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/іати статут, зареєстрований у порядкові, 
т.сташшвшгу згідно з цією імрукцією.

У в а г а  1-. Статути крседітно-коопера- 
тиинчгх організацій реєструються ® поряд
кові, встановленому окремою інструкцією 
НКФ УСРР.

У в а г а  2. Статути переселенських то
вариств, а також оільсько-гооподарс ьввх 
колективів (комун, с.-г. артілей, това
риств спільного' обробітку землі, това
риств для закладання групових насад
жень машинно-тяглових товариств тощо) 
реєструється порядком, встановленим ок
ремою інструкцією.

2. Статути сільсько-господарських, про
мислових та інвалідних кооперативів, що 
утворюються для ведення своєї роботи в 
межах одного адміністративного району, 
реєструється: перші та другі—в районовому 
-імельному відділові, а треті—членом пре
зидії райвиконкому, що на нього покладено 
виконання обов’язків інспектора соціального 
забевпечеаня.

3. Статути сільсько-господарських, про
мислових та інвалідних кооперативів, що- їх 
район діяльносте обмежується територією 
овругового міста або управи яких містяться 
:» «круговому місті, або ж район дінльносги 
яких виходить за межі одного адміністратив
ного району, статути всіх без винятку спо
живчих та житлових кооперативів, а також 
статути всіх кооперативних спілок реєстру - 
їсться: споживчі—в округом відділах тор
гівлі, сільсько-господарські—в округових 
земельних вщі-тах- прохнелові—в округових 
ійдділах місцевої прсогасловости, а де їх 
•нема—в округових відділах комунального 
«господарства (по відділу місцевої прошило- 
восги), житлові—в округових -відділах міс
цевого (комунального) господарства та інва
лідні—в округових інспектурах соціального 
забезпечення.

У в а г а .  Якщо район діяльності! ко
оперативної організації виходить за межі 
однієї округи, то статут такої організації 
реєструє реєстраційний орган тієї округи, 
на території якої перебуває упра ва ота ні-
еадії- х ^ -

«> 1

на иметь устав, зарегистрированный в уста
новленном, согласно с этой инструкцией, 
порядке.

П р и м е ч а н и е  1. Уставы кредитно- 
кооперативных организаций регистриру
ются в порядке, установленном особой 
инструкцией НКФ УССР.

П р и м е ч а н и е  2. Уставы пересе
ленческих товариществ, а также сель
ско-хозяйственных коллективов (коммун, 
с.-х. артелей, товариществ для совмест
ной обработки земли, товариществ для 
закладки групповых насаждений, машин
но-гужевