимаемы векселя к у-ету. Определения по сим предметам постановляются закрытой баллотировкой большинством */8 голосов.Зі Предварительное обсуждение всех вопросов, подлежащих рассмотрению Общего Собрания.4» Изготовление ежемесячных балансов о положении дел Общества.5} Составление годового отчета для Обшего Соарания.о) Определение и увольнение служащих, кроме указанных в п. 3 § 51 с соблюдением постановлений законов 
0 Труде.7) Составление годовых смет и расходов.’8) Постановление об оставлении товаров и ар. движимостей на отнет- ствен -ом хранении залогодателя (примечание к § 23).9) Сохранение наличности кассы Общества в достаточном размере, как для безостановочного удовлетворения требований о возврате вкладов и уплату по текущим счетам, так и вообще для точного исполнения принятых О м на себя обязательств.§ 58. Все письменные сношения О га производятся П делением за подписью Председателя и одного из членов, обизагеїьства же О-ва должны быть за подписью председателя и двух других членов.§ 59 Вознаграждение членов Правления зависит ог усмої рения Общего Собрания и может состоять или из постоянного жалованья, или из отчислений доли годовой прибы ж, указанной Общим Собранием, или же из соежнения лого и другого спо.обов.§ оО. Дни заседания Правления, распределения занятий между его членами и вообще внутренним порядок делопроизводства, счетоводства и от-
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інструкцією, складеною Правлінням і затвердженою Радою.§ 61. Голова Правління є головний керовник всього ді юводства, члени Правління допомагають йому, порядкуючи кожний будь-якою окремою частиною керування. Для аійсности засідання Правління вимагається присутність Голови й двох инших членів.Справи на Правлінні вирішується більшістю голосів. При рівности голосів го юс Голови дає перевагу. Коли в Правлінні висловиться більш двох думок на одну справу, то цю справу передається на вирішення Ради. Постанови Правління записується в книгу протоколів і підписується всіма присутніми на засіданні членами.§ 62. Голова й члени Правління за невиконання й порушення покладених на них обон'я «кі8. за надужиття влади й взагалі протизаконну діяльність підлягають особистій і майновій відповіла ль юсти за встановленим загальними законами поря іком, але за борги й збитки з операцій Т-ва відповідають нарівні з иншими членами Товариства, помірно до наданого кожному з них кредиту.» )  Приимпльннй Комітет.§ 61. Для розгляду заяв на при* ияття в члени Товариства, оціновки забезпечень, що подаються згідно з § 9. а та<ож для визнач н *я спільно з Правлінням ступня надійности не- ксе.іін. що подаються членами, й розміру тієї Суми, по над якої векселі не поемою приймати від кожного члена, обіріється Радою Комітет із 10 членів Товариства.П р и м і т к а .  Коли число членів Товариства значно зросга-є, то число членів Приймального Комітету може бути, з вирішення Ради, побільшено.§ 64. Із числа членів комітету виходить по черзі кокні 6 місяців половина його складу й замінюється косими членами.

четности определяется инструкцией, составляемой Правлением и утверждаемой Советом.§ 61. Председатель Правления есть главный руководитель всего дело производства, члены Правления помогают ему, заведыьая каждый какой-либо отдельной частью Управления. Для действительности заседания Правления требуется присутствие Председателя и двух других членов.Дела в Правлении решаются по большинству голосов. При равенстве голосов голос Председателя дает перевес. 
Если в Правлении состой•ся более двух мнений по одному делу, то дело это передается на решение Совета. Постановления Правлен-я записываются в книгу протоколов и* подписываются всеми присутствующими в заседании ч ієнами.§ 62. Председатель и члены Правления за неисполнение и нарушение возложенных на них обязанностей, за превышение власти и вообще про- тивозако 1ные действия подлежат личной и имущественной ответственности в установленном общими законами порядке, но за долги и убытки но оперзц ям О-ва ответствуют, наравне с другими членами Общества, сораз- мер ю открытому каждому из них кредиту.0  Приемный Комитет.§ 63. Для рассмотрения заявлений о принятии в члены О мцества, оценки обеспечений, поедставляемчх согласно § 9, а также для определения совместно с Правлением степени благонадежности представляемых членами векселей и размера той суммы, свыше ко-*й не должны быть принимаемы векселя от каждого члена, избирается Советом Комитет из 10 членов Общества.П р и м е ч а н и е .  Если число членов Общества значительно возрастает, то число ЧІЛЄНОВ Приемного Комитета может быть, по решению Совета, увеличено.§ 64 Из числа членов Комитета выбывает по очереди каждые 6 месяцев половина составляющих его лиц и заменяется новыми членами.
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Ч. 17-18 Арт. 35 К* 17-18 Ст. 35Члени, шо вийшли з Комітету можуть бути на ново обрані не раніше як через 6 місяцівКожен член Товариства, шо не є на посаді члена Правління. Ревізійної Комісії й депутата Ради може бути запроханий на члена Приймального Комітету Голова Комітету обірветься його членами зі свого осередку на кожне засідання.§ 15. Приймальний Комітет, для розгляду переданих йому Правлінням заяв, документів та векселів, обірветься в міру потреби.§ 16. Питання про прийом нових осіб до числа членів Т-ва Приймальний Комітет вирішує таємним голосования, визначаючи разом з тим і розмір суми, маяку може бути відкритий їм кредит у межах, установлених РадоюДля дійсности постанов Приймаліного Комітету шо до цієї справи потрібно, шоб їх було ухвалено не менш, як трьома чет веьТ»*нами голосів присутніх членів Комітету й шоб на засіданні було не менше половини всього числа його членів.§ 67. У випапку відмови прохачу в прийомі його за члена всі подані ним документи повертається йому через Правління без пояснення причин відмови.§ 68. Ступінь надійності! векселів, шо подаються членами, а також розмір суми, понад яку не повинні прийматися на дисконт векселі від кожного члена, визначається спільними засіданнями Правління й Пі иймального Комітету при їх законному складу.§ 69. Винагороду членам Приймального Комітету встановлюють Загальні Збори. VI Звітність.§ 70. Операційний рік Товариства вважаються з 1-го січня по Зї-е грудня.§ 71. Докладний річний звіт Т ва повинен бути складе! ий і поданий Правлінням до Ревізійної Комісії для перевірки не пізніше, як за місяць до дня, призначеного за для чергових Загальних Зборів.

Члены, выбывшие из Комитета, могут быть вновь избираемы не ранее, как через о месяцев.Каждый член Общества, не занимающий должности члена Правления, Ревизионной Комиссии и депута а Совета, может быть приглашен в члены Приемного Комитета Председатель Комитета избирается его членами из своей среды на каждое заседание.§ 65. Приемный Комитет, для рассмотрения передаваемых в него Правлением заявлений, д;кументов и векселей. собирается но мере надобности.§ 66. Вопрос о приеме новых лиц и число членов Общества Приемный Комитет разрешает посредством закрытой баллотировки, определяя вместе с тем разм-р суммы, в которой мо + ет быть открыт им кредит в пределах, установленных СоветомДля действительности постановлений по сему предмету Приемного Комитета, н.-об*одимо, чтобы они были приняты не менее, как тремя четвертями голосов присутствующих членов Комитета и чтобы в заседании ««холилось не менее половины всего числа членов его.§ 67 В случае отказа просителю в принятии его в члены, все пргд- ставлгнные им документы возвращаются ему чрез Правление без выяснения причины отказа.§ 68. Степень благонадежности векселей, нред'яеляемы* членами, а также размер суммы, свыше коей не должны быть принимаемы к учету векселя от каждого члена определяется в совместных заседаниях Правления и Приемного Комитета, в их законномсостави.§ 69. Вознаграждение членов Приемного Комитета зависит от усмотрения Общего Собрания.VI. Отчетность.§ 70. Операционный год Общества считается с 1-го ямьаря по 31-ое дек.^71. Подробный годовой оічет ./-ва должен быть составлен и представлен Правлением Ревизионной Комиссии для проверки не позже как за месяц по дня, назначенного для очередного О шего Собрания.
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Ч. 17-18 Арт. 35 К? 17-18 Ст. 35§ 72. Ревізійна Комісія складається З 3-у членів, шо їх обірається щороку черговими Загальними Зборами. Для заміщення відсутніх членів обіра- ються на лому-ж зібранні три заступники. Висновки свої про зроблену перевірку Ревізійна Комісія викладає в доповіді загальним зборам повідомляючи про нього перед поданням Загальним зборам Раді Товариства. Особливу винагороду членам Ревізійної Комісіі за їх працю визначають Загальні Збори.П р и м і т к а :  Правління Й Рада Товариства подають до Комісії з П вимоги належні пояснення» а рівно всі книги й документи.§ 73. По затвердженні Загальними Зборами звіту, виснорочний баланс на 
1-е січня й витяги зі звіту оголошується до загального відому в місцевому чи, за відсутністю його, в губер- ніильному органі преси.§ /4, Річний звіт Т-ва у двох примірниках з: всіма належними до нього документами {зліт Ревізійної Комісії, доповіді Ради й Правління, протокол Звгвль их Зборів), а також щомісячні баланси Товариство зобов’язане подавати своєчасно до Валютного Управління Уповнаркомфін'у.П р и м і т к а .  Для місячної й річної звігности Валютне Управління Уповмаркомфіну може встановлювати обов’язковий зразок.ТИ. Розподіл «аого прибутку.§ 75. За чистий прибуток Товариства визнається сума, шо залишається вільною по відрахованою з валового прибутку: а) відсотків на вкладки та позики, б) видатків на утримання й керування Товариством Ів) ЗІИТКИ з операцій. Із виявленого таким чином чистого прибутку відраховується не менш як 10% у за- ласовий капітал, а решту прибутку можна пгизмачити у розподіл по-чіж членами Товариства шо мають прано на дивіденд пропорційно до суми наданого кожному з ни* кредиту, а також Пможна повернуту наинші призначення відповідно до думки Загальних Зборів.

§ 72. Ревизионная Комиссия состоит из 3-х членов, избираемых ежегодно очередным Общим Собранием Для замещения отсутствующих членов избирается в том же собрании три кандидата. Заключение свое о произведенной проверке Ревизионная Комиссия излагает в докладе Общему Собранию. сообщая его до внесения в Общее Собрание Совету Общества. Особое в знаграждение членов Ревизионной Комиссии за труд их опре- ляется Общим Собранием.П р и м е ч а н и е .  Правление и Совет Общества представляют Комиссии, по требованию ее, надлежащие объяснения, а равно все книги и документы.§ 73. По утверждении Общим Собранием отчета заключительный баланс на 1 января и извлечения из отчета печатаются во всеобщее сведение в местном или при его отсутствии в губернском органе.§ 74. Годовой отчет О-ва в 2-х экземплярах со всеми относящимися к нему докухентами (отчет Ревизионной Комиссии, доклады Совета и Правления. протокол Общего Собрания), а также ежемесячные балансы, Общество обязано представлять своевременно Валютному Управлению Улол- наркомфина.П р и м е ч а н и е /  Для месячной и годовой отчетности Валютное Управление Уполнаркомфина может устанавливать обязательную форму.Г1І. Распределение чистой нрпбиля.§ 75. Чистой прибылью Общества признается сумма, остающаяся свободной ва вычетом из валового дохода:а) іроцентов по вкладам и займам,б) расходов на содержание и управление Обществом и в) убытки по операциям. Из выведенной таким образом чистой прибыли отчисляется не менее 10% в запасный капитал, а вся остальная сумма прибыли может быть назначена, в распределение между членами Общества, -имеющими право на дивиденд пропорционально сумме открытого каждому из них кредита, также обращен в другие назначіния по устмотрению Общего Собрдния.
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Ч. 17-18 Арт. 35 № 17-18 Ст. 35§ 76. Виплата членам Товариства дивіденду провадиться з пропонування Ради й ухваленого Загальним Зібранням по затвердженні річного відмиту.§ 77. Члени, шо вступили до Т-ва на протязі того року, за який провадиться розподіл прибутків, мають право лише на піврічний дивіденд лише у випадку, коли вони були вже членами не менш 6-ти місяців. Особи, шо пробули в Т-ві менше від півроку, дивіденду не одержують.§ 78. Дивіденд, не одержаний членами на протязі 5-ти літ, прираховується до загальних прибутків Товариства.§ 79. Втрати при закінченні річних звтів списуються з прибутків, а за недостачею їх поповнюються з запа- соього капіталу. Недостатню суму поповнюється членами зазначеним в цьому-ж Статуті порядком.VIII. Зяплсовий капітал.§ 80. Занасовий капітал утворюється з сум. шо їх відраховується з річних прибутків і з відсотків на них Цей капітал має за призначення поповняти збитки від операцій Товариства. Того року, коли запасовий капітал переважить суму обігового капіталу, то лишка запасоеого капіталу може бути повернена на вказані Загальними Зборами потреби.§ 81. Всі суми загіасового капіталу ідуть до обіїу через Держбанк і вступаю іь на золотий біжучий рахунок, підлягаючи всім правилам Держбанку по золотих Ріжучих рахунках.§ 82. У випадку ліквідації справ, лишка запасового капіталу-, по цілковитому задоволенні зобов'язань Товариства. належить до розподілу поміж членами Т-ва відповідно до кредиту, яким кожен із них мав право користуватися.IX. Припинення діяльпости Т-ва.§ 83. Товариство зобов'язане розпочати ліквідацію своїх справ у кожному з нижчеподаних випадків:а) коли членів Т-ва буде менше від 50ти;

§ 76. Выдача членам Общества дивиденда производится по предложению Совета, принятому Обшим Собранием, после утверждения Собранием годового отчета.§ 77. Члены, поступившие в О-80 в течение того года, за который производится распределение прибылей, имеют право лишь на полугодичный дивиденд только в том случае, если состояли членами не менее 6-ти месяцев. Лица, пробывшие в Обществе менее полугола, дивиденда не получают.§ 78. Дивиденд, не истребованный членами в течі ние 5 ти лет, причисляется к общим прибылям Общества.§ 79 Потери при заключении годо- вьх іт етсв списываются с прибылей, а за недо.татком таковых покрыва- ю і с я  из запасного капитала. Недостающая затем сумма пополняется членами указанным в этом же Уставе порядком.VIII. Запасный капитал.§ 80. Запасный капитал образуется из сумм, отчисляемых из годовых прибылей и из процентов на них. Капитал этот имеет назначением покрытие убытков, происходящих по операциям Общества. В тот год, в который запасный капитал превзойдет сумму оборотного капитала, излишек запасного капитала может быть обращен на указанные Общим Собранием цели.§ 81. Все суммы запасного капитала обращаются чрез Госбанк и вносятся на золотой текущий счет, подчиняясь всем правилам Госбанка по золотым текущим ечеіам.§ 82. В случае ликвидации дел, остаток запасного капитала, за полным удовлетворением обязательств Общества, подлежит распределению между членами О-ва, соразмерно кредиту, каким каждый из них имел право пользоваться.IX. О прекращении действий О-пл.§ 83. Общество обязано приступить к ликвидации своих дел в каждом из нижеследующих случаев:а) когда членов О-па будет менее 50-ти;330



Ч. 17-18 Арт. 35 № 17-18 Ст. 35б) коли сума, прийнята на вклади й на біжучий рахунок. разом із иншими зобов*язаннями Т-ва, перейде зазначені в цім Статуті співвідносний (§ 24) і коли при тому 1-во не вживе негайних заходів до відновлення цих співвідносим припиненням прийому вкладків. виплатою частини позик чи побільшенням обігового капіталу;в) коли обіговий капітал Т ва зменшиться від понесених збитків на ,/а;г) коли Загальні Збори членів Т-ва ухвалять зліквідувати Товариство.П р и м і т к а .  Про призначення ліквідації справ Т-ва Правління зобов язаме сповістити Валютне Управління Уповнаркомфіну.§ 84. При наявности одної з умов, що спричиняються до закриття Т-ва (див.§ 83 Стат>ту) Правління Т ва зобо" в'язане на протязі 7 ми день оголо* сити про скликання Загальних Зборів в найкорогший термін (див. § 34 цього Статуту).§ к5. Загальні Збори членів Т-ва, впевнившись у наявности умов, шо спричиняються до припинення діяль- ности Т вз, ухвалюють його закрити й зліквідувати його справи.П р и м і т к а .  Т-во не підлягає закриттю в наслідок утрати будь-якої частини обігового капіталу, коли недостатню частину цього капіталу, Загальні Збери постановлять пгпев- нити на протязі одного місяця від дня, коли відбулись Загальні Збори.
$ 86. Ралютне Управління УгОБНвр- комфіну може вимагати пояснені я від Правління Т-ва й призначити ревізію Т-ва: а) на випадок звернення до Валютного Управління У поі парков фіну не мі це 5 ти членів Іогариства з заггею про невиконання г.раінл, визначених в § 80, 81, 82 ці ого Статуту, 

й б) 3 власної ініціативи у порядку $ 95 цього Статхту.§ 87 Коли ревізія виявить умови, шо п магають припинення діяльности Т-еь. то Валютне Управління Уповнар- кокфіну пре псн>с Правлінню доповісти

б) когда сумма, принятая во вклады и на текущий счет, вместе с прочими обязательствами О ва, превзойдет указанное в настоящем уставе соотношение (§ 24) и если при том О-во не примет немедленно мер к восстановлению сего соотношения, приостановлением приема вкладов, погашением части займов или увеличением оборотного капитала;в) когда оборотный капитал О ва уменьшится от понесенных убытков на 7з*.г) когда о закрытии О ва постановит Обшее Соорание членов О ва.П р и м е ч а н и е .  О назначении ликвидации дел О-ьа Правление обязано донести Вапютному Управлению Уполнаркомфк на.§ 84. При наступлении одного из условий, влекущих закрытие О-ва (см. § 83 этого Устава) Правление О-ва обязано в течение 7-ми дней об'явить о созыве Общего Собрания в самый краткий срок (см. § 34 сего Устава).§ 85. Обшее Собрание членов О-ва, удостоверившись в наличности условий, влекущих прекращение действий О-ва, постановляет о его закрытии и ликвидации его дел.П р и м е ч а н и е .  О-во не подлежит закрытию вследствие потери определенной части оборотного капитала, если недостающая часть этого капитала, по постановлению Общего Собрания, будет пополнена в течение месячного срока со дня, в который состоялось Обшее Собрание.§ 86. Валютное Управление Упол- наркомфина может требовать об’ясне- ния от Правления О-ва и назначить ревизию О-ва: а) в случае обращения в Валютное Управление Уполмарком- фина не менее 5-ти членов Общества с заявлением о несоблюдении правил, изложенных в § 80. 81, 82 сего Устава, и б) по собственной инициативе в порядке § 95 сего Устава.§ 87 Если ревизией будут обнаружены условия, треб> юшие прекращения действий О-ва, то Валютное Управление Уполиаркомфина предлагает
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ч. 17-18 Арт. 35 № 17-18 Ст. 35про це Загальним Зборам на точній підставі § 84 цього Статуту.§ 88. У випадку невиконання Правлінням Т-ва на протязі 2-х тижнів зазначеної в попередньому § вимоги чи незгоди Загальних зборів членів Т-ва, Валютне Управління Уповнарком- фіну повідомляє про наслідки переведеної ревізії тому судові, якому Т-во підсудне по неспроможносги.§ 89. Постанову про закриття Т ва суд повідомляє Валютному Управлінню Уловназкомфіну.§ 90. Про закриття Т-ва Валютне Управління Уповнаркомфіну оголошує в офіційному місцевому органі преси по місцю осідку Т-ва (дип. § 1 цього Статуту) й у <Вістях ВУЦЗК».§ 91. У випадку закриття Т-ва без оголошення його неспроможнім, Загальні Зіори членів Т ва обірають з-поміж себе не менше 3-х ОСІ) до складу Ліквідаційної Комісії з призначенням місця перебування цієї комісії й визначається порядок ліквідації справ Т-ва; місцеперебування Ліквідаційної Комі ії може переноситися з постанови Загальних Зборів.Ліквідаційна Комісія, перебравши справи від Правління, викликає через оповістки й оголошення кредиторів Т ва, вживає заходів до цілковитого задоволення їх, провадить реалізацію майна Т-ва й укладає погодження та мирові з третіми особами на підставі й у межах, визначених Загальними Зборами. Суми, потрібні на задоволення кредиторів, а рівной потрібні на повне задоволення суперечних вимог, Ліквідаційна Комісія вносить за рахунок кредиторів до установ Держбанку: до того часу не може бути розпочато задоволення членів Т-ва відповідно до рештки коштів, що залишилися в роспоряд- женні Т ва. Про всю діяльність Ліквідаційна Комісія подає звіт до Загальних Зборів в терм ни, встановлені Зборами і незалежно від них, після закінчення ліквідації подає загаяний звіт. Коли при закінченні ліквідації не всі належні до виплату суми будуть уру-

По*впению довести о том до сведения Общего Собрания на точном основании § 84 сего Устава.§ 88. В случае неисполнения Пра едением О 8а в течение 2-х недмь указанного в предыдущим § требования или несогласия Общего Собрания членов О-ва, Валютное Управление Уполнаркомфина сообщает о результатах произведенной ревизии тому суду, которому Общество подсудно по несостоятельности.§ 89. Постановление о закрытии О ва сообщается судом Валютному Управлению Уполнаркомфина.§ 90. О закрытии Общества Валютное Управление Уполнар<омфииа производит публикацию в официальном местном органе аз месту нахождения О ва (см. § 1 сего Устава) и в «Вістях ВУЦИК».§ 91. В случае закрытия О ва. без об'явлення его несостоятельным, Общее Собрание членов Общества избирает из среды своей не меіее 3-х лиц о состав Ликвидіционной Комиссии, с назначением места пребывания згой комиссии и определяется пораюк ликвидации дел О ва; местопребывание Ли- квидацион ной Комиссии может быть
переносимо по постановлению ОбщегоСобрания.Ликвидационная Комиссия, приняв дела от Правления, вызывает чрез повестки и публикацию кредиторов О ва, принимает меры к полному их удовлетворению, производит реализацию имущества О-ва и вступает в соглашение и мировые сделки с третьими лицами на основании и в пределах, указанных Общим Собраннее. Суммы, следуемые на удовлетворение кредиторов, а равно необходимые для обеспечения полного удовлетворения спорных требований, вносятся Ликвидационной Комиссией за счет кредиторов учреждения Госбанка: до этого времени не может быть приступдено к удовлетворению членов О-ва, соразмерно с остающимися в распоря жевии О-ва средствами. О всех действиях Ликвидационная Комиссия представляет отчет Общему Собранию в сроки, установленные Собранием и независимо от них; по окончании ликвидации, предста-

332



Ч. 17-18 Арт. 35 № 17-18 От. 35

мені кому слід через нез'явлення осіб, 
яким вони належать, то Загальні 
Збори визначають, куди ці гроші треба 
віддати на схов аж до виплати іх, і 
куди їх слід повернути, коли мине 
задавнення у випадку незголошення 
власника.

§ 92. У випадку закриття Т-ва З 
оголошенням його неспроможнім, по
рядок ліквідації визначається відповід
ними законами.X. Загальні постаповн.

§ 93. Товариству дозволяється мати 
печатку з зазначенням своєї назви.

§ 94. Товариство може набувати 
тільки будівлі, потрібні під власне його 
помешкання та влаштовання комор.

§ 95. Товариство зобов'язане на 
вимогу Валютового Управління Упов- 
наркомфіну подавати йому всілякі еідо- 
мості й Пояснення в спрзвах Т ва. 
Валютному Управлінню Уповнарком- 
фіну надається право провадити повну 
й часткову ревізію Т-ва.

§ % У всіх випадках, цим Статутом 
не передбачених, Т-во підлягає загаль
ним законам, так нині чинним, як і тим, 
що в майбутньому будуть постановлені.

вляет обший отчет. Если при оконча
нии ликвидации не есе подлежащие 
выдаче суммы будут вручены по при
надлежности за неявкой лиц, которым 
они следуют, то Общее Собрание 
определяет, куда эти деньги должны 
быть сданы на хранение впредь до 
выдачи их, и как с ними надлежит 
поступить до истечения срока давности 
в случае неявки собственника.

§ 92. В случае зэкрытия О-ва с 
об явлением его несостоятельным по
рядок ликвидации определяется соот
ветствующими законами.X. Общие постановления

§ 93. Обществу дозволяется иметь 
печать с изображением своего наиме
нования.

§ 94. Общество может приобретать 
только такие строения, которые не
обходимы для его собственного поме
щения и устройства складов.

§ 95. Общество обязано по требо
ванию Валютного Управления У поя- 
наркочфина давать ему всякие сведе
ния и об’ясиения по делам О ва. Ва
лютному Управлению Уполнаркомфина 
предоставляется право производить 
полную и частичную ревизию Общества.

§ 96. Во всех случаях, не предусмо
трен чык настоящим Уставом, О-во 
подчиняется общим законам, как ныне 
действующим, так и тем, которые бу
дут впредь постановлены.
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Постанови УКН (ЗО листопаду 1924 р.;.
■ !А Про встановлення ставок основної й додаткової ренти на 1923-24 рік на дільниці міської землі, зайняті державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .

Постановление А Э(

(30 ноября 1924 г.)36. Об установлении ставок обгонной и дополнительной ренты на 1938-24 годна участки городской земли. одяУыц государственными п редприятням'ї^'-аа^ холящимися в ведении центральных хозяйственных органов УССР.
Інструкцій НКРСІ й НКЮ.37. Про порядок иереве ення справ, порушуваних у судовім або адміністрацій він п..рлдку на підставі даних ревізійно Інспекційних обслідів

Инструкция НИРКИ и НКЮ.37. О порядке производства дел. возбуждаемых в судебной или административном порядке по данным ревизионно- ннспекцвониых обследований.
Інструкція НКЗ, НКВС і НКЮ.38 Про вжиток постанови РНК від 20-го квітня 1923 р. про надання УпНКШС права встановляти снігові тпти по-за смугою внвла'ііі'ння (36. Уз :У23 р.. ч ІЗ. арт. 225).

Инструкция НКЗ, НКВД и НКЮ.38. О применении постановления СНХ от 20 апреля 1923 г. о предоставлении УпНКПС права установки снеговых щитов за полосой отчуждения (Об. Уз. 1923 г.. Ле 13, ст. 225).Інструкції НКЮ. НКВС і НКЗдсров’я‘У Про розмежування діяльности кабінетів Науково-Судової Експертизи. Судо во-Хемічних лабораторій при Губздоро- ва\ та Реєстраційні Бюра при органах Кримінального Розшуку.10 Про оорідок надсилання трутів у судово-медичні трупарні для ростину, а також про судово-медичні й медично- міліційні ростиня й про складання протоколів цих роетянів
і. Про порядЬк надсилання ріжних об*- «‘«гтій на досдНя.

Инструкции НКЮ, НКВД и НКЗдрава.39. О разграничении деятельности Кабинетов Научно-Судебной Экспертизы. Судебно Химических Лабораторий при Губздравах и Регистрационных Бюро при органах Уголовного Розыска.40. О порядке направлення трупов в судебно-медицинские трупные ПОКОИ ДЛЯ вскрытия, а также о судебно-медицинских и медико-милицейских вскрытиях и о составления протоколов этнх некрытый.И О порядке направления разного рода об'ектов для веследовднвй.
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Ч. 19-2У Арт. 36 К? 19-20 Ст 36
Постанова Української Економіч

ної Наради,36. Про встановлення ставок основної й додаткової ренти на І923/24рік на дільниці міської землі, зайняті державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР
На підставі арт. 8-го декрету ЦВК і РНК Союзу РСР від 12-го листопаду 1923 року „Про стягання ренти з земель міських і наданих транспортові* („Вестник ЦИК СНК и СТО СССР*3 4 за1923 р., ч. 11, арт. 318) для встановлення рентного оподаткування в 1923*24 бюджетовому році з земельних дільниць, зайнятих державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР, Українська Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :1 .  Поширити на міські земельні дільниці, зайняті державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР, ставки основної ренти, затверджені ЦВК і РНК СРСР 25 серпня1924 року для міських земель.2. Поширити на міські земельні дільниці. зайняті державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР, під торговельні помешкання, ставки додаткової ренти, затверджені відповідними губерніяльними виконавчими комітетами для торговельних помешкань того оціночного району, в межах якого ці дільниці знаходяться.3. Поширити на міські земельні дільниці, зайняті державними підприємствами, що знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР, під фабрично-заводські помешкання і спорудження, а також житлові помеш-. кання, надавані службовцям і робітникам, мінімальні ставки додаткової ренти, затверджені відповідними губерніяльними виконавчими комітетами для дільниць під житлові помешкання того оціночного району, в межах якого

Постановление Украинского Экоио» 
инчесиого Совещания.36. 06 установлении ставок основной ■  дополнительной ренты на 1923/24 год на участии городской земли, замятые государственными предприятиями, нахо дящимися в ведении центральных хозяйственных органов УССР.На основании ст. 8-й декрета ЦИК и СНК Союза ССР от 12-го ноября 1923 года „О взимании ренты с земель городских и предоставленных транспорту** („Вестник ЦИК, СНК и СТО СССР" —1923 г. № 11, ст. 318) для установления рентного обложения В 1923-24 бюджетному году с участков земли, занятых государственными предприятиями, находящимися в ведении центральных хозяйственных органов УССРУкраинское Экономическое Совещание п о с т а н о в и л о :1. Распространить на городские зе- мельныеучастки, занятые государственными предприятиями, находящимися в ведении центральных хозяйственных органов УССР, ставки основной ренты, утвержденные ЦИК и СНК СССР 25 го августа 1924 года для городских земель.2. Распространить на городские земельные участки, занятые государственными предприятиями, находящимися в ведении центральных хозяйственных органов УССР, под торговые помещения, ставки дополнительной ренты, утвержденные соответствующими губернскими исполнительными комитетами для торговых помещений того оценочного района, в пределах коего эти участки находятся.3. Распространить на городские зе мельные участки, занятые государ ственными предприятиями, находящи мися в ведении центральных хозяй ственных органов УССР, под фабрично заводские помещения и сооружения а также жилые помещения, предоста ваяемые служащим и рабочим, мини мальные ставки дополнительной ренты утвержденные соответствующими гу бернскими исполнительными комите тами для участков под жилыми поме
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Ч. 19-20 Арт. 36-37 Кї 19-20 Ст. Э6-37ці помешкання й спорудження розташовані.4. Поширити на незабудогані міські земельні дільниці, зайняті державними підприємствами, шо знаходяться у віданні центральних господарських органів УСРР, ставки додаткової ренти, затверджені губерніальними виконавчими комітетами для незабудованих дільниць відповідного характеру використання того оціночного району, де ці дільниці розташовані.
Харків, ліія 30-го листопаду 1024 р.Голова ЕкономічноїНаради В. Чубар.Секретар Економ.нарали Жменя.

щениями того оценочного района, в пределах коего эти помещения и сооружения расположены.4. Распространить на незастроенные городские земельные участки, занятые государственными предприятиями, находящимися в ведении центральных хозяйственных органов УсХР, ставки дополнительной ренты, утвержденные губернскими исполнительными комитетами для незастроенных участков соответственного характера использования того оценочного района, в коем эти участки расположены.Харьков, 30 ноября 1024 г.Председатель ЭкономическогоСовещания В. Чубарь.Секретарь ЭКОСО Жменя.

Інструкція НК РСІ й НКЮ.37. Про порядок переведення справ, порушуваних 8 судовім або адміністрацій ній порядку на підставі даних ревізійно- інспекційних обслідів.На підставі ?рг. 21 Положення про РСІ, затвердженнсго ВУЦВК дня 29-го серпня 1423 р. (З У. 1**23 р., ч. 37, арт 512) на Рииокладаетьсяпорушен- ня переслідувань в адміністраційному та судовому порядку проти особ зазлочини й провини, виявлені в пооцесі робот РСІ. з пропозицією судово - слідчим органам розшуку й прокуратури пере МОДИ і и потрібні чинности до дальшого викриття цих злочинів; при цьому, згідно з постановою ВУЦВК за тією-ж датою (3. У. 1923 р., ч 32, а р . .  476),РСІ повинна звернути головну увагу в процесі ревізійно-інспекційних обслідів не в бік виявлення окремих фактів крадіжок чи зловживань або вияснення окремих винуватців, а на виявлення типових за-для даноїмісцевости крадіжок та зловживань, щоб виро бити організаційні заходи боротьби з цими злочинами
іаким чином, органи РСІ втрачають характер органів довіді і в своїй ре-

Инструкцкя НК РКИ и НКЮ.37. О порядке производства дел, возбуждаемых в судебном или административном порядке по данным ревизионноинспекционных обследований.На основании ст. 21 Положения о РКП, утвержденного ВУЦИК 29-го августа' 1923 г. (С. У. 1923 г., № 37, ст. 512), на РКИ возлагается возбуждение в административном и судебном порядке преследований против лиц за преступления и проступки, обнаруженные в процессе работ РКИ, с предложением судебно-следственным и розыскным органам и прокуратуре о производстве необходимых действий по дальнейшему раскрытию этих преступлений; при этом, согласно постановления ВУ1ШК ст того же числа (С. У. 1923 г., Л* 32. с г. 476). главнее внимание РКИ в процессе ревизионно-инспекционных обследований должно быть обращено не в сторону выявления отдельных фактов хищений или злоупотреблений, или выяснения отдельных виновников, а на выявление типичных для данной области хищений и злоупотреблений, с целью выработки организационных мер борьбы с этими преступлениями.Таким образом, органы РКИ утрачивают характер органов дознания и337



ніЗіЯНО-ІНСПСКЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПОВИННІкермуватись засадами, викладеними в зишезазнач. н.тму положенні та в пост?.. ові ВУЦЬК’у.Віпповідно ю цього—пропонується всім органам РСІ УСРР при виявленні в процесі сбслідів тих спра'-. шо і\ належить передати в судовому чи ад- міністраціїіл а:лу порядку, кермуватись їдкими зга: илами:
1. Виде :;ши в процесі ревізійно- мс: схціи.'ої дія.іьности злочинства що ‘іімагааіь судового або гд.мілктр ац: • • .го переслідування, органи РСІ обов Я лік: зафіксувати здобуті при обслі- л денні дані а особливих актах, доглядаючи при цьому, щоби :.о цих актів .д оточувалося ні домости про найваж- ши:і злочинзі факти та обставини, що ..о да.«о. о злочину стосуються.2. З актах повинно і очно зазначити час і місце їхнього складення, ерга.: РСІ. то його складає, особ, іцо беруть участь чи є присутні при цих чинностях і о;.ис фактичних обставин, встановлених при обсліді. Кожний акт повинно прочитати виш.зазначеним ОСОбл-м і вони повинні його підписати, з тим шо перед їхні: я підписами повинно зазначити, шо вони не суперечать змістові акту; коли ж такі запереченні мали місце—то 7х новин- іо викласти під актом і ствердити підписом.З Забороняється вписувати до актів такі відоаости, чутки й инші дані, що невідомо ЗВІДКИ еони походять І ЩО їх, через це, не можна перевірити•і. На підставі обставин, ззфіксо- аних в акті, органи РСІ обов'язки! і шмагати листовних пояснень від спів робітників та керояників обсліджува них установ та підприємств.5 Що-до ріжних документів, шо послужили підставою до виявлення злочину, або що можуть послужити виясненню обставин заподіяння зло мину, коли їх не можна в оригіналах чи копіях долати ло акту, а тако к •ю-до ріжних річей та матері

із*

ч 10-20 Ару. 37
В своей реВИЗИОННО- .*пенс.чЦИОНМОН де- 
«ІОЛЬНОСТ.І ДОЛЖНЫ руКОВОДСГВОВаТЬС'І 
теми началам, которые из.щхяны в 
указанных выше положении и поста
новлении ЯУЦиК.

В соответствии С ЭТИМ, Ііред.іді аетсд 
всем органам РКМ УССР при оондру- 
жении в процессе исследований дел. 
подлежащих направлению в судебном 
или административном порядке, руко
водствоваться нижеследующими пра
вилами:

1. Оонаружив в процессе ревилиом- 
мо инспекционной деятельноеги пре
ступные деяния, треыуюиые судебного 
или адмннис за т и. а п о го преследования органы Річі і обгзаны зафиксирован 
добитые при обследовании данные н 
особи.- акты, наш.юдая при атом, чтоб ^в ЭГИ ИкТЫ Г.ДЗОСИ.'МСІ СЬсДе. >:!! о на> -
нейших преступных фактах и обстоя
тельствах. относящихся к данному 
преступному ДСЯПП.О.

3. В актах гон «о должно ои'і і, ука
зано : р.*мя :: место их состагления, 
орга РКИ его составляющий, лиц.;,
\ час- ..'/.лине ил • н;);\ у г с т в . ч , п р и  
этих лецс.виил. и іжисани. фактиче
ских *>о. т-жтельегн, установленных при 
обеде 1.сяким акт должен быг.
прочитан означенными выше лицами и 
подписан .оелчдними, і.р;; чем ырод 
ПОДПИСЯМИ ИХ ДОЛЖ-.О ПЯ:-» ЧлЭЗаНО,

что Очи ..е имеют возражений против 
содержания акта, если же такие воз
ражения имели место, то они должны 
оыть изложены иод актом, и скрепленыПОДПИСЬЮ

.3 Воспрещается заносить ь акт.. 
такие сведения, слухи и прочие да*» 
ные, источник которых неизвестен И 

которые, поэтому, не могут ОЫГЬ.Чр • еерены.
4. ііо обстоя.елкст нам. зафиксиро

ванным в акте, оргпиы 1'К'Л обязаны
требовать письменные обяснения от 
сотрудников и руководит. чей обследу 
емых учреждений И Предприятий.

5. Ь отношении всякого рода доку
ментов, которые послужили основанием 
к обнаружению преступления, или ко
торые могут служить к в дяснеиию 
обстоятельств его совершения, если 
они не могут Сыть в подлинниках ИЛИ 
копиях приобщены к акту, а также и

^ 19-20 Ст 5/



Ч. 14-20 Арт. У( К? 10-20 Ст. 37ялів, які становлять річе ні докази, повинно вжити заходів до їхнього збереження надалі до особливих вимог ' вдової влади.
б. Не вдаючись в детальний розслід кожного даного злочину в розумінні мікриття окремих злочинних фактів чи вишукування окремих винуватців, органи досліду РСІ негайно передають складений акт разом з зібраними даними до юридичного відділу чи відповідної юрисконсульської частини Vстаиови, де злочин виявлено, а там, де їх немає—-до органів РСІ, шо •.а їхнім дорученням даний обслід переводиться, для дальшого передання.
7. Разом з тим. органи РСІ, шо переводять обслід, не повинні ухилятись від переведення обсліду злочинів та провин ь тих випадках, коли в процесі праці обсліду—буде виявлено типові д/ж даної країни крадіжки чи зловживання: в цих останніх і ипадках органи РСІ повинні з можливою гол- • іістю встанопити основні моменти виявленого злочину аби надалі, шля- ом вивчення виділених злоьживаш в діяльності господарських та адміні- страційних органів, можна було досип ииразно з'ясувати причини цих типі»І их злочинних явиш з метою виро би ги організаційні засоби унеможлив леиня надалі таких явиш.
8. Органи РСІ, шо обслід переводять, 

обов'язані звертатись до юридичних 
або відповідних відділів і у ВСІХ ТИ'’ с.'пяяках, коли в процесі обсліду привиявленні злочину ВОНИ ВЗіаЮГьСЯ кваліфікувати аан\ чинність або зустрічаються з питаннями, шо потрібуют»- юридичної оиіновки. В цих випадках юридичний відділ або орган, шо його заступає, обов'язаний відрядити скогг представника, який дає вказівки в юри дичних питаннях, шо звезені з надіслав чи справи.

отношении всякого рода предметов к материалов, являющихся вещественными доказательствами, — должны быть приняты меры к их охранению, впредь до особых требований судебных властей.6. Не вдаваясь в детальное расследование каждого данно:о преступления. в смысле выявления отдельных преступных фактов или выискивания отдельных виновников, органы обследования РКП немедленно передают составленный акт вместе с собранными данными в юридический отдел или соответствующую юрисконсультскую часть учреждения, в котором престу 
пление обнаружено, а там, где таковые не организованы, в органы РКИ. по поручению которых производится данное обследование, для дальнейшего направления.7. Вместе с тем органы РКИ, производящие обследования, не должны уклоняться от производства расследования преступлений и проступков в тех случаях, когда в процессе работ по обследованию будут обнаружены типичные для данной области хищения или злоупотребления; в этих последних случаях органы РКИ должны с возможной полнотой установить 
основные моменты обнаруженного пре сгулного деяния, чтобы в дальнейшем, путем изучения обнаруженных зло употреблений в деятельности хозяй ственных и административных органов, можно было достаточно четко выяснить поичины этих типичных преступных явлений в целях выработки организационных способов предотвращения в будущем самой возможности таких явлений.8. Органы РКИ, производящие обследования. обязаны обращаться в вышеуказанные юридические или соответствующие отделы и во всех тех случаях, когда ь процессе обследования при обнаружении преступления они затрудняются в квалификации данного деяния или встречаются с такими вопросами, которые требуют юридической сценки. В этих случаях юридический отдел, или заменяющий его орган, обязан командировать споего представителя, который дает указания
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Ч. 19-20 Арт. 37 Ст. 37

9. Одержавши складений акт, юридичний відділ або відповідний орган РСІ в установленому порядку надсилає ці акти до відповідних судових чи адміністраційних органів для порушення проти винуватих в заподіянні злочинів особ кримінального або адміні- страційного переслідування.10. Відповідно до нової редакції арт.арт. 105, 106. 107, 108 Кр. Код.('36. Уз. 1923 р, ч. 36, арт. 5 1 1 )  в питанні про дальше надіслання справ про крадіжки, безгосподарність та инш. службові злочини, ниявлювані в процесі обслідів—повинно брати на увагу такі вказівки, викладені в п. п. 11—16 цієї інструкції.
11. Ревізійні акти на виявлені службові злочини, іііоїх узгляднено 105,106, 107 та 108арт.арт. Кр. Код. (зловживання владою, надужиття влади, бездіяльність влади й недбайливе відношення до служби), повинно надіслати до відповідних судових органів за-дпя порушення кримінального переслідування лише в випадках, коли зазначені чинности урядогців, не викликані міркуваннями службової потреби, мали в свій наслідок очевидне порушення правильної роботи установи чи підприємства або заподіяли йому майнову шкоду, або потягли за собою порушення громадського ладу чи охоро- нюваних законом прав чи інтересів окремих громадян, коли ці чинности, крім того, заподіювались урядовцем систематично або з міркувань корисливої особистої заінтересованосте або мають особливо тяжкі наслідки, або ж принаймні, з відома урядовця—загро жували тяжкими наслідками.
12. У всіх инших випадках, тоб то: коли ці вчинки урядовця не мали характера систематичности, коли їх заподіяно не з корисливою метою і не з особистої заінтересованости, коли вони не мали особливо тяжких на-

по юридическим вопросам, связанным с направлением дела.9. Получив составленный акт, юридический отдел или соответствующий орган РКИ в установленном порядке направляє"' эти акты подлежащим судебным или административным органам для возбуждения против виновных в совершении преступных деяний лиц уголовного или административного преследования.10. В соответствии с новой редакцией ст.ст. 105, 106, 107, 108 Уг. Код. (С. У. 1923 г., № 36, ст. 511) по вопросу о дальнейшем направлении дел о хищениях, бесхозяйственности и др. служебных злоупотреблениях, обнаруживаемых в процессе обследований, должны быть принимаемы во внимание нижеследующие указания, изложенные в п п .  11—16 настоящей инструкции.11. Ревизионные акты по обнаруженным должностным преступным деяниям, предусмотренным 105, 106, 107 и 108 ст.ст. У г. Код. (злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти и халатное отношение к службе), должны быть направлены в подлежащие судебные органы для возбуждения уголовного преследования только в случаях, если указанные леяния должностных лиц, не вызываясь соображениями служебной необходимости, имели своим последствием явное нарушение правильной работы учреждения или предприятия, или причинили ему имущественный ущерб, или повлекли за собой нарушение общественного порядка, или охраняемых законом прав или интересов отдельных граждан, если эти действия притом совершались должностным лицом систематически или из соображений корыстной личной заинтересованности, или имели особо тяжелые последствия, или, хотя бы заведомо для должностного лица, угрожали тяжелыми последствиями.12. Во всех остальных случаях,т.-е. если эти действия должностного лица не имели характера систематичности, если они совершены не из корыстных целей и не из лічной заинтересованности, не имели особо тяжелых по-
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Ч. 19-20 Арт. 37 № 19-20 Ст. 37слідків і не загрожували можливими тяжкими наслідками з відома для урядовця—проти винуватих можна порушити переслідування лише в дисциплінарнім порядку згідно з п. «г> арт. 14 Положення про НСІ (36. Узак. 1923 р.,ч. 37, арт. 512) із покладенням або без покладення обов'язків відшкодувати заподіяну шкоду.
13. В разі, коли зазначені вчинки (зловживання владою, надужиття влади, бездіяльність влади й недбале відношення до служби) мали в наслідок цілковитий розлад та розпад діяльності! керуючих центральних та місцевих апаратів управління або таких самих господарських державних апаратів продукції, постачання і розподілу чи транспорту, то проти винуватих, тоб-то проти керовників центральних та місцевих органів—повинно порушити переслідування в кримінальнім порядку згідно з 110 арт. Крим Код.14. Ревізійні акти й листування у всіх вищезазначених справах для порушення кримінального переслідування органи РСІ повинні надсилати через прокуратуру до губсудів або відповідних судових устанор в залежності! від підпорядкованості! звинувачуваних, згідно з правилами Кр. Проц. Код.15. В тих випадках, коли при об- сліді буде одержано вказівки про заподіяні злочини, що їх узгляднено 128 арт. Кримінального Кодексу, як і вищезазначеними артикулами Кр. Код.— органи РСІ повинні попереду точно встановити ті дані, що на їхній підставі можна прийти до висновку про наявність, в данім разі, ознак, які вимагають порушення кримінального переслідування; при цьому в актах обов'язково треба зазначити ті фактичні наслідки, то з'явились через заподіяння виявлених злочинів, а саме: розтрата майна установи чи підприємства або особливо значна шкода його власності!, цілковитий розлад і розклад н діяльності! тих чи инших апаратів керування, продукції, постачання,. розподілу чи транспорту і т. им.

следствий и не угрожали возможными тяжелыми последствиями заведомо для должностного лица,—против виновных преследование может быть возбуждено только в дисциплинарном порядке согласно п. «г> ст. 14 Положения о РКИ (С. У. 1923 г.. № 37, ст. 512) и с возложением обязанностей возместить причиненный деянием ущерб, или загладить нанесенный вред, или без таковых.13. В случае, если указанные деяния (злоупотребление властью, превышение власти, бездействие власти и халатное отношение к службе) имели последствием полное расстройство и развал деятельности руководящих центральных и местных аппаратов упра вления или таковых же хозяйственных государственных аппаратов производства, снабжения и распределения или транспорта, то против виновных, т.-е. следовательно, против руководителей центральных и местных органов, должно быть возбуждено преследование в уголовном порядке по 110 ст. Угол. Код.14. Ревизионные акты и переписка но всем вышеуказанным делам для возбуждения уголовного преследования должны быть направляемы органами РКИ через прокуратуру в губсуды или подлежащие судебные учреждения, в зависимости от подведомственности обвиняемых, согласно правилам Угол. Проц. Код.15. В тех случаях, когда при обследовании будут получены указания о совершенных преступных деяниях, предусмотренных 128 ст. Уголовного Кодекса, как и вышеуказанными статьями Уг. Код., органы РКИ должны предварительно точно установить те данные, на основании которых можно притти к выводу о наличности в данном случае признаков,требующих возбуждения уголовного преследования; при этом в актах обязательно должны быть указаны те фактические последствия, которые явились в результате учинення обнаруженных преступных деяний, а именно: расточение имущества ,учреждения или предприятия, или трудно возместимый ущерб его достоянию, полное расстройство и развал в деятельности тех или других аппаратов



Ч. 10-20 Лрт. 37 № 10-20 Ст. 37
16. При порушенні справ про злочини в дисциплінарному порядку ор гани РСІ надсилають відповідні мате- ріяли про провини й недогляд уря ловців, згідно з п. «г» арт. 14 Поло ження про РСІ (36 Уз. 1923 р..ч. 37, арг. 512).17. В тих випадках, коли при об- сліді, до порушення кримінального переслідування, буде визнано за потрібне зробити трус чи затримати співробітників чи керовників обсмажуваної установи чи підприємства, з метою запобігти можливости для нього ухилитись від слідства та суду або заховання слідів злочину—органи РСІ, не вживаючи на власну волю зазначених заходів, обов'язані негайно повідомити про це відповідного прокурора для належного розпорядження, надсилаючи йому згодом все листування щодо цієї справи.
18. Надалі органи РСІ, не беручи безпосередньої участи в розсліді, що його переводить судово-слідча влада, допомагають слідчій владі шляхом передачі всіх додаткових відомостей, добутих в тій самій справі в процесі дальшого руху ревізійних обслідів.
19. Надсилаючи зазначені матеріяли ревізійного обсліду— органи РСІ обов'я- зані надсилати лише ті акти й заві рені виписки з них, шо мають відно шення до виявленого злочину.
20. Всі зносини з прокуратурою про порушення кримінального переслідування, про переведення трусів чи затримання, обсліджувачі провадять в центрі — через юридичний відділ НК РСІ, а на місцях—через ті органи РСІ, шо за їхнім дорученням провадився* даний ревізійний обслід або через відповідні, юрисконсульські частини, де такі організовано.

управления, производства, снабжения, распределения или транспорта и т. п16. При возбуждении дел о преступлениях в дисциплинарном порядке органы РКИ направляют соответствующие материалы о поступках и упущениях должностных лиц в согласии с. п. „г“ ст. 14 Положения о РКП (С. У. 1923 г., № 37, ст. 512).17. В тех случаях, когда при обследовании, до возбуждения уголовного преследования, будет признано необходимым произвести обыск или задержать сотрудников или руководителей обследуемого учреждения или предприятия, е целях предупреждения для него возможности уклонения от следствия и суда, или сокрытия следов преступления—органы РКИ, не предпринимая собственною властью указанных мер, обязаны немедленно сообщить об этом для соответствующего распоряжения подлежащему прокурору, которому затем направляется и вся переписка, относящаяся к данному делу.18. В дальнейшем органы РКИ, не принимая прямого участия в расследовании, производимом судебно следственными властями, оказывают свое содействие следственной власти путем передачи всех дополнительных сведений, добытых по тому же делу в процессе последующего хода ревизионных обследований.19. При направлении указанных материалов ревизионного обследования — органы РКИ обязаны отсылать в подлинниках только те акты и заверенные выписки из них, которые имеют отношение к обнаруженному преступному деянию.20. Все сношения с прокуратурой о возбуждении уголовного преследования, о производстве обысков или задержании, производящие обследования ведут в центре через юридический отдел НК РКИ, а на местах — через те органы РКИ, по поручению которых они производили данное ревизионное обследование или через соответствующие юрисконсультские части, где таковые организо»аны.
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■ і. Арт. 37 № 10-2021. В разі визнання потреби подач; цивільно; псзсб;: .ча особу, ще зиннг в заподіянні шкоди інтересаг.держави— органи РСІ обов'язані повідомити про це належні установи, доглядаючи в 
дальшому, гноби вимогу про подання цивільної почови в відповідному суді було цією установою виконано. 8 разі нідмоеи виконати вимогу, РСІ полає позов безпосередньо до відповідних органів, згідно з арт. 22 Положення про РСІ (36. Уз. 1923 р.. ч. 37, арт. 512 ).

22. На органи РСІ, зазначені в п. 6, покладається обов'язок вести облік порушених справ, доглядати за їхнім рухом з відповідних інстанціях, виступати на судах і оскаржувати постанови та вироки судових місць.
23. В кримінальних справах, порушених РСІ. представники їхні можуть брати участь як звинулальники (арт. 54 Кр. Проц. Код), а рівно як позовними (апт. 22 Положення про РСІ й арт. 55 і'ПК) зо всіма наданими стороні правами.4. На судовому засіданні можуть ви. гупати, як звинувальники, лише ті представники РСІ, шо не беруть участи в даній справі, як свідки (арГ 60 Кр. ІІрои. Код.).25. Коли ні установа, шо ЇЙ чинностями звинуваченого заподіяно шкоду, і і прокурор не подали до початку судового засідання цивільної позви на підсудного, то органи РСІ к разі засудження підсудного судом— обов’язані запропонувати відповідній установі подати на засудженого позов ч порядку суду цивільного або подати самостійно згідно з арт. 2? Положення про РСІ.

26. Скарги на чинности прокурор ького догляду в справі припинення.прав, порушених органами РСІ, а рівно на вироки, ухвали Гі присуди судових місць н цих справах--органи РСІ подають загальним порядком.

21. В случае признания необходим мости пред'явлення гражданского иска к лицу,виновному в причинении ущерба интересам государства, органы РКИ обязаны уведомить об этом подлежащие учреждения, наблюдая в дальнейшем, чтобы требование о пред'явлений гражданского иска н подлежащем суде было этим учреждением исполнено случае же огкзза в исполнении тр бо влния, иск пред’явлется непосредственно соответствующим органам РКК согласно ст. 22 Положения «. РКИ (С. У. 1923 г., К? 37. ст. 512».22. На органы РКП, указанные в п. 6, возлагается обязанность по ведению учета возбужденных дел, наблюдение за их продвижением в подлежащих инстанциях, выступления на судах и обжалование постановлений и приговоров судебных мест.23. По уголовным делам, возбужденным РКИ, представители последних могут участвовать в делах н качестве обвинителей (ст. 54 Уг. Проц. Код.), а равно в качестве истца (ст. 22 Положения о РКИ и ст. 55 УПК) со всеми предоставленными стороне правами.24. На судебном заседании могут выступать и качестве обвинителей лишь те представители РКИ. которые не участвуют в данном деле в качестве свидетелей (ст. 60 Уг.-Проц. Код.>.25. Нели ни учреждение, которому действиями обвиняемого причинен убы ток и вред, ни прокурор не пред'явили до начала судебного заседания гражданского иска к подсудимому, то органы РКИ, в случае осуждения подсудимого судом, обязаны предложить подлежащему учреждению пред’явить к осужденному иск в порядке суда гражданского или пред'явить самостоятельно согласно ст. 22 Положения о РКИ.2о. Жалобы на действия прокурорского надзора но прекращению дел. возбужденных органами РКИ, а равно на приговоры, определения и решения судебных мест по э г им делам — орга нами РКИ приносятся в общем порядке,

От. З у

343



Ч. 10 20 Арт. 37-38 № 19-20 Сі. *7-38установленим Кримінально - Процесуальним Кодексом.Харків, дня 27 березня 1924 р.Народній Комісар Роб.-Сел.Інспекції Мсдьсдів.Засг. Народнього КомісараЮстиції 3/. РеНхель.

ІНСТРУКЦІЯ

Нариомзему, Наркомвнутрсправу й
Нариомюсту.38. Про вжиток постанови Ради На родніх Комісарів від 20 квітня 1923 року про надання УпНКШС права встановляти снігові щити по-за смугою вивласненнь(36. Уз. 1923 р., ч. 13, арт. 225).

1. Встановлювання снігових шитіз та вбивання для цього кілків по-за смугою вивласнення залізниць, коли цього вимагає характер сумежної з залізничною колією місцевості! та умови захисту залізниць від снігу, переводиться з розпорядження місцевих ор ганів НКШС.2. Місцеві виконкоми та сільради обов'язані допомагати органам НКШС в їхній роботі п справі встановлення снігових щитів і вживати заходів, щоби землекористувачі жадних перепон цій роботі не чинили.3. Органи НКШС обоз язані повідомляти відповідні райвиконкоми та міськради про час розлочину робот по встановленню шитіз та кілків по-за смугою вивласнення. Повідомляти повинно за 2 тижні до розпочину робот, точно зазначаючи місце рсбот.4. Райвиконкоми й міськради мо- жуть відряджувати для присутності» при роботах по встановленню щитів та вбиванню кілків своїх представників. Заінтересовані землекористувачі можуть бути присутніми при цих роботах.П р и м і т к а .  Перестановлений щитів на сніговій покрівлі по-за ме-

установленном Уголовно-Процессуальным Кодексом.Харьков, 27 марта 1921 г.Народны?. Комиссар Раб.-Крест.Инспекции Медведев,Зам. Народного КомиссараЮстиции М. Гсіиель.

ИНСТРУКЦИЯ

Наркомзема. Нарномвнудела и Нар- 
коиюста.33. О применении постановления Совета Народных Комиссаров от 20 апреля 1923 г, о предоставлении УпНКПС права установки снеговых щитоз за полосок отчуждения (С У. 1923 гопа, № 13, ст. 225).1. Установка снеговых щитов и забивка для этого кольев за пределами полосы отчуждения железных дорог, если этого требует характер местности, прилегающей к полотну железной дороги, и условия зашиты железных дорог от скиа, производятся по распоряжению местных органов НКПС.2. Местные исполкомы и сельсоветы обязаны оказывать органам НКПС в и.^ работе по установке снеговых щитов содействие и принимать меры к тому, чтобы землепользователи никаких препятствий згой работе не чинили.3. Органы НКПС обязаны доводить до сведения соответствующих райисполкомов и горсоветов о времени приступа к работам по установке щитов и кольев за пределами полосы отчуждения. Извещение должно быть сделано за две недели до приступа к работам с точным указанием места работы.4. Райисполкомы и горсоветы могут командировать для присутствования при работах по установке щитов м забивке кольев своих представителей. Заинтересованные землепользователи могут присутствовать при этих работах.П р и м е ч а н и е .  Перестановка щитов но снежному покрову за пре-314



Ч. 19-20 Арт. 38 № 1920 Ст. 38жзми залізничого вивласнення переводять органи НКШС без повіло- млення відповідних райвиконкомів та міськрад.5 Снігові щити, після того як минула в них потреба—здіймається з розпорядження місцевих органів НКШС.6. Про час здіймання снігових щитів органи НКШС повідомляють за 2 тижні до призначеного терміну відповідні райвиконкоми та міськради.8 повідомленнях зазначається точно час і місце робот.7. Одержавши зазначені в арт. 6 повідомлення, райвиконкоми й міськради обов'язані повідомити заінтересованих землекористувачів про те, що вони мають право бути присутніми при роботах по здійманню снігових щитір, шоб запобігти безпідставним претензіям за збитки, що стались від встановлювання чи здіймання щитів на їхній землі.8. В призначений термін відповідні урядовці НкШСздіймають щити в присутності» представників відповідного виконкому чи міськради, а також землекористувачів, що з'явилися.9. В разі виявлення заподіяної встановленням щитів шкоди сумежним зі смугою вивласкення землекористуванням (ушкодження засівів та инш. насаджень) — описується ушкодження кожного землекористування і оцінюється збитки, вписуючи всі дані до окремого акту, складаного урядовцем НКШС.10. Представник НКШС, оцінюючи збитки, вживає заходів до праеильного визначення суми збитків. В разі заперечення з боку землекористувача з приводу оціновки—запрошується знавців і їхній мотивований висновок вписується до акту.11. Акт про збитки складається на місці й його підписують всі присутні, з тим що згоду чи не згоду з переведеною оціновкою треба зазначити перед підписом кожного заінтересованого землекористувача.

делами железнодорожного отчуждения производится органами НКПС без уведомления соответствующих райисполкомов и горсоветов.5. Снеговые шиты по миновании ь них надобности убираются по распоряжению местных органов НКПС.0. О времени выполнения работы по с'емке снеговых щитов органы НКПС посылают за 2 недели до назначенного срока извещения соответствующим райисполкомам и горсоветам.В извещениях должно быть точно указано время и место работ.7. Райисполкомы и горсоветы обязаны, по получении указанных в ст. о извещений, об'явить заинтересованным землепользователям о том, что они имеют право присутствовать при работах 150 с'емке снеговых ШИТОВ, для предотвращения неосновательных претензий об убытках, происшедших от постановки или уборки шитов на их землях.8. В назначенный срок подлежащие должностные лица НКПС приступают к снятию щитов в присутствии явившихся представителей соответствующего исполкома или горсовета и прибывших землепользователёй.9. В случае обнаружения нанесенного постановкой щитоз ущерба прилегающим к полосе отчуждения землепользованиям (повреждение посевов 11 др. насаждений) производится по каждому землепользованию описание повреждения и оценка убытков с занесением всех данных в особый акт, составляемый должностным лицом НКПС.10. При оценке убытков представитель НКПС принимает меры к правильному определению суммы убытков. 8 случае возражения со стороны землепользователя сю поводу оценки, приглашаются сведующие лица, мотивированное заключение коих заносится в акт.11. Акт об убытках составляется на месте и подписывается всеми присутствующими, при чем согласие с произведенной оценкой или несогласие с ней должно быть определенно оговорено перед подписью каждого заинтересованного землепользователя.
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ч. 10-20 Лрт 38-39 К« Ю-2012. Копії актів про збитки подасть.я органами НКШС до відповідних райе - конкомів та міськрад.13 В разі згоди землекористувача з переведеною в його присутності! оиі- повкою збитків—органи НКШС виплачують йому встановлену суму збитки •.і 2-хтижневий термін через касу найближчої зал. станції.14. В разі незгоди землекористувача з переведеною в його присутності! лиіновкою—змагання про збитки розмазується за заявою землекористувача « загальнім судовім порядку.Харків, дня ЗО березня 1924 р.Заст. Народнього КомісараЗемельних Справ ОдинцівНародній Комісар ВнутрішніхСправ Поліський.Заст. Народнього КомісараЮстиції Рейхель.

12. Копии актов об убытках сообщаются органами НКПС подлежащим райисполкомам и горсоветам.13. В случае согласия землепользо яателя с произведенной в его присут
ствии оценкой убытков, органы НКІ1С выплачивают ему установленную сумму убытков в 2-хнецельный срок через кассу ближайшей ж.-д. станции.14. При несогласии землепользователя с произведенной оценкой спор Об убытках разрешается по заявлению землепользователя в общем судебном порядке.Харьков, 30 марта 1921 г.Зам. Народного Комиссара Земледелия Одинцов.Народный Комиссар Внутренних Дел Балицкий.Зам. Народного КомиссараЮстиции Рейхель.

Сі. 3,4-пі

Інструкції Нариомюсту, Нарком- 
здоров'я і Нарномвнутрсправу.39. Про розмежування діяльности Ка- уінеіів Науково-Судової Експертизи, Су- дово-Хемічних Лабораторій при Губздра- ча* та Реєстраційні Бюра при органах Кримінального Розшуку.З метою розмежування діяльности Кабінетів Науково-Судової Експертизи НКЮ, Судово-Хемічних Лабораторій при Губздорозах та Реєстраційних Бюр, при органах Кримінального Розшуку, Наркомюст. Наркомздорон та Нарком Справ Внутрішніх пропонує до кермування і виконання підвідомчим їм органам такі правила.1. Безумовному надсиланню виключне до Кабінетів Науково Судоооі Експертизи НКЮ, згідно з п. 2 § 1-го Інструкції органам слідства, суду й довіді від 30-го листопаду 1923 року (Бюлетень НКЮ 1923 р.. ч. ч. 50 — 51) підлягають:а) ріжні документи, печатки, штампи, шрифти, грошові знаки, ріжні сліди й инші об'єкти, шо підлягають досліду та допомогою фотографії, мікрофото- і рафії й дактилоскопії, з метою ветамо

Инструкции Наркоиюста. Нарном- 
здрава и Наркомвнудела.39. О разграничении деятельности Кабинетов Научно-Судебной Экспертизы, 

Судебно-Химических Лабораторий при Губздравах и Регистрационных Бюро при органах Уголовного Розыска.В целях разграничения деятельности Кабинетов Научно-Судебной Экспертизы НКЮ, Судебно-Химических Лабораторий при Губздравах и Регистрационных Бюро при органах Уголовного Розыска, Наркомюст, Наркомздрав и Наркомвнудел предлагают к руководству и исполнению подведомственным им органам следующие правила.1. Безусловному направлению исключительно в Кабинеты Научно-Судебной Экспертизы НКЮ. согласной. 2 § 1-го Инструкции органам следствия, суда и дознания от 30 ноября 1923 г. (Бюллетень НКЮ 23 г., 50 -51),подлежат:а) различного рода документы, печати, штампы, шрифты, денежные знаки, различного рода следы и прочие о*.* сість*, подлежащие исследованию при помощи фотографии, микрофотографии
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Ч. 19 20 Ат 39 № 19-20 Ст.влсння тотожности (ідентифікації) осо- боности й знаоядь злочину;б) об’єкти, шо и.длягають судово- медичному обсліду за-для мікроскопічних або мікрохемічних дослідів (криваві плями, плями насіння та книг);в) досліди волосся, кісток та инших частин тіла за-для розвязання відповідних питань.2. До Кабінетів Науково-Судової Експертизи надсилається об'єкти (але їх можна надсилати й до Губерн. Судово Хеміч. Лабораторій), що підлягають судово-хемічному досліду, а саме органи й їхні частини, шо їх залишено від трупу, рівно як і инші об'єкти, шо потребують судово-хемічного досліду, наприклад—порошки, рідини, харчові продукти і т. инше.П р и м і т к а .  Губгірокурори мають право надсилати до Кабінетів На- укоьо-Суд. Експертизи в сумнівних випадках на повторні досліди об’єкти, що вже були на досліді в Губерніяльних Суяово-Хемічних Лабораторіях.3. Діяльність Реєстраційних Бюр при органах Кримінального Розшуку полягає в:a) реєстрації всіх злочинців та встановленні їхньої особовости;6) встановленні особоэости трупів незнаних особ;b) фотографуванні місць заподіяння злочину, за винятком випадків, зазначених в п. 1-м § 3-го зищезгадної інструкції ИКЮ до органів суду, слідства й ловіаі;і) фотографуванні й зиимці слідів па місці злочину і в трупариях у всіх рипадках чиклику Бюра для цього, а також і тоді, коли кабінети Наукосо- ('удової Експертизи відмовляють у виїзді на місце заподіяння злочину.
4. Органи довід» й слідства надсилають об'єкти, шо підлягають досліду, безпосередньо до місця досліду, а саме: до Кабінетів Науково-Судової Експертизи, Губерніяльних Судово-Хімічних

и дактилоскопии, в целях отождествления (идентификации) личности и орудий преступления;б) об’екты. подлежащие судебно- медицинскому обследованию на предмет микроскопических или микрохимических исследований (кровяные пятна, пятна семени и др.);в) исследование волос, костей И прочих частей тела на предмет разрешения соответствующих вопросов2. В Кабинеты Научно-Судебной Экспертизы направляются (но могут быть направляемы и в Губерн. Судебно- Химич. Лаборатории) об'єкти, подлежащие судебно-химическому исследованию, как-то: органы и части их, оставленные от трупа, как равно и другие об'екты, нуждающиеся в судебнохимическом исследовании, например: порошки, жидкости, пищевые продукты и т. п.П р и м е ч а н и е .  Губпрокуроры вправе направлять в Кабинеты Научно-Суд. Экспертизы, в случае сомнения, для повторных исследований об'екты. уже бывшие на исследовании в Губернских Судебно- Химических Лабораториях.3. К деятельности Регистрационных Бюро при органах Уголовного Розыска относится:а) регистрация всех преступников и установление их личности;б) установление личности трупов неизвестных лиц;в; фотографирование мест совершения преступления, за исключением случаев, указанных в п. 1-м § 3-го вышеупомянутой инструкции НКЮ органам суда, следствия и дознания;г) фотографирование и с'емка следов на месте преступления, трупов на месте преступления и в трупных покоях во всех случаях вызова Бюро для этой цели, а равно и тогда, когда Кабинеты Научно - Судебной Экспертизы отказывают в выезде на место совер шения преступления.4. Подлежащие исследованию об'єкти .управляются органами следствия и дознания непосредственно к месту исследования, как-то: н Кабинеты Научно Судебной Экспертизы, Губернские См
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Ч. 19 зо Лрт. 39-ІО № 10-20 Ст. 39-40Лабораторій та ин., разом з суиро- відками та додатками.П р и м і т к а .  Три Краєві Кабінети Науково-Судової Експертизи НКЮ є: в Київі (на Київщину. Волинь й Чер- нигівшину), в Одесі (На Одещину, Катеринослазщину й Поділля) і в Харкові (на Харківщину. Полтавщину й Лонеччину). Губерніяльні Судово-Хечічні Лабораторії є в Катеринослав», в Київі (на Київщину, Волинь і Чернигівщину і, в Полтаві, в Одесі (на Поділля і Одещину) і в Харкові (на Харківщину й Донеччину і. Реєстраційні Бюра Кримінального Розшуку є при Гуо- міліц. розшуках.
Харків, дня 20 травня 1524 р.Заст. Народнього Комісара Юстиції Рейхель.Заст. Народнього Комісара Здоров'я Паранов.Народній Комісар Внутрішніх Справ Ва.тинькии.

дебно Химические Лаборатории, и пооч. вместе с сопроводительными бумагами и приложениями.П р и м е ч а н и е .  Три Областных Кабинета Научно-Судебной Экспертизы НКЮ находятся: в Киеве (дпя губерний Киевской. Волынской и Черниговской), в Одессе (для губерний—Одесской, Гкатеринославской, и Подольской) и в Харькове (для губерний Харьковской, Полтавской и Донецкой). Губернские Судебно- Химические Лаборатории находятся в Ькатеринославе. в Киеве (для губерний—Киевской, Волынской и Черниговской), в Полтаве, в Одессе (для губерний—Подольской и Одесской) и в Харькове (для губерний— Харьковской и Донецкой). Регистрационные Бюро Уголовного Розыска находятся при Губмилиц. розысках.Харьков, 20 мая 1924 г.Зам. Народного Комиссара Юстиции Рейхе ль.Зам. Народного Комиссара Здравоохранения Пара нов.Народный Комиссар Внутренних Дел Инлпцкии.

40. Про порядок надсилання трупів у 
судово-медичні трупаркі для ростину, а 
також про судово-медичні й медично- 
міліційні ростини й про складання про

токолів цих ростинів. 1

1. За для єдиного й погодженого з НКЗдоровом (обіжник по НКЗ від 28 листопаду 1923 р., ч. 2645 та 264о) вжитку арт. 196 Кр. Проц. Код., цим пропонується в тих випадках, де є потрібний дослід трупу, запрошувати через ВІДПОВІДНІ П; відділи охорони здоров'я, як експертів, лише лікарів і ні в якому разі не припускати до цієї праці лікпомів (фельдшерів). При чому в разі так судово-медичного, як і медично-міліційного досліду, ростину мертвих тіл лікарі обов'язані. після зверхнього огляду трупу, дослідити органи шиї й розтинати не менш трьох частин (черегюву, груднину, черевну),

40. О порядке направления трупов в су
дебно-медицинские трупные покои для 
вскрытия, а также о судебно-медицин
ских и медико-милицейских вскрытиях 
и о составлении протоколос ЭТИХ 

вскрытий.1. В целях единообразного и согласованного с НКЗдравом (циркуляр по НКЗ от 28 ноября 1923 г., 2645и 2646) применения ст. 196 Уг. Проц. К о д ,  настоящим предлагается в случаях, где требуется исследованиетрупа, в качестве экспертов приглашать через соответствующие п/отделы здравоохранения только врачей и никак не допускать к этой работе лекпомов (фельдшеров). При чем, в случаях как судебно-медицинского, так* и медикомилицейского исследования, вскрытия мертвых тел врачи обязаны по наружном осмотре трупа исследовать органы шеи и вскрывать не менее
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Ч. 19-20 Арт. 40 № 19-20 Ст. 40бо лише шляхом такого ростиму є змога скласти акт з докладно зібраними даними, шо давали 6 достатні підстави для розвязання тих питань, шо їх слідча частина може поставити лікареві, який ростин провадить.
2. Судово-медичному ростиму, взагалі, підлягають до поховання мерці в таких випадках:1) Коли, очевидячки, здорова людина вмірає нагло (з невідомих причин).
2) Тіла всіх тих особ, шо покінчили з життям самогубством.3) Коли хтось помер раптово після зверхнього’ механічного насильства— нід удару, рани, від падання і т. ин.4) Мерців, що нагло померли при явищах отруїння й без них після вжитку непевних харчів, питва, ліків, після клізм та вприскувань під шкіру Й Т. ИН., <4 рівно й після зовнішнього впливу шкідливих парів, вжитку мазі, вжитку ванн, вмивань, пудри й т. инш.5) Коли-б десь було виявлено мерця з ознаками зовнішніх насильств або навіть і без них.о) Коли-б було знайдено мертве тіло новонародженого немовляти, а також тіла мертвонароджених.7) Коли с підозріння в навмисному згубстві новонародженого під час пологів або після останніх.8) В разі заяви про смерть, шо сталась від недозволеного лікування особами, шо не мають права на переведення лікарської практики, а рівно особами, шо виконують, згідно з правом. свої функції (операції) в невідповідних до положень медичних наук умовах та місцях.Тіла всіх особ, що померли в лікарнях до спливу 24 годин після доставки їх туди.10) Тіла всіх, шо їх доставлено до лікарень в непритомному стані, шо там померли не опритомнені, бодай би й після спливу 24 годин.

трех полостей (черепную, грудную и брюшную), так как только при выполнении такого вскрытия имеется возможность составить акт, содержащий обстоятельно собранные данные, даюшие достаточные основания для разрешения тех вопросов, какие могут быть поставлены следственной властью врачу, производящему вскрытие.2. Судебно-медицинским вскрытиям вообще подлежат до погребения мертвые тела в нижеследующих случаях:1) Когда, повидимому, здоровый человек умирает скоропостижно (от неизвестной причины). *2) Тела всех тех лиц, кои покончили жизнь самоубийством.3) Если кто-либо умер вскоре после наружного механического насилия: от ушиба, раны, от падения и т. п.4) Тела лиц, неожиданно умерших при явлениях отравления и без таковых по употреблении какой-либо подозрительной пиши, питья, лекарства, после клизм и подкожных впрыскиваний и т. п., а равно и по наружном воздействии вредных паров, употреблении мази, применении ванн, умываний, пудры и т. п.5) Если где бы то ни было обнаружено мертвое тело со знаками наружных насилий или даже и без таковых.6) Нели найдено мертвое тело новорожденного младенца, а равно и тела мертворожденных.7) Если есть подозрение в умышленном умерщвлении новорожденного в момент родов иги после таковых.8) В случаях заяолений о приключившейся смерти от непозволительного лечения лицами, не имеющими права на производство врачебной практики, а равно выполняющими по праву свои функции (операции) в несоответственных положениям медицинских наук условиях и местах.9) "Тела всех лиц, умерших в больницах до истечения 24 часов по доставлении их туда.10) Тела всех лиц. доставленных в больницы в бессознательном состоянии и умерших 8 ней, хотя бы и по истечении более 24 часов, но не пришедших в сознание.
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Ч. 19 20 Арт. 40 К? 10 20 Сг. 4011) Тіла огоб, шо їх доставлено де лікарні вже мерцями.
\2) Тіла всіх тих особ, що після заподіяних їм ран (ударів чи инших пошкоджень) іх було доставлено ло лікарні й що вони через де-який час там померли.П р и м і т к а .  Прокурорському до глядові або відповідному слідчому у всіх перелічених випадках надається право дозволяти ховати мерців без ростину, після одного лише зверхнього огляду.3. В разі потреби перевести ростим нжепохованого мерця, СЛІДЧИЙ не ВИК' пув тіло з могили до прибуття лікаря.4. Жодному з лікарів не дозвог.я •:тоСя в зазначених в п. 2 випадках видавати свідоцтва про смерть за-для поховання тіла до судово-медичного досліду трупу.5. Коли ростин переводиться з пропозиції органів слідства, то він становить ростин судово-медичний; в разі-ж коли пропозиція ростину походить від органів довіді, то він є ростин медично-міліційний.6. Органи довіді при виявленні трупів розпочинають переведення довіді, •армуючись арт. арт. 101, 103—109 Кр. П. Код.П р и м і т к а .  Згідно з поясненням Прокуратури Республіки від 28 серпня 1923 р. за ч. 9/11436, що його оголошено в наказі по Міліції та Кримінальному Розшукові УСРР від 2 вересня 1923 р.. ч. 52, § 1, в разі коли б не прибув слідчий, органи Кримнального Розшуку або Міліції переводять довід з вичерпуючою повнотою, додержуючись при цьому арт. арт. 107, 108 Кр. ГІроц. Код.7. Органи довіді, розпочинаючи перс* ведення довіді за відсутністю слідчого н справах убивства, самогубства, нещасливих випадків та наглоі смерти, при початковому огляді мертвих тіл, точно кермуються 196 арт КПК.8. У всіх зазначених в п* 2 випадках труп надсилається до відповідної тру- парні на судово медичний ростин разом з актами початкового огляду Й кі.лповідиими супровідками на бланкові

11) Тела лиц. доставленных в больницу уже мертвыми.12) Тела всех тех лиц, кои, вследствие нанесения им ран. побоев или других повреждений, были доставлены я больницу и, по истечении некоторою срока, в ней скончались.П р и м е ч а л и  е. Прокурорскому надзору или подлежащему следователю во всех перечисленных случаях предоставляется право разрешать погребение тел без вскрытия, по одному наружному осмотру.3. В случаях необходимости произвести вскрытие уже погребенного тела, следователь не приступает к вырытию тела из могилы до прибытия врача.4. Никому из врачей не разрешается и указанных в п. 2 случаях выдавать свидетельства о смерти на предмет погребения тела до судебно медицинского исследования трупа.5 Нели вскрытие производится по предложению органов следствия, то іаковое является вскрытием судебно- медицинским; в случаях же, когда предложение вскрытия исходит от органов дознания, таковое представляет собою вскрытие меяиво-милицейское.
6. Органы дознания пои обнару

жении трупов приступают к произ
водству дознания. руководствуясь 
ст. ст. 101, 103 — 10У Угол. Проц. Кол.П р и м е ч а н и е .  Согласно раз‘г снения Прокуратуры Республики от 28 августа 1923 г. за К* 9/1143»*. об'явленного в приказе по Милиции и Уголовному Розыску УССР от 2 сентября 1923 г., № 52, § 1, в случае неприбытия следователя— органы Уголовного Розыска или Милиции производят дознание с исчерпывающей полнотой, соблюдая пр:: этом ст. ст. 107, 108 Уг. Проц. Код.7. Органы дознания, за отсутствием следователя по делам об убийствах, самоубийствах, несчастных случаях г скоропостижной смерти, при первона чальных осмотрах мертвых тел. строго руководствуются 196 ст. УИК.8. Во всех указанных в п. 2 случаях труп направляется в подлежащий трупный покой для судебно-медицинского вскрытия при актах первоначального осмотра и соответствующих
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Ч 19-20 Арт. 40 І* 19-20 Ст. 40установи чи особи, то надсилав труп, з зазначенням дати. і а вихідного числа
Крім того, особа, що переводить слідство чи довід, повинна під час самого ростину подати матеріали попереднього слідства чи довіді в даній справі, аби лі:-ар, що переводить рос- тин, міг ознайомитись з тими відомостями, що на них по суті та в інтересах сира...: йому належало в звернути особливу меагу.П р и м і т к а .  В сільських місцевостях та в містах, де трупарень 
немає, иа органи міліції покладаєтьсяо. ороку труна до прибуття слідчого. Місця піл ростин трупів повинні да вати місцеві виконкоми та сільради
9. В містах: Харкові, Киіві, Одесі Й Катеринославі трупи на ростин надсилається до судово-медичних трупа рень при інститутах судової медицини, а в (інших губерніяльних та окружних містах—до труяарень при лікарнях охорони здоров'я.П р и м і т к а .  Трупи ж, що не підлягають судово-медичному ростину. а мусять бути лише поховані, надсилається до трупарень при міських лікарнях.10. Коли з трупом надсилається оечі (одежа, білизна, що на ньому і т. ин.\ то обов'язково повинно докладно й точно зазначити в супровідні, що за речі, в якій кількості й стані, а також й те—чи треба їх зберігати чи над сплати далі, даючи при цьому відпо ВІДНІ вказівки згідно з інструкцією про порядок зберігання, надсилання і прилучення річсяих доказів.11. В випадках надсилання Трупів повішених, задушених чи вішальників, слід надсилати їх з місць, не знімаючи з шиї накладених иа неї вірьовок та инших петель, коли їх не було Знято в намірах привернути життя вішальникові. В цьому разі надсилати разом із тр>г.ом також і зняті з шиї речі.

сопроводительных отношениях на бланке учреждения или лица, отправляющего труп, с указанием даты и исходящего номера.Кроме того, лицом, производящим следствие или дознание, к моменту самого вскрытия должны быть представлены материалы предварительного следствия или дознания но данному делу, чтобы вскрывающий врач мог ознакомиться с теми сведениями, на которые по существу и в интересах дела ему надлежало бы обратить осо бое внимание.П р и м е ч а н и е .  В сельских местностях и в городах, где трупного покоя но имеется, на органы милиции возлагается охрана трупа до прибытия следователя. Предоставление места для вскрытия трупо» возлагается на местные исполкомы и сельсоветы.9. В городах: Харькове, Киеве. Одессе и Екатеринославе трупы для вскрытия направляются в судебно-медицинские трупные покои при институтах судебной медицины, а в остальных губернских и окружных городах— в трупные покои при больницах здравоохранения.П р и м е ч а н и е .  Трупы же, не подлежащие судебно-медицинскому вскрытию, подлежащие только погребению, направляются в трупные покои при городских больницах.10. Если с трупом следуют вещи ^одежда, белье на нем и др.), то обязательно должно быть подробно и точно указано в сопроводительном отношении, какие веши, в каком количестве и состоянии, а также и то, подлежат ли они сохранению или дальнейшему направлению, дав при этом :оответственные указания в согласии с инструкцией о порядке хранения, на правления и приобщения вещественных доказательств.11. В случаях направления трупов повешенных, удавленных или повесившихся, надлежит с мест направлять их, не снимая с шеи наложенных на нее веревок или других петель, если таковые не были сняты для приведения обнаруженного к жизни. В последнем случае поепровождать с тру-
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12. Судово медичні рости ни перезолиться неодмінно в присутності» слідчих та не менше як двох понятих, ним запрошених, а при медично-міліційних ростинах обовязана бути присутня особа, шо переводить в цій справі довід і вона повинна записувати під проказ лікаря складений лікарем про- токол ростину. До медично-міліцій- ського ростину запрошується також не менш 2-х понятих.13. Протокол ростину, шо його складає, згідно з арт. 198 Кр. Проц. Код , лікар, підписують лікар, поняті й слідчий чи представник органу довіді.14. Після ростину початковий протокол огляду трупу, разом з протоколом ростину його, вручується слідчому чи представникові органу доеіаі, шо буй присутній при ростинові. для прилучення до оригіналу справи.

Харків, дня 20-го травня 11)21 р.Заст. Народньсго КомісараЮстиції І'ііі.пль,Заст. Народним о КомісараЗдоров'я Пари нов.Народній Комісар ВнутрішніхСправ Піглнцькии.

41. Про порядок надсилання ріжних об'єктів на досліди.При надсиланні й пересиланні об'єктів. що підлягають дослідам судово- хемічним, судово-медичним, мікроскопічним, мікро-хемічним чи патоло.о- анатомічни.ч. як річеві докази ріжно/о характеру й виду, начиння і частин труну, а рівно й инш. річей, пропонується в інтересах справи й належних дослідів, а рівно й щоб заощадити час, працю й кошти, додержуватись таких правил:

«пом все же и снятие с шеи предметы.12. Судебно медицинские вскрытия производятся непременно в присутствии следователе и не менее двух понятых, им приглашенных, а при медико-милицейских вскрытиях обязано присутствовать лицо, производящее го сему делу дознание, и записывать под диктовку прача составляемый врачом протокол вскрытия.К медико-милицейскому вскрытию приглашается также не менее 2-х понятых.13. Протокол вскрытия, составляемый. согласно ст. 198 Угол. Проц. Кодекса, врачом, подписывается врачом. понятыми и седоватслем или представителем органа дознания.14. После вскрытия, первоначальный протокол осмотра трупа, вместе с протоколом вскрытия его, вручается присутствовавшему при вскрытии следователю или представителю органа дознания для приобщения к подлинному делу.Харьков, 20-го мая ІУ2І г.Зам. Народного КомиссараЮстиции І’гііггль.Зам. Народного КомиссараЗравоохра нения Пора но.:.Народный Комиссар Внутренних Дел Па лиц к ни.

41. О порядке направления разного рода об'єкте для исследований.При направлении и пересылке об'єкти:;, подлежащих исследованиям судебно-химическим, судебно - медицинским, микроскопическим, микро-химическим или паталого-анатомическим, в виде вещественных доказательств различного характера и вида, внутренностей и частей трупа, а равно и др. предметов, предлагается в интересах д'-ла и соответствующих исследований, а равно и в целях экономии времени, труда и средств, соблюдать нижеследующие правила:
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А. При надсиланих ориінів з трупу 
на судово-хемічний дослід.1. Обов'язково надсилати Тх в складі4-х об'єктів:а) шлунку й усього його начиння;б) біля метру тонких кишок з найбільш змінених частин з їхнім начинням;в) третини печінки та всієї жовчі;г) однієї нирки та всієї сечі.2. По-над перелічені об'єкти, на уз- гляднення лікаря, в міру потреби в окремих випадках, можна надсилати й ■ інші об'єкти.3. Кожний об'єкт з його начинням (літери „а- і *0“) або з виділюваними ним рідинами (літери эв“ і „г") уміщувати в окремий збаночок.4. Залишені органи й частини трупу повинно консервувати спіргом ректифікатом в кількости не менш 50°/„ до кількости фіксованого об'єкту.5. Збаночок повинно закубрити доброю товстою пробкою, добре обгорнути поверх пробки чистим папером, обвязати, запечатати й до ньго треба додати відповідний докладний напис.6. Разом з об'єктами повинно надіслати: копію акту ростиму й инші звя- зані зі вказівками на отроєння чи отруту документи, як, нфпр., протоколи допиту свідків, огляду місця виявлення трупу і т. ин.7 счпровідці з пропозицією перенести удово-хемічний дослід повинно зазначиїи підстави шо-до потреби даного досліду, на яку саме отруту потрібно зробити дослід: ЧИ окремий (миш'як, стрихнін і т. ин.), чи на групу ядів (метальові, органичні і т. ин.) або гадку про можливість виключення будь яких отрут, або, навпаки, повідомлення про неможливість дати певну вказівку на природу отруйної річевини.

/». При надсиланні річсвих доказів з 
ріжничш плямами н слідами, що підля

гають досліду. 11 Речі укріпляти, складати, впаковувати. зберігати й надсилати до місця досліду т а к ,  шоби в них не пошкодити й не позбавити їхніх властивостей і

А. При направлении органов из труїш 
для судебно-химическою исследовании.1. Обязательно направлять таковые в составе 4-х об'єктовіа) желудка и всего его содержимого;б) около метра тонких кишек из наиболее измененных частей и их содержимое;в) трети печени и всей желчи;г) одной почки и всей мочи.2. Сверх перечисленных об'ектов, по усмотрению врача, по мере надобности в отдельных случаях, могут быть направлены и другие об'екты.3. Каждый об'єкт с его содержимым (литеры „а“ и „б") или выделяемой им жидкостью (литеры „в" и „г") помешать в отдельную банку.4. Оставленные органы и части трупа должны быть консервированы спиртом ректификатом в об'єме не менее 50°/. по об ему фиксируемого об'єкта.5. Банка должна быть закупорена хорошей толстой пробкой, хорошо оо- ворочена сверх пробки чистой бумагой, обвязана, опечатана и снабжена соответствующей подробной надписью.6. С об'єктами должны быть препровождены: коп ‘Я акта вскрытия и другие связанные с указанием на отравление или яд, документы, ка<, напр., протоколы допроса свидетелей, осмотра места обнаружения трупа и т. д.7. В сопроводительной бумаге с 
предложением произвести судебно-хи
мическое исследование должны быть 
указаны основания к необходимости 
данного исследования, на какой именно 
яд необходимо исследование: либо от
дельный (мышьяк, стрихнин и т. П.), 
либо на группу ядов (металлические, 
ооганические и т. п ) или предположе
ние о возможности исключения каких- 
либо ядов, или, наоборот, сообщение о 
невозможности дать определенное ука
зание на природу ядовитого вещества.

К. При направлении вещественных до
казательств с различными подлежа
щими исследованию пн піч а ми и следами.1 Предметы укреплять, складывать, упаковывать, хранить и направлять к месту исследования так, чтобы в них не пострадали и тем более не были утра-
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особливостей надсиланих слідів від 
дотику до чогось або від зовнішніх 
впливів на них.

2. Намічені на дослід плями чи слі
ди на тих чи инших об'єктах не по- 
зинно обкреслювати ні оливцем ані, 
тим більше, атраментом чи фарбами. 
Місця, шо їх намічено для досліду плям 
на надсиланому об'єкті, належить точно 
визначити, зазначаючи розміри їхнього 
віддалення від певних осередків на 
цьому об'єкті або нашиваючи й закрі
плюючи над ними шматочки чистого, 
тонкого, м’якого, краще нефарбова
ного або нелинючого матеріялу або, в 
крайньому разі, чистого білого паперу.

3. Всі надсилані об'єкти повинно 
відповідним чином закубрити, обгор
нути, обвязати, з написом на обгортці 
та запечатати, зазначивши це в супро-
відці.

4. Посилаючи ці об’єкти, повинно 
додати до них копії актів огляду їх 
органами слідства, зазначивши їхні 
місця перебування, виявлення чи вилу
чення, час останнього, місце й спосіб 
зберігання. В пропозиції повиннозазна 
чити питання, шо за-для їхнього роз- 
вязання об'єкти надсилається на дослід.

В. При надсиланні частин тіла пю 
кою органів для патолога гістологіч

ного досліду.

1. Об'єкти, надсилані на паталого- 
гістологічний дослід за-для встано
влення хворобливих та инших змін 
тканин та органів, належить умішувати 
в збаночок з фіксувальною рідиною 
—10% розчин міцного формаліну.

2. Залишувані шматочки повинні не 
перевищувати своїм розміром-із стінок 
лорожнявих органів—1-2 кв. стм. з 
тканин паренхіматозних органів-1 -1 ‘/з 
куб. стм. загальним об'ємом.

3. При надсилці кількох об'єктів 
(шматочків) кількість фіксувальної рід- 
кости (10% розчин формаліну) мусить 
перевищувати загальний розмір надси
ланих в одній банці шматочків у 20

чены свойства и особенности посыла 
емых следов от их соприкосновения с 
чем-либо или от внешних ВЛИЯНИЙ И 
воздействий на них.

2. Предполагаемые к исследованию 
пятна или следы на тех или других 
об'єктах не должно обводить ни ка
рандашом, ни тем более чернилами ил « 
красками. Места, предполагаемые к ис
следованию пятен на посылаемом об'
єкте, надлежит точно обозначить, ука
зывая размеры расстояния их ог 
определенных пунктов на этом пред 
мете или нашивая и укрепляя над 
ними кусочки ЧИСТОЙ, тонкой, мягкой, 
лучше неокрашенной или нелиняющей 
материи или, в крайнем случае, чистой 
белой бумаги.

3. Все посылаемые об'екты должны 
быть соответствующим образом уку. 
порены, обворочены. обвязаны, с над
писью на упаковке и опечатаны с 
указанием об этом в сопроводительной 
бумаге.

4. При посылке этих об'ектов долж 
ны быть приложены копии актов ос
мотра их органами следствия с ука 
заниєм места их нахождения, обнару
жения или из'ятия, времени такового, 
места и способа сохранения. В пред 
ложении должны быть указаны во
просы, на предмет разрешения которых 
направляются об'екты для исследования

В. При посылке частей тела и орга
нов его для патолого-гистологического 

исследования.

1. Об'екты, посылаемые для патало- 
го-гистологического исследования на 
предмет определения белезненных и 
других изменений в тканях и органах, 
должны быть помешены в банку, в 
фиксирующую жидкость —10% ра 
створ крепкого формалина.

2. Оставляемые кусочки не должны 
превышать по размерам - из стенок 
полостных органов—1-2 кв стм., из 
тканей паренхиматозных органов 
1-1*/* кУб. стм. в обшем об'єме.

3. При посылке нескольких об'ектов 
(кусочков) количество фиксирующей 
жидкости (10°/0 раствора формалина) 
должно превышать общий об'єм по
сылаемых в одной банке кусочков в
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разів, але незалежно від них кількість 
повинна бути не менше ста (100) куб. 
сантиметрів.

4. До надсиланих об'єктів треба не 
одмінно додавати копію акту ростину 
й у супровідні належить точно зазна
чити питання, поставлені на розвя- з і н н я  при досліді.

Г. При залишенні частин тіла та 
їхніх оршнів на анатомічний або па- 

талою-анатомічний ОЬслід.

1. Залишувані органи від трупу та 
їхні частини треба, перед вилученням 
їхнім з трупу, в належній мірі профік- 
суїлти на місці 10% розчином міцного
формаліну.

2. Опускаючи початково органи та 
їхні частини в фіксувальпу рідину, 
треба надати іч, як шо можна, ту саму 
первісну форму, шо її вони мали на 
трута іо у менг іхнїОго дослід/ після 
вилучання з трупу. Цієї форми не по
винно змінити й пакування у відпо
відний зїаночок для пересилання на 
мі це досліду.

3. Надсилаючи органи, треба до його 
додавати й копію акту ростину, а в 
супровідні зазначити точно пи
тання, що за для їхнього розвязання 
передаються на дослід надсилані органи 
або ї>ні частини.

Д. Про надгилку об'єктів до місця до
сліду.

1. В усіх випадках надсилки 
об'єктів на місце досліду запаковує їх 
лікер, що провадив ростим, а паку- 
вання до пересилки та пересилка ле
жить на обов'язкові органів слідства 
чи лоніді по належності випадку, і ці 
органи переводять те на свої кошти 
та своїми засобами.Харків, дня 20-го травня 19?» року.

Заст. Народмього Комісара
Юстиції Нейхель.

Заст. Народивсь Комісара
СЬорони Здоров'я Параной.

Народній Комісар Внутрішніх
Справ Полин»,кий.

20 раз, но независимо от них коли
чество должно быть не менее ста (100) 
куб. сантиметров.

4. При посылаемых об'єктах должна 
быть непременно приложена копия 
акта вскрытия и в сопроводительной 
бумаге должны быть точно указаны 
вопросы, поставленные на разреше
ние при исследовании.

Г. При оставлении частей тела и 
органов их для анатомическою или 
паталою-анатомического исследования.

1. Оставляемые органы от трупа и 
части их должны быть предваритель
но, по из'ятии их из трупа, доста
точно профилированы на месте 10% 
ростеооом крепкого формалина.

2. При первоначальном погружении 
органов и частей их в фиксирующую 
жидкость, необходимо придать им по 
возможности первоначальную форму, 
какую они имели в трупе или в мо
мент обследования их по из ятии из 
трупа. Не должна изменять этой 
формы и укупор<а в соответствующую 
банку для пересылки к месту иссле
дования.

3. При посылке органов необходимо 
направлять и копию акта вскрытия 
а в сопроводительной бумаге указы 
вать точно вопросы, на предмет раз 
решения коих направляются для иссле 
дования посылаемые органы или ча 
сти их.

Д. О пересылке об’сктов к месту 
исследования.

1. Во всех случаях отправки об е- 
ктов к месту исследования, укупорка 
таковых производится врачом, делав
шим вскрытие, а ) нековка к пересыл
ке и пересылка лежит на обязанности 
органов след твия или дознания по при
надлежности слутая и осуществляется 
средствами и за счет этих органов.Харьков, 20 го мая 1921 г.

Зам. Народного Комиссара
Юстиции Ней.гель.

Зам. Нагодного Комиссара
Здравоохранения Паранов.

Народный Комиссар Внутренних
Дел Палинкий.

?**»
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1-е ИЗДАНИЕ (оффишльиог)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕННІ Н  

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рабоче-Крест. Правительства Украины 

1924 г.29 декабря 1924 г. 121 Отдел ВТОРІ®
З М І С Т .

Постанови У ЄН

(18 лютого, 17 і 20 грудня 1924 р.).42. Про впорядкування сільсько-господар- гяоГ машнноторгівлі.ІЗ. Про порядок використання цілених кредитів н справі обліку селянських «Зговелшнх векселів (добов'яаннк) при 
проляжу сільсько господарських машин і розрахунків у таких кредитових операціях.41. Про лопоніїеііня постанови .Правила продажу людності спирту, денатурованого загальним способом, для освітлення, опалина, автотранспорту Я те щічної мети*.

С О Д Е Р Ж А Н И Е .
Постановления УЭС

(18 февраля, 17 и 20 декабря 1924 г.).42. Об упорядочении с.ельско-хозяйствен- ноП машиноторговли.43. О порядке использования целевых кредитов по учету крестьянских покупательских векселей (обязате іьств) при продаже сельско-хозяйственных машин н расчетов по таким кредитным операциям.44. О дополнении постановления .Правила продажи населению спирта, денатурированного по общему способу, для целей освещения, отопления, автотранспорта и технических целей".
Постанови Української Економіч

ної Наради.
42. Про впорядкування сільсько госпо

дарської машнноторгівлі.

Для впорядкування сільсько-госпо
дарської машнноторгівлі, Українська 
Економічна Нарада п о с т а н о в и л а :  1

1. Кредит, видаваний через Держ
банк—У крсельбанкові для дисконту 
селянських купівельних векселів (зобо- 
нязднь), визнати за потрібне най
ближчого часу використовувати через 
сільсько-господарськукооперацію.Село- 
Техніку й Укртрестсільмаш, визнача
ючи частку участи цих організацій в 
одержанні кредиту з двохмільйон
ного фонду: 1) сільсько господарській 
кооперації в розмірі—60%, 2) .Село- 
Техніці*—30% і Зі Укртрестсільмаш-

Постановления Украинского Эконо
мического Совещания.

42. Об упорядочении сельско-хозяйствен
ной машиноторговли.

В целях упорядочения сельско-хо
зяйственной машиноторговли, Украин
ское Экономическое Совещание по
с т а н о в л я е т :

1. Кредит, отпускаемый через Гос
банк—У крсельбанку для учета кре
стьянских покупател^ких векселей 
(обязательств), признать необходимым 
на ближайшее время использовывать 
через сельско-хозяйственную коопе
рацию. Село-Технику и Укртрестсель- 
маш, определяя долю участия этих 
организаций в получении кредита из 
двухмиллионного ф »нда: 1) сельско
хозяйственной кооперации в размере— 
60°/о. 2) Село-Техники—30е/, и 3) Укр-
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відношення, за згодою зазначених 
машиноторгуючих організацій, в окре
мих губерніях, відповідно во розміру 
машиноторгівлі, можна зміняти, не 
порушуючи цим так загальногуберні- 
яльного призначення як і загаль
ного по Україні призначення облі
кового кредиту, для кожної дано! 
організації установленого.

2. Визнаючи, що одною з основних 
причин високої вартости додаткових 
видатків є напластования великого 
числа машиноторгуючих організацій— 
вважати за потрібне, в дальшому, 
для врегулювання машиноторгівлі при 
посередництві держави, направити її 
двома річищами: 1) державною тор
гівлею, і 2) кооперативною, зд Йснюючи 
першу форму торі івлі через Укртрест- 
сільмаш, при посередництві його особ
ливого апарату, що має виділений 
капітал, і другої—через сільсько-гос
подарську кооперацію.

3. Ураховуючи наявність сільсько
господарського банку, що зосередив в 
своїх руках справу кредитування 
машиноторгівлі, значно розвинути 
роботу сільсько господарської коопе
рації шо-до обслуговання села, а також 
неминучу заінтересованість УТСМ у 
збуті своєї продукції, що має через це 
стати представником засад держав
ної машиноторгівлі - визнати за пот
рібне Акційне Товариство „Село- 
Техніку* зліквідувати

4. З огляду на те, що негайна лікві
дація Акц. Т-ва „Село-Техніка" може 
негативно відбитися на постачанні 
машин селянському господарству в 
період наступньої весни—провадити-її 
на ходу, зберігаючи апарат до кінця 
кі ітня, відповідно до чого доручити 
Держпланові. НКЗ і Укрсельбанкові до 
зазначеного строку закінчити розроб
лення заходів, шо забезпечували б 
безболісний перехід функиій „Село- 
Техніки* до инших організацій.

трестсельмаша—10°/о с тем, однако, 
что это соотношение, по соглашению 
указанных машиноторгующих органи
заций, в отдельных губерниях, в со
ответствии с размером машинотор- 
говли, может измениться без наруше
ния этим как обшегубернского на
значения, так и общего по Украине 
назначения учетного кредита, для ка
ждой данной организации установлен
ного.

2. Признавая, что одной из основ 
ных причин высокой стоимости на
кладных расходов является наслоение 
большого числа маши ноторгуюших ор
ганизаций,—считать необходимым в 
дальнейшем в целях урегулирования 
машиноторговли при посредстве госу
дарства, направить ее по двум руслам: 
1) государственной торговли и 2) ко
оперативной с осуществлением первого 
вида торговли через Укртрестсельмаш, 
при посредстве его особого аппарата, 
имеющего выделенный капитал, и вто
рого—через сельско-хозяйственную ко
операцию.

3. Учитывая наличие сельско-хозяй
ственного банка, сосредоточившего в 
своих руках дело кредитования ма
шиноторговли, значительно развившу
юся работу сельско-хозяйственной 
кооперации по обслуживанию села, а 
равно неизбежную заинтересованность 
Укртрестсельмаша в сбыте своей про
дукции, долженствующего, поэтому, 
стать представителем государствен
ного начала в машиноторговле,—при
знать необходимым Акционерное Об
щество .Село-Техника"—ликвидиро
вать.

4. В виду того, что немедленная 
ликвидация Акц. 0!-ва „Село-Техника* 
может отрицательно отразиться на 
снабжении машинами крестьянского 
хозяйства в период наступающей 
весны,—таковую производить на ходу, 
с сохранением аппарата до конца 
апреля, в соответствии с чем пору
чить Госплану, НКЗ и Укрсельбанку, 
к указанному сроку закончить раз
работку мероприятий, обеспечиваю
щих безболезненый переход функций 
.Село-Техники* к другим организа
циям.
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5. Усі державні капітали Акційного 
Г-ва „Село-Техніка“ після зліквіду- 
чания, де-6 вони не були й з чого б 
не складались, вважати за потрібне' 
іередати Укрсельбанкові, зобов язавши 
2ого реалізувати їх, не утворю
ючи власного торговельного апарату 
А склепів, на умовах найбільшої 
•сористи для держави.

Визнати за бажане й потрібне 
передати паєві капітали органів, що 
вложили такі в Акц. Т-во „Село-Тех- 
чіка“—Укрсельбанкові.

6. Найбільший відсоток накидки для 
роздрібного продажу на відпускні 
гуртові ціни трестів установити в 
197а%, включаючи тариф, місцевий 
збір, податки й инш., і прохати РІІО 
Союзу затвердити цей відсоток для 
України.

7. Відповідно до спсціфікаїдії машин, 
набутих торгуючими організаціями 
цього року, строки сплачення обліко
вого кредиту »для низових органі
зацій установити на 1-ий і 2-ий роки 
но 30%, на 3-ий рік—20% і на 4-ий 
і 5-ий роки-по 10°/# А ураховуючи 
потребу дачі в окремих випадках від
строчок шо-до цього кредиту і можли
вість де-якого відхилення в збуті проти 
замовлення—розмір сплачення цього 
кредиту для губерніяльних товариств 
і Укрсельбанку встановити на 1-ий і
2-ий роки по 25°/о, 3-ий рік—20% і
4-ий І 5-ий—по 15%, з тим шо строки 
виплат губерніяльних товариств мають 
наступати на один місяць раніш від 
строків для Укрсельбанку.

Негайно прохати РПО затвердити 
встановлені УЕН Строки, шбб не за
гримати практичного переведення 
кредитових операцій що-до постачання 
машин селу на сезон, шо вже на
ступає.

8. Справу про використання кре
дитів із 4-ох мільйонового дотацій
ного фонду доручити Держпланові 
Розробити протягом 2-х тижнів.

5. Все государственные капиталы 
Акц. Об-ва „Село-Техника* после 
ликвидации, где бы таковые ни были 
и в чем бы они ни заключались,— 
считать необходимым передать Укр
сельбанку, обязав последний реализо
вать таковые, не создавая собствен
ного торгового аппарата и складов, 
на условиях наибольшей выгодности 
для государства.

Признать желательным и необхо
димым передачу паевых капиталов 
органов, вложивших таковые в Акц. 
Об-во„Село-Техника“,—Укрсельбанку.

6. Предельный процент накидки 
для розничной продажи на отпускные 
оптовые цены установить в 1972%, 
включая тариф, местные сборы, на
логи и проч., и просить СТО Союза 
об утверждении сего процента для 
Украины.

7. В соответствии со специфика
цией машин, приобретенных торгую
щими организациями в настояшем 
году, сроки погашения учетного кре
дита для низовых организаций уста
новить на 1-ый и 2-ой годы по 30%, 
на 3-й год—20% и на 4-й и 5-й годы— 
по 10%. Учитывая же необходимость 
предоставления е отдельных случаях от
срочек по этому кредиту и возможность 
некоторого отклонения в сбыте против 
заказа,—размер погашения сего кре
дита для губернских обществ и Укр- 
сельбанка установить на 1-Й и 2-й 
годы по 25о/0, 3-Я год—20% и 4-Л и
5-й—по 15%, с тем, однако, что сроки 
платежей губернских обществ должны 
поступать на один месяц ранее сроков 
для Укрсельбанка.

Срочно просить СТО об утверждении 
установленных УЭС сроков, дабы 
не задержать практического про
ведения кредитных операций по сна
бжению машинами села уже к насту
пающему сезону.

8. Вопрос об использовании креди
тов из 4-хмиллиомного дотационного 
фонда поручить Госплану разработать 
в двухнедельный срок.

3^9
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9. Подану Укрсельбанком інструкцію
у.ашиноторгуючим організаціям за
твердити.

Харків, дня і8 .іютого 1924 р.

Голова Української Економічної
Наради ІЗ. Чубар.

Секретар УЕН Дуделіт.

9. Представленную Укрсельбанко* 
инструкцию машиноторгующим орга
низациям утвердять.

Харьков, 18 февраля 1924 г.
Председатель Украинского Эконо

мического Совещания ІІ. ЧуОарь.

Секретарь УЭС Дуделыт.

Додаток до арт. 42.
пкт «цін

державним установим, гмьгько-господар-
I- ькнм коонсратинним ші.ікам і сіль
сько господа|1гы;им ь|и-днтови.м коопера
тивним товариствам про умови видачі 
позичок на купівлю сільсько господар
ських нашив і знарядь селянській

людності.

Згідно з декретом Центрального 
виконавчого Комітету СРСР від

II- го січня 1924 року, для полег
шення купівлі сільсько господарських 
знарядь, з доручення Держбанку, 
Укрсельбанк дає селянській людно
сті довгостроковий кредит-позичку 
на таких підставах:

1. Кредит надасться винятково від
носно тих сільсько господарських зна
рядь, що їх справді купило селянське 
господарство.

2. Переважне право на одержання 
машинового кредиту в першу чергу 
встановляється для колективних гос
подарств із незаможніх селян, сіль
сько-господарсько кредитових коопе
ративів, машинових товариств, коми- 
тетів взаємодопомоги й ріжних об'
єднань в середині сільсько-господарсь
ких кооперативів. У другу чергу 
кредитуються окремі персональні се
лянські господарства, з тим що з 
другої черги першочерговість нада
сться переважно незаможньому селян
ству шо об'єднується в дрібні 
групи для набування машин, члени 
губерніяльних товариств сільсько-гос
подарського кредиту й сільсько-госпо
дарських кредитових кооперативів.

Приложение к от. 42
IIII( ТІ* У КЦ II я

государственным учреждениям, сельскв 
хозяйственным кооперативным сонм* 
и сельски-хозяйственный кредитным 
кооперативным товариществам об усло
виях отпуска ссуд на покупку сельско
хозяйственных машин и орудий крееть 

янскому населенню.

Согласно декрета Центрального 
Исполнительного Комитета СССР от 
11-го января 1ч24 года, в целях 
облегчения покупки сельско - хозяй 
ственных орудий, по поручению Гос
банка, Укрсельбанк предоставляет кре
стьянскому населению долгосрочный 
кредит-ссуду на следующих основа
ниях:

1. Кредит предоставляется исклю
чительно в отношении тех сельско
хозяйственных орудий, которые дей
ствительно куплены крестьянским хо
зяйством.

2. Преимущественное право на по
лучение машинного кредита в первую 
очередь устанавливается для коллек
тивных хозяйств из незаможных селям 
сельско - хозяйственно - кредитных ко
оперативов, машинных товариществ, 
комитетов взаимопомощи и различных 
об'единений внутри сельскохозяй
ственных кооперативов. Во вторую 
очередь кредитуются отдельные еди
ноличные крестьянские хозяйства 
при чем из второй очереди перво
очередность предоставляется прайму 
шественно незаможному селянства 
об'единяюшемуся в мелкие группы для 
приобретения машин, члены губ 
обществ сельско-хозяйственного кре
дита и сельско-хозяйственных кре 
дитных кооперативов.
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У всіх випадках кредитування про
вадиться через кредитові товариства.

3. Видаючи кредит поодиноким чле
нам кооперативних сільсько-господар
ських спілок і сільсько-господарсько- 
средигових товариств ставиться за 
обов'язок постійно ураховувати по- 
грі іиість кредитування господарств ма- 
юміцмих, але обов'язково кредито- 

ддатних.

4. Кредити на набування складних 
великих машин (жаток, молотілок, 
косарок, двигунів то-шо) належить 
надавати переважно колективам і ин
тим груповим об єднанням, зазначе
ним у п. 2-му цісї інструкції.

5. Кредит-позичку на набування 
сільсько-господарських знарядь ви
дається на строк від 1 до 5 років 
обов'язково сплачуючи її шо-року 
рівними частками.

6. Кредит-позичку надається з 
розрахунку 6% або відсотків річних, 
шо мають бути встановлені, з тим, 
шо так відсотки з позичи, як і ос
новну позичку видається з розра-

унком сплачення ЇЇ щорічно по зіб
ранні врожаю і не пізніш як 1-го ли- 
. і опадз.

П р и м і т к а .  Відсотки з позичок 
стягається 1 раз на рік за минулий 
період, шо-разу при черговому 
сплаченні основного боргу.

7 Найбільший розмір кредиту встано
вляється для окремого селянського го
сподарства в 1и0 червінцевих карбован
ців, дія колективів і об’єднань, відпо
відно до їхньої кредитоздатности, до 
' 50») червінцевих карбованців.

П р и м і т к а. Кредит для колекти
вів і об'єднань у розмірі, шо пере
більшує всі а ношений, може бути 
виданий шо-разу з особливого доз
волу губерніяльного товариства 
сільсько-господарського кредиту.

8. При видачі знаряддя справляється 
і одержувача готівкою завдаткову 
суму, шо Н розмір } СТаНО&ЛЯсТЬСЯ не 
м*нш як 10-', о віданої суми вартости знарядь.

Во всех случаях кредитование про 
изводится через кредитные товари 
шества.

3. При отпуске кредита отдельным 
членам кооперативных сельско-хозяй 
ственных союзов и сельско-хозяй
ственно-кредитных товариществ вме
няется постоянно учитывать необхо 
димость кредитования хозяйств мал;» 
мощных, но обязательно кредите 
способных.

4. Кредиты на приобретение сло> 
ных крупных машин (жаток, ;моло
тилок, сенокосилок, двигателей и т. д.) 
должны предоставляться преимуще
ственно коллективам и другим груп
повым соединениям, указанным к 
п. 2-о« настоящей инструкции.

5. Кредит-ссуда на приобретение 
сельско хозяйственных орудий выдается 
на срок от 1 до 5 лет с погашением 
ее обязательно каждый год разным1, 
частями.

6. Кредит-ссуда предоставляется из 
расчета 6% или имеющих быть уста
новленными процентов годовых. При 
чем как проценты по ссуде, так и 
основная ссуда, выдаются с расчетом 
погашения ее ежегодно по снятии 
урожая и не позднее 1-го ноября.

П р и м е ч а н и е .  Проценты по 
ссуде взыскиваются 1 раз в гоп 
за истекший период, каждый раз 
при очередном погашении основного 
долга.
7. Предельный размер кредита уста 

навливастся для отдельного крестьян 
ского хозяйства в 100 червонных р\б 
лей, для коллективов и об'единений. 
в соответствии с ИХ Кредитослпсоб 
костью, до 1.500 червонных рублей.

П р и м е ч а н и е .  Кредит для кол 
лекіивов и об’единений в размере, 
превышающем установленный, мо 
жет быть отпущен каждый раз с 
особого разрешения губернского 
общества сельско - хозяйственного 
кредита.
8. При отпуске орудий взимается 

с получателя наличными задаточная 
сумма, размер коей устанавлисается 
не ниже 10% отпускной суммы сто
имости орудий.
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П р и м і т к а .  8 окремих випадках 

колективам машини можна видавати 
не справляючи завдатку.
9. Строки сплгчення позички, да

ної для купівлі сільсько-господарських 
знарядь, відповідно до п. 6-го цієї 
інструкції, встановляється такі:

а) кредит на суму, розміром до 50 
карб., видається на строк від 1 
до 2 вражаїв;

б) на суму до 150 крб.—до 3 врож.;
в) на суму до 500 крб—до 4 врож.;
г) на суму більшу як 500 крб.—до 

5 врожаю.
10. Машини, набуті в кредит, дер

жавець до повного сплачення ви
даної по них позички й без дозволу 
організації, через яку кредит одержано, 
не може ні продати, ні перезаста
вити.

11. Строк початку дисконту вексе
лів установляється з часу введення 
машино-торгуючими організаціями чер- 
■ іицевого карбованця, прирівненого до 
передвійськового, але не раніш як 1-го 
лютого 1924 року.

12. Для уникнення повторного кре
дитування зреалізування кредиту по
купці провадять по відкритому їм 
кредиту в сільсько-господарському 
кредитовому товаристві, для чого да
ному покупцеві видається відкритий 
лист (гіашпорт), де при кожній ку
півлі робиться нотатку про розмір 
використаного кредиту. Пред'явлення 
відкритого листа при купівлі є обов’яз
кове. Векселі покупець видає на ім'я 
тої організації, з числа перелічених 
у п. 1 му постанови УЕН від 18 лю
того 1924 року, де переводиться ку
півлю, яка в свою чергу дисконтує 
одержані векселі в губерніяльному то
варистві сільськогосподарського кре
диту даної губерні.

13. Розроблення і установлення мо
ментів техніки видачі кредиту, як-ось: 
/казання порядку подачі заяв то шо, 
встановляють організації, шо прова
дять кредитування.

П р и м е ч а н и е .  В отдельных слу
чаях коллективам .машины могут

отпускаться без взимания задатка.
9. Сроки погашения ссуды, предо

ставленной для покупки сельско-хо
зяйственных орудий, в соответствии 
с п. 6 настоящей инструкции, уста 
навливаются следующие:

•
а) кредит на сумму размером до 

50 рублей предоставляется на срок 
от 1 до 2 урожаев;

б) на сумму до 150 р.—до 3 урожаев
в) . , „ 500 р. - . 4
г) „ „ свыше 500 р.— до 5 уро

жаев.
10. Машины, приобретенные в кре 

дит, держателем до полного погаше 
ния выданной по ним ссуды и без 
разрешения организации, через кото 
рую кредит получен, не могут быть 
ни проданы, ни перезаложены.

11. Срок начала учета векселей 
устанавливается со времени введения 
машиноторгующими организациями 
червонного рубля, приравненного к до
военному, но не ранее 1-го февраля 
1924 года.

12. В целях избежания повторного 
кредитования реализация кредита по
купателями производится по откры
тому им кредиту в сельско-хозяй 
ст венном кредиіном товариществе, 
для чего данному покупателю выдается 
открытый лист (паспорт), на котором 
при всякой покупке делается отметка 
о размере использованного кредита 
Пред'явлений открытого листа при 
покупке обязательно. Векселя покупа 
телям выдаются на имя той органи
зации, из числа перечисленных в п. 1-м 
постановления УЭС’а от 18 февраля 
1924 г., у которой производится по
купка. каковая в свою очередь учи 
тывает полученные векселя в губерн
ском обществе сельско-хозяйственного 
кредита данной губернии.

13. Разработка и установление мо 
ментов техники по выдаче кредита, 
как-то: указание порядка подачи за
явлений и т. д., устанавливаются орга
низациями, производящими кредито
вание.
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43. Про порядок використання цілевих 
кредитів в справі обліку селянських ку
півельних векселів (зобов'язань) при 
продажу сільсько-господарських машин 
і розрахунків у таких кредитових опе

раціях.

Українська Економічна Нарада по
с т а н о в и л а  затвердити нижчепода
ну інструкцію Губсельбанкам імашино- 
торгуючим організаціям «Про порядок 
використання цілевих кредитів в справі 
обліку селянських купівельних вексе
лів (зобов’язань) при продажу сіль
сько-господарських машин і розрахун
ків у таких кредитових операціях*.

ІНСТРУКЦІЯ

иро порядок вякорястання цілевнх кре
дитів в справі облік/ селянських купі- 
•ельвіх векселів (зобов'язань) при 
продажу сільсько-господарських машин 
і розрахунків у таких кредитових опе

раціях.

Ч а с т и н а  І.

1. Усі грошові асигнування Уряду 
на машинопостачання, згідно з декре
том ЦВК Союзу від 11 січня 1924 р., 
призначені на кредитування селян
ських господарств під селянські ве- 
*селІ-зобов‘язання, у міруфактичного 
надходження грошових асигнувань 1 в 
эвязку зі справжньою потребою в кре
дитах на місцях—розподіляє Укрсель- 
банк між губсельбанками, відповідно 
до встановленого шо-до цього по
квартального губерніального плану.

2. Видачу кредитів губсельбанкам 
робиться під соло-векселі Губселькбан- 
ків І особливі зобов'язання останніх.

3. У забезпечення доцільного й 
■ ланомірного використання зазначе
них у артикулі 1 цієї інструкції кре
дитів—Укрсельбанк, перед першою-ж 
видачею кредитів, повідомляє губсель- 
банки про відсоткову розкладку, шо 
визначає частку кредиту, наданого 
кожній машинотергуючій організації, 
«кими є: 1) Сільський Господар, що тор
гує через райсільгоспспілки (в частині

43. О порядке использования целевых кре
дитов по учету ирестья неких покупатель- 
ских векселей (обязательств) при про
даже сельско-хозяйстпенных машин и 
расчетов по таким кредитным операциям.

Украинское Экономическое Сове
щание п о с т а н о в и л о  утвердить 
нижеследующую инструкцию губсель
банкам и машиноторгующим органи
зациям «О порядке использования це
левых кредитов по учету крестьян
ских покупательских векселей (обяза
тельств) при продажів сельско-хозяй
ственных машин и расчетов по таким 
кредитным операциям».

и н с т р у к ц и яо порядке использования целевых кредитов по учету крестьянских покупательских векселей (обязательств) при продаже сельско-хозяйственных машин в расчетов по таким кредитным операциям
Ч а с т ь  1.

1. Все денежные ассигнования Пра
вительства на машиноснабжение, со
гласно декрета ЦИК Союза от 11-го 
января 1924 г., предназначенные для 
кредитования крестьянских хозяйств 
под крестьянские векселя-обязатель
ства, по мере фактического поступле
ния денежных ассигнований и в связи 
с действительной потребностью в кре
дитах на местах—распределяются Укр- 
сельбанком между Губсельбанками, в 
соответствии с установленным до се
го поквартальным губернским планом.

2. Выдача кредитов губсельбанкам 
производится под соло-векселя губ- 
сельбанков и особые обязательства 
последних.

3. В обеспечение целесообразного и 
планомерного использования указан
ных в статье 1-й настоящей инструк
ции кредитов,—Укрсельбанк, до пер
вого же отпуска кредитов, сообщает 
губсельбанкам процентное разверста- 
ние, определяющее долю кредита, пре
доставленного каждой машиноторгую
щей организации, каковыми являются:
1) Сельский Господарь ([.торгующий
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кредитування колективних господарств) 
та сільсько-господарські кредитові то
вариства, і 2) Укртрестсільмаш.

4. Одержані від Укрсельбанку, згідно 
з арт. 1 цієї інструкції, кредити губ- 
сельбанки повинні використати ви
ключно на иілеве призначення в та
кому порядку й на таких підставах:

1) Відпуск сіль. госп. машин і зна
рядь селянським господарствам на кре
дит повинні провадити машиноторгу- 
ючі оріанізаціі, з-ідно з інструкцією, 
затвердженою УРН 18 лютого 1924 р.

2) При продажу машин в кредит, 
перший строк виплати менший за 
рік установляється в тому разі, як
що машину продається перед жни
вами. При продажу машин після жнив, 
перший строк виплату відповідно про
довжується на строк більший за рік.

3) Селянські векселі (зобов язання) 
належить виписувати строком не ра
ніш як 1-го листопада і не пізніш 
як 30-го грудня кожного року; в разі, 
як-що селянські зобов'язання запи
сано строком раніш як 1-го листо
пада, то губсельбанки зобов'язують 
товариства і спілки давати селянам 
відповідні відстрочки.

4) Кредит при видачі машин і зна
рядь машиноторгуючим організаціям 
належить давати з таким розрахун
ком, щоб по кожній групі векселів 
(зобов язань), подаваних до дисконту, 
розмір сплачення визначався: для 1-го 
строку—30%, 2-го—30%. 3-го- 20%, 
4-го й 5-го—по 10%.

П р и м і т к а .  Розмір сплачення 
для 3, 4 і 5-го строків, зазначених 
у цьому пакті, збільшувати не до
зволяється.
5) Селянські векселі (зобов'язання), 

шо надходять до Укртрестсільм.аш'у, 
виписується обов'язково на губсель- 
банк і для дисконту подається безпо
середньо губсельбанкові раз на мі
сяць, а при інтенсивному продажу— 
не більш як двічі на місяць.

6) Векселі (зобов'язання), подані 
губсельбанкові. останній перевіряє

через райсельхозсоюзы (в части кре
дитования коллективных хозяйств), и 
сельско-хозяйственные кредитные то
варищества, и 2) Укртрестсельмаш.

4. Полученные от Укрсельбанка, со
гласно ст. 1 й настоящей инструкции, 
кредиты губсельбанки обязаны исполь
зовать исключительно по целевому 
назначению в следующем порядке и 
на следующих основаниях:

1) Отпуск с.-х. машин и орудий 
крестьянским хозяйствам в кредит дол 
жен производиться машиноторгуюши 
ми организациями, согласно инструк
ции, утвержденной УЭС 18 февраля 
1924 года.

2) При продаже машин в кредит, 
первый срок платежа—меньше года, 
устанавливается в том случае, если 
машина продается до снятия урожая. 
При продаже машин после сбора уро 
жая, первый срок платежа соответ 
ственно удлиняется на срок свыше 
года.

3) Крестьянские векселя (обязатель
ства) должны выписываться сроком не 
ранее 1 ноября и не позже 30 дека
бря каждого года; в случае, если 
крестьянские обязательства выписаны 
сроком ранее 1 ноября, то губсель
банки обязывают товарищества и сою
зы дівать крестьянам соответствую
щие отсрочки.

4) Кредит при отпуске машин и ору 
дий машиноторгующим организациям 
должен предоставляться с таким рас
четом, чтобы по каждой группе ве
кселей (обязательств), представляемых 
к учету, размер погашения определял
ся: для 1-го срока—30% , 2-го—30%
3-го—20%, 4-го и 5-го—по 10%.

П р и м е ч а н и е .  Размер погаше
ния для 3, 4 и 5-го сроков, указан
ных в сем пункте, превышать не
допускается.
5) Поступающие Укртрестсельмашу 

крестьянские векселя (обязательства) 
выписынаются обязательно на губсель- 
банк и для учета представляются не
посредственно губсельбанку один раз 
в месяц, а при интенсивной продаже 
—не более двух раз в месяц.

Ь) Векселя (обязітельства). предста
вленные губсельбанку, последним про-

№ 21.
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відносно їхньої добротности й 8ІД- 
повідности виVогам інструкції УЕН 
від 18 го лютого 1924 р. і п. <4> 
арт. 4 цієї інструкції, після чого їх 
дисконтується і залишається в губ- 
сельбанкові.

7) Подані Укртрестсільмашем купі
вельні векселі, дисконтовані губсель- 
банком, для дальшої реалізації, на під
ставі особливих договорів губсельбанку 
з сільськ.-госп. кредитовими коопера
тивними товариствами цілком пере
дається останнім вимінюючи їх на соло- 
векселі строками по пред'явленні.

П р и м і т к а .  Договори, зазначені 
в п. 7 арт. 4 цієї інструкції, губ- 
сельбанк з кредитовими товари
ствами має укладати при першому ж 
черговому дисконті купівельних век
селів (зобов'язань).

8) Векселі (зобов'язання), що над
ходять сільсько - господарським това
риствам і райспілкам при продажу 
ними сільсько-господарських машин, 
виписується на ім'я товариств і спі
лок і переховується в останніх. Ди
сконтує векселі товариств і спілок 
губсельбанк після попереднього укла
дення з ними окремого договору й 
подання, разом із соло-векселями то
вариств і спілок, доказів того, що 
дійсно на таку го суму селянській 
людності продано машин; такими до
казами можуть бути: 1) списки но- 
зичкоодержувачів з їхніми розписками 
про одержання машин; 2) векселі (зо
бов'язання) селян і колгоспів, пода
вані товариствами й спілками губсель- 
банкам з докладними описами, засвід
ченими правліннями сільсько-господар
ських товариств і райспілок, із зазна
ченням прізвищ покупців, їхніх член
ських нумерів, продажної суми й строку 
виплатів; на поданих векселях (зо
бов'язаннях) губсельбанки роблять но
га гку, після чого повертають їх то
вариствам або спілкам; 3) список 
прийнятих товариствами або спілками 
векселів (зобов'язань) від поодиноких 
покупців, із зазначенням і.мени, по- 
батькові й прізвища покупців, їхнього 
членського нумера, що куплено, й суми

веряются в отношении их доброкаче
ственности и соответствия требова
ниям инструкции УЭС от 18-го фе
враля 1924 г. и л. я4и ст. 4-й на
стоящей инструкции, после чего учи 
тываются и оставляются в губсель- 
банке.

7) Представленные Укртрестсельма- 
шем покупательские векселя, учтенные 
губсельбанком, для последующей реа
лизации, по особым договорам губ- 
сельбанка с с.-х. кредитными ко
оперативными товариществами пол
ностью передаются последним в обмен 
на соло-векселя сроками по пред'
явленню.

П р и м е ч а н и е .  Договоры, ука
занные в п. 7 сг 4 настоящей ин
струкции, губсельбанком с кредит
ными товариществами должны быть 
заключены при первом же очеред
ном учете покупательских векселей 
(обязательств).
8) Векселя (обязательства), посту

пающие сельско-хозяйственным това
риществам и райсоюзам при продаже 
ими с-х. машин, выписываются на 
имя товариществ и союзов и хра
нятся у последних. Учет векселей 
товариществ и союзов губсельбанк 
производит после предварительного 
заключения с ними особого договора и 
представления, вместе с соло-векселя
ми товариществ и союзов, доказа 
тельств. что действительно на такую- 
то сумму крестьянскому населению 
было продано машин; такими доказа
тельствами могут служит: 1) списки 
ссудополучателей, с их расписками в 
получении машин; 2) векселя (обяза
тельства) крестьян и колхозов, пред
ставляемые товариществами и союзами 
губсельбанкам при подробных описях, 
засвидетельствованных правлениями 
с-х. товариществ и райсоюзов, с 
указанием фамилий покупателей, их 
членских номеров, продажной суммы 
и срока платежей; на представленных 
векселях (обязательствах) губсельбан- 
ки делают отметку, после чего воз
вращают их товариществам или сою 
зам; ?) список принятых товарище
ствами или союзами векселей (обяза
тельств) от отдельных покупателей, с 
указанием имени, отчества и фамилии

Зо^
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строк даного кредиту; списки повинні 
бути засвідчені правлінням товариства 
або спілки.

9) Відсотки з векселів нараховують 
губсельбанки з моменту прийому до 
дисконту векселів товариств і спі
лок.

10) Як-шо товариство або спілка 
набули машини для прокатних пунк
тів, то губсельбанкам належить прий
мати до дисконту векселі товариств і 
спілок, виписані на строки, відповідно 
до інструкції, з тим, шо сума кредиту 
окремому прокатному пунктові не має 
перевищувати 1.500 карб. Число про
катних пунктів для спілки й това
риства не обмежується, але не більш 
як один на село. За доказ при ди
сконтуванні таких векселів має бути 
постанова правління про відкриття 
прокатних пунктів у тому чи иншому 
селі, про визначення складу машин 
для пункту і про запис цих машин 
на рахунок майна товариства або 
спілки, про шо належить подати ви
тяг з книг товариства або спілки.

5. Для дійсного нагляду за нормаль
ним ходом збуту машин і правиль
ним використанням кредитів, усі ма- 
шиноторгуючі організації, перерахо- 
вані в арт. З цієї інструкції, повинні 
не менш як 2-чі на місяць, у строки 
перед поданням векселів до дисконту, 
надсилати губсельбанкові (безпосе
редньо від контор, спілок і товариств) 
інформаційні відомості про хід про
дажу машин по видах і марках, під
розділяючи на продані: 1) під векселі, 
належні до дисконту, 2) в кредит, 
даваний самими машиноторгуючими 
організаціями і 3) за готівку

П р и м і т к а .  Неподання чергових 
відомостей дає губсельбанкові право 
затримувати дисконт подаваних чер
гових векселів.
о. Для планового використання 

коштів, призначених для дисконту і 
купівельних векселів, кожна машино- 
торгуюча організація повинна ро**"*-

Зоо

покупателей, их членского номера, 
что куплено, суммы и срока предоста
вленного кредита; списки должны быть 
засвидетельствованы: правлением то- 
варишества или союза.

9) Проценты по векселям начисляют
ся губсельбанками с момента приема 
к учету векселей товариществ и 
союзов.

10) Если товарищество или союа 
приобрели машины для прокатных 
пунктов, то губсельбанкам надлежит 
принимать к учету векселя товари 
ществ или союзов, выписанные на 
сроки, в соответствии с инструкцией, 
при чем сумма кредита для отдельного 
прокатного пункта не должна превы
шать 1.500 рублей. Число прокатных 
пунктов для союза и товарищества 
не ограничивается, но не больше од
ного на село. Доказательством прв 
учете таких векселей должно быть 
постановление правления об открыт 
прокатных пунктов в том или ином 
селе, об определении состава машин 
для пункта и о записи этих машив 
на счет имущества товарищества или 
союза, о чем должна быть предста
влена выписка из книг товарищества 
или союза.

5. В целях действительного наблю
дения за нормальным ходом сбыта ма
шин и правильным использованием 
кредитов, все машиноторгуюшие ор
ганизации, перечисленные в ст. 3-І 
настоящей инструкции, обязаны не ме
нее 2 раз в месяц, в сроки до пред
ставления векселей к учету, посылать 
губсельбанку ('непосредственно от кон 
тор, союзов и товариществ) информа
ционные сведения о ходе продажи 
машин по видам и маркам, с подраз
делением на проданные: 1) под ве
кселя. подлежащие учету, 2) в кредит, 
предоставляемый самими машинотор- 
гуюшими организациями, и 3) за на
личный расчет.

П р и м е ч а н и е .  Непредставление 
очередных сведений дает губсель
банку право задерживать учет пред
ставленных очередных векселей.
6. В целях планового использования 

средств, назначенных для учета поку
пательских векселей каждая машино
торгующая организация обязана раз-
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сти призначений на губернію кредит:
1) Укртрестсільмаш—по складах, а
2) сільсько господарська кооперація 
'Сільський Господар)—по спілках і 
товариствах. Розкладку цю зазначені 
організації мають перевести й повідо
мити відповідні губерніяльні сільсько
господарські банки протягом трьох 
днів по одержанні цієї інструкції.

Повідомленою розкладкою губерні- 
чльний сільсько-господарський банк 
керується, відкриваючи кредити відпо
відним машиноторгуючим організа
ціям.

7. Відповідно до того, що за Ін
струкцією УЕН від 18/11-24 р. вибирати 
склад дозволяється покупцеві по його 
вподобі, у наслідок чого може трапи
тись скупчення купівельних векселів 
у одних організаціях і відсутність 
таких у инших, губерніяльному сіль
сько-господарському банкові, залежно 
від ходу продажу, надається право, 
в межах потреби, у порядку винятку 
відносно арт. 3-го цієї' інструкції, аж 
до зміни у співвідношенні ходу збу
ту, кредит одних машиноторгуючих 
організацій переносити на инші, не
одмінно повідомляючи про це Укра
їнський Сільсько-Господарський Банк 
і заінтересовані організації.

Ч А С Т И Н А  (1.

в. Усі сільсько-господарські машини 
А знаряддя українського виробництва 
машиноторгуючі організації, згідно з 
декретом Центрального Виконавчого 
Комітету Союзу РСР 11 січня 1924 р., 
повинні із складів продаеати за прейс
курантними цінами передвійськового 
часу, рахуючи передвійськовий карбо
ванець рівним одному червінцевомукарбованцю.

П р и м і т к а .  При недодержанні 
цього, винних притягається до від- 
повідальности * згідно з артикулом 
107 м Кримінального Кодексу.
9. При видачі сільсько-господарських 

машин і знарядь селянській людності 
в кредит—усі машиноторгуючі орга
нізації, перераховані в цій інструкції, 
повинні відбирати від покупців векселі

верстать назначенный на губернию 
кредит: 1) Укртрестсельмаш—по скла
дам, а 21 сельско-хозяйственная коопе
рация (Сільський Господар)—по союзам 
и товариществам. Разверстание это 
указанными организациями должно 
быть произведено и сообщено соот
ветствующим губернским сельско-хо
зяйственным банкам в трехдневный 
срок по получении настоящей ин
струкции.

Сообщенным разверстанием губерн
ский сельско-хозяйственный банк руко
водствуется при открытии кредита 
соответствующим ;:ашиноторгующим 
организациям.

7. В соответствии с тем, что по 
инструкции УЭС от 18/11-24 г. выбор 
склада предоставляется усмотрению 
покупщика, в результате чего может 
последовать скопление покупательских 
векселей у одних организаций и от
сутствие таковых у другич, губерн
скому с.-х. банку, в зависимости 
от хода продажи, предоставляется 
право, в пределах необходимости, в по
рядке исключения в отношении ст. 3-й 
настоящей инструкции, впредь до из
менения в соотношении хода сбыта, 
кредит одних машиноторгуюших ор
ганизаций переносить на другие, с не
пременным извещением о сем Украин
ского с.-х. банка и заинтересован
ных организаций.

Ч А С Т Ь  11.

8. Все сельско хозяйственные маши
ны и орудия украинского производства 
машинотоугующие организации, со
гласно декрета Центрального Испол
нительного Комитета Союза ССР 
11-го января 1424 года,, обязаны со 
складов продавать по-прейс курантньш 
ценам довоенного времени, считая до
военный рубль равным одному червон
ному рублю.

П р и м е ч а н и е .  При несоблюде
нии сего, виновные подлежат при
влечению к ответственности по 
статье 107-й Уголовного Кодекса.
9. При отпуске сельско-хозяйствен

ных машин и орудий крестьянскому 
населению в кредит—все машинотор- 
гуюшие организации, перечисленные 
в настоящей инструкции, обязаны от-
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зобов'язання), нараховуючи відсотки 
з 6-й річних. Відсотки належить вклю
чати В суму векселя, Сч.-6-ТО, видаючи 
кредит на рік, за кожні 100 карб, 
кредиту у вексель належить запису
вати суму боргу з розрахунку 1о6 карб.

ч. 21 Арт. 43

П р и м і т к а .  Як шо на векселі 
або зобов'язанні не будуть нарахо
вані відсотки, губерніяльні сільсько
господарські банки приймають до
даткові векселі товариств і спілок 
на суму належних відсотків; як-шо 
відсотки за кредит будуть нарахо
вані в більшому розмірі, ніж псред- 
бачсно інструкцією, то такі векселі 
також приймається до дисконту, 
з тим шо товариства або спілки 
зобов'язуються повернути селянам 
зайво нараховані від.отки.
10. Гербовий і инший збір з купі

вельних векселів (зобов'язань) оплачу
ється при видачі машин готівкою за 
рахунок покупців.

11. Губерніяльні сільсько-господар
ські банки одержані (і визнані за 
придатні) від машино торгуючих орга
нізацій купівельні векселі дисконтують 
із розрахунку за 10л карб.— по 
100 карб.

12. По учиненн на векселях переда
точних написів губі рніяльні сільсько
господарські банки повертають купі
вельні векселі для і:.касування креди
товим товариствам і райо-ювим спіл
кам під зобов'язання й соло-векселі 
останніх із розрахунку за 106 карб, 
до одержання від селян по 104 карб, 
—до уплати гу ериіяльному сільсько
господарському банкові.

Розрахунок по дисконту векселів 
відносно власних операцій кредитових 
товариств і райононих спілок губер* 
ніяльний сільсько-господарський банк 
провадить також по 1С0 карб, за 
106 карб, суми, шо числиться до 
уплати у перший строк, і па забез
печення приймають векселі з розра
хунку 104 карб., виданих по дисконту 
1 0 0  карб.

Гербовий збір із зобов'язання і ви
плату соло векселів, видаваних креди
товими товариствами й районоьими 
спілками губерніяльному сільсько-гос-

бирать от покупателей векселя (об* 
зательстьа) с начислением процентов 
из 6 годовых. Проценты подлежат 
включению в сумму векселя, т. е. пр.: 
отпуске кредита на год за каждь.е 
100 рублей кредита в вексель должно 
записывать сумму долга из расчета 
106 рублей.

П р и м е ч а н и е. Если по векселям 
или обязательствам не будут начи
слены проценты, губернскиесельско 
хозяйственные банки принимают 
дополнительные векселя товариществ 
и союзов на сумму прнч.наютцихс» 
процентов; если проценты за кредит 
будут начислены в оол- шеч размере, 
чем предусмотрено инструкцией, то 
такие векселя такие принимаются 
к учету, иг и чім товарищества или 
союзы обязую ;ся вернут» крестьянам 
излишне начисленные проценты.
10. Гербовый и прочие сбо Ы ПО 

покупательским векселям (обязатель
ствам) оплачиваются при отпуске ми 
шин наличными за счет покупателей.

11. Губернские с ель. ко-хозяйст вен
ные банки полученные (и признанные 
годными) от маииыотср-гуюших орга
низаций покупательские векселя >41 
ты*»аюг из расчета за 106 руб.—по 
100 рут*.

12. Но учинений на векселях пере
даточных надписей губернские сельско
хозяйственные банки ьолц ашают по
купательские векселя для инкассиро
вания кредитным товариществам и 
районным союзам «од оіиззтельстьа 
и соло векселя последних из расчета 
за 106 руб. к’получению от крестьян 
по 104 руб.— < уплате губернскому 
селЬСКО -Х03ЯЙСТРЄИ ‘! ОVу ба ику.

Ра..чет по учету векселей в отно
шении собств иных операций кредит
ных товариществ я районных союзов 
губернский сельско • хозяйственный 
банк производит также по 100 руб. 
за 106 руб. суммы, числящейся к ун *ате 
в первый срок, и в обеспечение при
нимают векселя из расчета 104 руб., 
выданных по учету 100 руб.

Гербовый сбор по обязательству 
и оплата соло векселей, выдаваемых 
кредитными товариществами и рай 
онкыми союзами губернскому сельско

Х2 21 Ст. 43
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ледарському банкові, оплачує губер
ніальний сільськогосподарський банк 
із ОСНОВНИХ' сум кредиту. Таким чи
ном, кредитові товариства й спілки 
за інкасування на свою користь 
у обох випадках одержують 2°/0 на 
рік від суми кредиту.

13. Губерніальний сільсько-госпо
дарський банк, по його зобов'язанню 
перед Українським Сільсько Господар
ським Банком, повинний оплатити 
Українському Сільсько-Господарському 
Банкові кредит із розрахунку 1°/о 
річних, з тим що оплату гербового 
збору з зобов'язань й соло-векселів, 
кидаваиих губерніальним сільсько-гос
подарським банком Українському 
Сільсько-Господарському Банкові, про
вадить губерніяльний сільсько-госпо
дарський банк за рахунок основних 
сум кредиту.

У підсумку—розміщення 6% річних 
по кредиту одержують таке призна
чення.

2% відраховується на користь кре
дитових товариств і районових спілок 
(у частині колгоспів», 1,/2% на користь 
губерніального сільсько-господарського 
банку, 1°/о на користь Українського 
Сілісько-Господарського Банку. 11/.2% і 
решту видаткує Губерніяльний Сіль
сько-Господарський Банк на виплату— 
•/.//в гербового збору з договору 
і зобов язання), видаваному Україн
ському Сільсько-Господарьскому Бан
кові і» 4»/0 по оплаті векселів й с м у  ж; 
; 2°/о на оплату гербового збору 
договорів (зобов'язань) кредитових 
товариств і районових спілок, вида
ваних- губерніяльному сільсько-госпо
дарському банкові, і 1,’*0І0 по оплаті 
векселів товариств і районових спілок, 
видаваних при зобов'язаннях остан
німи губерніяльним сільсько-господар
ським банкам.

П р и м і т к а .  1 % ,  що звільняється 
у 2-й по 5-й рік (видаткований 
в перший рік на оплату гербо
вого збору з договорів-зобоз'язань 
губерніяльним сільсько - господар- 
сьским банком), залишається в 
розпорядженні губерніяльного сіль
сько господарського банку на від
новлення сум основного кредиту.

ГИ ГПІ^ГИИІ НИНІ

Ч. 21

хозяйственному банку, оплачиваются 
губернским сельско хозяйственным бан
ком из основных сумм кредита. Таким 
образом, кредитные товарищества и 
союзы за инкассирование в свою пользу 
в обоих случах получают 2% в год 
от суммы кредита.

13. Губернский сельско-хозяйствен
ный банк, по его обязательству перед 
Украинским Сельско - Хозяйс гвенным 
Банком, обязан оплатить Украинскому 
Сельско-Хозяйственному Банку кредит 
из расчета 1 % годовых, при чем оплата 
гербового сбора по обязательству 
и соло-векселям, выдаваемым губерн
ским сельско хозяйственным банком 
Украинскому Сельско-Хозяйственному 
Банку производится губернским сель
ско-хозяйственным банком за счет 
основных сумм кредита.

В итоге—размещение 6% годовых 
по кредиту получает следующее на
значение:

2э/0 отчисляется в пользу кредитных 
товариществ и рзйонных союзов (вча
сти колхозов», 1 »/2°/0—в пользу губерн
ского сельско хозяйственного банка. 
1°/0—8 пользу Украинского Сельско
хозяйственного Банка, 1 Ч2% и осталь
ные расходуются губернским сельско
хозяйственным банком на оплату 

гербового сбора по договору 
(обязательству), выдаваемому Украин
скому Сельско-Хозяйственному Банку 
и */4% по оплате векселей ему же. 
1І2°Іо на оплату гербового сбора 
договоров (обязательств) кредитных 
товариществ и районных союзов, вы
даваемых губернскому сельско-хозяй
ственному банку, и */* °/0 по оплате 
векселей товариществ и районных 
союзов, выдаваемых при обязатель 
ствах последними губернским сельско
хозяйственным банкам.

П р и м е ч а н и е .  1 ^^освобожда
ющийся во 2-й по 5 й год (расходуе
мый в первый год на оплату гербового 
сбора по договорам-обязательствам 
губернским сельско-хозяйственным 
банком), оставляется в распоряжении 
губернского сельско-хозяйственного 
банка на восстановление сумм основ
ного кредита.

ж-ч.
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Ч А С Т И Н А  III.

14. Відповідно до того, шо ціни 
на сільсько господарські машини з 
виплатою 1 передвійськового карбо
ванця 1 червінцевим карбованцем 
за прейс-курантами передвійськового 
часу, де-які машиноторгуючі органі
зації вже застосовують у цей 
час за інструкцією, затвердженою 
Українською Економічною Нарадою 
18 лютого 1924 року, векселі за про
дані машини в кредит за ці ціни 
також можна дисконтувати в губер- 
ніяльних сільсько-господарьских бан
ках; порядок їхнього дисконту вста
новлюється такий:

1) Купівельні селянські векселі, 
видані Укртрестсільмаш еві за куплені 
в них у кредит машини, організації 
можуть подавати губерніальному сіль
сько-господарському банкові до ди
сконту ?а час не раніш як 1 го лю
того 1924 р. до моменту одержання 
ними цієї інструкції.

2) Векселі, зазначені в п. 1-му 
арт. 14 цієї інструкції, губерніяльні 
сільськогосподарські банки повинні 
дисконтувати тільки в тому разі, як
що вони відповідають вимогам вексе- 
левого статуту й- окрім тс го, є доку
менти, шо підтверджують справ
жній продаж машин селянським ко
лективам або пайщикам губерніальних 
товари.твсільсько-господарського кре
диту або членам сільсько-господар
ських товариств.

3) Подані до дисконту векселі по
винні мати жіро відповідної машино- 
торгуючої організації.

4) Техніку дисконту таких векселів 
провадиться на підставах розрахунку, 
викладеного у 2 й частині цієї інструк
ції, з тим шо Укртрестсільмаш робить 
також на дисконтованих своїх і „Село- 
Техніки" векселях передавальний 
напис на ім'я губерніяльного сіль
сько-господарського банку й залишає 
іх в розпорядженні останнього.

5) Дисконтовані векселі губерніяльні 
сільсько-господарські банки, з на
писом, установленим для інкасування, 
передають відповідним кредитовим 
товариствам і районовим спілкам

Ч А С Т Ь  III.

14. В соответствии с тем, что цены 
на сельско-хозяйственные машины с 
оплатой 1 довоенного рубля 1 червон
ным рублем по прейскурантам довоен
ного времени, некоторыми машинотор- 
гуюшими организациями уже приме
няются в настоящее время по ин
струкции, утвержденной Украинским 
Экономическим Совещанием 18-го фе
враля 1924 г., векселя за проданные 
машины в кредит по этим ценам также 
могут учитываться в губернских 
сельско-хозяйственных банках; поря
док их учета устанавливается следую
щий:

1) Покупательские крестьянские 
векселя, выданные Укртрестсельмашу 
за купленные у них в кредит машины, 
организациями могут быть представля
емы губернскому сельско-хозяйствен
ному банку к учету за время не ра
нее 1-го февраля 1924 г. до момента 
получения ими настоящей инструкции.

С) Векселя, указанные в п. 1 м ст. 14 
настоящей инструкции, губернские 
сельско хозяйственные банки обязаны 
учесть лишь в том случае, если они 
отвечают требованиям вексельного 
устава и, кроме того, имеются доку
менты, подтверждающие действитель
ную продажу машин крестьянским 
коллективам или пайщикам губерн
ских обществ сельско-хозяйственного 
кредита или членам сельско хозяствеи- 
ных товариществ.

3) Представленные к учету векселя 
должны иметь жиро соответствующей 
машиноторгуюшей организации.

4) Техника учета таких векселей 
производится на основаниях расчета 
изложенного во 2-й части настоящей 
инструкции с тем, что Укртрестсель- 
маш делает также на учитываемых 
Своих и Село-Техники векселях пере
даточную надпись на имя губернского 
сельско хозяйственного банка и оста
вляет таковые в распоряжении по
следнего.

5) Учтенные векселя губернские 
сельско-хозяйственные банки с над
писью, установленной для инкассиро
вания передают соответствующим кре
дитным товариществам и районным.
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(в частині колгоспів) для реалізації 
лід соло-векселі останніх.

6) Векселі, одержані за відповідний 
період кредитовими товариствами й 
районовими спілками (від колгоспів) 
чі жиро, ні передавального напису 
яе иотрібують і, залишаючись у то
вариств, дисконтуються губерніяльними 
сільсько-господарськими банками, на 
підставі умов, установлених у п. 7, 
арт. 4-го інструкції.

Харків, два 17-го грудня 1924 г
Голова Української Економічної 

Наради В. Чубар.

Секретар Екнаради Бртін.

союзам (в части колхозов) для реали
зации под соло векселя последних.

6) Векселя, полученные за соответ
ствующий период кредитными товари
ществами и районными союзами (от 
колхозов) ни жиро, ни передаточной 
надписи не требуют и, оставаясь у 
товариществ, учитываются губернскими 
сельско-хозяйственными банками на 
основании условий, установленных в 
п. 7 ст. 4-й инструкции.

Харьков, 17 декабря 1924 г.
Председатель Украинского Экономиче 

ского Совещания В. Чубаръ.

Секретарь ЭКОСО Брашн.

44. Про доповнення постанови „Правила 
продажу людності спирту, денатурова
ного іагальним способом, для освітлен
ня, «палива, автотранспорту й технічної 

мети".

Доповнюючи постанову УЕН від 6-го 
травня 1922 року „Правила продажу 
людності спирту, денатурованого 
загальним способом, для освітлення, 
•палива, автотранспорту і технічної 
мети4' (36. Уз. 1922 р., ч. 21, арт 345), 
Українська Економічна Нарада по
с т а н о в л я є :

Наприкінці артикулу 2 го постанови 
УЕН від 5 травня 1°22 року „Пра
вила продажу людності спирту, дена
турованого загальним способом, для 
освітлення, опалива, автотранспорту 
І технічної мети44 (36. Уз. 1922 року, 
ч. 21, арт. 345)—додати слова: 
„і Паєвих Товариств з переважною 
участю державного капіталу4*.

Харків, два 20 грудна 1924 р.

Голова Української Економічної 
Наради В. Чубар

Секретар УЕН Брагін

44. О дополнении постановления „Правила 
продажи населению спирта, денатуриро
ванного по общему способу, для целей 
освещения, отопления, автотранспорта и 

технических целей".

В дополнение постановления УЭС 
от 5-го мая 1922 года „Правила про
дажи населению спирта, денатуриро
ванного по общему способу, для целей 
освещения, отопления, автотранспорта 
и технических целей” (С. У. 1922 г., 
№ 21, ст. 345) Украинское Экономи
ческое Совещание п о с т а н о в л я е т :

В конце статьи 2-ой постановления 
УЭС от 5 го мая 1922 года „Правила 
продажи населению спирта, денатури
рованного по общему способу, для 
целей освещения, отопления, автотран
спорта и технических щелей44 (С. У. 
1922 г., Я» 21, ст. 345)—добавить слова 
„и Паевых Товариществ с преоблада
ющим участием государственного ка
питала".

Харьков, 20 декабря 1924 г.

Председатель Украинского Экономи
ческого Совещания В. Чубаръ.

Секретарь УЭС Брагин.

Ваяяивя Н*роднього Комісаріату Юстиції.
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1-е ВИДІННЯ (оМІкг)
З Б І Р Н И К

УЗАКОНЕНЬ ТА 
РОСПОРЯЯЖЕНЬ

Ровітіиі-ігшсмого Уряді Уярашя
1924 р.

[М  (47.71) (003>І
Ыя Стяв*, с—ЬаііСімс»і

1-е ИЗДАНИЕ (оффтцшяьвое)

С О Б Р А Н И Е
УЗАКОНЕНИЙ у 

РАСПОРЯЖЕНИЙ
Рііоче-Креет. Праіітельсти Уі

1924 г.

31 гртдія 1924 р. \ Л-\] Відділ ДРУГИЙ 

З ■  І с т.

46. С т а т у т  Першого Ужраївського Пж« •ого Товариства .II о г р у а и

Затверджено УЕІІ 7 квітня 1924 р 
лл протоколом ч 20

С Т А Т У Т

Першого Українського Паевого 
Товариства .Погрузка*.

І. Завдання товариства, орава та об»- 
в Я.1КИ.

1. 1-е Українське Пасве Товариство 
.Погрузка-, з осідком Правління в 
м. Харкові, засновуєься на невизна- 
чений речинець, шоб:

а) обслуговувати навантажно-роз- 
вантажну роботу ріжних установ, госп
органів, залізниць і водяного транс
порту, кооперативних організацій і 
приватніх осіб;

б) організувати й вчиняти наван- 
тажно-розвантажні операції на заліз- 
ничих станціях, в портах, пристанях 
І на инших шляхах і пунктах ван
тажообігу на території УСРР, беручи 
матеріяльну відповідальність за ці
лість і збіреження вантажів;

в) здешевити вартість навантажно- 
розвантажних робіт, створюючи най
корисніші умови для клієнтів;

31 декабря 1924 г. П о / Н І  Отдел еп№Н

С О Д Е Р Ж А Н И Е .•<5. У с т а в  Первого Укр&лвского Паевога Товарищества „ П  о г р у в  к  а“.

Утвержден УЭС 7 апреля 1У24 г по протоколу ТА 20
У С Т А В

Первого Украинского Паевого • 
Товарищества .Погрузка*.

1. Цел товарищества, црава и обя
занности.

1. 1-е Украинское Паевое Товари
щество «Погрузка», с местонахожде
нием Правления в г. Харькове, учре
ждается на неопределенный срок с 
целью:

а) обслуживания погрузо-разгру- 
зонной работы различных учреждений, 
хозорганов, желдорог и водного транс
порта, кооперативных организаций и 
частных лиц;

б) организации и производства по- 
грузо-разгрузочных операций на жел. 
дор. станциях, в портах, на пристанях 
и на прочих путях и пунктах грузо
оборота на территории УССР, с при
нятием материальной ответственности 
за целость и сохранность грузов;

в) удешевление стоимости погрузо- 
ржзгрузочных работ созданием наи
более выгодных условий для клиентов;
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г) вживати й розвивати удоскона
лені механізовані способи навантаж- 
но-розвантажних робіт;

д) брати окремі доручення на гу
жовий перевіз вантажів, що прохо
дять через Т-во виключно в випадках, 
коли цим можна осягнути ускорения 
робіт Т-ва й лишень шляхом укла
дення угод з транспортовими органі
заціями, а в першу чергу із числа 
пайшиків Т-ва при инших рівних 
умовах;

е) охороняти під час переведення 
вантажних робіт вивантажувані й на
вантажувані вантажі;

Ж) зберігати кадр кваліфікованих 
вантажників від розпорошування;

з) поліпшувати матеріальні й куль
турні умови праці та добробуту ван
тажників.

2. Фундаторами Т-ва є: Правління 
Південних Шляхів, Акц. Т-во «'Іране- 
порт*, Укрмут, Промгоспкомбінат 
ДНУ, Півдсхідтранс і Півдмаштрест.

3. Т-во від дня його реєстрації 
встановленим шляхом визнається за 
юридичну особу й має право в межах 
завдань, зазначених його статутом, 
набувати й вивласнювати всіиа закон
ними способами всілякого роду майно 
й будівлі, невилучені із обігу, укла
дати угоди, акти й договори, пози
вати й відповідати на суді від свого 
імени.

Крім того, Т-ву надається право 
для здійснення своїх завдань: а) скрізь 
та всюди в межах УСРР і в установ
леному порядку, а також в Союзних 
з нею республіках, засновувати кон
тори, філії, агенства й представництва, 
орендувати й відкривати комори, га
ражі, майстерні для ремонту й обла- 
дновання реманенту; б) кредитуватись 
(зокрема заставляючи езое майно) 
так в Держбанку, його конторах і 
філіях, як І в инших союзних і чужо
земних кредитових установах, відпо
відно до чинних законоположень, бра
ти у«асть в инших вдповідних його 
завданням товариствах і установах;
в) призначати своїх уповноважених, і
г) мати печатку з відбитком своєї 
назви.

г) применения и развития усовер
шенствованных механизированных спо
собов погрузо-разгрузочных работ;

д) принимать отдельные поручения 
на гужевую перевозку грузов, прохо
дящих через Т-во исключительно в 
случаях, когда этим может быть до
стигнуто ускорение работ Т-ва и 
только путем заключения договоров с 
транспортными организациями, а в 
первую очередь из числа пайщиков 
Т-ва при прочих равных условия*;

е) охраны во время производства 
грузовых работ выгружаемых и по
гружаемых грузов;

ж) сохранения кадра квалифициро
ванных грузчиков от распыления;

з) улучшения материальных и куль
турных условий работы и жизни груз
чиков.

2. Учредителями Т-ва являются: 
Правление Южных дорог, Акц. Об-во 
«Транспорт*, Укрмут, Промхозкомби- 
нат ГПУ, Югвостранс и Южмашірест.

3. Т во со дня его регистрации 
установленным порядком признается 
юридическим лицом и имеет право, в 
пределах указанной в уставе цели его, 
приобретать и отчуждать всеми закон
ными способами всякого рода имуще
ства и строения, неиз'ятые из оборота, 
совершать сделки и акты, заключать 
договоры, искать и отвечать на суде 
от своего имени.

Сверх того, Т в у предоставляется 
право для осуществления своих целей: 
а) повсеместно в пределах УССР и в 
установленном порядке, также в Со
юзных с ней республиках, учреждать 
конторы, отделения, агентства и пред
ставительства, арендовать и открывать 
склады, гаражи, мастерские для ре
монта и производства оборудования 
инвентаря; б) кредитоваться (в част
ности под залог своего имущества), 
как в Госбанке, его конторах и от
делениях, так и в других союзных и 
иностранных кредитных учреждениях, 
согласно существующих законополо
жений, участвовать в других соответ
ствующих его целям обществах и 
учреждениях; в) назначать своих упол
номоченных, и г) иметь печать с изо
бражением своего наименования.
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4. Т-во «Погрузка» в цілому, а та

кож і окремі його органи та урядові 
особи в своїй діяльності додержуються 
всіх узаконень, правил і розпоря
джень так нині чинних, як і тих, шо 
будуть видані згодом.

II. Кошт в Товариства.

5. Основний капітал Товариства ви
значається в 100 000 карбованців зол. 
(сто тисяч) і складається з 200 паїв 
по 500 карбованців зол. кожний. Ос
новний капітал може бути збільше
ний постановою загальних зборів пай- 
шиків, затвердженою Українською 
Економічною Нарадою.

6. Паї розподіляється по-між фун- 
датора'И й запрошеними до участи 
в Т-ві установами й госпорганами за 
взаємною згодою, з тим, то фунда
тори залишають за собою принаймні 
одну десяту частину всього числа 
паїв.

П р и м і т к а .  Паї розподіляється 
по-між державними установами й 
підприємствами, кооперативними ор

ганізаціями й мішаними товари
ствами, з перевагою державного ка
піталу.
7. Пайщики мають право, за зго

дою фундаторів, виплатити це більше 
як 7о% паїв, шо припадають на їх 
частку, майном, яке безпосередньо сто
сується завдань Т-ва «Погрузка» (об- 
ладновання, реманент, тара, комори 
й т. ин.).

Початкову оціновку внесеного за 
паї майна визначається згодою між 
фундаторами та пайщиками, шо вно
сять майно (з кожними окремо). Ос
таточну оціновку зазначеного майна 
встановлюється за згодою установчих 
загальних зборів пайшиків з пайщи
ками, шо внесли дане майно, з тим, 
проте, шоб оціновка ця не сягала 
по-над пересічні ціни в місці, де зда
ється майно, в день його здачі, а коли 
неможливо встановити пересічні ціни, 
оціновується майно з участю знав
ців.

8. Грошеві внески на виплату паїв 
вноситься до Держбанку на ім'я фун
даторів і іх видається на вимогу Прав-

4. Т-во «Погрузка» в целом, а равно 
и отдельные его органы и должност
ные лица руководствуются в своей 
деятельности всеми узаконениями, пра
вилами и распоряжениями, как ныне 
действующими, так и теми, которые 
будут изданы впоследствии.

И. Средства Товарищества.

5. Основной капитал Товарищества 
определяется в 100.000 рублей зол. 
(сто тысяч) и составляется из 200 
паев по 500 рублей зол. каждый. 
Основной капитал может быть уве
личен постановлением общего собрания 
пайщиков, утвержденным Украинским 
Экономическим Совещанием.

6. Паи распределяются между учре
дителями и приглашенными к участию 
в Т-ве учреждениями и хозорганами 
по взаимному соглашению, при чем 
учредители оставляют за собой не 
менее одной десятой части всего ко
личества паев.

П р и м е ч а н и е .  Маи распреде
ляются между государственными 
учреждениями и предприятиями, ко
оперативными организациями и сме
шанными обществами с преоблада
нием государственного капитала.
7. Пайщики имеют право, с согласия 

учредителей, произвести оплату не 
свыше 70% причитающихся на их 
долю паев имуществом, имеющим 
прямое отношение к целям Т ва 
«Погрузка» (оборудование, инвентарь, 
тара, склады и т. п.}.

Первоначальная оценка вносимого 
за паи имущества определяется согла
шением между учредителями и вно
сящими имущество пайщиками (с ка
ждыми в отдельности). Окончательная 
оценка указанного имущества устана
вливается по соглашению учредитель
ского общего собрания пайщиков со 
внесшим данное имущество пайщиком 
с тем, однако, чтобы оценка эта не 
была свыше средних цен в месте 
сдачи имущества на день его сдачи; 
при невозможности установить средние 
цены, оценка производится при уча
стии сведущих лиц.

8. Денежные взносы на оплату паев 
вносятся в Госбанк на имя учредите
лей и выдаются по востребованию375
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ління Т-ва після відкриття Т-ва або 
на вимогу фундаторів в разі визнання 
Т-ва за незасноване. Разом з грішми 
фундатори надсилають до Банку спис
ки осіб, що внесли вкладки на паТ. 
Майнові внески на виплату паїв пе
редається фундаторам, які відпові
дають за цілість внесених на виплату 
паїв грошей та майна, доки їх не 
буде передано Правлінню, солідарно. 
Фундатори на власну волю обирають 
спосіб, як зберегти майно.

Зібрані гроші й майно фундатори 
вносять в шнуровані книги, видаючи 
в одержанні їх іменні тимчасові сві
доцтва за підписом всіх фундаторів 
або їх уповноваженого. Власникам 
тимчасових свідоцтв, доки їх не буде 
замінено на паї, надається всі права 
пайшиків.

9. Паї Т-ва є йменні. Пайшики-фун- 
датори мають переважне право набу
вати вивласнекі паї.

Фундатори не мають права вивлас- 
мювати залишені за ними паї перед 
затвердженням звіту за 2-ий опера
ційний рік.

10. Паїв не можна дробити. Коли пай приналежить декільком особам, 
права до Т-ва може здійснювати лише 
одна особа, уповноважена на те спів
власниками паю. 11

11. Коли на протязі трьох місяців 
від дня, коли оголошено про затвер
дження цього статуту, не буде зібрано 
одної четвертої основного капіталу, 
то Т-во визнається за незасноване. 
Коли ж протягом дальших трьох мі
сяців не буде зібрано дальшої четвер
тини основного капіталу, а на про
тязі одного року від часу розпочину 
діяльности не буде зібрана решта 
частини по-над половину основного 
капіталу, то Т-во ліквідується протя
гом трьох місяців, як-шо тільки з до
зволу відповідних органів речинець 
оплати паїв не буде продовжено, або 
розмір основного капіталу відповідно 
збільшено. Про визнання Т-ва за 
невідбуле й про його ліквідацію ого
лошується в «Вістях ЬУЦВК».

Арт. 45
Правления Т-ва по открытии Т-ва или 
по востребованию учредителей в случае 
признания Т-ва несостоявшимся.Вместе 
с деньгами учредители препровождают 
в Банк списки лиц, сделавших вклады 
на паи. Взносы имущества на оплату 
паев передаются учредителям, которые 
отвечают за сохранность поступивших 
на оплату паев денег и имущества до 
передачи их правлению солидарно 
Способ сохранения учредителями иму
щества избирается ими по их усмо
трению.

Собранные деньги и имущество 
учредители вносят в шнуровые книги 
с выдачей в получении их именных вре
менных свидетельств за подписью всех 
учредителей или их уполномоченного. 
Владельцам временных свидетельств 
впредь до замены их паями присваива
ются все права пайшиков.

9. Паи Т-ва именные. Пайщики- 
учредители пользуются преимуще
ственным правом приобретения отчу
ждаемых паев.

Учредители не вправе отчуждать 
оставленных за ними паев до утвер
ждения отчета за 2-Й операционный 
год.

10. Паи не могут быть дробимы. 
При принадлежности пая нескольким 
лицам, права по отношению к Т-ву 
могут быть осуществлены только одним 
лицом, уполномоченным на то совла
дельцами пая.

11. Если в течение трех месяцев 
со дня опубликования об утверждении 
настоящего устава не будет собрано 
одной четверти основного каптала, 
то Т-во признается несостоявшимся. 
Если же в течение следующих 3 месяцев 
не будет собрана следующая четверть 
основного капитала, а в течение од
ного года со времени открытия дей
ствий не будет собрана остальная 
часть сверх половины основного ка
питала, то Т-во ликвидируется в те 
чение трех месяцев, если только с 
разрешения соответствующих орга
нов срок оплаты паев не был бы 
продлен или раїмер основного капи 
тала соответственно уменьшен. Опри 
знании Т-ва не состоявшимся и о его 
ликвидации производится публикация 
в «Вістях ВУЦВК*.370
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12. Щоб забезпечити вчасну оплату всього основного капіталу, загальні збори пайшиків мають право анулювати паї, неоплачені в речинець і замінити їх новими, випустивши нові паї в продаж, з тим, проте, шо нові паї мають бути замінені й цілком виплачені перед спливом зазначеного п. 11 річного терміну для оплати основного капіталу. З вторгованої від продажу паю суми державцеві анульованого паю відшкодовується зроблені ним внески, вивертаючи видатки, сполучені з заміною паїв, продажем нових паїв і узаконених відсотків за про- •аєння. Видані недбайливим платникам тимчасові свідоцгьа анулюється, про шо відповідним способом оголошується.
13. При дальших випусках паїв у порядку п. 5-го, переважне право набувати їх належить власникам паїв Т-ва «Погрузка» попередніх випусків, відповідно до числа тих паїв, шо вони мають. Коли ж паїв нового випуску не розберуть власники паїв попередніх випусків вповні, то на нерозібрані паї відкривається публічну підписку.
14. По кожному з наново випущених паїв набувач повинен, крім, номінальної ціни, внести ше певну премію, рівну принаймні, частині запасового капіталу Т-ва «Погрузка», яка припадає на кожний із паїв попередніх випусків за останнім балансом. Зібрані таким способом премії обертається на збільшення запасового капіталу Т-ва.
15. Запасовий капітал утворюється шляхом відраховання із прибутків-Т ва й служить на покриття збитків з операцій Т-ва. Розмір відраховання повинен становити найменше 10% чистого прибутку.Обов'язкове відраховання до запасового капіталу продовжується доки він не буде рівнятися одній третині основного капіталу й відновлюється, коли запасовий капітал буде витрачено цілком або в частині.

12. Для обеспечения своевременной оплаты всего основного капитала, обшее собрание пайщиков вправе аннулировать паи,неоплаченные в срок, и заменить их новыми, пустив новые паи в продажу с тем, однако, что новые паи должны быть заменены и полностью оплачены до истечения указанного в п. 11 годичного срока для оплаты всего основного капитала. Из вырученной от продажи пая суммы держателю аннулированного пая возмещаются сделанные им взносы, с удержанием расходов, связанных с заменой паев, продажей новых паев, и узаконенных процентов за просрочку. Выданные неисправным плательщикам временные свидетельства аннулируются, о чем делается соответствующая публикация.13. При последующих выпусках паев в порядке.п. 5, преимущественное право приобретения их принадлежит владельцам паев Т-ва «Погрузка* предыдущих выпусков, соответственно числу имеющихся у них паев. Если же паи нового выпуска не будут разо браны владельцами лаев предыдущих выпусков сполна, то на оставшиеся неразобранными паи, открывается публичная подписка.14. По каждому из вновь выпускаемых паев должна быть вносима приобретателем его, сверх нарицательной цены, еще известная премия, равная, по крайней мере, части запасного капитала Т-ва «Погрузка», приходящейся на каждый из паев предыдущих выпусков по последнему балансу Собранные таким путем премии обращаются на увеличение запасного капитала Т-ва.15. -Запасный капитал образуется путем отчисления из прибылей Т-ва и служит на покрытие убытков По операциям Т-ва. Размер отчисления должен определяться не менее, чем на 10% чистой прибыли.Обязательное отчисление в запасный капитал продолжается пока он не будет равняться одной трети основного капитала и возобновляется, если запасный капитал будет израсходован полностью или в части.
377
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16. Тимчасові йменні розписки про 

одержання внесків по паях можна пе
редавати иншим особам тільки за зго
дою Правління. Іменні паї та тимчасові 
свідоцтва, шо їх вони замінюють,можна 
передавати за передавальними напи
сами. Хто набув право власности на 
паї за передавальним написом або на 
якій иебудь иншій підставі, той зо
бов язаний для здійснення своїх прав 
шо-до Т-ва заявити про своє право 
власности на пай або на свідоцтво 
Правлінню Т-ва. шоб занести ім'я 
набувача в книгу пайшиків, і пред'
явити Правлінню самий пай або сві
доцтво з передавальним іменним на
писом, або иншкми листовними дока
зами про перехід права власности. 
В разі переходу права власности на 
пай або свідоцтво не за передаваль
ним написом, а на иншій підставі, 
напис про переказ паю або свідоцтва 
на ім'я набувача робить Правління 
Т-ва. Правління повинно зазначати в 
книгах про передачу свідоцтва й паю 
не далі, як на протязі трьох днів від 
дня подання Правлінню передаваних 
свідоцтв і паїв, а в випадках, коли 
передавальний напис робить саме Пра
вління, належних документів, шо ствер
джують перехід свідоцтв і паїв, не 
вимагається.

•

17. Т-во не має права купувати на 
свій рахунок свої паї або тимчасові 
свідоцтва, крім випадку, коли воно їх 
набуває, шоб запобігти втратам при 
стяганнях з довжників або, в належ
них випадках, шоб покрити паї. Цього 
правила відповідно вживається і тоді, 
коли Т-во приймає свої паї в заставу.

18. Паї Т-ва заготовляється особли
вими талонами, зброшюрованими в 
формі книжки, з тим, що при видачі 
паї вирізується з книжки, перенуме
ровується в порядку видачі, зазна
чаючи на відповідному корінці, кому 
паї видано. Паї підписують Голова Й 
один з членів Правління, бухгалтер і 
касир, прикладаючи печатку Т-ва.

16. Предварительные именные рас
писки о получении взносов по паям 
могут быть уступаемы другим лицам 
только с согласия Правления. Имен
ные паи и заменяющие их временные 
свидетельства могут быть передаваемы 
по передаточным надписям. Приобрев- 
ший право собственности на паи по 
передаточной надписи, или по какому- 
либо иному основанию, обязан для 
осуществления своих прав в отноше
нии Т-ва заявить о своем праве соб
ственности на пай или на свидетель
ство Правлению Т-ва для внесения 
имени приобретателя в книгу пайщи
ков и пред'явить Правлению самый пай или свидетельство с передаточною 
именною надписью, или иными пись
менными доказательствами перехода 
права собственности. В случае пере
хода права собственности на пай или 
свидетельство не по передаточной 
надписи, а по иному основанию, над
пись о переводе пая или свидетельства 
на имя приобретателя делается Пра
влением Т-ва. Отметка в книгах о 
передаче свидетельства и пая должна 
быть делаема Правлением не позже, 
как в течение трех дней со дня пред'
явлення Правлению передаваемых сви
детельств и паев, а в случаях, когда 
передаточная надпись делается самим 
Правлением, надлежащих документов, 
удостоверяющих переход свидетельств 
и паев, не требуется.

17. Т-во не имеет права покупать 
на свой счет свои паи или временные 
свидетельства, за исключением случая, 
когда они приобретаются им для пре
дотвращения потерь при взысканиях 
с должников или в подлежащих слу
чаях для погашения паев. Эго пра
вило соответственно применяется и 
к принятию Т-вом своих паев в залог.

18. Паи Т-ва заготавливаются осо
быми талонами, сброшюрованными в 
форме книги, при чем при выдаче паи 
вырезываются из книги, перенумеро
вываются в порядке выдачи, с отмет
кой на соответствующем корешке, 
кому паи выданы. Паи имеют подпись 
Председателя и одного из членов Пра
вления, бухгалтера и кассира, с при
ложением печати Т-ва.378



Ч. 22-23 Арт. 45 № 22-23 Ст. 45
19. До кожного паю додається лист 

купонів на одержання по них диві- 
денда на протязі Ю-ти років; на ку
понах цих зазначається числа паїв, 
що ім кожний із них належить і роки 
в послідовному порядку. По спливі 
Ю-ти років власникам паїв належить 
видати нові листи купонів у тому са
мому порядку на дальші 10 років і т. ин.

20. Купонів до паїв не можна пе
редавати окремо від пая, крім купо
нів, минулих і біжучих речиьців; при 
передачі відзначених купонів не вима
гається жадних передавальних напи
сів на купонах або заяв про їх пе
редачу.

21. Хто втратив тимчасові свідоц
тва й іменні паї або купони до них, 
крім купонів минулих і біжучих ре- 
чиниів, повинен листовно заявити про 
це Правлінню, зазначивши нумера 
втрачених свідоцтв чи паїв або ку
понів. Правління переводить на ра>у- 
нок названої особи публікацію. Як
що від дня публікації мине шість мі
сяців і не буде подано жадних відо
мостей про втрачені свідоцтва чи паї 
або купони, то видається нові свідоц
тва чи паї або купони за колишніми 
нумерами й з підписом, шо їх видано 
замісць втрачених. Про втрату купо
нів минулих і біжучих речинців до 
паїв Правління жадних заяв не прий
має. і хто втратив зазначені купони 
позбавляється права одержати по них 
дивіденд.

22. Пайщик має право на одер
жання із решти чистого прибутку 
дивіденду, утвореного за вирахован- 
ням із нього встановлених постано
вою з»гальних зборів пайшиків від
рахована в розмірі, визначеному тими 
самими загальними зборами.

23. Кожний пай дає його власни
кові право брати участь у загальних 
зборах. Пайщики користають з права 
голосу відповідно до числа належних 
їм паїв. Право голосу можна переда
вати листианою заявою на ім'я Пра
вління або голови загальних зборів 
иншому пайшикові.

19. К каждому паю прилагается 
лист купонов на получение по ним 
дивиденда в течение 10-ти лет, на 
купонах этих обозначаются номера 
паев, которым каждый из них принад
лежит, и года в последовательном 
порядке. По истечении 10-ти лет вла
дельцам паев имеют быть выданы но
вые листы купонов в том же порядке 
на следующие 10 лет и т. п.

20. Купоны к паям не могут быть 
передаваемы отдельно от пая, за 
исключением купонов истекших и те
кущих сроков; при передаче означен
ных купонов не требуется никаких 
передаточных надписей на купонах 
или заявлений о передача их.

21 Утративший временные свиде
тельства и именные паи или купоны 
к ним, за исключением купонов истек
ших или текущих сроков, должен 
письменно заявить об этом Правлению, 
с обозначением номеров утраченных 
свидетельств или паев, либо купонов. 
Правление производит за счет назван
ного лица публикацию Если по про
шествии 6-ти месяцев со- дня публи
кации не будет доставлено никаких 
сведений об утраченных свидетельствах 
или паях, либо купонах, то выдаются 
новые свидетельства или лги, либо 
купоны, под прежними номерами и с 
подписью, что они выданы взамен утра
ченных. Об утрате купонов истекших 
и текущих сроков к паям Правление 
никаких заявлений не принимает, и 
утративший означенные купоны ли
шается права на получение по ним 
дивиденда.

22. Пайщик имеет право на полу
чение дивиденда из остатка чистой 
прибыли, образуемого за вычетом из 
нее установленных постановлением 
общего собрания пайщиков отчислений 
в размере, определяемом тем же общим 
собранием.

23. Каждый пай предоставляет его 
собственнику право участия в обшем 
собрании. Пайщики пользуются пра
вом голоса соразмерно числу принад
лежащих им паев. Право голоса мо
жет быть передано посредством пись
менного заявления на имя Правления 
или председателя общего собрания 
другому пайщику. 379
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Ш. Розпочав діяльності Т-ва.

24. Т-во розпочинає свою діяль» 
ніть в повному обсязі від дня його 
реєстрації в установленому порядку.

25. Перед реєстрацією паевого Т-ва 
належить скликати двоє загальних 
зборів пайшиків — попередні й уста
новці. Попередні загальні збори скли
кається, коли надійде четвертина ос
новного капіталу — щоб заслухати 
доповідь фундаторів про установчу 
роботу й обрати комісію для прові- 
рення звіту фундаторів і даних, що 
стосуються до оціновки внесеного 
майна.

26. Не пізніше одного місяця і не 
раніш 7-ми день після попередніх за 
гачьних зборів пайшиків, скликається 
установчі збори. На них заслухується 
доповідь комісії, обраної для пере
вірення звіту фундаторів, оціновується 
внесене на оплату паїв майно, вно
ситься постанову про визнання Т-ва 
за відбуле або невідбуле, обирається 
членів Правління, Ревізійну Комісію та 
инш. органи управління і розвязується 
инші справи. Фундатори Т-ва повинні 
повідомити Комвнуторг при УЄН за 7 
днів наперед про попередні й уста
новчі збори,що мають відбутися.

27. Постанову про визнання Т-ва 
«Погрузка» за відбуле ухвалюється 
більшістю трьох четвертих присутніх 
пайшиків, коли.з цим заступлена на 
зборах бодай половина основного ка
піталу, внесеного на час установчих 
зборів.28. Коли установчі загальні збори 
пайшиків визнають Т-во за відбуле, 
то Правління повинно негайно подати 
заяву до Комвнуторгу при УЕН про 
реєстрацію Т-ва «ІІогрузкг». Про зро
блену реє трацію оголошується 8 
«Вістях ВУЦ^К».

29. Перед публікацією про реєстра
цію Т-ва, фундатори мають право 
вчиняти всі потрібні угоди й договори 
від імеии Т-ва. За ці угоди фундатори 
особисто відповідають солідарно пе
ред контрагентами, коли ці угоди не 
будуть затверджені або ухвалені за-

III. Открытие лейстам Т-ва.24. Т-во открывает свои действии 
в полном об еме со дня его регистра 
ции в установленном порядке.

25. До регистрации паевого Т-ва 
должны быть созваны два общих со
брания пайщиков—предварительное и 
учредительское. Предварительное общее 
собрание созывается по поступлении 
не менее четверги основного капитала, 
для заслушания доклада учредителей 
о ходе учреждения и избрания ко
миссии для проверки отчета учреди
телей и данных, относящихся к оценке 
внесенного имущества.

26. Не позднее одного месяца и не 
ранее 7-ми дней после предваритель
ного собрания пайщиков созывается 
учредительское собрание. На нем за
слушивается доклад комиссии, избран
ной для проверки отчета учредителей, 
производится оценка внесенного на 
оплату паев имущества, вносится по
становление о признании Т-ва состо
явшимся или несостоявшимся. выби
раются члены Правления, Ревизионная 
Комиссия и другие органы Управления 
и разрешаются остальные дела. Учре
дители Т-ва обязаны уведомить Ком
внуторг при Ус*С за 7 дней вперед 
об имеющих состояться предваритель
ном и учредительском собраниях.

27. Постановление о признании Т-ва 
«Погрузка» состоявшимся выносится 
большинством трех четвертей присут
ствующих пайщиков, если при том 
на собрании представлена, по крайней 
мере, половина основного каптала, 
внесенного ко времени учредительского 
собрания.

28. Если учредительское общее со
брание пайщиков признает Т-во со 
стоявшимся, то Правление обязано 
немедленно подать заявление в Ком
внуторг чри УЭС о регистрации Т-ва 
«Погрузка». О состоявшейся регистра
ции публикуется ы «Вістях вУЦВК»

29. До публикации о регистрации 
Т ва, учредители вправе совершать все 
необходимые сделки и доге воры от 
имени Т-ва. По этим сделкам учреди
тели подлежат лично солидарной 
ответственности перед контрагентами, 
если эти сделки не будут утверждены380
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гальними зборами, скликаними для 
закладення Т ва або одними з даль
ших зборів протягом 6 місяців від дня 
реєстрації Т-ва.

Фундатори солідарно відповідають 
протягом року від дня реєстрації Т-ва, 
і перед Т-8 0м, і перед окремими пай
щиками за заподіяні збитки, зокрема, 
коли збитки з подіяно поданням брех
ливих відомостей в підписних листах, 
оголошених або поданих загальним 
зборам розрахунках, шо тичаться 
розміру винагороди їх за працю, ви
трат на засновання Т-ва або гціновки 
майна, переданого Т-ву фундаторами. 
Члени Правління та Ревізійна Комісія 
через недбальство під час провірю* 
вання діяльности фундаторів відпові
дають солідарно перед Т-вом, окре
мими пайщиками й кредиторами Т-ва 
за заподіяні їм збитки, оскільки їх не 
можна стягти з фундаторів.

IV. Загальні збори Товариства.

ЗО. Загальні збори пайщкків бува
ють звичайні й надзвичайні. Звичайні 
збори скликає Правління щорічно, не 
пізніше трьох місяців від часу за
кінчення операційного року, для роз
гляду й затвердження звіту та ба
лансу за минулий рік і кошторису 
видатків, а також плану діяльности 
на біжучий рік, для обрання членів 
Правління, кандидатів до них і Реві
зійної Комісії, інструкції Правлінню та 
Ревізійній Комісії в їхній роботі. На 
цих зборах обговорюється та вирішу
ється також і инші справи, шо сяга
ють по над владу Правління, і ті, що 
їх запропонує Правління загальним 
зборам.

Надзвичайні загальні збори скликає 
Правління або на власну волю, або на 
вимогу пайшиків, шо заступають ра
зом найменше одну двадцяту частину 
основного капіталу, або на вимогу 
Ревізійної Комісії. Подаючи вимогу про 
скликання зборів, належить точно за
значити справи, шо їх мають обгово
рити збори. Коли Правління протягом

или одобрены общим собранием, со
званным для учреждения Т-ва или 
одним из последующих собраний 
в течение 6 ти месяцев со дня реги
страции Т-ва.

Учредители подлежат солидарной 
ответственности в течение года со 
дня регистрации Т-ва как перед Т-вом. 
так и перед отдельными пайщиками 
за причиненные убытки, в частности, 
если убытки причинены сообщением 
неверных сведений в подписных ли
стах. об'явленных или представленных 
общему собранию расчетах, касаю 
щихся размера вознаграждения их за 
труд, издержки по учреждению Т ва 
или оцечки имущества, переданного 
Т-ву учредителями. Члены Правления 
и Ревизионная Комиссия, допустившие 
небрежность при проверке действий 
учредителей, подлежат солидарной 
ответственности перед Т-вом, отдель
ными пайщиками и кредиторами Т-ва 
за причиненные им убытки, поскольку 
таковые не могут быть взысканы с 
учредителей.

IV. Общее собрание Товарвщества.

30. Общие собрания пайщиков бы
вают обыкновенные и чрезвычайные. 
Обыкновенные собрания созываются 
Правлением ежегодно, не позднее трех 
месяцев со времени окончания опера
ционного года, для рассмотрения и 
утверждения отчета и баланса за 
истекший год и сметы расходов, а 
равно плана действий на наступивший 
год для избрания членов правления, 
кандидатов к ним и Ревизион. Комис
сии, инструкции Правлению и Реви
зион. Комиссии в их работе. В этих 
собраниях обсуждаются и решаются 
также и другие дела, превышающие 
власть Правления, и те, которые будут 
предложены Правлением общему со
бранию.

Чрезвычайные общие собрания созы
ваются Правлением или по собствен- 

•ному его усмотрению, или по требо
ванию пайщиков, представляющих в 
совокупности не менее одной двадца
той частносновного капитала, или по 
требованию Ревизионной Комиссии 
При пред'явленим требования о созыве 
собрания должны быть точно'указаны
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двох тижнів в«д дня заяви зазначеного 
числа лайшиків не скличе загальник 
зборів, то це дає кожному з їх чи
сла пайшикові право на протязі одного 
місяця після спливу зазначеного тер
міну звернутися до місцевого (Хар
ківського) Народнього Суду з прохан
ням про дозвіл скликати загальні 
збори пайшикін, застосовуючи пра
вила про скликання загальних зборів 
Правлінням.

31. Юридичні особи—пзйшики Т-ва 
«Погрузка»—мають право брати участь 
на загальних зборах через своїх пред
ставників; про надання їм права пред
ставництва або позбавлення такого 
права належить повідомити Правління 
лисі овно.

32. На загальних зборах не можна 
ухвалювати постанов у справах, не 
зазначених в оголошенні про скли
кання або в оповістках, розісланих 
пайщикам, крім Ріжучих справ. Від
несення будь-якого питання до Ріжу
чих справ рішають загальні збори.

33. Постанову загальних зборів, 
яка порушує закон або статут, мож
на опротестувати протягом місяця від 
дня її ухвалення, подавши І-ву позов 
про скасонання такої постанови; по
зов цій може подати кожний пайщик 
Т-ва «Погрузка>.

34. Загальні збори визнається за 
відбулі, коли прибудуть пайщики, що 
заступають разом найменше */в основ
ного капіталу Постанови загальних 
зборів ухвалюється звичайною біль
шістю голосів, поданих пайщиками.

35. Питання про зміну статуту, про 
збілі Ц'ення або зменшення паевого ка
піталу, про припинення та ліквідацію 
справ Т-ва, про злиття Т-ва з иншими. 
Т-вами- можна вирішувати лише біль
шістю 3/8 поданих голосів, як шо 
на загальні збори прибули пайщики, 
ио заступають найменше половину 
основного капіталу. Постанови про 
зміну статуту, коли вони змінюють

предметы, подлежащие обсуждению со
брания. Неисполнение Правлением в 
течение двух недель со дня заявления 
указанного количества пайщиков о 
созыве общего собрания дает ка
ждому пайщику из их числа право в 
течение одного месяца по истечении 
указанного срока обратиться в мест
ный (Харьковский) Народный Суд с 
просьбой о разрешении созвать общее 
собрание пайщиков, с применением 
правил о созыве общего собрания 
Правлением.

31. Юридические лица, состоящие 
пайщиками Т-ва «Погрузка» пользу
ются на общем собрании правом уча
стия в лице своих представителей, о 
предоставлении коим права предста
вительства или лишении такового 
права Правление должно быть пись
менно уведомлено.

32. В общем собрании - не могут 
быть постановляемы решения по пред
метам, не значившимся в об'явлений 
о созыве или в повестках, разослан
ных пайщикам, кроме текущих дел. 
Отнесение какого-либо вопроса к те
кущим делам решается общим соора- 
нием.

33. Постановление общего собрания, 
состоявшееся с нарушением закона 
или устава, может быть оспорено в 
течение месячного срока со дня его 
принятия посредством пред'явлення 
Т-ву иска об отмене такового поста
новления, каковой может быть пред'- 
яелен каждым пайщиком Т-ва <11о- 
грузка».

34. Общее собрание признается 
состоявшимся, если явятся пайщики, 
представляющие в совокупности не 
менее */8 основного" капитала. Реше
ния в общем собрании постановляются 
по простому большинству голосов 
педанных пайщиками.

35. Вопросы об изменении устава, 
об увеличении или уменьшении пае
вого капитала, о прекращении и ли
квидации дела Т-ва, о слиянии Т-ва с 
другими Т-вами—могут быть разре
шаемы только большинством 2/, по
данных голосов, если при том на об
щее собрание явились пайщики, пред
ставляющие не менее половины основ
ного капитала. Постановления об иэ-382
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саму мету Т-ва, можна ухвалювати 
більшістю найменше 4/б голосів, як
що з цим на зборах заступлено най
менше 3/4 основного капіталу. Коли 
пайщики, шо прибули на збори, не 
заступають потрібної частини основ
ного капіталу, то не далі як через 
три дні з додержанням правил скли
кається другі загальні збори, які при
значається не раніш 5-ти днів від дня 
призначеного для перших зборів. Збори 
ці вважіється за законно відбулі, а 
їхні рішенці за остаточні, незалежно 
від розміру заступленого капіталу, про 
шо Правління має попередити пайщи- 
ків у самому запрошенні на збори. 
На таких других зборах можна роз
глядати лише ті справи, шо їх нале
жало обговорити або яких не розвя- 
зано на перших загальних зборах, 
при чому в справах, перерахованих у 
цьому § і які вимагають кваліфікова
ної більшости та кворума, навіть на 
других зборах, рішенці можна ухва
лювати, як-шо є кворум бодай одної 
третини основного капіталу.

36. Доповіді Правління в справах 
призначених на обговорення належить 
виготовляти в достатньому числі при
мірників і відкривати на розгляд пай- 
щиків, бодай за п’ять днів перед за
гальними зборами.

37. Справи, шо їх повинні розгля
нути загальні збори, надсилається до 
них не инакше, як через посеред
ництво Правління, а тому пайщики, 
які бажають подати будь-яку заяву 
або пропозицію загальним зборам, 
мають звернутися з нею до Правління 
йе пізніше, як за 5 днів перед загаль
ними зборами.

38. Власники паїв мають право го
лосу на загальних зборах лише тоді, 
коли їх занесено до книг Правління 
принаймні за 7 днів перед загальними 
зборами.

39. Правління мусить виготовити 
реєстр пайшиків, шо мають право 
брати участь у зборах. Реєстр цей 
перевіряє Ревізійна Комісія до від-

менении устава, если им изменяется 
самая цель Т-ва. могут быть приняты 
большинством не менее </5 голосов, 
если при том на собрании предста
влено не менее 3/4 основного капитала. 
Если явившиеся на собрание пайщики 
не представляют требуемой части 
основного капитала, то не позже как 
через 3 дня делается с соблюдением 
правил вызов во вторичное обшее сг 
брание, которое назначается не ране».
5-ти дней со дня назначенного для 
первого собрания. Собрание это счи
тается законно состоявшимся, а ре
шения его окончательными, независимо 
от размера представленного капитала, 
о чем правление обязано предупре
ждать пайщиков в самом приглашении 
на собрание. В таком вторичном со
брании могут быть рассматриваемы 
лишь те дела, которые подлежали 
обсуждению или оставались неразре
шенными в первом общем собрании, 
при чем по вопросам, перечисленным 
в настоящем § и требующим квали- 
фиціфованногобольшинства и кворчма, 
даже-во вторичном собрании, решения 
могут приниматься при наличии кво
рума не менее одной треї и основного 
капитала.

36. Доклады Правления по назна
ченным к обсуждению вопросам долж
ны быть изготовляемы в достаточ
ном количестве экземпляров и откры
ваемы для рассмотрения пайщиков, по 
крайней мере, за пять дней до дня 
обшего собрания.

37. Дела, подлежащие рассмотрению 
в обшем собрании, поступают в него 
не иначе, как через посредство Пра
вления, а посему пайщики, желаюшие 
сделать какое-либо заявление и пред
ложение общему собранию должны 
обратиться с ним в Правление не 
поз»е. как за 5 дней до обшего 
собрания.

38. Владельцы паев пользуются пра
вом голоса в обшем собрании лишь 
в том случае, если они внесены в 
книги Правления не менее, чем за 
7 дней до обшего собрания.

39. Правление обязано заготовить 
список пайщиков, имеюших право уча
стия в собраниях. Список этот про
веряется Ревизионной Комиссией до
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«риття загальних зборів, з тим, шо в 
разі вимоги пайшиїів, які прибули на 
збори й які заступають найменше 
одну двадцяту частину основного ка
піталу. перевірити зазначений реєстр 
належить і на самих зборах чеоез 
обраних на це пайщиками з-по-міжсебе 
осіб, в числі не меншому трьох, із 
яких, принаймні, одну повинна вибрати 
група пайшиків, шо вимагала пере
вірки реєстру.

40. Збори відкриває Голова Правлін
ня або ж особа, шо його заступає. 
Перші збори відкриває один з фунда
торів з їх вибору; коли збори від
крито, пайщики, шо мають право го
лосу. обирають з-по між себе Голову. 
Голова не має права по своїй вподобі 
відкладати справи, внесені на загальні 
збори.

•
41. Загальні збори розвязують, крім 

зазначених в п. ЗО статуту, такі 
питання:

а) про придбання будівель для То
вариства, про вивлкнення, віддання 
в оренду й поширення їх, а також 
про поширення підприємств, визна
чаючи порядок покриття витрат 
на це;

6} обрання та звільнення членів 
Правління, Ревізійної Комісії та Лікві
даційне ї Коми ії;

в) затвердження та зміна інструк
цій Правління;

г) розгляд і затвердження кошто
рису видатків і плану діяльности на 
біжучий рік і звіїів, а також балансу 
за минулий рік;

д) розподіл прибутку за минулий 
рік;

е) видаткування запасового капіталу.

42. Голоси на загальних зборах по
дається відкрито. Таємне ж голосо
вания є обов’язкове для рішення про 
обрання та звільнення членів Правління, 
Ревізійної Комісії та Ліквідаційної Ко
місії Т-ва. Коли розвязується останнє 
питання, пайщики—члени Правління 
або члени Ревізійної Коміссії, або Лікві
даційної Комісії, а також коли розвязу
ється питання про усунення їх з по
сади або звільнення з неї, призна-

открытия общего собрания, при чем, 
в случае требования явившихся на 
собрание пайщиков, представляющих 
не менее одной двадцатой части основ
ного капитала, проверка означенного 
списка должна быть произведена и а 
самом собрании через избранных для 
этого пайщиками из своей среды лиц, 
в числе не менее трех, из которых, 
по крайней мере, одно должно быть 
избрано группой пайщиков, потребо 
вавшей проверки списка.

40. Собрание открывается Предсе
дателем Правления или же лицом, за
ступающим его место. Первое собра
ние открывается одним из учредителей по их выбору; по открытии собрания 
пайщики, имеющие право голоса, из
бирают из своей среды Председателя. 
Председатель не имеет прана по .сво
ему усмотрению откладывать дел, вне
сенных в общее собрание.

41. Общее собрание разрешает 
сверх указанных в п. 30 устава ниже
следующие вопросы:

а) о приобретении строений для 
товарищества, об отчуждении, сдаче 
в аренду и расширении их, а равно 
о расширении предприятий с опреде
лением порядка погашения затрат ні 
это;

бі избрание и смещение членов Пра
вления, Ревиз. Комиссии и Ликвида
ционной Комиссии;

в) утверждение и изменение ин
струкций ГЪавления;

г) рассмотрение и утверждение сме
ты расходов и плана действий на на
ступивший год и отчетов, а также 
баланса за истекший год;

а) распределение прибыли за истек
ший год;

е) расходование запасного капи 
тала.

42. Голоса в обшем собрании по
даются открыто. Закрытая же балло
тировка обязательна для решения об 
избрании и смешении членов Правле
ния, Ревиз. Комис. и Личвидац. Ко
миссии Т-ва. При разрешении послед
него вопроса пайщики, состоявшие 
членами Правления или членами Ре
визионной Комиссии, либо Ликвидац 
Комиссии, а также при разрешении 
вопроса об устранении их от долж384
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чення винагороди й затвердження під
писаних ними звітів—права голосу не 
мають. Коли вирішується складення 
угоди з особою, що є в числі пай- 
шиків, ця особа не має права голосу 
на зборах ні особисто, ані через 
довіреність инших пайщиків.

43. Рішенці, ухвалені загальними 
зборами, є обов'язкові для всіх пай
щиків і присутніх, і відсутніх. Пай
щик, що не погоджується з більшістю, 
має право заявити окрему думку, що 
заноситься до протоколу загальних 
зборів, з тим, що він мусить протя
гом тижня від дня загальних зборів 
подати докладний виклад своєї окремої 
думки, щоб його залучити до про
токолу.

44. Загальні збори ведуть доклад
ний протокол, зазначаючи більшість 
голосів, якою ухвалені рішенці, а також 
зазначаючи заявлені окремі думки. 
Протокол веде особа, запрошена Го
ловою зборів з пайщиків або сторон
ніх осіб, з тим, що Голова зборів від
повідає за погодженість протоколу з 
тими думками й рішенцями, що були 
на зборах. Правдивість протоколу 
стверджують своїми підписами Голова 
зборів і пайщики на їх бажання, в 
числі не меншому від трьох. Засвід
чені Правлінням копії протоколу за
гальних зборів, окремих думок і всіх 
до нього додатків належить видавати 
кожному пайщикові на його вимогу. V.

V. Управлінця Товариства.

45. Для ведення справ Т-ва утворю
ється Правління в складі 3-х членів, 
обраних загальними зборами й, крім 
того, двох кандидатів у члени Пра
вління. Речинець повноваження Пра
вління—три роки, з відновленням що
річно одної третини складу, перші два 
роки по жеребу, а далі по старшин
ству вступу. За членів Правління і 
кандидатів до них не можуть бути 
особи, позбавлені судовим вироком 
права бути на державній службі, за 
весь час чинности такого вироку.

ности или освобождении от таковой, 
назначении вознаграждения и утвер
ждении подписанных ими отчетов— 
правом голоса не пользуются. При ре
шении о заключении договоров с ли
цом, состоящим в числе пайщиков, 
лицо эго не пользуется правом голоса 
в собрании ни лично, ни по доверен
ности других пайщиков.

43. Решения, принятые общим со
бранием, обязательны для всех пайщи
ков, как присутствовавших, так и 
отсутствовавших. Пайщик, не согла
сившийся с большинством, вправе по
дать особое мнение, о чем заносится 
в протокол общего собрания, при 
чем заявивший обязан в недельный 
срок со дня общего собрания пред
ставить для приобщения к протоколу 
подробное изложение своего особого 
мнения.

44. Общему собранию ведется под
робный протокол с указанием боль
шинства голосов, коим приняты ре
шения, а также с указанием заявлен
ных особых мнений. Протоколы ведет 
лицо, приглашенное Председателем со
брания из пайщиков или посторонних 
лиц, при чем Председатель собрания 
ответственен за согласованность про
токола с бывшими в собрании сужде
ниями и решениями. Правильность 
протокола удостоверяют своими под
писями: Председатель собрания и пай
щики по их желанию, в числе не ме
нее трех. Засвидетельствованные Пра
влением копии протокола общего со
брания, особых мнений и всех к нему 
приложений должны быть выдаваемы 
каждому пайщику по его требованию

V. Управление Товарищества.

45. Для ведения дел Т-ва образуется 
Правление в составе 3-х членов, изби
раемых общим собранием и сверх того 
два кандидата в члены Правления. 
Срок полномочия Правления—три года, 
с обновлением ежегодно одной трети 
состава, первые два года по жребию, 
а далее по старшинству вступления. 
Членами Правления и кандидатами к 
ним не могут быть лица, приговорен
ные судом к лишению права посту 
пления на государственную службу, 
во все время действия такого приго- 385



Ч. 22-23 Арт 45 М* 22-23 Сі 45Загальні збори пайшиків можуть змінювати членів Правління і кандидатів після спливу речинця їх обрання.Кандидати стають до виконання обов'язків членів Правління по старшинству обрання, при однаковому ж старшинстві—по більшости одержаних при обранні голої ів, а в разі обрання їх однаковим числом голосів —по жеребу. Кандидат, шо заступає вибулого члена Правління, виконує свої обов'язки до упливу речинця, на який був обраний член Правління, але не довше речинця, на який обрано самого кандидата. Кандидат за час виконування обов'язків членів Правління КОриСТаЄ зі всих прав члена Правління.
46. Члени Правління за збитки, заподіяні порушенням покладених на них обов'язків, відповідають, як солідарні довжники, перед Т-вом, а в разіжйого неспроможности —перед кредито рами й перед окремими пайщиками.47. За свою працю члени Правління одержують винагороду згідно з ухвалою загальних зборів.48. Правління завідує справами Т-ва й є його представником так на суді, як і в зносинах з органами Уряду та й зі всіма особами у всіх його справах. Воно має право укладати всі умови, шо належать до обсягу операцій Товариства. Воно має провадити рахівництво й звітність Т-ва й пода- ва>и загальним зборам протягом трьох місяців, як минув операційний рік, річний звіт про діяльність Т-ва, а також баланс і рахунок прибутків і збитків Т-ва.Зокрема до обов'язків Правління належить:а) пгиймати гроші, шо надійшли та й мають надійти за паї Т-ва і видавати іменні тимчасові свідоцтва, а після повної їх виплати—й самі паї;б) влаштовувати на комерційний зразок бухгалтерію, касу й діловодство. а також і складати план діяль- ности на біжучий рік;

гора. Обшиє собрания пайщиков могут менять членов /Травления и кандидатов по истечении срока их избрания.Кандидаты приступают к исполнению обязанностей членов Правления по старшинству избрания, при одинаковом же старшинстве—по большинству полученных при избрании голосов, а в случае избрания их одинаковым числом голосов—по жребию. Кандидат, заменяюший выбывшего члена Правления, исполняет его обязанности до истечения срока, на ко торый был избран член Правления, но не свыше срока, на который был избран сам кандидат, Кандидат за время исполнения обязанностей членов Правления пользуется всеми правами члена Правления.46. Члены Правления за убытки, причиненные нарушением возложенных на них обязанностей, отвечают, как солидарные должники, перед Г-вом, а в случае несостоятельности послед него—перед кредиторами и перед отдельными пайщиками.47. За свои труды члены Правления получают вознаграждение по определению общего собрания.48. Правление заведувает дедами Т-ва и является его представителем как на суде, так и в сношениях с органами Правительства и со всеми лицами во всех делах его. Оно вправе заключить все сделки, входящие в круг операций Товарищества. Оно обязано вести счетоводство и отчетность Т-ва и представлять общему собранию, в течение трех месяцев по истечении операционного гопа, годовой отчет о деятельности Т-ва, а также баланс и счет прибылей и убытков 1-ва.В частности к обязанностям правления относится:а) прием поступивших и имеющих поступить за паи Т-ва денег и выдача именных временных свидетельств, а по полной оплате их и самих паев;б) устройство по коммерческому образцу бухгалтерии, кассы и письмоводства, а равно и составление плана действий на наступивший год;
386



Ч. 22-23 Арг. 45 № 22 23 Ст. 45в) приймати потрібних для служби в Т ві робітників, призначаючи Тм рід праці й утримання, а також і звільнювати ЇХ;г) купувати й продавати майно так за готівку, як і в кредит;д) наймати комори, помешкання, майстерні, гаражі та ин. мешкання;е) страхувати майно Товариства;ж) видавати й приймати до платіжу векселі та инші термінові зобов'язання в межах, установленних загалоними зборами, дисконтувати векселі, що надійшли на ім'я Т-ва, кредитувати від імени Т-ва в межах, визначених загальними зборами;з) укладати від імени Т-ва угоди та умови на брання на вантажно-розван- тажової роботи, на оплату праці вантажників і инших робітників і службовців та инші угоди й умови так з державними установами, підприємствами, кооперативними організаціями, профспілками, як і з приватніми товариствами, а також з приватніми особами;і) видавати довірености й вчиняти законні акти на придбання, вивлас- нення, віддання в заставу будівель;к) скликати загальні збори пайщи- ків і взагалі завідувати та розпоря- джати всіма справами без виїмку, шо стосуються до Т-ва в межах, установлених загальними зборами.Найближчий порядок діяльности Правління, межі прав і обов'язків його визначається інструкціями, затверджуваними Й змінюваними загальними зборами.49. Після перших загальних зборів, скликаних фундаторами, і далі щорічно, після річних зборів, члени Правління обирають з-по-між себе голову й його заступника.П р и м і т к а .  Для найближчого завідування справами Т-ва Правління, із затвердження загальних зборів пайщиків, може вибрати з-поміж себе або ж із сторонніх осіб окремого директора-розпорядчика, визначивши йому винагороду, з роз-

в) прием необходимых для службы по Т-ву работников с назначением им предметов занятий и содержания, а также и их увольнение;'г) покупка и продажа имущества как за наличные деньги,так и в кредит;д) наем складов, квартир, мастерских, гаражей и др. помещений;е) страхование имущества Товарищества;ж) выдача и принятие к платежу векселей и других срочных обязательств в пределах, установленных общим собранием, дисконт векселей, поступивших на имя Т-ва, кредитование от имени Т-ва в пределах, предоставленных общим собранием;з) заключение от имени Т-ва договоров и условий на принятие погрузо- разгрузочной работы, на оплату труда грузчиков и других рабочих и служащих и других договоров и условий как с государственными учреждениями, предприятиями, кооперативными организациями, профсоюзами, так и с частными обществами, товариществами, а равно и частными лицами;и) выдача доверенностей и совершение законных актов на приобретение, отчуждение, отдачу в залог строений;к) созвание общих собраний пайщиков и вообще заведывание и рас поражение всеми деяами без исключения, до Т-ва относящимися в пределах, установленных общим собранием.Ближайший порядок действия Правления, пределы прав и обязанностей его определяются инструкциями, утвержденными и изменяемыми общим собранием.49. После первого общего собрания, созванного учредителями, и затем ежегодно, после годичного собрания, члены Правления избирают из своей среды председателя и заступающего его место.П р и м е ч а н и е .  Для ближайшего заведывания делами Т-ва Правление, с утверждения общего собрания пайщиков, может избрать из своей среды или же из посторонних лиц особого директора-распорядителя, с определением ему вознаграждения
387



Ч. 22-23 Арт. 45 № 22-23 Ст. 45суду загальних зборів. Правління дає директорові розпорядникові довіреносте і інструкцію, яка визначає його права й обов'язки й яку затверджують і змінюють загальні збори.50. Правління робить видатки відповідно до кошторисів, шорічно затверджуваних загальними з5орами. В невідкладних випадках, з відпові- еідальністю перед загальними зборами Правління за конечність і наслідки видатку. Правлінню дозволяється робити видатки понадкошторисові, обов'язково подаючи кожний такий видаток на затвердження загальних зборів.51. Правління мусить непризначені до негайного видаткуванн* суми, що надходять до Правління, вносити в одну з кредитових установ на ім‘я Т-ва «Погрузка», обов'язково зберігаючи в Правлінні одержувані на ці суми квитки й взагалі документи.52. Все листування в справах Т-ва провадиться від імени Правління за підписом одного з членів Правління. Векселі, донрености, угоди, умови та ин. акти, а також вимоги на зворотне одержання сум 1-ва з кредитових установ, повинні підписувати два члени Правління, в тому числі Голова. Чеки на біжучі рахунки підписує один з членів Правління, уповноважений на те окремою постановою. Щоб одержати з пошти всілякі посилки, грошеві суми й документи—досить підпису одного члена Правління, з відбитком печатки Т-ва.
При зміні числа підписів на видаваних Правлінням документах, Правління визначає речинець, коли зазначені розпорядження набувають чинности, про шо Правління мусить повідомити належні кредитові установи.53. В потрібних по справах Т-ва випадках, в межах прав і обов'язків згідно з п. 48 цього статуту, Правлінню надається право клопотати в державних установах і в урядових осіб, без особливої на те довіре-

по усмотрению обшего собрания Правление снабжает директора-распорядителя доверенностью и инструкцией. определяющей его права и обязанности, утверждаемой и изме няемой общим собранием.50. Правление производит расходы по сметам, ежегодно подтверждаемым общим собранием. 3 случаях, не тер пяших отлагательства, с ответственностью перед общим собранием Правления за необходимость и последеIвия расхода, Правлению предоставляется производить расходя сверхсметные, с обязательным представлением каждого такого расхода на утверждение ближайшего обшего собрания.51. Правление обязано непредназначенные к немедленному расходованию суммы, поступающие в Правление, вносить в одно из кредитных учреждений на имя Т-ва „Погрузка", с обязанностью хранить в Правлении полу чаемые на эти суммы билеты и вообще документы.52. Вся переписка по делам Т-ва производится от имени Правления за подписью одного из членов Правления. Векселя, доверенности, договоры, условия и др. акты,, а равно требо- вания на обратные получения сумм Т-ва из кредитных учреждений, должны быть подписываемы двумя членами Правления, в том числе Председателем. Чеки по текущим счетам подписываются одним из членов Пра вления, уполномоченным на то особым постановлением. Для получения с почты всякого рода почтовых отправлений, денежных сумм и документов достаточно подписи одного члена Правления, с приложением печати Т-ваПри изменении числа подписей на выдаваемых Правлением документах. Правлением определяется срок вступления в силу означенных распоряжений о чем Правление обязано поставить в известность подлежащие кредитные учреждения.53. В необходимых по делам Т-ва случаях, в пределах прав и обязанностей по п. 48 сего устава, Правлению предоставляется право ходатайствовать в правительственных учреждениях и у должностных лиц. без осо-388



Ч. 22-23 Арт. 45 № 22-23 Ст. 45иости, ж також дозволяється Правлінню уповноважувати на ие одного з членів Правління. В справах, що їх провадиться в судових установах, додержуються відповідні правила. Правління може уповноважувати за себе особливою довіреностю одного з членів Правління у всіх тих випадках, де потрібна спільна діяльність членів Правління (крім підпису на паях) з відповідальністю Правління перед Т вом за всі розпорядження, шо будуть зроблені на цій підставі уповноваженим на те членом Правління.54. Засідання Правління скликає його Голова найменше двічі на місяць. Постанови Правління ухвалюється більшістю голосів; коли голоси поділяться порівно, голос Голови або того, хто заступає його місце дає перевагу. При поділі голосів більше ніж між двома думками, із яких ні одна не має більшости, спірне питання передається на вирішення загальних зборів. Засідання Правління протоколюється; протоколи підписують всі присутні члени. Член Правління, не погодившись з постановою більшости Правління, має право занести свою незгоду до протоколу. Про цю окрему думку Правління має доповісти найближчим загальним зборам.
ГІ. Ревізійна Комісія.55. Для провірення звіту й балансу обирається на рік вперед Ревізійну Комісію з трьох пайшиків—не членів Правління, і які не є на инших, з обрання загальних зборів або з призначення Правління Т-ва, посадах. Особи, шо заступають одну десяту частину всього числа паїв, які мають прибулі на загальні збори пайщики або їх довірені, мають право обирати одного члена Ревізійної Комісії, але ці особи не беруть вже участи в виводах кожного з инших членів Ревізійної Комісій Членів Правління, після ви буття їх з посад, не можна обирати за членів Ревізійній Комісії протягом двох років з дня вибуття. Ревізійній

бой на то доверенности, также разрешается Правлению уполномачивать на это одного из членов Правления. В делах, производящихся 8 судебных установлениях, соблюдаются соответствующие правила. Правление может уполномачивать за себя особой доверенное! ью одного из членов Правления во всех тех случаях, где необходимо общее действие членов Правления (за исключением подписи на паях), с ответственностью Правления перед Т вом за все распоряжения, которые будут совершены на этом основании уполномоченным на то членом Правления.54. Заседания Правления созываются председателем его не менее двух раз в месяц. Решения Правления постановляются по большинству голосов, при разделении голосов поровну голос Председателя или заступающего его место дает перевес. При разделении голосов более чем между двумя мнениями, ни одно из которых не имеет большинства, спорный вопрос переносится на разрешение’общего собрания. Заседаниям Правде ния ведутся протоколы, которые подписываются всеми присутствующими членами. Член Правления, несогласив- шийся с постановлением большинства Правления, имеет право на занесение своего несогласия в протокол. Это особое мнение должно быть Правлением доложено ближайшему общему собранию.
П. Ревизионная Комиссия.55. Для проверки отчета и баланса избирается на год вперед Ревизионная Комиссия из трех пайщиков, не состоящих ни членами Правления, ни в других, замещаемых по выбору общего собрания или назначению Правления Т-ва, должностях. Лица, представляющие одну десятую часть всего числа паев, имеющихся у прибывших в общее собрание пайщиков или их доверенных, пользуются у правом избирать одного члена Ревизионной Комиссии, при чем лица эти уже не принимают участия в выборах каждого из прочих членов Ревизионной Комиссии. Члены Правления, по выбытии их из должностей, не могут быть
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Ч. 22-23 Арт. 4 5 № 22-23 Ст. 45Комісії надається право, з дозволу загальних зборів, притягати до своєї праці експертів.
Ревізійна Комісія повинна не далі як за місяц пепед загальними зборами розпочати провірювати касу й капітали та провадити ревізію всіх книг, шо стосуються звіту й балансу, документів і загалом діловодства Т ва. Провіривши звіт і баланси, Ревізійна Комі ія полає на них свій висновок Правлінню, яке зі своїм поясненням вносить його на розгляд загальних зборів.56. Ревізійна Комісія може оглядати й ревізувати все майно Т-ва на місцях і проьіряти річні роботи, а також зроблені видатки; для виконання цього Правління мусить дати Комісії всі потрібні способи. На попередній розгляд Ревізійної Комісії подається також кошторис і план діяльности на наступний рік, які вносить Правління, з висновком Комісії, на загальні збори. Ревізійна Комісія має право вимагати від Правління, 8 разі визнаної нею потреби, скликати надзвичайні загальні збори пайшиків Ревізійна Комісія повинна провадити докладні протоколи своїх засідань, залучаючи гадки та заявлені окремі думки членів Правління. Ці протоколи, як і всі доповіли, висновки Ревізійної Комісії, належить подати в Правління і з його висновком на найближчі загальні збори.
57. Члени Ревізійної Комісії відповідають як солідарні довжники за збитки, заподіяні порушенням покладених на них обов’язків, перед Т-вом, а в разі неспроможности Т-ва—перед його кредиторами.
ПІ. Звітність у справах Т-ва, розподіл 

прибутку.58. Операційний рік Т-ва рахується від 1-го січня до 31-го грудня включно,

избираемы в члены Ревизионной Комиссии в течение двух лет со дн- выбытия. Ревизионной Комиссии прея доставляется, с разрешения общего собрания, привлекать к своим занятиям экспертов.Ревизионная Комиссия обязана не позже, как за месяц до дня общего собрания, приступить к поверке кассы и капиталов и к ревизии всех относящихся к отчету и балансу книг, документов и вообще делопроизводства Т-ва. По поверке отчета и балансов, Ревизионная Комиссия представляет свое по ним заключение Правлению, которое вносит его со 
своим об'яснением на рассмотрение общего собрания.56. Ревизионная Комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества Т-ва на местах и поверку сделанных в течение года работ, а равно произведенных расходов. для исполнения чего Правление обязано предоставить Комиссии все необходимые способы. На предварительное рассмотрение Ревизионной Комиссии представляется также смета и план действия на наступающий год, которые вносятся Правлением, с заключением Комиссии, в общее собрание. Ревизионная Комиссия вправе требовать от Правления, в случае признанной ею необходимости, созыва чрезвычайных общих собраний пайщиков. Ревизионная Комиссия должна аесги подробные протоколы своих заседаний, со включением имевших место суждений и заявленных особых мнений членов Комиссии. Эти протоколы, как и все доклады, заключения Ревизионной Комиссии, должны быть внесены в Правление и с его заключением на ближайшее общее собрание.57. Члены Ревизионной Комиссии отвечают как солидарные должники за убытки, причиненные нарушением возложенных на них обязанностей перед Т-вом, а в случае несостоятельности Т-ва—перед его кредиторами.

ГП. Отчетность по делан Т ва, распре
деление прибыли.58. Операционный год Т-ва считается с 1-го января по 31-е декабря390
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крім першого звітного періоду, який призначається від дня засновання Т-ва до 31-го числа найближчого грудня включно, коли становитиме, бодай З місяці, або до 31-го грудня наступного року,коли буде коротший за той речинець. За кожен звітний минулий рік Правління складає, шоб подати на затвердження після розгляду звичайних загальних річних зборів, докладний звіт про операції Т-ва й баланс його обігів. Звіт повинен мати докладні такі головні статті:

Арт. 45

а) стан основного капіталу, зі зазначенням в пасиві окремо частин капіталу, оплачених готівкою та майном, внесеним за паї, а також основного капіталу й на покриття варто- сти майна, з тим, що капітали Т-ва, які складаються з відсоткових паперів І ріжного придбаного майна, повинні бути зазначені не вище тої ціни, за яку ці папери й майно придбані, а коли Оіржева ціна на день складання баланса є нижча за покупну ціну, то вартість зазначається за біржевим курсом на день закінчення рахунків;
б) загальний видаток і прибуток за той час, за який подається звіт;в) видаток окремо: 1) по фонду механізації погрузки й розгрузки,2) по фонду поліпшення матеріяльних і культурних умов життя вантажників;г) рахунок витрат на платню службовцям Т-ва й на инші видатки на управління;д) рахунок готового майна Товариства;е) амортизаційний рахунок;ж) рахунок боргів Т-ва на инших осіб і їх на самому 'Г-ві;з) рахунок прибутків І втрат;і) рахунок чистого прибутку Й відповідний його розподіл.59. Звіт і баланс, по затвердженню загальних зборів, надсилається довід- повідних урядових установ, згідно з встановлений ми правилами. Витяги зі

включительно, за исключением первого отчетного периода, который назначается со дня учреждения Т-ва по 31-е число ближайшего декабря включительно, если составит, по крайней мере, 3 месяца, или по 31-е декабря следующего года, если будет менее того срока. За каждый отчетный минувший год Правлением составляется для представления на утверждение, после рассмотрения обыкновенного общего годового собрания, подробный отчет об операции Т-ва и баланс его оборотов. Отчет должен содержать в подробности следующие главные статьи:а) состояние основного капитала, с показанием в пассиве в отдельности .частей капитала, оплаченных наличными деньгами и имуществом, внесенным за паи, а также запасного капитала и на погашение стоимости имущества, при чем капиталы Т-ва, заключающиеся в процентных бумагах и всякого рода приобретенном имуществе, должны быть показываемы не свыше той цены, по которой эги бумаги и имущество приобретены, если биржевая цена р день составления баланса ниже покупной цены, то стоимость показывается по биржевому курсу в день заключения счетов;б) общий приход и расход за то время, за которое отчет представляется;в) расход в отдельности:1) по фонду механизации погрузки и разгрузки,2) по фонду улучшения материальных и культурных условий жизни грузчиков;г) счет издержек на жалование служащим н Т-ве и на прочие расходы по управлению;д) счет наличного имущества Товарищества;
е) счет амортизации;ж) счет долгов Т-ва на других лии и этих последних на самом Т-ве;з) счет прибылей и убытков;и) счет чистой прибыли и примерное распределение ее.59. Отчет и баланс, по утверждении общего собрания, представляются в соответствующие правительственные учреждения, согласно установленных
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звіту й балансу публікується лля загального відома в «Вістях ВУЦВК».60. Після затвердження звіту загальними зборами, із суми чистого прибутку, я«-шо він буде, відраховується: найменше 10% до запасового капіталу, 35°/0—до фонду механізації навантажно-розвачтажних робіт, 15°/°—ло фонду поліпшення матеріальних і культурних умов вантажників. Решту суми розподіляється по вподобі загальних зборів на видачу винагороди членам Правління, службовцям і робітникам і дивіденду паїв.П р и м і т к а .  Видаткування фонду механізації та поліпшення перево- водить Правління за згодою із за інтересованими органами.61. Про час і місце видання дивіденду Правління оголошує до загального відома.Дивіденд, не затребований протягом 3-х років, призначається за постановою загальних зборів, відповідно до чинних законів. На неодержані вчасно дивідендні суми, сховані в касі Правління,відсотків не видається.Правління не розглядає—чи дійсно купон прина- лежить подавцеві цього, крім тих випадків, коли згідно з судовою ухвалою заборонено видавати дивіденд по купонах або коли виявиться, шо пред'явлений купон є одним з тих, про втрату яких подано до Правління Т-ва заяву.
ГІН. Відповідальність за справи Т-ва. розгляд суперечок і ліквідація.62. Всі суперечки в справах Т-ва по-між пайщиками, по між пайщиками та членами Правління, по-між членами Правління Та ИьШими виборними по Т-ву особами розвязується або на загальних зборах пайщиків, коли на це згодяться обидві сторони, або загальним судовим порядком.63. Відповідальність Т-ва обмежується належним йому майном, а тому, в разі невдачі підприємства Т-ва або при виниклих позвах на нього—кожний з пайщиків відповідає

правил. Извлечения из отчета и баланса публикуются во всеобщее сведение в «Вістях ВУЦВК».60. По утверждении отчета общим собранием, из сумм чистой прибыли, если таковая окажется, отчисляется не менее 10% в запасный капитал. 35°/0 в фонд механизации погрузочно-разгрузочных работ, 15% в фонд улучшения материальных и культурных условий грузчиков. Остальная сумма распределяется по усмотрению общего собрания для выдачи вознаграждения членам Плавления, служащим и рабочим и дивиденда паев.П р и м е ч а н и е .  Расходование фонда механизации и улучшения производятся Правлением по соглашению с заинтересованными органами.61. О времени и месте выдачи дивиденда Правление публикует во всеобщее сведение.Дивиденд, не потребованный в течение 3-х лет, получает назначение по постановлению общего собрания применительно к существующим законам. На неполученные своевременно дивидендные суммы, хранящиеся в кассе Правления, проценты не выдаются Правление не входит в разбирательство, действительно ли купон принадлежит пред'явителю сего, за исключением тех случаев, когда по судебному определению выдача дивиденда по купонам воспрещена или когда пред'явленный купон окажется одним из тех, об утрате которых подано в Правление Т-ва заявление.VIII. Отпет пев плен* по делам Т-ва. разбор ширив и ликвидация.62. Все споры по делам Т-ва между пайщиками, между пайщиками и членами Правления, между членами Правления и прочими выборными по Т-ву лицами решаются или в общем собрании пайщиков при согласии на то обеих спорящих сторон, или обшим судебным порядком.63. Огвегственность Т-ва ограни чивается принадлежащим ему имуществом, а потому, в случае неудачи предприятия Т-ва или при возникших исках на него, — каждый из
392



Ч. 22-23 Арт. 45 № 22-23 Ст. 45лише вкладкою своєю, шо стала вже власністю Т-ва і по-над те не може відповідати ані особисто, ані підпасти під будь-який додатковий платіж по справах Т-ва.
64. Т-во «Погрузка» припинює свою діяльність:а) на підставі постанови загальних зборів пайшиків про припинення його діяльности або про злиття Т-ра з иншим Т-вом;б) на підставі постанови уряду, в разі ухилення Т-ва «Погрузка* від зазначених статутом завдань, а також в разі ухилення його органів у бік, противний інтересам держави (арт. 18 Цив. Код. УСРР);в) коли суд оголосить Т-во за неспроможне;г) коли за балансом Т-ва виявиться втрата ио-над 60% основного капіталу й пайщики недоповнять його про- тягом року від дня затвердження загальними зборами звіту, із якого виявився недостаток капіталу.Припинення Т-ва реєструється і оголошується тим же шляхом, шо й затвердження його. Злиття Т-ва «Погрузка» з иншим може перевести Правління на підставі, встановленій загальними зборами пайшиків, додержуючись правил про порядок зміни й доповнення статутів Т-ва.65. В разі втрати Т-вом 60% основного капіталу, загальні збори можуть ухвалити постанову про доповнення основного капіталу, але, коли будь-хто з пайшиків не внесе протягом установленого загальними зборами речинця додаткового платіжу, шо припадає з належних йому паїв, то паї ці оголошується за знищені, про шо публікується до загального відома й замінюється новими, за тими ж числами па'ів, • які продає Правління Т-ва по біржевїй ціні, з додержанням вищезазначеного ре- чинця. З вторгованої від продажу цих

пайщиков отвечает только вкладом своим, поступившим уже в собственность Т-ва, и сверх того ни личной ответственности, ни какому- либо дополнительному платежу по делам Т-ва подвергаем быть не может.64. Т-во «Погрузка» прекращает свою деятельность;а) по постановлению общего собрания пайщиков о прекращении его деятельности или о слиянии Т-ва с другим Т-вом;б) по постановлению правительства, в случае уклонения Т-ва «Погрузка* ОТ указанной в уставе цели, а равно в случае уклонения его органов в сторону, противную интересам государства (ст. 18 Гражданск. Код. УССР);в) с об'явлением Т-ва по суду несостоятельным;г) если по балансу Т-ва окажется потеря свыше 60% основного капитала и пайщики не пополнят его в течение одного года со дня утверждения общим собранием отчета, из которого обнаружился недостаток капитала.Прекращение Т-ва регистрируется и опубликовывается тем же порядком, как и утверждение его. Слияние Т-ва «Погрузка» с другим может быть произведено Правлением на основании, установленном общим собранием пайщиков, с соблюдением правил о порядке изменения и дополнения уставов Т-ва.65. В случае потери Т-вом 60% основного капитала, общее собрание пайщиков может сделать постановление о пополнении основного капитала, при чем, если кто либо из пайщиков не внесет в течение установленного общим собранием срока причитающегося по принадлежащим ему паям дополнительного платежа, то паи эти об'являются уничтоженными, о чем публикуется во всеобщее сведение, и заменяются новыми, под теми же номерами паев, которые продаются Правлением Т-ва по биржевой цене, с соблюдением вышеука-
303



Ч 22-23 Арт. 45 № 22-23 От 45паїв суми, за покриттям видатків, шо припадають на продаж і публікацію, частину, рівну додатковому по паях внескові,' обертається на доповнення основного капіталу, а решту видається колишньому власникові знищених паїв.
66. В разі припинення дія.іьности Т-ва, загальні збори пайшиків обирають зі свого кола найменше 3-х осіб у складі Ліквідаційної Комісії. Ліквідаційна Комісія, принявши справи від Правління, викликає через оповістки й оголошення кредиторів Т-ва, вживає заходів до цілковитого їх задоволення, реалізує майно Т-ва й укладає згоди й мирові з третіми особами, на підставі й в межах, зазначених загальними зборами. Суми належні на задоволення кредиторів, а також потрібні на забезпечення цілковитого задоволення суперечних вимог, вносить ліквідаційна комісія на рахунок кредиторів до установ Держбанку. До того часу не можна розпочинати задовольняти пайшиків, відповідно до коштів, шо залишилися в розпорядженню Т-ва. Про свою діяльність Ліквідаційна Комісія подає загальним зборам звіт, в речинці, встановлені зборами і незалежно від того, по закінченню ліквідації, подає загальний звіт. Коли не всі належні видачі суми буде при закінченні ліквідації вручено за приналежністю тому, шо не з’явились особи, яким вони припадають, то загальні збори ухвалять куди ці гроші належить здати на схов аж до видачі Тх.
67. Про розпочин ліквідації та про і» закінчення, з поясненням дальших розпоряджень, в першому випадку— Правління, а в другому—ліквідаційна комісія повідомляє Комвнуторг при УЕН, а також робиться належні оголошення для відома всіх пайшиків і заінтересованих осіб.

Видавця Народнього Комісаріату Юстиції.

занного срока. Из вырученной от продажи этих паев суммы,за покрытием причитающихся по продаже и публикации расходов, часть, равная дополнительному по паям взносу, обращается на пополнение основного^капи- тала, а остаток выдается бывшему владельцу уничтоженных паев.66. В случае прекращения действий Т-ва, общее собрание пайщиков избирает из среды своей не менее 3-х лиц в состав Ликвидационной Комиссии* Ликвидационная комиссия по принятии дел от Правления вызывает через повестки и публикации кредиторов Т-ва, принимает меры к полному их удовлетворению, производит реализацию имущества Т-ва и вступает в соглашение и мировые сделки с третьими лицами, на основании и в пределах, указанных общим собранием. Суммы, следуемые на удовлетворение кредиторов, а равно необходимые для обеспечения полного удовлетворения спорных требований, вносятся Ликвидационной Комиссией на счет кредиторов в учреждения Госбанка. До того времени не может быть приступлено к удовлетворению пайщиков сораз- мерно остающимся в распоряжении Т-ва средствам. О действиях своих Ликвидационная Комиссия представляет обшему собранию отчет в сроки, со- браниеМ установленные, и независимо от того по окончании ликвидации представляет обший отчет. Если не все подлежащие выдаче суммы будут при окончании ликвидации вручены по принадлежности за неявкой лиц коим они следуют, то общее собрание определяет, куда эти деньги должны быть сданы на хранение впредь до выдачи их.67. О приступе к ликвидации и об окончании ее с об’яснением последовавших распоряжений, в первом случае Правлением, а в погледнем Ликвидационной Комиссией, доносится Ком- внуторгу при УЭС'е, а также делаются подлежащие публикации для сведения всех пайщиков и заинтересованных лиц.Издав не Народного Комиссариата Юстиция.8акя* № 7&Я Харьков тшв. УВО вы. Фрув«* Тира* ЖЧООО
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К-. Інструкція ипо порядок иородлчі Вн- Що»* Радо#* Ііярол нього Господарства обладпвяиня то [>ф<> розроби к у від&иия Народнього Комісаріату Земельних Справ.47. С т а т у т  Київського Товариства Взаємного Кредиту.

(29 декабря 1924 года).
46. Инструкция о порядке передачи Высшим Советом Народного Хозяйства оборуловяння торфоразработок в ведение Народного Комиссариата Земледелия.47. У с т а в  Киевского Общества Взаимного Кредита.

Постанова Української Економіч
ної Наради.46 Інструкція про порядок передачі Вищою Радою Народнього Господарства обладовамия торфорозробок у відання Народнього Комісаріат', Земельних Справ.З огляду на те. шо всю торфову справу зосереджено у віданні Народнього Комісаріату Земельний Справ, Українська Економічна Нарада п о с т а н о в и л а  затвердити нижчеподану інструкцію про порядок передачі Вищою Радою Народнього Господарства обла- доваиня торфорозробок у відання Народного Комісаріату Земельних Справ:

Постановление Экономического 
Совещания.

46. Инструкция о порядке передачи 
Высшим Советом Народного Хозяйства 
оборудования торфоразработок в ведение 

Народного Комиссариата Земледелия.Ввиду сосредоточения всего торфяного дела в ведении Народного Комиссариата Земледелия, Украинское Экономическое Совещание п о с т а н о в и л о  утвердить нижеследующую инструкцию о порядке передачи Высшим Советом Народного Хозяйства оборудования торфоразработок в ведение Народного Комиссариата Земледелия:
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Ч. 24 Арт. 40 № Л Сі. 4ь
І І І СТГУ  Ь Ц 1 Я

про порядок Передачі Вищою Радою 
Народный'» Господарства обладовання 
торфорозробок у відання ІІароднього 

^ Комісаріату Земельних Справ.іі Інвентарне обладовання торфорозробок передає Виша Рада Народ нього Господарства у відання Народ ньог^ Комісаріяту Земельних Справ * безг^атно.2і|Передати належить все інвентарне обладовання торфорозробок, що є аіо було у віданні й розпорядженні Ві^цої Ради Народнього Господарства, 
^>їґ органів Укрторфу, Раднаргос мів, Відділів Місцевого Господарства. Губторфів, Губтопів, Торфооб‘єднань і Торфоуправлінь, а саме:а) торфові гарнітури—преси, елеватори;б) локомобілі й ин. двигуни;в) запасові частини, арматура;г) ремонтові засоби, майстерні з їхнім обладованням і засобами монтажу;д) засоби вивозки торфу: під'їздні колії, вузькоколійки, дековільки, вагонетки й ин.;е) знаряддя й струмент для здобичі торфу ріжним засобом: різки, заступи й ин.;ж) знаряддя для дослідження торфових багон, геодезичний і инший струмент;з) обладовання і знаряддя дляосу- міення багон під розробками торфу, смоки й инш. водовідливні засоби;и) господарські будівлі торфорозробок: контори, склади, помешкання для робітників, їдальні, лазні й инші будівлі;к) плановий і архівний матеріял то-до багон і торфорозробок.П р и м і т к а .  Торфообладовання, шо перейшло, згідно з постановою Всеукраїнського Центрального Виконавчого Комітету від 2 липня 1923 р. „Про державні промислові підприємства, що діють на засадах комерційного розрахунку (трести)* (Зб. Уз. за 1923 р.. ч. 25. арт. 377). у

и н с т р у к ц и яо порядке передачи Выеши Советом Народной» Хозяйства оборудования торФо разработок и ведение Мариного Комиссариата Земледелия.1. Инвентарное оборудование торфоразработок передается Высшим Советом Народного Хозяйства в ведение Народного Комиссариата Земледелия безвозу.ездно. *. ,2. Передаче подлежит все инвентарное оборудование торфоразработок, состоящее или состоявшее в ведении и распоряжении Высшего Совета Народ ного Хозяйства и его органов Укрторфа. Совнархозов, Отделов Местного Хозяйства, Губторфов, Губтопов, Торфо об’единений и Торфоуправлений, а именно:а) торфяные гарнитуры, прессы, эле ваторы;б) локомобили и проч. двигатели;в) запасные части, арматура;г) ремонтные средства, мастерские с их оборудованием и средствами монтажа;д) средства вывозки торфа: под‘- ездные пути, узкоколейки, дековильки, 
вагонетки и проч.;е) орудия и инструменты по добыче торфа разным способом: резки, лопаты и проч;ж) орудия для исследования торфяных болот, геодезические и прочие инструменты;з) оборудование и орудия для осушки болот под разработками торфа, насосы, и проч. водоотливные средства;и) хозяйственные постройки торфо разработок: конторы, склады, поме шения для рабочих, столовые, бани и проч. постройки;к) плановый и архивный материал относящийся к болотам и торфорез работкам.П р и м е ч а н и е .  Торфооборудо вание, перешедшее, согласно постановления Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета от 2 июля 1923 г. „О государственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого расчета (трестах)** (С. У. 1923 г.,39Н



4. 24 Чрт.  4л № 24 Ст. 46власність держпідприемств, передачі не підлягаєНе підля ге передачі інвентар торфорозробок. набутий орендарем за його рахунок, але не з числа інвентарного обладова::ня Укрторфу і окремих торфорозробок, шо знаходились і знаходяться у віданні Вищої Ради Народнього Господарства.3. Сторонами при передачі ооладо- вання на місцях є: з боку Вищої Ради Народнього Господарства-—губраднар- госпи (відділи місцевого господарства) і підпорядковані їм органи, у віданні яких знаходиться торфообладовання і з боку Народнього Комісаріяту Земельних Справ—губерніяльні земельні відділи і, за їхнім уповноваженням, представники округових земельних відділів. Представники сторон повинні мати належні уповноваження.4. Облік торфообладовання, належного до передачі, в кожному відокремленому господарстві провадить комісія, шо знаходиться під головуванням уповноваженого на те представника губерніяльного земельного відділу, з представників місцевого органу Вищої Ради Народнього Господарства, представника місцевого виконавчого комітету, орендаря торфорозробки або його представника, як-шо торфорозробка знаходиться в оренді, і губерніяльного торф.майстера. Облік провадиться за списом, подаваним, місцевим органом Вищої Ради Народнього Господарства.5. Майно, що має 8 собі будівлі (арт. 2-й п. ,,и“), заноситься в опис, де зазначається: рік збудовання будівлі. призначення, розмір, рід будівлі— кам'яні, дереь'яні й т. инш., з якого матеріялу дах й підмурок, кубова місткість корисного помешкання будівлі, число кімнат у житлових будівлях і число відділків у службових будівлях.
6. Кожну будівлю вноситься в опис окремо, з тим що вазначається строк дальшої служби і ступінь її придат- ности у відсотках за таким умовним порядком: 100% будівлі нозі, а також

№25,сг. 377!, в собственность госпредприятий, передаче не подлежит.Не подлежит передаче инвентарь торфоразработок, приобретенный арендатором за его счет, но не из числа инвентарного оборудования Укрторфа и отдельных торфоразработок, находившихся и находящихся в ведении Высшего Совета Народного Хозяйства.3. Сторонами при передаче оборудования на местах являются: со стороны Высшего Совета Народного Хозяйства — губсовнархозы (отделы местного хозяйства) и подчиненные им органы, в ведении которых состоит торфообо рудование и со стороны Народного Комиссариата Земледелия—губернские земельные отделы и, по их уполномочию, представители окружных земельных отделов. Представители сторон должны быть снабжены надлежащими полномочиями.4. Учет торфооборудования, подлежащего передаче, в каждом обособленном хозяйстве, производится комиссией, состоящей под председательством уполномоченного на то предстаьителя губернского земельного отдела из представителей местного органа Высшего Совета Народного Хозяйства, представителя местного исполнительного комитета, арендатора торфоразработки или его представителя, если торфоразработка состоит в аренде, и губернского торфмейстера. Учет производится по описи, представляемой местным органом Высшего Совета Народного Хозяйства.5. Имущество, заключающееся в постройках 'ст. 2 я и. пи*\, заносится в опись, в которой указываются: год возведения постройки, назначение, размер, род постройки—каменные, деревянные и т. д., из какого материала крыши и фундамент, кубическое содержание полезного помещения постройки, число комнат в жилых постройках и число отделений в служебных постройках.6. Каждая постройка вносится в опись отдельно, при чем указывается срок дальнейшей службы и степень ее годности в процентах по следующему условному порядку: 100°/о постройки397



Ч. 24 Арт. 4о № 24 Ст. 4 отакі, шо цілком збереглися і не по- трібують ніякого ремонту; 80% будівлі цілком придатні для житла й иншого призначення, шо потрібують дрібного ремонту, без виправлення даху йстін; ъ0% будівлі, шо потрібують пересічного ремонту, з частковим виправленням дахів і стін; 50% будівлі, шо потрібують капітального ремонту і 25 — 10% будівлі, належні через їхню давність до знесення, як-шо матеріал матиме цю цінність.7. Будівлі, занесені комісією в опис, оцінюється, за вартістю зведення їх за цінами переднійськового часу (без перерахування в черв.нцеві карб.), зі зниженням первісної зазначеної оцінки пропорційно до сучасної відсоткової придатности будівлі.8. В опис реманенту включається знаряддя й машини, пожежні прилади, обладоеання майстерень, струме іт. прибори й инший інвентар, зазначений у арт. 2-му.9. Відносно торфяних обладовань,машин і струменту як-оа: пресів, елеваторів, двигунів, смоків і инш. (арт. 2 п.л. <а» «б» і «з>) зазначається фірму, міць, систему, рік виготовлення й строк дальшої служби.У примітці зазначається стан реманенту відносно його справности (придатне, непридатне, потрібує ремонту й якого).10. Оцінюється реманент за дійсним станом і за існуючими цінами. 1111. По скінченні складання опису, його підписують особи, що увіходять до складу комісії, після чого складається акт здачі й прийому майна, занесеного в опис.12. Опис майна й інвентарю, акт приймання Я відомості про загальну вартість обладовання торфорозробок подається до губерніяльних земельних відділів і місцевих органів Вищої Ради Народнього Господарства.Харків, дня з9 грудня 1924 р.Голова Української Економічної Наради В. Чубар.За Секретаря УЕН Дуделіш.

новые, а та-.же такие, которые вполне сохранились и не требуют никакого ремонта;80% постройки вполне пригодные для жилья и доугого назначения. требующие мелкого ремонта без исправления крыши и стен; 60% постройки, требующие среднего ремонта, с частичным исправлением крыши и стен; 50% постройки, требующие капитального ремонта и 25%—10% постройки, подлежащих за их ветхостью сносу, если материал будет иметь эту, ценность.7. Постройкам, занесенным комиссией в опись производится оценка, по стоимости возведения их по ценам довоенного времени (без пересчета в червонные рубли), с понижением первоначально означенной оценки пропорционально современной процентной годности построек.8. В опись мертвого инвентаря включаются орудия и машины, пожарные принадлежности, оборудования мастерских, инструменты, приборы и прочий инвентарь, указанный в ст. 2-ої1.9. В отношении торфяных оборудований, машин и инструментов, как- то: прессов, элеваторов, двигателей, насосов'и проч. (ст. 2 я п.п. «а*, «б» и <з»), указывается фирма, мощность, система, год изготовления и срок дальнейшей службы. В примечании помечается состояние инвентаря в отношении его исправности (годное, негодное, нуждается в ремонте и каком).10. Оценка инвентаря производится по действительному состоянию И ПО существующим ценам.11. По окончании составления описи, таковая подписывается лицами, входящими в состав комиссии, после чего составляется акт сдачи и приема имущества, занесенного в опись.12. Опись имущества и инвентаря, акт приемки и ведомости общей стоимости оборудования торфоразработок представляются в губернские земельные отделы к местные органы Высшего Совета Народного Хозяйства.Харьков, 29 декабря 1924 г.Председатель Украинского Экономического Совещания В. Чубарь.За Секретаря УЭС Дуделчт.
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Ч. 24 Арт. 47 Я* 24 Ст. 47•Зареєстрова ц<» в Відділі Догляду НКФ УСРР 7м о квітня 1924 р. за ч. ‘Іі> літ. А.
47. Статуї Київського Товариства Взаємного Кредиту.
І. Засмвавяя Товариства н утворення Пою капіталу.§ 1. Товариство Взаємного Кредиту під назвою „Київське Товариство Взаємного Кредиту- засновується в місті Киїиі, район діяльности цього Товариства—Київ і його повіт.Товариство це має за свою мету постачати своїм членам капітали потрібні на їх обіги.П р и м і т к а .  Особи, шо є членами цього товариства, не можуть бути .також членами иншого Товариства Взаємного Кредиту.§ 2. Товариство користується всіма правами юридичної особи й зокрема має право: а) всіма законними засобами набувати й вивласнювати права з майна, закладати відповідні меті Товариства промислові підприємства, склади, контори, агенства, в межах району своєї діяльности, б) провадити ріжні фінансові операції в державних і инших кредитових установах УСРР й за межами її, в) вступати за члена чи спільника до ріжних об’єднань, відповідних меті Товариства, г) укладати угоди й брати на себе зобов'язання, д} позивати й відповідати на суді.

§ 3. Членами Товариства, можуть бути кооперативні й громадські організації. приватні товариства, ріжні об’єднання, а також окремі громадяни.§ 4. Члени Товариства, користуючись в ньому кредитом, відповідно до своєї кпедитоздатност.і. а також відповідно до даного кожним забезпеченням, мають участь у прибутках від операцій Товариства, і відповідають за його збитки, стосовно до суми відкритого кожному членові кредиту

Зарегистрировав в от
деле Надзора НКФ УССР 7-го апреля 1924 г. под 
>в 28 лит. А.

47. Устав Киевского Общества Взаимного Кредита.1. Учреждена^ Общества и образование его капитала.§ 1. Общество Взаимного Кредита под наименованием «Киевское Общество Взаимного Кредита» учреждается в городе Киеве, район деятельности настоящего Общества—Киев и его уезд.Настоящее Общество имеет своей целью доставлять своим членам необходимые для их оборотов капиталы.П р и м е ч а н и е .  Лица, состоящие членами настоящего общества, не могут быть также членами другого Общества Взаимного Кредита.§ 2. Общество пользуется всеми правами юридического лица и в частности имеет право: а) всеми законными способами приобретать и отчуждать права по имуществу, устраивать соответственные целям Общества промышленные предприятия, склады, конторы, агентства, в пределах района своей деятельности, б) производить всякого рода финансовые операции в государственных и иных кредитных учреждениях УССР и за пределами ее, в) вступать в качестве члена или пайщика во всякого рода об'единения, соответствующие целям Общества, г) заключать договоры и принимать на себя обязательства, а) искать и отвечать на суде.§ 3. Членами Общества могут быть кооперативные и общественные организации, частные товарищества, объединения всякого рода, а также отдельные граждане.§ 4. Члены Общества, пользуясь в нем кредитом, соразмерно своей кредитоспособности, а также соответственно представленного каждым обеспечения, имеют участие в происходя дяших от операций Общества прибылях и ответствуют за его убытки, соразмерно сумме открытого каждому члену кредита.



Ч. 24 АрТ. 47 І* /4 Сі. 4/§ 5. Найменший розмір можливого окремій особі кредиту визначається в двіста карбованців золотом.Найбільший розмір, поверх якого нікому з членів Товаристеа не належить відкризати кредиту, встановлює Рада, відповідно до розвитку справ Товариства, з тією однак умовою, шо він не повинен сягати по-над нижній розмір більш ніж у 25 разів.П р и м і т к а .  Зазначений наймімо ий розмір можна зміняти постань ою з.ігльиил зборів, затвердже- 
ж ч. Народ.іімКом'саріятиу. Фінансів.§ 6. Товариство починає свою діяльність не раніше, як після вступу до нього не менше 50 ти осіб і КОЛИ обіговий капітал буде становити суму принаймні пятнадцать тисяч карбованців золотом.Коли на протязі 6 місяців від часу оголошення постанови Уряду про затвердження Статуту, Товариство не почне своє; ліяльности, то воно буде вважатися за незасногане § 7. Капітали Товариства складаються: а) із одноразових вступних внесків, б) із членських внесків, в) із відчислень від прибутку на утооренчя запаеового й резервового капіталу йг) із особливих фондів, утворюваних постановою загальних зборів, шляхом спеціальних внесків від членів Товариства. Обіговий капітал Товариства складається з членських внесків.П р и м і т к а. Коли-б виникл» потреба збільшити обіговий капітал Товариства, загальні збори можуть збільшувати розмір членських внесків від 10% до 20с/о суми дозволених кредитів, з умовою. щсО попередні члени доплачували ріж ницю між зробленими й знову встановленими внесками. При такому збільшенню внесків розміри дозволених членам кредитів і взят ї ними на себе г: I- повідальности ^лишаються оез зміни.§ 8. Ньачління Товари* їьа перебуває в МІСТ» Київ;.

§ 5. Наименьший размер допускає мого отдельному лицу кредита определяется в двести рублей золотом.Наибольший предел, свыше кото рого кредит не должен быть откры заем никому из членов Общества. устанавливается Советом сообразно развитию дел Общества, с тем, одна ко, условием, что он не должен превышать низший размер более чем в 25 раз.П р и м е ч а н и е .  Означенный наименьший размер может быть изменяем по постановлению общего со 
брання, утвержденного Народным .К змиссариатом Финансов.§ 6. Общество открывает свои действия не ранее, как .ю вступлении с. него не менее 50-ти лиц и по составлении оборотного капитала в сумме не менее пятнадцати тысяч рублей золотом.Если в течение б месяцев, со времени опубликования постановления Правительства об у: верждении Устава, Общество не откроет своих действий, то оно считается несостоязшимся.§ 7. Капиталы Общества составля 

ются: а) из единовременных вступных взносов, б) из членских взносов, в) из отчислений от прибыли на образование запасного и резервного капитала и г) из особых фондов, образуемых по постановлению общих собраний, путем специальных взносов от членов Общества. Оборотный капитал Общества составляется из членских взно сов. П р и м е ч а н и е .  Для увеличения оборотного капитала Общества, в случае, если бы в том встретилась надобность, общее собрание может повышать размер членских взносов с 10°.'о ДО 20°/о с суммы открытых кредитов, с тем, чтобы прежние члены доплачивали разницу между сделанными ими и вновь установленными взносами. При гаком увеличении взносов размеры открытых членами кредитов и принятой ими на себя ответственности остаются без изменения § 8. Местонахождение Правления Общгствя город Киев.



Ч.  14 Арі .  47 М 24 Ст 4/

9 9. Речинець існування іовариства не встановлюється.П р и м і т к а .  Про час розлочину діяльности Товариства, Правління Товариства зобов'язано сповістити Народній Комісаріят Фінансів.
II. Прийом і вибуття членів Товариства, 

права іі обов'язки їх.§ 10. Особа, що бажає бути за члена Товариства, подає про те заяву до Правління Товариства, зазначаючи в якому розмірі бажає одержати кредит і на якій підставі, цеб то з забезпеченням цього кредиту, і в такому разі з чого воно складається, чи без особливого забезпечення. Заяву цю передається до Приймального комітету й її переховується в таємниці, доки прохача не приймається до складу членів Товариства.§ 11. Кожен член, вступаючи до Товариства, повинен внести до каси Товариства готівкою: а) одноразовий вступний внесок розміром 1% від суми відкритого йому кредиту,1 б) членський внесок розміром 10% від суми того ж відкритого йому кредиту.Рівночасно з цим кожен член, вступаючи до Товариства, дає на встановлений зразок зобов'язання в тім, що крім відповідальности за свої особисті борги Товариству, він також бере на себе відповідальність за операції Товариства розміром суми відкритого йому кредиту.П р и м і т к а .  Ніхто з членів Товариства не відповідає за збитки й борги Товариства перед третіми особами над суму даного ним зобов'язання.§ 12. Припускається приймати в члени Товариства: 1) коли Приймальному Комітетові є відана кредите- здатність особи, 2) на підставі подання Товариству в порядку, зазначеному законами, на забезпечення будівель, що знаходяться в Київі, 3) на підставі поруки одної чи кількох осіб, що їх Приймальний .Комітет визнає за кредитоздатних, і) на підставі застави державних цінних паперів.

$ 9. Срок существования Общества, но определяется.П р и м е ч а н и е .  О времени открытия действий Общества, Правление Общества обязано донести Народному Комиссариату Финансов.
II. Преем в выбытие членов Общества, 

права в обязанности их.§ 10. Лицо, желающее вступить в члены Общества, подает об этом заявление в Правление Общества, обозначая, в каком размере желает получить кредит и на каком основании, т. е. с обеспечением для этого кредита и, в таком случае, чем именно, или же без особого обеспечения. Заявление это передается Правлением в Приемный Комитет и сохраняется в тайне до принятия просителя в число членов Общества.§ 1 1 .  Каждый член при вступлении своем в Общество, обязан внести в кассу Общества наличными деньгами: а) единовременный вступном взнос в размере 1% с суммы открытого ему кредита; б) членский взнос в размере 1О°/0 с суммы того же открытого ему кредита.Одновременно с этим каждый член, при вступлении своем в Общество представляет по установленной форме обязательство в том, что, помимо ответственности по своим личным долгам Обществу, он принимает на себя также ответственность по операциям Общества в размере, равном сумме открытого ему кредита.П р и м е ч а н и е .  Никто из членов Общества не отвечает за убытки и долги Общества перед третьими лицами свыше суммы данного им обязательства.§ 12. Прием в члены Общества допускается: 1) по йзвестной Приемному Комитету кредитоспособности просителя. 2) на основании представления Обществу в порядке, указанном законами, в обеспечение строений, находящихся в Киеве, 3) на основаним поручительства одного или нескольких лиц, признаваемых Приемным Комитетом вполне кредитоспособными
4) на основании зяч'лат гогудар

ні •



ч. г\ Арт. 47 Ст. 47облігацій державної хлібної позички, банкнот і т. ин., акцій і паїв акціонерних та пайових товариств, шо їх статут затверджено Радянською владою встановленим порядком.Приймальный Комітет, даючи згоду прийняти прохача в члени Товариства, дозволяє йому запроханий кредит або зменшує розмір його, дивлячись на надійність особи або на рід і вартість даного ним забезпечення.§ 13. Приймальний Комітет (§ 63) має право, на просьби члена, дозволити і збільшити відкритий йому початково кредит, однак, не 8ише розміру, встановленого Радою, відповідно доповнюючи членський внесок, і зменшити кредит, повертаючи членові відповідну частину членського внеску шляхом, встановленим цим статутом для повернення внесків і вибуття члена із Товариства.§ 14. Приймальний Комітет має право, рахуючись зі змінами в місцевих грошових та торговельних справах, вимагати через Правління від членів Товариства дати додаткове забезпечення на відкриті їм кредити. В разі невиконання такої вимоги з боку когось із членів, розмір відкритого йому кредиту має бути зменшений.Комітет має право, в залежности від зміни кредитоздатности окремого члена Товариства, вимагати від нього дати додаткове матеріальне забезпечення на всю суму відкритого йому кредиту або лише на частину його, чи замінити одну поруку иншою. На випадок невиконання членами Товари ства цієї вимоги, Комітетові надається право зменшити або цілком закрити йому кредит, повертаючи відповіднусуму його внесків з додержанням правил § 16.
П р и м і т к а .  Коли Приймальний Комітет, згідно • цього §, вимагав додаткового забезпечення від члена, шо має кредит, у найменшому розмірі, який дозволяється цим статутом,

ственных ценных бумаг, облигаций государственного хлебного займа, банкнот и т. д., акций и паев акционерных и паевых товаришеств, уставы коих утверждены Советской властью в установленном порядке.Приемный Комитет, из'являя согласие на прием просителя в члены Общества, допускает ему испрашиваемый кредит или уменьшает размер его, смотря по степени благонадежности лица или по роду и ценности представленного им обеспечения.§ 13. Приемный Комитет (§ 63) имеет право, по просьбе члена, разрешать как увеличение открытого ему первоначального кредита не сьыше, однако, предела, установленного Советом, с соответствующим дополнением членского взноса, так и уменьшение кредита, с возвращением члену соответствующей части членского взноса в порядке, установленном настоящим уставом для возврата взносов и выбытия члена из Общества.§ 14. Приемный Комитет имеет право, соображаясь с изменениями, происшедшими в местных денежных и торговых делах, требовать через Правление от членов Общества представления дополнительного обеспечения открытых им кредитов. В случае неисполнения такого требования со стороны какого-либо из членов, размер открытого ему кредита должен быть уменьшен.Комитет имеет право, в зависимости от изменения кредитоспособности отдельного члена Общества, требовать от него представления дополнительного вещественного обеспечения в полной сумме открытого ему кредита или только в части его, или замены одного поручительства другим. В случае неисполнения членами Общества этого требования, Комитет вправе уменьшить или совсем закрыть ему кредит с возвращением соответствующей суммы его взноса с соблюдением правил § 16.П р и м е ч а н и е .  В случае, если Приемным Комитетом было, согласно сему §, потребовано дополнительное обеспечение от члена, располагающего кредитом, в наименьшем
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ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47і цей член відмовився дати таке забезпечення, то вважається, що він вибув по добрій ВОЛІ, КОЛИ ВІДМОВИВСЯ дати потрібне забезпечення.
§ 15. Член, який бажає вибути з Товариства, може повсякчас подати заяву про те до Правління і з того часу він позбувається всих прав належних йому, як членові, але все-таки зали- шаєтьвя відповідальним за збитки з операцій, які розподіляється між всіма членами, аж до часу остаточного розрахунку з ними й повернення йому членського внеску, а також забезпечень, коли вони були ним подані.
§ 16. Членський внесок і забезпечення повертається вибулому членові, чк-що заяву про те подано в перше півріччя по затвердженню загальними зборами звіту за той рік, на який подано заяву; коли ж заяву про вибуття подано в друге півріччя, то по затвердженню загальними зборами звіту за наступний рік. При цьому з видаваних внесків та забезпечень перш за все треба покрити борги вибулого члена Товариства, а також частку, що припадає на нього, збитків Товариства, розподілених між членами його. Вибулий член не чає права на дивіденд за те півріччя, що на протязі його було подано заяву про вибуття, а за час від дня припинення прав на дивіденд І до дня повернення внесків видасться йому відсотки на суму внеску розміром однаковим з відсотками в Іезтермінових вкладок.П р и м і т к а .  При вирахуванні прибутків та збитків, що припадають на вибулого члена, всі стягання, що можуть бути одержані за борги Товариству, не береться до розрахунку. Вибуваючий член, . із дня припинення його прав на дивіденд, втрачає своє право й на ці стягання.§ 17. У випадку смерти членів Товариства, ліквідації чи закриття ріж- •яих підприємств та установ, що є

размере, допускаемом этим уставом, и член этот отказался представить таковое обеспечение, то он считается добровольно выбывшим со времени отказа его представить требуемое обеспечение.§ 15. Член, желающий выбыть из Общества, может подать заявление о том в Правление во всякое время. Выбывающий член Общества, лишаясь со дня заявления всех прав, принадлежащих ему, как члену, остается тем не менее ответственным за убытки по операциям, распределяемые между всеми членами, впредь до времени окончательного расчета с ним и возврата ему членского взноса, а также обеспечений, если таковые были им представлены.§ 16. Членский взнос и обеспечения возвращаются выбывшему члену, если заявление о выходе подано в первую половину года после утверждения общим собранием ответа за тот год, на который подано заявление; если же заявление о выходе подано во вторую половину года, то после утверждения общим собранием отчета за последующий год. При этом из выдаваемых взносов и обеспечений прежде всего должны быть покрыты долги выбывшего члена Общества, а также упадающія на него доля из убытков Общества, распределяемых между членами его. Выбывший член не имеет права на дивиденд за то полугодие, в течение которого подано им заявление о выходе, за время же со дня прекращения нрав на дивиденд и до дня возвращения взноса выдаются ему проценты на сумму взноса в размере, одинаковом с процентами по бессрочным вкладам.П р и м е ч а н и е .  При исчислении прибылей и убытков, причитающихся на долю выбывшего члена, все взыскания, могущие поступить по долгам Обществу, не принимается в расчет. Выбывающий член, со дня прекращения его прав на дивиденд, теряет свое право и на эти взыскания.§ 17. В случае смерти членов Общества, ликвидации или закрытия всякого рода предприятий или учрежде-
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Ч. 24 Арт. 4 7 № 24 Ст 47членами Товариства, а також припинення громадянської правоздатности членів, вони перестають бути членами Товариства. Подані такими членами при вступі до Товариства забезпечення, а також їх внески на обіговий капітал, по сплаті з них боргів, зроблених цими членами Товариству та збитків, шо на іїих припадають, слід повернути зазначеним у статуті шляхом особам, до яких по закону переходять маєткові права вибулих таким робом членів. Таким же шляхом видається цим особам дивіденд і відсотки на членський внесок.
§ 18. Забезпечення, подані Товариству його членами, а також і членські внески можуть бути повернені на поповнення стягань так державних, як і приватніх, не раніше, як по скінченні установленого цим статутом терміну для повернення цих забезпечень та внесків і на всякий випадок не инакше як попереду сплативши усі борги Товариству, що лічаться за вибуваючим членом, так його особистих, як і за операції Товариства.§ 19. Коли когось із членів буде оголошено неспроможним винуватцем, або вексель його буде спрзтестова- ниЙ, то навіть коли б за ним не було ніяких боргів Товариству—його належить виключити із членів Товариства, шо ж до видач із Товариства поданих таким членом забезпечень (§ 12), членського внеску, а рівно ж дивіденду та відсотків на членський внесок, то вони провадяться згідно з §16.§ 20. Коли внески якогось члена обернено на виплату його боргів Товариству, то його позбавляється права на участь у розділі прибутків за цілий рік, на протязі г.кого він був недбайливим платником.Ііі. Операції Товариства.§ 21. Товариству дозволяється провадити такі операції:1) Дисконт поданих членами векселів на термін не більший як 6 місяців, з умовою, щоб на векселеві, крім під*

ний, состоящих членами Общества, а также прекращения гражданской правоспособности членов, они считаются выбывшими из Общества. Представленные такими членами при вступлении в Общество обеспечения, равно их взносы в оборотный капитал, по возмещении из них долгов, сделанных этими членами Обществу и падаюших на их долю убытков, должны быть возвращаемы указанным в уставе порядком лицам, на коих по закону переходят имущественные права выбывших таким образом членов. Тем же порядком производится этим лицам выдача дивиденда и проценты на членский ВЗНОС.§ 18. Обеспечения, представленные Обществу его членами, а также их членские взносы, могут быть обращены на пополнение взысканий как казенных, так и частных, не ранее, как по истечении срока, установленного этим уставом для возвращения этих обеспечений и взносов и, во всяком случае, не иначе, как по предварительном покрытии всех долгов Обществу, числящихся на выбывающем члене как его личных, так и по ответственности его за операции Общества.§ 19. Если кто-либо из членов будет об'явлен несостоятельным должником, или вексель его будет опротестован, то хотя бы на нем и не числилось никаких долгов Обществу, он подлежит исключению из членов Общества, при чем в отношении выдач из Общества представленных таковым членом обеспечений (§ 12), членского взноса, а равно дивиденда и процентов на членский взнос, поступается, как указано в § 16.§ 20. Член, взнос которого обращен на покрытие долгов этого члена Обществу, лишается права на участие б разделе прибылей За весь год, в течение коего он оказался неисправны* плательщиком.Ш. Операцпи Общества.§ 21. Обществу дозволяется производить следующие операции:1) Учет на срок не свыше 6 месяцев представленных членами векселей, с тем, чтобы на векселе, кроме под-
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Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47пису членів, був ше хоч один підпис особи, визнаної Правлінням разом з Приймальним Комітетом за цілком певну.2) Термінові позики, не далі як; на 6 місяців, і відкриття кредитів, спеці- яльний біжучий рахунок, позики до рекламації (онколь) членам Товари' ства під такі застави та забезпечення:а; машини, реманент і товари, шо 
не швидко псуються і складені в безпечних, на думку Правління, місцях і під його доглядом в розмірі не більшому ніж 75% їх вартости, встановлюваної на підставі пересічних ринкових цін, ці машини, реманент і товари повинні бути застраховані понад суму видавано» під них позики, найменше на 10% і терміном принаймні на один місяць більше застави, з тим що страхові документи на заставлене майно повинні бути подані до Товариства з відповідним написом про право одержання винагороди за збитки;б) коносаменти, накладні чи квитки їфглююртоздх контор, залізниць, пароплавних товариств і товариств то- товарових складів (варанти) розміром на залізничі документи не більше 75%, а на инші товарові док) менти не більше 60% вартости зазначеного на них товарів або вантажів, коли ці товари чи вантажі застраховані зриш позики не менше як на 10%, з тим що страхові документи повинні бути подані до .Товариства з відповідним написом про право одержання винагороди Товариством за збитки;

в) державні цінні папери розміром не більше 90% їх біржевої ціни, акції й паї акційних товариств і паевих товариств, шо їх статути затверджені Радянською владою належним порядком в розмірі не звиш 60%;г) чужоземна валюта й коштовні метали в зливках та виробах.3) Дозвіл членам товарисі ва короткотермінових не далі 9 місяців кредитів на ремонт і впорядковання

писи членов, была еше, по крайней мере, одна подпись лица, признанного Правлением совместно с Приемным Комитетом вполне благонадежным.2) Срочные ссуды, не далее, как на 6 месяцев, и открытие кредитов, специальный текуший счет, ссуды до востребования (онколль) членам Общества под следующего рода заклады и обеспечения:а) не подверженные легкой порче и сложенные в безопасных, по усмотрению Правления, помещениях и под его надзором товары, машины и инвентарь в размере не свыше 75% их стоимости, определяемой на основании средних рыночных цен, таковые товары, машины и инвентарь должны быть застрахованы свыше суммы, выдаваемой под их ссуды, не менее, чем на 10 проц, и сроком, по крайней мере, на один месяц более заклада, при чем страховые документы на заложенное имущество должны быть передаваемы в Общество с соответствующей надписью о праве получения вознаграждения за убытки;б) коносаменты, накладные или квитанции транспортных контор, железных дорог, пароходных обществ и обществ товарных складов (варранты) в размере для железнодорожных документов не выше 75 проц., а для прочих товарных документов не свыше 60 проц. стоимости показанных в них товаров или грузов, если при этом товары эти или грузы застрахованы свыше ссуды не менее, как на 10 проц., при чем страховые документы должны быть передаваемы ;в Общество с соответствующей надписью о праве получения Обществом вознаграждения за убытки;в) государственные ценные бумаги в размере не свыше 90% их биржевой цены, акции и паи акционерных обществ и паевых товариществ, уставы коих утверждены Советской властью в установленном порядке, в размере не свыше 60 прои;г) иностранная валюта и благородные металлы в слитках и изделиях.3) Открытие членам Общества краткосрочных не далее 9 месяцев кредитов по ремонту • и благоустройству
405



Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47будівель під векселі з додатковим забезпеченням зазначених кредитів прибутками від цих будівель, а також і самими будівлями в тих випадках, коли ці будівлі не муніціпалізовані, додержуючи чинних правил та узаконень.4) Виконання доручень членів Товариства, сторонніх осіб та установ після одержання виплат на векселі й инші документи.5) Купівля й продаж на доручення членів товариства, сторонніх осіб та установ дозволених до вільного обігу товарів, машин, реманенту та коштовностей.П р и м і т к а .  Купівлю на доручення членів товариства провадиться як з одержанням цієї суми наперед, так і з крідитуьанням на рахунок відкритого їм кредиту на умовах, зазначених в и. 2 цього § і з умовою негайного викупу по виконанню угоди.Купівлю ж на доручення сторонніх осіб та установ провадиться не инакше, як за попереднім одержанням належної суми сповна.6) Переказ грошей, на доручення, членів Товариства, сторонніх осіб та установ в инші місця.7) Прийом від членів Товариства, сторонніх осіб та установ вкладок на обіг по відсотково на безтерміновий час, на терміни, а також і на біжучий рахунок з ріжними умовами.П р и м і т к а .  На випадок ліквідації справ Товариства, вкладки, одержані від членів Товариства, повертаються лише по цілковитому виплату вкладок, внесених сторонніми особами.8) Прийом від членів Товариства, сторонніх осіб та установ до схову державних цінних паперів, акцій і паїв акційних товариств і паєвих товариств, шо їх статути затверджені Радянською владою належним порядком і инших цінностей.9) Передискоит урахованих Товариством векселів і зобов‘язань у инших кредитових установах.10) Перезастава в инших кредитових установах, за згодою заставни-

строений под векселя с дополнительным обеспечением указанных кредитов доходами от этих строений, а также и самыми строениями в тех случаях, если эти строения не муниципализированы, с соблюдением действующих правил и узаконений.4) Исполнение поручений членов Общества, посторонних лиц и учреждений по получении платежей по векселям и другим документам.5) Покупка и продажа по поручению членов Общества, посторонних лиц и учреждений разрешенных для свободного ооращения товаров, машин, инвентаря и ценностей.П р и м е ч а н и е .  Покупка по поручению членов Общества производится как с получением всей суммы вперед, так и с кредитованием за счет открытого им кредита на условиях, указанных в п. 2 сего § и с условием немедленного выкупа по выполнении сделки.Покупка же по поручению посторонних лиц и учреждений производится не иначе, как по предварительном получении следуемой суммы полностью.6) Перевод денег, по поручению членов Общества, посторонних лиц и учреждений в другие места.7) Прием от членов общества, посторонних лиц и учреждений вкладов для обращения из процентов, на бессрочное время, на сроки, а также на текущий счет на разных условиях.П р и м е ч а н и е .  8 случае ликвидации дел Общества, вклады, принятие от членов Общества, возвращаются лишь по полной уплате вкладов, внесенных посторонними лицами.8) Прием от членов Общества, посторонних лиц и учреждений на хранение государственных ценных бумаг, акций и паев акционерных обществ и паевых товариществ, уставы коих утверждены Советской властью в установленном порядке, и ценностей других.9) Переучет учтенных Обществом векселей и обязательств в других кредитных учреждениях.10) Перезалог в других кредитных учреждениях, с согласия залогодателей.
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Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47ків, цінностей, товарів і товарових документів, взятих у заставу від членів Товариства.§ 22. Розмір відсотків і умови дисконту векселів та зобов'язань ріж- них позик, рівно ж на вкладки й бі- жучі рахунки установлюється Радою.§ 23. Застава цінних паперів і ин- ших рухомостей відбувається згіано з заведеним для кредитових установ порядком, цеб-то звичайним передан- ням заставлюваних річей Правлінню Товариства при заяві з підписом їх власника, шо, на випадок невиплати позики до терміну, Правління може повернути заставу в продаж, згідно цього статуту, заставнику видаєтьсясеідоцтво(квиток) про прийом застави. Втому свідоцтві має бути точно зазначено—з чого складаються застави й забезпечення і на яких умовах видається позику.П р и м і т к а. У ви їмкових випадках Правлінню Товариства наоається з одноголосно мотивованої постанови залишати заставлені товари й инше рухоме майно на відповідальний схов у заставника під його зобов'язання, де точно перелічено й встановлено кількість товарів і сховищ, з покладенням на заставника цивільної та кримінальної відмовідаль- ности за цілість взятого до схову майна, з тим шо на сховищі мають бути видимі ознаки застави майна в Товаристві. Установлений з початку по заяві заставника, підтверджений Правлінням склад забезпечення може ЗМІНЯТИСЯ лише за листовним дозволом Правління.
§ 24. Сума зобов'язань Товариства на прийняті від сторонніх осіб та установ вкладки, втому ж числі й на біжучий рахунок і на передисконт векселів, не повинна бути оільша як у 5 разів за всі капітали Товариства і загальна сума зобов'язань Товариства на всі вкладки й позички (пере- дисконт, застава і перезастава, спеціальний біжучий рахунок) не повинна

ценностей, товаров и товарных документов, принятых в залог от членов Общества.§ 22. Размер процентов и условия по >чету векселей и обязательств и по ссудам всякого рода, а равно по вкладам и текущим счетам, определяется Советом.§ 23. Заклад ценных бумаг и других движимостей совершается принятым для всех кредитных установлений порядком, т. е. простой передачей за- кладываелых предметов Правлению Общества при заявлении за подписью владельца их, что, в случае неуплаты ссуды в срок, Правление может обратить заклады в продажу, согласно этому уставу, при чем заемщику выдается свидетельство (квитанция) о принятии закладов. В этом свидетельстве должно быть точно означено, в чем состоят заклады и обеспечения и на каких условиях выдана ссуда.П р и м е ч а н и е .  В исключительных случаях Правлению Общества предоставляется по единогласному мотивированному постановлению оставлять заложенные товары и другое движимое имущество на ответственном хранении у залогодателя под его обязательство, содержащее точное перечисление и определение количества товара и хранилищ, с возложением на залогодателя гражданской и уголовной ответственности за целость взятого на хранение имущества, при чем на хранилище должны иметься видимые знаки залога имущества в Обществе. Определенный первоначально по заявлению залогодателя, подтвержденный Правлением состав обеспечения может быть изменяем лишь по письменному разрешению Правления.§ 24 Сумма обязательства Общества по принятым от посторонних лиц и учреждений вкладам, з том числе и на текущий счет и по переучету векселей, не должна превышать более чем в 5 раз всех капиталов О >шества; общая сум ма обязательства Общества по всем вкладам и займам (переучет, залог и перезалог, специальный текущий счет) не ДОЛЖНА
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Ч. 24 Арт. 47 К« 24 Ст. 47бути більша за розмір обігового капіталу ніж у 10 разів.§ 25. Готівка каси Товариства разом із сумами, що покладені на біжу- чий рахунок в инші кредитові установи, завжди повинна бути не менше 5% зобов'язань Товариства на вкладки та позики.§ 26. Вільну готівку Товариство обов'язано хоронить на біжучому рахунку в Державному Банку.§ 27. Суми, шо Товариство прийняло вкладками та на біжучі рахунки, користуються всіма забезпеченнями, шо встановлені чинним законодавством, не можуть підпадати під заборону чи секвестр і не видаються Товариством инакше, як порядком, установленим законом з поданням Товариству виданих білетів. Але на свої стягання з членів Товариство має право вилічувати відповідні суми як із їх забезпечень, так і з вкладок і біжучих рахунків, шо належать заборгованому членові.
IV. Справляння.§ 28. Коли при закінченні рахунків по операціях Товариства виявляються збитки, шо не можуть бути поповнені прибутком і запасовим капіталом Товариства, то кожен член зобов'язується негайно внести на поповнення збитків суму, що припадає на його частку, після розподілу збитків між всіма членами, пропорційно до взятого кожним із них зобов'язання відповідати за операції Товариства. УУ випадку невиконання цього якимсь із членів, Правління справляє належну суму збитків, шо припадає на частку такого члена, з членських Його внесків. а за недостачею внесків—із поданого ним при вступі в Товариство забезпечення; коли ж забезпечення подано не було, то з його майна, як є, а коли його не стає, то як шо такий член був прийнятий до Товариства на підставі поруки—з майна поручників.

превышать размера оборотного капитала более чем в 10 раз.§ 25. Денежная наличность кассы Общества вместе с суммами, помешенными на текущий счет в другие кредитные учреж ієн ия. должна быть постоянно не менее 5% обязательства Общества по вкладам и займам.§ 26. Свободную наличность Общество обязано хранить на текущем счету в Государстіенном Банке.§ 27. Суммы, принятые Обществом во вклады и на текущие счета, пользуются всеми гарантиями, установленными действующим законодательством, не могут быть подвергаемы запрещению или секвестру и не выдаются Обществом иначе, как порядком, определенным в законе, с представлением Обществу выданных биле тов. Но по взысканиям своим с членов Общество имеет право удерживать соответствующие суммы как из их обеспечений, так и из вкладов и текущих счетов, принадлежащих задолжавшему члену.
IV. Взыскания.§ 28. Если при заключении счетов по операциям Общества окажутся убытки, которые не могут быть покрыты прибылью и запасным капиталом Общества, то каждый член обязывается немедленно внести на пополнение убытков сумму, причитающуюся на его долю, по распределению убытков между всеми членами, пропорционально принятому каждым из них обязательству ответствовать по операциям Общества.В случае неисполнения этого кем- либо из членов, Правление взыскивает причитающуюся на долю такого члена сумму убытков из членского его взноса, а при недостатке этого взноса—из представленного им при вступления в Общество обеспечения, если же обеспечения представлено не было, из его имущества, какое окажется, а при недостатке его. когда такой член был принят в Общество на основании по ручительства—с имущества поручи телей.
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М. 24 Арт. 47 К* 24 Ст. 4 7Недбайливого члена виключається з Товариства, коли членські внески його обернено цілком на доповнення збитків Товариства. Коли ж на покриття збитків вжита лиш частина членського внеску, то відповідальність за операції Товариства, а також і відкритий кредит на майбутній час відповідно зменшується.§ 29. У випадку невиплат до терміну по дисконтованих векселях, векселі спротестовуються й подаються до справляння установленим порядком.У випадку невиплати в термін позики чи кредиту під ріжні застави та забезпечення, невиплачену суму поповнюється продажем застав та забезпечень без судового розгляду; вторгована від цього сума, шо лишається вільна за приповненням боргу Товариству з певною пенею, повертається лозичнику.П р и м і т к а .  На випадок, як-що до спливу терміну векселя, дисконтованої о Товариством,векселедавець буде оголошений неспроможним або ж припинить виплати, то член векселепред'явник зобов'язаний на першу вимогу Правління або викупити цей вексель або замінити його новим певнішим. При невиконанні цього векселепред'явниками на протязі одного місяця, коли Правління надіслало про те оповістки, ці особи виключаються з Товариства з наслідками, що зазначені в § 19 цього статуту.§ ЗО. Забезпечення й застави, прийняті Товариством, продаються з розпорядження Правління або за посередництвом спеціяльно на те встановлених установ, або з прилюдного торгу в помешканні Товариства й тих коморах, де хорониться заставу, у присутності членів Правління і двох членів Ради, після широкого оповіщення місцевого населення, за два тижні до призначеного дня продажу, друкованими оголошеннями (розліплення на вулицях, плошах, громадських установах і т. ин.) й публікаціями у місцевих часописах.§ 31. Коли належна на долю кожного члена Товариства частина збитків не може бути поповнена на гйд-

Неисправный член исключается из Общества, если членский взнос его обращен сполна на пополнение убытков Общества. Когда же на покрытие убытков употреблена лишь часть членского взноса, ответственность по операциям Общества, а также и открытый кредит на будущее время соответственно уменьшается.§ 29. В случае неуплаты в срок по учтенным векселям, векселя по протесте представляются ко взысканию установленным порядком.В случае неуплаты в срок по ссудам и кредитам под разные заклады и обеспечения, неуплаченная сумма пополняется продажей закладов и обеспечения без судебного разбирательства; вырученная при этом сумма, остающаяся свободной за пополнением долга Обществу с определенной пеней, возвращается заемщику.П р и м е ч а н и е .  В случае, если еще до истечения срока векселю, учтенному Обществом, векселедатель будет об'явлеи несостоятельным или же прекратит платежи, то член векселепред'явитель обязан по первому требованию Правления или выкупить этот вексель или же заменить его новым, более доброкачественным. При неисполнении этого зекселепред'явителями в месячный срік, со дня отсылки Правлением о том повестки, лица эти исключаются из Общества с последствиями, изложенными в § 19 этого устава. § 30. Обеспечения и заклады, принятые Обществом, продаются по распоряжению Правления, либо через посредство специально на то установленных учреждений, либо с публичного торга в помещении Общества и тех складах, где хранится залог, в присутствен членов Правления и двух членов Совета, после широкого оповещения местного населения, по крайней мере за две недели до назначенного дня пролажи, печатными об'явленнями (расклейка на улицах, площадях, общественных учреждения» и т д.) и публикациями в местных газетах.§ 31. Если причитающаяся на долю каждого члена Общества часть убытков не может быть пополнена на
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ставі § 28, то неполовнена сука розподіляється по справлянню з инших членів Товариства порядком, зазначеним у тому ж § 28.§ 32. На кожну суму, шо належить Товариству з члена й мевиплачену до терміну, нараховується пеня розміром, який установлює Рада Товариства на кожні півмісяця, починаючи з дня просрочки і нздалі до виплати, рахуючи кожні початі 14 день за півмісяця.П р и м і т к а .  Незалежно від визначеної в цьому § пені, Товариство править з недбайливого платника ясі видатки (судові, нотарі- ЯЛЬКІ Й т. ин.).V. Управління.§ 33. Справами Товариства завідують: а) Загальні збори, 6) Рада, в) Правління й г; Приймальний Комітет.П р и м і т к а .  До початку діяльності! Товариства організацію його здійснюють безпосередньо збори фундаторів або уповноважені на те особи.
а) .іпхпльн/ збори.§ 34. Загальні збори складаются зі всіх членів Товариства й їх скликає Правління один раз на рік не пізніше січня місяця. Крім того, на вимогу Ради, Ревізійної Комісії або */і0 всіх членів Товариства, листовно заявлену Правлінню, не пізніше 2-х тижнів слід скликати надзвичайні загальні збори. Коли ж загальних зборів не скличе до визначеного терміну Правління— загальні збори скликає Рада.

П р и м і т к а .  Як кількість членів Товариства досягне 300, загальні збори можуть бути замінені зборами уповноважених, яким надається всі функції загальних зборів: норма представництва, а рівно ж як і порядок обрання й термін уповноваження визначається особливою інструкцією, *ку виробляє Рада спільно з Правлінням і розглядають спеціально на те скликані загальні зб ,ри й яку подається на затьер-

основании $ 28, і о непополненма» сумма распределяется по взысканию с прочих членов Общества порядком, указанным в том же ^ 28.§ 32. На кажд'Ю сумму, следуемую Обществу с члена и неуплаченную в срок, насчитывается пеня ь размере, установленном Советом Общества на каждые полмесяца, начиная со дня просрочки и впредь до уплаты,считая каждые начавшиеся 14 дней за полмесяца.П р и м е ч а н и е .  Независимо от определенной в сем § пени, Общество взыскивает с неисправного плательщика все расходы (судебные, 
нотариальные и т. д.). .Г. Управление.§ 33. Делами Общества заведывают. а) Общее собрание, 6) Совет, в) Правление и г) Приемный Комитет.П р и м с ч а н и е. До открытия действия Общества организация его осуществляется непосредственно собранием учредителей или через уполномоченных на то лиц.

а) Общее собрание.§ 34. Общее собрание состоит из всех членов Общества и созывается Правлением один раз в год не позже января месяца. Сверх того, по требованию Совета, Ревизионной Комиссии или >/,о всех членов Общества, письменно заявленному Правлению, не позднее 2-х недель должны быть созываемы чрезвычайные оошие собрания. Если же обіш-е собрание не будет созвано к указанному сроку Правлением -общее собрание созывается Советом.П р и м е ч а н и е .  Если количество членов Общества достигнет 300, обшиє собрания могут быть заменяемы собраниями уполномоченных, коим присваиваются все функции общих собраний; норма представительства, а равно и порядок избрания и срок полном- чия уполномоченных определяются особой инструкцией, чыраоалыЕаемой Советом совм-стпо с Правлением, рассматриваемой специально на то созывае-
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Ч 24 Арт. 47 № 24 Ст. 4 7дження належним чином з метоюзміни статуту.§ 35. Про скликання загальних зборів робиться оголошення, не пізніше як за два тижні до призначеного дня, в місцевій газеті; незалежно від оголошення, членів повідомляється в місці, де вони мешкають, особливими оповістками, з яких, так само, як і в оголошеннях, зазначається питання, що належать до обговорення загальних зборів.§ 36. Загальні ' збори вважається відбулими й рішенці їх обов'язковими для всіх їхніх органів, коли на збори прибуло не менше 1 /3 членів Товариства, шо їх членьскі внески разом становлять не менше */з обігового капіталу. На випадок, коли в призначений для загальних зборів день прибуде менше тої кількости членів, то скликається збори на инший термін, не раніше двох тижнів після невідбу- лих зборі*. Рішенці на цих зборах ухвалюються присутніми членами в якій би кількості вони не зібралися, але ці другі збори мають обговорювати тільки ті справи, для висішення яких було скликано перші загальні збори, шо не відбулись.
•§ 37. На загальних зборах головує один із члені*- Товариства, якого щоразу спеції-льно обирається при самому відкритті зборів.Для цього обрання головує на зборах голоза Ради або особа, шо його заступає.П р и м і т к а .  На голову зборів не можуть бути обрані члени Рад, Правління, Приймального Комітету й Ревізійної Комісії, а також 1 инші особи, що служать у Товариств.§ 38 Кожен член Товариства має на зборах право на один голос, але може користуватися ше одним голосом із доручення неприсутнього члена. Більше ж двох голосів нікому на загальних зборах не дається.

мым общим собранием и представляемой на утверждение в надлежащем порядке в целях изменения устава. § 35. О предстоящем общем собрании делается публикация, не позже, как за две недели до назначенного дня, в местной газете; независимо от публикации, члены извещаются по указанному ими месту жительства особыми повестками, в которых, равно как и в публикациях, означаются вопросы, подлежащие обсуждению общего собрания.§ 36 Общее собрание признается состоявшимся и решения его обязательными для всех органов его, если на собрание прибыло не менее */а членов Общества, членские взносы коих в своей совокупности образуют не менее 1/з оборотного капитала. В случае, если в назначенный для общего собрания день соберется менее того числа членов, то созывается собрание на другой срок, не раньше двух недель после несостоявшегося собрания. Решения в этом собрании постановляются присутствующими членами, в каком бы числе они не собрались, но обсуждению этого вторичного собрания подлежат только дела, для решения коих было созываемо несо- стоявшееся в первый раз общее собрание.§ 37. В общих собраниях председательствует один из членов Общества, по особому каждый раз избранию, производимому при самом открытии собрания.Для этого избрания председательствует в собрании председатель Совета или лицо, заступающее его место.П р и м е ч а н и е .  В председатели собрания не могут быть избираемы члены Советов, Правления, Приемного Комитета и Ревизионной Комиссии, а также другие лица, служащие в Обществе.§ 38. Каждый член Общества имеет в собрании право на один голос, но может располагать еще одним голосом по, доверию от отсутствующего члена. Более же двух голосов никому в общем собрании не предоставляется.



Ч 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47П р и м і т к а .  Уповноваження на право голосу дається на зразок листа, шо має бути принаймні за три дні до загальних зборів заявлено Правлінню.§ 39. Постанови загальних зборів ухвалюється звичайною більшістю голосів, за винятком справ, що зазначені в п. п. 6, 7, 8 і 10 § 40. Для дійсности постанови в справах Товариства, шо зазначені в п.и. 6, 7,8 і 10 § 40 потрібна більшість двох третин голосів членів, присутніх на загальних зборах.§ 40. До компестенції загальних
зборів належить:1) Обрання членів Правління, депутатів до Ради, членів Ревізійної Комісії, а також кандидатів до останніх.

2) Постанова про звільнення обраних урядових осіб Товариства й членів Приймального Комітету раніш закінчення терміну, на який вони були обрані, а також виключення на подання Ради та Правління членів, що завдають шкоду інтересам Товариства3) Розгляд і затвердження поданих Радою кошторисів та видатків на утримання і управління Товариством.4) Розгляд звіту Товариства за минулий операційний рік у звязку з зауваженнями в звіті Ревізійної Комісії, затвердження звіту й постанова про розподіл прибутку.5) Розгляд і вирішення згідно З ЦИМ статутом проектів Правління, Ради й членів Товариства, а також всіх справ, що перевищують уповноваження Правління й Ради.6) Обговорення проектованих змін і доповнень статуту.7) Збільшення розміру членських внесків ВІД 10°/о до 20°/0 з суми відкритих кредитів, шоб зміцнити обіговий капітал Товариства.8) Вирішення проектів про набуття будівель, що потрібні на помешкання Управління й улаштовання комор Товариства.9) Призначення способу й розміру винагороди депутатам Ради, членам412

П р и м е ч а н и е .  Уполномочия на право голоса даются в фзрме письма. которое должно быть замелено в Правлении по крайней мере за три дня до общего собрания.§ 39. Решения общего собрания постановляются простым большинством голосов, исключая дел. означенных в п. п 6. 7, 8 и 10 § 40. Для действительности постановления по делам Общества по означенным в п. п. 6, 7. 8 и 10 § 40 необходимо большинство двух третей голосов членов, присутствующих на общем собрании.§ 40. Предметы занятий общего 
собрания составляют:1) Избрание членов Правления, депутатов в Сове^ членов Ревизионной Комиссии, а также кандидатов к этим последним.2) Постановление об увольнении выборных должностных лиц Общества и членов Приемного Комитета ране* истечения срока, на который они были избраны, а равно исключение по представлениям Совета и Правления членов, действующих во вред интересам Общества.3) Рассмотрение и утверждение представляемых Советом смет и расходов по содержанию и управлению Обществом.4) Рассмотрение отчета Общества за истекший операционный год и связи с замечаниями по отчету Ревизионной Комиссии, утверждение отчета и постановление о распределении прибыли.5) Рассмотрение и разрешение, согласно с этим уставом, предположений Правления, Совета и членов Общества. равно всех дел, превышающих полномочия Правления и Совета.6) Обсуждение предполагаемых изменений и дополнений устава.7) Увеличение размера членских взносов с 10°.'о до 20®/о с суммы открытых кредитов для усиления оборотного капитала Общества.8) Разрешение предположений о приобретении строений, необходимых для помещения Управления и устройства складов Общества.9) Назначение способа и размера вознаграждения депутатов Совета,



Ч 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47Правління, членам Приймального Комітету й Ревізійної Комісії.10) Постанова про закриття та ліквідацію справ Товариства, без формального на те приводу (§ 83).§ 41. Всі вибори на загальних зборах відбуваються встановленим ними порядком. Звільнення урядових осіб до терміну, на який вони обрані, а також виключення з членів Товариства, коли б це було запропоновано, переводиться таємним голосуванням.§ 42. Справи подається до загальних зборів не инакше, як через Правління, після попереднього розгляду їх Радою, а тому, коли хто з членів побажає внести на користь Товариства якусь пропозицію або полати скаргу на Управління, не виключаючи діяльности Правління, то має звернутися до Правління, яке подає пропозицію чи скаргу, зі своїми висновками або поясненням, на розгляд Ради.
§ 43 Від погляду Ради залежить дальше направлення справи, однак, пропозицію чи скаргу, підписані не менш як 15-ю членами, обов язково треба подавати на розгляд загальних зборів, з висновками Правління та Ради, коли тільки таку пропозицію чи скаргу внесено за три дні до зборів. Пропозиції ж про зміни в статуті слід подавати не пізніше як за місяць до дня зборів.
§ 44. Зміни в статуті, як тільки їх буде ухвалено загальним зборами, оформлює Правління в порядку чинних на це правил та узаконень.

о) Рада 1 оваристеа.§ 45. Рада Товариства складається з уленів Правління і з депутатів, яких вибіраюгь загальні збори з таким рахунком, шоб число депутатів було більше за число членів Правління і не менш як у два рази, з тим що члени Правління користуються правом ухвального голосу лиш у пи-

членов Правления, членов Приємного Комитета и Ревизионной Комиссии.10) Постановление о закрытии и ликвидации дел Общества, без формального к тому повода (§ 83).§ 41. Все выборы в общем собрании производятся порядком, им установленным. Увольнение должностных лиц до истечения срока, на который они избраны, а равно исключение членов Общества, если бы об этом было сделано предложение, производится закрытой баллотировкой.§ 42. Дела вносятся в общее собрание не иначе, как через Правление, по предварительном рассмотрении их Советом, а потому, если кто из членов пожелает сделать какое-либо для пользы Общества предложение или принести жалобу на Управление, не исключая действий самого Правления, то должен обратиться в Правление, которое представляет предложение или жалобу, со своим заключением или об‘яснением, на рассмотрение Совета.§ 43. От усмотрения Совета зависит дальнейшее направление дела, при чем, однако, предложение или жалоба, подписанные не менее, как 15-ью членами, во всяком случае должны быть внесены на рассмотрение общего собрания, с заключением Правления и Совета, если только такое предложение или жалоба сделаны, по меньшей мере, за три дня до собрания. Предложения же об изменениях в уставе должны быть представлены в Правление не позже, как за месяц до дня собрания.§ 44. Изменения в уставе, коль скоро они будут приняты общим собранием, оформляются Правлением в порядке действующих на этот предмет правил и узаконений.
в) Собст Общества.§ 45. Совет Общества состоит из членов Правления и из депутатов, избираемых общим собранием с таким расчетом, чтобы число депутатов превышало число членов Правления не менее, чем в два раза, причем члены Правления пользуются правом решающего голоса лишь в вопросах, изло-
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Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47таннях, викладених в п. п. 1 , 2 ,  3, 4, 6, 10, 1 1 .  13, 1 4  й 1 5  § 51.На випадок розвитку справ Товариства, число депутатів Ради може збільшуватися постановою загальних зборів.§ 46. Депутати вибираються натри роки й виходять зпочатку по черзі, визначеній жеребом, кожен рік по V8 депутатів, а надалі по старшинству вступу. Вибулі х депутатів можна обирати наново. У випадку виходу якогось члена до терміну—на його місце першими загальними зборами обірється новий депутат і він залишається до закінчення терміну на який був обраний пепередній депутат, ним замінений.П р и м і т к а .  На випадок збільшення числа депутатів, черга вибуття їх визначається загальними зб> рами.§ 47. Голова Ради та його заступник обіраються депутатами зі свого кола на один рік.§ 48. Рада скликається не менш одного разу на місяць. Н разі потреби, засідання Ради можуть скликатися і частіше, на запрошення Правління Іо- вариства або на бажання не менш як */з депутаті».§ 49. Засідання Ради вважаються за відбулі, коли на них буває не менш 5 осіб, в тому числі не менш 3-х депутатів.П р и м і т к а .  В кожному разі для дійсности засідання Ради число присутніх депутатів на засіданні має перезишати число присутніх на тому ж засіданні членів Правління. § 50. Справи Радою рішаютея звичайною більшістю голосів. При однаковості! голосів, голос голови Ради ма€ перевагу.§ 51. До Рази належить:1) Визначенню найбільшого розміру кредиту, по-наа який нікому з членів Товариства кредиту не можна відкривати.2) Призначення розміру відсотків на дисконт векселів, на позики й

женных в п. п. і, 2, 3. 4, о, 10, 11, 13, 14 и 15 § 51.В случае развития дел Обшества, число депутатов Совета может быть увеличено по постановлению общего собрания.§ 4о. Депутаты избираются на три года и выбывают сначала по очереди, определяемой жребием, каждый год по */а депутатов, а впоследствии по старшинству вступления. Выбывшие депутаты могут быть избираемы вновь. В случае выбытия кого-либо из депутатов до срока, для замещения выбывшего избирается на первом же общем собрании новый депутат, который 
остается такому до окончания срока, на который был избран депутат, им заменяемый.П р и м е ч а н и е .  В случае увеличения числа депутатов очередь их выбытия определяется общим собранием.§ 47. Председатель Совета и его заместитель избираются депутатами из сь< ей среды на один год.§ 4*. Совет собирается не менее одного раза в месяц.В случае надобности, заседания Совета могут быть созываемы и чаше, по приглашению Правления Общества или по желанию, из'явленному не менее, как */2 депутатами.§ 49. Заседания Совета считаются состоявшимися, если в них присутствует не менее 5 лиц, в том числе не менее 3-х депутатов.П р и м е ч а н и е .  Во всяком случае, для действительности заседания Совета, число депутатов, присутствующих в заседании, должно превышать число присутствующих в этом заседании членов Правления.§ 50. Дела в Совете решаются простым большинством голосов. Г1ои равенстве голосов, голос председательствующего в Совете дает перевес.§ 51. К предметам занятий Совета относятся:1) Определение наибольшего размера, выше которого кредит не должен быть открываем никому из членов Обшества2) Назначение размера процентов по учету векселей, по ссудам, по вкла-
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Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47біжучі рахунки й комісійної винагороди за виконання доручень і схов цінностей, а рівно ж як і визначення инших умов провадження операцій Товариства.3) Призначення і звільнення, на подання Правління, бухгалтерів, їх помічників, скарбників і діловодів та призначення їм утримання з додержанням постанов і законів про працю.4) Розгляд щорічних кошторисів видатків на управління справами Товариства й подання цих кошторисів на затвердження загальних зборів зі своїми висновками.5) Подання на затвердження загальних зборів проектів про способи та розміри винагороди голові Й членам Правління, членам Приймального Комитету й Ревізійної Комісії.6) Затвердження інструкцій Правління про розподіл праці між членами Правління й порядок діловодства, рахівництва Й звітности.7) Перегляд кожних три місяці всіх зобов'язань і векселів, що прийняті Правлінням, ствердження касової готівки й незалежно від того провадження несподіваних ревізій.П р и м і т к а .  Рада може призначити одного чи кілька депутатів для постійного догляду за операціями Товариства. Про свої зауваження відносно провадження справ Товариства депутати ці повідомляють Правління, яке, на випадок незгоди із зауваженнями депутатів, повинно для розгляду незгоди скликати Раду.8) Перевірка щомісячних балансів, які складає Правління про стан справ Товариства й загальної річної звітности і докладу на загальне зібрання з пропонуванням про розподіл прибутків та покриття збитків9) Визначення, на подання Правління, під які цінні папери та документи й рухомости можна видавати позики й в якому розмірі, в межах, зазначених цим статутом

дам и по текущим счетам и комиссионного вознаграждения за производство поручений и хранение ценностей, равно определение прочих условий ведения операций Общества.3) Определение и увольнение, по представлению Правления, бухгалтеров, их помощников, кассиров и делопроизводителей и назначение им содержания с соблюдением постановлений и законов о труде.4) Рассмотрение ежегодных смет расходов по управлению делами Общества и пред'явление таковых смет на утверждение обшего собрания со своим заключением.
5) Представление на утверждение общего собрания предложений о способе и размере вознаграждения председателя и членов Правления, членов Приемного Комитета и Ревизионной Комиссии.6) Утверждение инструкций Правлению о распределении занятий между членами Правления и порядке делопроизводства счетовод, и отчетности.7) Пересмотр каждые три месяца всех обязательств и векселей, принятых Правлением, свидетельствование наличности кассы и, независимо от этого, производство внезапных ревизий.П р и м е ч а н и е .  Совет может назначить одного или нескольких депутатов для постоянного наблюдения за операциями Общества. Все свои замечания относительно ведения дел Общества депутаты эти сообщают Правлению, которое, в случае несогласия своего с замечаниями депутатов, обязано для разбора несогласия созывать Совет.8) Проверка составляемых Правлением ежемесячных балансов о положении дел Общества и общего годового отчета и изготовление по сему отчету доклада в общее собрание, с предложением о распределении прибылей или покрытии убытков.9) Определение, по представлению Правления, под какие ценные бумаги и документы и движимости могут быть выдаваемы ссуды и в каком размере, в пределах, указанных в этом уставе.
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Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 4710) Попередній розгляд усіх спрае, шо належить обговорити на загальних зборах, і подання зборам на всі справи висновків.11) Постанова про продаж будівель, що прийняті на забезпеченя відкритих кредитів, у випадку несправности перед Товариством членів, які дали ті будівлі в заставу й переведення продажу цього майна.12) Обрання з числа депутатів кандидатів членів Правління на випадок тимчасової відсутности чи цілковитого вибуття їх до терміну, на який еони були обрані.13) Призначення зі свого осередку чи з инших членів Товариства трьох осіб до перевірки й затвердження описів б\дівель, шо подані членами Товариства на забезпечення відкритих кредитів.14) Обрання членів Товариства, що не входять до складу Ради й Правління, до Приймального Комітету для визначення розміру кредиту, відкритого новим членам Товариства до оцінки векселів.15) Подання до Народнього Коміса- 
ріяту Фінансів на вирішення питань* що виникають при виконанню цього статуту.16) Вирішення поданих Правлінням ріжних питань та непорозумінь, за винятком тих, шо належать до розгляду загальних зборів.§ 52. Про всю свою діяльність дає Рада звіт загальним зборам.§ 53. Депутати, присутні на Раді, як винагороду за свою працю одержують пожетонну винагороду за кожне засідання в розмірі, визначеному загальними зборами. •§ 54. Депутати підлягають відповідальності по закону за невиконання й порушення доручених їм обов'язків по керуванню справами Товариства, але за збитки й борги Товариства з його операцій відповідають однаково з иншими членами Товариства, відповідно до суми відкритого кожному з них кредиту.

10) Предварительное рассмотрение всех дел, подлежащих обсуждению в общем собрании, и представление собранию по всем делам заключений.11) Постановление о продаже принятых в обеспечение открытых кредитов строений,в случае неисправности перед Обществом членов, представивших их в залог, и производство продажи означенных имуществ.12) Избрание из числа депутатов кандидатов членов Правления для замещения в случае временного отсутствия или окончательного выбытия их до срока, на который они избраны.13) Назначение из своей среды или из прочих членов Общества трех лиц для проверки и утверждения описей строений, представляемых членами Общества в обеспечение открытых кредитов.14) Избрание членов Общества, не входящих н состав Совета и Правления, в Приемный Комитет для определения размера кредита, открываемого вновь поступившим в Общество членам к оценке векселей.15) Представление на разрешение 
Народного Комиссариата Финансов возникающих по исполнению этого устава вопросов.16) Разрешение представляемых Правлением разных вопросов и недоразумений, за исключением подлежащих рассмотрению общего собрания.§ 52. Совет о всех сеоих действиях дает отчет обшему собранию.§ 53. Депутаты, присутствующие в  Совете, в вознаграждение за свои труды получают пожетонное вознаграждение за каждое заседание в размере, определяемом общим собранием.§ 54. Депутаты подлежат ответственности по закону за неисполнение и нарушение возложенных на них обязанностей по управлениям делами Общества, но за убытки и долги Общества по его операциям отвечают наравне с другими членами Общества, соразмерно сумме открытого каждому из них кредита.
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в) Правління.§ 55. Правління Товариства складається з трьох членів, яких обірають загальні збори зі сього осередку на З роки. Члени Правління вибирають зі свого осередку голову на один рік.Члени Правління вибувають по черзі кожен рік по одному.Черга на перший час визначається жеребом, а далі—по старшинству обрання. Член Правління, шо вибув, може знову бути обраним.У випадку потреби, число членів Правління може бути збільшено постановою загальних зборів, з тим шо порядок їх вибуття визначається загальними зборами.§ 56. У випадку відсутности голови, Його місце заступає один із членів Правління за призначенням Правління, я для заміну цього останнього чи відсутнього з будь-якої причини члена Правління—заступає один з призначених депутатів. Депутат Ради, призначений на місце члена Правління, залишається на цій посаді до перших загальних зборів, шо обірають нового члена Правління на той термін, що був обраний вибулий член зі складу Правління. Під час виконування обов'язків члена Правління, депутат користується всіма правами й виконує обов'язки члена Правління, з тим що на той час права й обов'язки депутата Ради з нього знімаються.§ 57. Правління завідує всіма справами Товариства, за винятком наданих безпосередньо Приймальному Комітету й Раді.Зокрема Правління має: 11) Провадити всі дозволені Товариству операції.2) Визначати спільно з Приймальним Комітетом ступінь надійности векселів, шо подаються членами, а також розмір для кожного члена тої суми, по-над яку не повинні прийматися векселі до дисконту. Постанови по цих питаннях ухвалюється таємним голосуванням більшістю а/8 голосів.

Ч. 24 Арт. 47 в) Правление.

§ 55. Правление Общества состоит из трех членов, избираемых обшим собранием из своей среды на 3 года. Члены Правления выбирают из своей среды председателя на один год.Члены Правления выбывают по очереди каждый год по одному.Очередь на первое время определяется по жребию, а впоследствии по старшинству избрания. Выбывший член Правления может быть избираем вновь.В случае надобности, число членов Правления может быть увеличено по постановлению обшего собрания, при чем порядок их выбытия определяется обшим собранием.§ 56. В случае отсутствия председателя, место его заступает один из членов Правления по определению Правления, а для замены этого последнего или отсутствующего по какому- либо случаю члена Правления вступает один из назначенных депутатов. Депутат Совета, назначенный на место члена Правления, остается в этой должности до первого общего собрания, которое избирает нового члена Правления на тот срок, на который был избран выбывший из состава Правления член. Во время исполнения должности члена Правления, депутат пользуется всеми правами и несет обязанности члена Правления, при чем за все это время права и обязанности депутата Совета с него слагаются.§ 57. Правление заведывает всеми делами Общества, исключая предоставленных непосредственно Приемному Комитету и Совету.В частности ведению Правления подлежат:1) Ведение всех дозволенных Обществу операций.2) Определение совместно с Прием ным Комитетом степени благонадежности представляемых членами векселей, а также размера для каждого из членов общества той суммы, свыше коей не должны быть принимаемы векселя к учету. Определения по сим предметам постановляются закрытой баллотировкой большинством а/8 голосов.

№ 24 Ст. 47
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Ч. 24 Арт. 47 К? 24 Ст. 47
3) Заздалегідь обмірковувати всі 

питання, шо належать до розгляду 
загальних зборів.

А) Виготовляти щомісячні баланси 
про стан справ Товариства.

5} Складати річний зеіт для загаль
них зборів.

б') Призначати та звільняти співро- 
бітників, крім зазначених в п . З  § 51, 
з дотриманням постанов та законів 
про працю.

7) Складати річні видаткові кош
ториси.8) Постановляти про залишення 
товарів й инших рухомостей на від
повідальні схови в заставника (прим. 
ДО § 23).

9) Зберігати касову готівку Това
риства в достатнім розмірі так на 
безупинне задоволення вимог про по
верне.шя вкладок і виплати на ОІжучі 
рахунки, як і взагалі на точне вико
нання прийнятих на себе Товариством 
зобов’язань.

§ 58. Всі листування Товаристга 
провадяться Правлінням за підписом 
голови й одного члена, а зобовЧзання 
Товариства повинні бути за підписом 
голови й двох членів.

§ 59. Винагорода членам Правління 
залежить від волі загальних збо
рів і може складатися з постійної 
платні або з відчислень частки річно
го прибутку зазначеної загальними збо
рами, або ж зі сполучення обох спо
собів.

§ 60. Дні засідання Правління, роз
поділ праці між членами його й вза
галі внутрішній лад діловодства, ра
хівництва й звітности визначаються 
Інструкцією, складеною Правлінням і 
затвердженою Радою.

9 Ы. Голова Правління є за голов
ного керовника над усім діловодством, 
члени Правління допомагають йому, за
відуючи кожен якоюсь окремою ча
стиною Правління. Для дійсности засі
дання Правління вимагається присут
ність голови й двох инших членів.

Справи Правлінням вирішається 
більшістю голосів. При рівности голо
сів, голос голови дає перевагу. Коли ж

3) Предварительное обсуждение всех 
вопросов, подлежащих рассмотрению 
общего собрания.

4) Изготовление ежемесячных ба 
лансов о положении дел Общества.

5) Составление годового отчета для 
общего собрания.6) Определение и увольнение слу
жащих, кроме указанных в п. 3 §51, 
с соблюдением постановлений и зако
нов о труде.

7) Составление годовых смет расхо
дов.8) Постановление об оставлении то
варов и других движимостей на от
ветственном хранении у залогодателей 
(примем, к § 23!.

9) Сохранение наличности кассы 
Общества в достаточном размере кая 
для безостановочного удовлетворения 
требований о возврате вкладов и уп
латы по текущим счетам, так и вообще 
для точного исполнения принятых 
Обществом на себя обязательств.

§ 58. Все письменные сношения 
Общества производятся Правлением за 
подписью председателя и одного из 
членов; обязательства же Общества 
должны быть за подписью председа
теля и двух других членов.

§ 59. Вознаграждение членов Пра
вления зависит от усмотрения общего 
собрания и может состоять или из 
постоянного жалования, или из от
числений указанной общим собранием 
доли годовой прибыли, или же из со 
единения того и другого способов.

§ 60. Дни заседания Правления, 
распределение занятий между его чле 
нами и вообще внутренний порядок 
делопроизводства, счетоводства и от
четности определяются инструкцией, 
составленной Правлением и утвержден
ной Советом.

§ 61. Председатель Правления есть 
главный руководитель всего делопро
изводства, члены Правления помогают 
ему, заведывая каждый какой либо 
отдельной частью Правления Для дей
ствительности заседания Правления 
требуется присутствие председателя у. 
двух других членов.

Дела в Правлении решаются по 
большинству голосов. При равенстве 
голосов голос председателя дает пере-418



Ч. 24 Арт. 47 № 24 Ст. 47
в Правлінню буде більш як дві думки в 
одній справі, то ця справа передаєть
ся на вирішення Ради.

Постанови Правління записується в 
книзі протоколів і їх підписують всі 
присутні на засіданні члени.

§ 62. Голова й члени Правління за 
невиконання й порушення покладених 
на них обов'язків, надужиття влади й 
взагалі за протизаконну діяльність від
повідають особисто й маєтково в уста
новленому загальними законами по
рядку, але за борги й збитки на опе
раціях товариства відповідають порів
но з иншими членами Товариства, від
повідно до відкритого кожному з них 
кредиту.

*) Приймальний Комітет.

§ 63. Для розгляду заяв про при
йняття в члени Товариства, оціновки 
забезпечення, поданого згідно § 12, а 
також для встановлення спільно з 
Правлінням ступеня надійности пода
них членами векселів і розмір тої су
ми, по-над яку не мають бути при
йняті векселі від кожного члена—ви
бирається Радою Комітет із 10-ти чле
нів Товариства.

П р и м і т к а .  Коли число членів 
Товариства значно збільшиться, то 
й число членів Приймального Комі
тету можна збільшити на підставі 
ухвали загальних зборів 
§ 64. Кожні шість місяців половина 

членів Комітету вибуває по черзі й 
замінюється новими членами.

Члени, шо вибувають із Комітету, 
можуть бути знову обрані не раніше, 
як через 6 місяців.

Кожен член Товариства, шо не лі
читься членом Правління, Ревізійної 
Комісії й депутатом Ради, може бути 
запроханий на члена Приймального 
Комітету.

Голову Комітету обірають його чле
ни з-по-між себе на кожне засідання.

§ 65. Приймальний Комітет, для 
розгляду переданих йому Правлінням

вес. Если в Правлении состоится более 
двух мнений по одному делу, то дело 
это передается на решение Совета.

Постановления Правления записы
ваются в книгу протоколов и подпи
сываются всеми присутствующими в 
заседании членами.

§ 62. Председатель и члены Правле
ния за неисполнение и нарушение 
возложенных на них обязанностей, за 
превышение власти и вообще проти
возаконные действия подлежат личной 
и имущественной ответственности в 
установленном общими законами по
рядке, но за долги и убытки по опе
рациям Общества ответствуют наравне 
с другими членами Общества, сораз
мерно открытому каждому из них 
кредиту.

*) Приемный Комитет.

§63. Для рассмотрения заявления о 
принятии в члены Общества, оценки 
обеспечения, представляемого согласно 
§ 12, а также для определения сов
местно с Правлением степени благо
надежности представляемых членами 
векселей и размера той суммы, свыше 
коей не должны быть принимаемы 
векселя от каждого члена,—избирается 
Советом Комитет из 10-ти членов 
Общества.

П р и м е ч а н и е .  Если число чле
нов Общества значительно возрастет 
то число членов Приемного Комите
та может по решению общего со
брания быть увеличено.
§ 64. Из числа членов Комитета 

выбывает по очереди каждые 6 меся
цев половина составляющих его лиц и 
заменяется новыми членами.

Члены, выбывающие из Комитета, 
могут быть вновь избираемы не ранее, 
как через 6 месяцев.

Каждый член Общества, не* зани
мающий должности члена Правления, 
Ревизионной Комиссии и депутата 
Совета, может быть приглашен в чле
ны Приемного Комитета.

Председатель Комитета избирается 
его членами из своей среды на ка
ждое заседание.

§ 65. Приемный Комитет, для рас
смотрения передаваемых в него Пра-
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Ч. 24 Арі. 47 №  2 4 Ст. 47
заяв, документів І векселів, збираєть
ся в міру потреби.

§ 66 Питання про прийом нових 
осіб у члени Товариства Приймальний 
Комітет вирішає таємним голосуван
ням, визначаючи разом і суму, на яку 
може бути відкритий їм кредит в ме
жах, що встановлені Радою.

Для дійсности постанов в цій спра
ві Приймального Комітету потрібно, 
щоб їх було ухвалено не менш, ж */4 голосів присутніх членів Комітет*- 
і щоб на засіданні було не менш по
ловини всіх його членів.

§ 67. На випадок відмови прохаче
ві прийняти його в члени, усі подані 
ним документи повертається йому че
рез Правління без пояснень причини 
відмови.

§ 68. Ступінь надійности векселів, 
поданих членами, а також розмір су
ми, по-над яку не слід приймати до 
дисконту векселів від кожного члена, 
визначається на спільних засіданнях 
Правління й Приймального Комітету 
в законному їх складі.

§ 69. Винагорода членам Приймаль
ного Комітету залежить від волі за
гальних зборів.

VI. Звітність.

§ 70. Операційний рік Товариства 
рахується з першого жовтня по 30-е 
вересня.

§ 71. Докладний річний звіт Пра
вління мусить скласти й подати до Ре
візійної Комісії на перевірку не пізні 
ще, як за місяць до дня, шо призна
чений на чергові загальні збори.•

§ 72. Ревізійна комісія складається 
з 3-х членів, обраних черговими за
гальними зборами. На випадок відсут- 
ности їх обірається на тих самих збо
рах 3 кандидатів. Висновок свій на 
перевірку Ревізійна Комісія викладає 
п доповіді загальним зборам, заздале
гідь повідомляючи про нього Раду То
вариства.

влением заявлений, документов и 
векселей, собирается по мере надоб 
ности.

§ 66. Вопрос о приеме новых лиц 
в число членов Общества Приемный 
Комитет решает посредством закры
той баллотировки, определяя вместе 
с тем размер суммы, в которой может 
быть открыт им кредит в пределах, 
установленных Советом.

Для действительности постановлений 
по сему предмету Приемного Комитета 
необходимо, чтобы они были приняты 
не менее, как тремя четвертями голо 
сов присутствующих членов Комитета 
и чтобы в заседании находилось не 
менее половины всего числа членов 
его.

§ 67. В случае отказа просителю в 
принятии его в члены, все представлен
ные им документы возвращаются ему 
через Правление без об'яснения при
чин отказа.

§ 68. Степень благонадежности ве
кселей, предявляемых членами, а также 
размер суммы, свыше коей не должны 
быть принимаемы к учету векселя от 
каждого члена, определяется в сов
местных заседаниях Правления и При
емного Комитета в их законном со
ставе.

§ 69. Вознаграждение членов При 
ємного Комитета зависит от усмот
рения общего собрания.

VI. Отчетность.

§ 70. Операционный год Общества 
считается с первого октября по 30-е 
сентября.

§ 71. Подробный годовой отчет 
Общества должен быть составлен и 
представлен Правлением Ревизионной 
Комиссии для проверки не позже, как 
за месяц до дня, назначенного для 
очередного общего собрания

§ 72. Ревизионная Комиссия состоит 
из 3-х членов, избираемых очеред
ным общим собранием. Для замещения 
отсутствующих членов избираются в 
том же собрании 3 кандидата. Заклю
чение свое по произведенной проверке 
Ревизионная Комиссия излагает в 
докладе общему собранию, сообщая 
его, до внесения в общее собрание. 
Совету Общества
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Спосіб винагороди членів Ревізій
ної Комісії за їх працю визначають 
загальні збори.

П р и м і т к а .  Правління і Рада 
Товариства подають до Комісії, за 
вимогою її. належні пояснення, а 
також усі книги й документи.

§ 73. По затвердженню загальними 
зборами звіту, кінцевий баланс на 1-е жовтня і витяги зі звіту друкується 
для загального відома з місцевому або, 
коли його нема, к губериіяльному 
органі.

§ 74. Річний звіт Товариства в двох 
примірниках, зі всіма документами, 
що до нього відносяться (звіт Реві
зійної Комісії, доповіді Ради й Пра
вління, протокол загальних зборів), а 
також щомісячні баланси—Товаоиство 
мусить подавати вчасно до Народьього 
Комігаріяту Фінансів.

П р и м і т к а .  На місячний та річ
ний звіт Народній Комісаріят Фінан
сів може встановлювати обов'язкову 
форму.

VII. Розподіл чистого прибутку.

§ 75. За чистий прибуток Товари
ства визнається сума, що залишається 
вільною по відрахунку з валового при
бутку: а) відсотків на вкадки й по
зики, б) видатків на утримання й упра
вління Товариства і в) збитків по 
операціях. З виведеного таким чи
ном прибутку відраховується не менш 10% до запасового капіталу, а всю 
решту суми прибутку можна призна
чити на розподіл між всіма членами 
Товариства, шо мають право на диві
денд, пропорційно до суми відкри
того їм кредиту, а також обернути 
на инші призначення відповідно до 
думки загальних зборів.

§ 76. Видана членам Товариства 
дивіденду провадиться на пропозицію 
Ради, ухвалену загальними зборами 
по затвердженню зборами річного 
звіту.

§ 77. Члени, шо вступили до То
вариства на протязі того року, за 
який провадиться розподіл прибутку, 
мають право лиш на піврічний диві-

СнисоО вознаграждении членов' Ре
визионной Комиссии за труд их опре
деляется общим собранием.

П р и м е ч а н и е .  Правлением Со
вет Общества представляют Комис
сии по требованию ее надлежащие 
об’яснения, а равно все книги и до
кументы
73. По утвеождении общим собра

нием отчета, заключительный баланс 
на 1-е октября и извлечения из отчета 
печатаются во всеобщее сведение в 
местном или, при его отсутствии, в 
губернском органе.

§ 74. Годовой отчет Общества в 
двух э<хемплярах, со всеми относя
щими к нему документами (отчет Ре
визионной Комиссии, доклады Совета 
и Правления, протокол общего собра
ния), а также ежемесячные балансы, 
Общество обязано представлять свое
временно в Народный Комиссариат 
Финансов.

П р и м е  ча н и  е. Для месячной и 
годовой отчетности Народный Ко
миссариат Финансов может уста
навливать обязательную форму.

VII. Распределенае чистой прибыл.

§ 75. чистой прибылью Общества 
признается сумма, остающаяся свобод* 
ной за вычетом из валового дохода:
а) процентов по вкладам и займам,б) расходов на содержание и упра
вление Обществом и в) убытков по 
операциям. Из выведенной таким обра
зом чистой прибыли отчисляется 
не менее 10% в запасный капи
тал, а вся остальная сумма при
были может быть назначена и распре
деление между всеми членами Общества, 
имеющими право на дивиденд, про
порционально сумме открытого ка
ждому из них кредита, а также обра
щена в другие назначения по усмот
рению общего собрания.

§ 76. Выдача членам Общества ди
виденда производится по предложению 
Совета, принятому общим собранием, 
после утверждения собранием годо
вого отчета.

§ 77. Члены, поступившие в Общество 
в течение того года, за который про
изводится распределение прибыли, 
имеют право лишь на полугодичный
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денд і тільки в тім випадку, коли 
були членами не менш 6-ти місяців. 
Особи, що були в Товаристві менш 
півроку, дивіденду не одержують.

§ 78. Дивіденд, не витребований чле
нами на протязі 5 літ, прираховується 
до загальних прибутків Товариства.

§ 79. Втрати при складенню річних 
звітів списується з прибутків, а коли 
їх нестає, виплачується з запасового 
капіталу. Суму, що не вистачає, по
повнюють члени зазначеним у цьому 
статуті порядком.

VIII. Яаласонніі капітал.
§ 80. Запасовий капітал утворюється 

з сум, шо вычисляются з річних при
бутків та відсотків на них. Капітал 
цей має призначення покрити всі 
збитки з операцій Товариства. Того 
року, як запасовий капітал буде пере
вищувати суму обігового капіталу, то 
лишок запасового капіталу можна 
обернути на призначену загальними 
зборами мету.

§ 81. Всі суми запасового капіталу 
переводяться через Держбанк у золото 
монетами чи зливками чи инші цін- 
ности, шо мають трівкий курс, і їх 
вкладається на біжучий рахунок това
риства в Держбанку.

§ 82. У випадку ліквідації справ, 
лишок запасового капіталу після за
доволення зобов'язань Товариства на
лежить* до розподілу між членами 
Товариства відповідно до кредиту, 
яким кожен з них мав право кори
стуватися.

IX.Про припинення дія.іьностн Товариства

§ 83. Товариство зобов'язане роз
почати ліквідацію своїх справ в кож
ному з таких випадків:

а) коли членів товариства буде 
менше 50 ти,б) коли сума, прийнята на вкладо- 
вий біжучий рахунок, разом із иншими 
зобов'язаннями Товариства переходить 
зазначені цим статутом співвідношення 
(§ 24) і коли з цим Товариство не 
вжиє негайно заходів до відновлення 
нього співвідношення зупиненням

дивиденд и только в том случае, если 
состояли членами не менее 6-ти меся
цев. Лица, пробывшие в Обществе 
менее полугода, дивиденда не полу
чают.

§ 78. Дивиденд, неистребованный 
членами в течение Ь лет, причисляется 
к общим прибылям Общества.

§ 79. Потери при заключении годо
вых отчетов списываются с прибылей, 
а за недостатком таковых покры
ваются из запасного капитала. Недо
стающая затем сумма пополняется 
членами указанным в этом уставе 
порядком.

VIII. Запасный капитал.
§ 80. Запасный капитал образуется 

из сумм, отчисляемых из годовых при
былей и из процентов на них. Капи
тал .этот имеет назначением покры
тие убытков, происходящих по опе
рациям Общества. В тот год, когда 
запасный капитал превзойдет сумму 
оборотного капитал, излишек запас
ного капитала может быть обращен 
на указанные общим собранием цели.

§ 81. Все суммы запасного капи
тала обращаются через Госбанк в зо
лото в монетах или слитках или дру
гие ценности, имеющие устойчивый 
курс, и вносятся на текущий счет 
Общества в Госбанке.

§ 82. В случае ликвидации дел, оста
ток запасного капитала, за полным 
удовлетворением обязательств Обще
ства, подлежит распределению между 
членами Общества соразмерно кредиту, 
каким каждый из них имел право 
пользоваться.

IX. 0 и|1гк|>ященки действаУ Общества
§ 8 3 .  Общество обязано приступить 

к ликвидации своих дел в каждом из 
нижеследующих случаев:

а) когда членов Общества будет ме
нее 50-ти,б) когда сумма, принятая во вклады 
и на текущий счет, вместе с прочими 
обязательствами Общества превзойдет 
указанное в. настоящем уставе соот
ношение (§ 24) и если при том Обще
ство не примет немедленно мер к вос
становлению сего соотношения: при-
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прийому вкладом, сплаченням частини 
позикою або збільшенням обігового 
капіталу,

в) коли обіговий капітал Товариства 
зменшиться від заподіяних збитків 
на і/#,

г) коли про закриття Товариства 
буде постанова загальних зборів чле
нів Товариства,

д) коли Товариство по відкритті 
діяльности не збере на термін, зазна
чений § 6, визначеного цим § обі
гового капіталу вповні.

П р и м і т к а .  Про призначення
ліквідації справ Товариства Пра
вління повинно сповістити Народній 
Комісаріят Фінансів.
§ 84. Коли наступила одна з умов, 

що викликає закриття Товариства 
(див. § 84 цього статуту;, Правління 
Товариства повинно на протязі 7-ми 
день дати оголошення про скликання 
загальних зборів в найкоротчий тер
мін (див. § 34 цього статуту).

§ 85. Загальні збори членів Това
риства, упевнившися в наявности умов, 
що викликають припинення діяльности, 
постановляють закрити й ліквідувати 
його справи.

П р и м і т к а .  Товариства не на
лежить закривати через втрату пев
ної частини обігового капіталу, коли 
недостатня частина цього капіталу 
з постанови загальних зборів буде 
поповнена на протязі місячного тер
міну з дня, в який і Збулися загальні 
збори.

§ 86. Народній Комісаріят Фінан
сів може вимагати пояснень від Пра
вління Товариства призначити ревізію 
Товариства: а) на випадок звернення 
до Народнього Комісаріяту Фінансів 
не менш 10-ти членів Товариства з 
заявою про недодержання правил, ви
кладених §§ 80, 81, 82 цього статуту, 
б) з власної ініціативі в порядку § 95 
цього статуту.

§ 87. Коли ревізією будуть виявлені 
умови, шо вимагають припинення 
діяльности Товариства, то Народній 
Комісаріят Фінансів пропонує Пра
влінню довести про те до відома за
гальних зборів на точній підставі § 84 
цього статуту.

осіановлением приема вкладов, пога
шением части займов или увеличением 
оборотного капитала,

в) когда оборотный капитал Обще 
ства уменьшится от понесенных убыт
ков на 1/8.

г) когда о закрытии Общества по
становит общее собрание членов Об
щества,

д) когда Общество по открытии 
действий не соберет в срок, указан
ный в § 6, определенного в этом § 
оборотного капитала полностью.

П р и м е ч а н и е .  О назначении 
ликвидации дел Общества Правление 
обязано донести Народному Комис
сариату Финансов.
§ 84. При наступлении одного из 

условий, влекущих закрытие Общества 
(см. § 83 этого устава), Правление 
Общества обязано в течение 7-ми дней 
об'явить о созыве общего собрания в 
самый краткий срок (см. § 34 сего 
устава).

§ 85. Общее собрание членов Об
щества, удостоверившись в наличности 
условий, влезших прекращение дей
ствий, постановляет о закрытии и 
ликвидации его дел.

П р и м е ч а н и е .  Общество не 
подлежит закрытию вследствие по
тери определенной части оборотного 
капитала, если недостающая часть 
этого капитала, по постановлению 
общего собрания, будет пополнена 
в течение месячного срока со дня, 
в который состоялось общее со
брание.
§ 86. Народный Комиссариат Фи

нансов может требовать об'яснений 
от Правления Общества и назначить 
ревизию Общества: а) в случае обра
щения в Народный Комиссариат Фи
нансов не менее 10-ти членов Обще
ства с заявлением о несоблюдении 
правил, изложенных в §§ 80, 81, 82 
сего устава, б) по собственной ини
циативе в порядке § 95 сего устава.

§ 87. Если ревизией будут обнару
жены условия, требующие прекраще
ния действий Общества, то Народный 
Комиссариат Финансов предлагает Пра
влению довести о том до сведения 
общего собрания на точном основании 
§ 84 этого устава.
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§ 88. У випадку невиконання Гіра 

влінням Товариства на протязі двох 
тижнів зазначеної в попередньому 
§ вимоги або незгоди загальних збо
рів членів товариства, Народній Ко
місаріат Фінансів повідомляє про на
слідки вчиненої ревізії той суд, їло 
йому Товариство підсудне за неспро
можністю.

§ 89. Постанову про закриття То
вариства суд подає до відома Народ- 
ньому Камісаріяюьі Фінансів.

§ 90. Про закриття Товариства На
родній Ко.місаріят Фінансів оголошує 
в офіційному органі, де знаходиться 
Товариство (див. § 1 цього статуту) 
й у г Вістях ВУЦВК".

§ 91. У випадку закриття Товари
ства без оголошення його неспромож
нім, загальні збори членів Товариства 
обирають з-ло-між себе не менш 3-х 
осіб у складі Ліквідаційної Комісії, при
значають місцеперебування цієї Ко
місії й визначають порядок ліквідації 
справ Товариства; місцеперебування 
Ліквідаційної Комісії може бути пе
ренесено за постановою загальних 
зборів.

Ліквідаційна Комісія, прийнявши 
справи від Правління, викликає опо
вістками й оповіщенням кредиторів 
Товариства, вживає засобів до цілко
витого їх задоволення, реалізує майно 
Товариства й укладає угоди та мирові 
з третіми особами, на підставі й у 
межах, зазначених загальним зборами. 
Суми, належні на задоволення кредито
рів, а також потрібні на забезпечення 
цілковитого задоволення суперечних ви
мог, вноситі» Ліквідаційна Комісія на 
рахунок кредиторів до установ Держ
банку; до того часу не можна при
ступати до задоволення членів Това
риства, відповідно до коштів, що 
залишаються в розпорядженні Това
риства. Про всю діяльність Ліквідаційна 
Комісія подає звіт загальним зборам 
в терміни, встановлені зборами, і, не
залежно від них, по закінченню лі
квідації, подає загальний звіт. Коли 
при закінченню ліквідації не всі, що 
належать до видачі суми, будуть 
вручені кому слід, бо не прибули особи, 
яким вони належать, то загальні збори

§ 88. В случае неисполнения Пра- 
влснием Оощеітва в течение двух не
дель указанного в предыдущем § тре
бования или несогласия общего собра
ния членов Общества, Народный 
Комиссариат Финансов сообщает о 
результате произведенной ревизии 
тому суду, которому Общество под
судно по несостоятельности.

§ 89. Постановления о закрытии 
Общества сообщаются судом Народ
ному Комиссариату Финансов.

§ 90. О закрытии Общества Народ
ный Комиссариат Финансов произво
дит публикацию в официальном мест
ном органе по месту нахождения 
Общества (см. § 1 сего устава) и в 
«Вістях вУЦВК».

§ 91. В случае закрытия Общества 
без об'явлення его несостоятельным, 
общее собрание членов Общества вы
бирает из среды своей не менее 3-х 
лиц в состав Ликвидационной Комис
сии, назначает местопребывание этой 
Комиссии и-Определяет порядок ли
квидации дел Общества: местопребы
вание Ликвидационной Комиссии мо
жет быть переносимо по постановлению 
общего собрания.

Ликвидационная Комиссия, приняв 
дела от Правления, вызывает через 
повестки и публикацию кредиторов 
Общества, принимает меры к полному 
их удовлетворению, производит реали
зацию имущества Общества и всту
пает в соглашение и мировые сделки 
с третьими лицами, на основании и 
в пределах, указанных общим собра
нием. Суммы, следуемые на удовлетво
рение кредиторов, а равно необходи
мые для обеспечения полного удовле
творения спорных требований, вно
сятся Ликвидационной Комиссией на 
счет кредиторов в учреждения Гос
банка; до того времени не может 
быть приступлено к удовлетворению 
членов Общества соразмерно с остаю
щимися в распоряжении Общества 
средствами. Во всех действиях Ликви
дационная Комиссия представляет от
чет общему собранию в сроки, уста
новленные собранием, и, независимо 
от них, по окончании ликвидации 
представляет обший отчет. Если при 
окончании ликвидации не все подле-



Ч. 24 Лрт. 4У І* 24 Ст. 47визначають, куди ці гроші мусять бути віддані на схов аж до видачі їх ішо з ними належить чинити по уплив! задавнення, як-шо не З'явиться власник.

§ 92. На випадок закриття Товариства й огопошення його неспроможнім, порядок ліквідації визначається відповідним законом.
X. Загальні постановы.

§ 93. Товариству дозволяється матипечатку з відбитком своєї назви.§ 94. Товариство може набувати тільки такі будівлі, шо потрібні для його власного помешкання і улаштування комор.§ 95. Товариство мусить на вимогу Народнього Комісаріату Фінансів давати йому всякі відомості й пояснення в справах Товариства. Народньому Комісаріатові Фінансів надається право провадити повну й часткову ревізію Товариства.§ 96. У всіх випадках, не передбачених цим статуом, Товариство підлягає загальним законам так нині чинним, як і тим, шо будуть видані згодом.

жашие выдаче суммы будут вручень по принадлежности, за неявкой лиц которым они следуют, то общее собрание определяет, куда эти деньги должны быть отданы на хранение впредь до выдачи их и как с ними надлежит поступать по истечении срока давности в случае неявки собственника.§ 92. В случае закрытия Общества с об'явлением его несостоятельным, порядок ликвидации определяется со ответствуюшим законом.X. Общие постановления.
§ 93. Обществу дозволяется иметь печать с изображением своего наименования.§ 94. Общество может приобретать только такие строения, которые необходимы для его собственного помещения и устройства складов.§ 95. Общество обязано по требо яанию Народного Комиссариата Фи нансов давать ему всякие сведения » об'яснения по делам Общества. Народному Комиссариату Финансов предо ставляется право производить полную и частичную ревизию Общества.
§ 96. Во всех случаях, непредусмо тренных настоящим уставом, Общество подчиняется общим законам, как- ныне действующим, так и тем, которые будут впредь изданы.
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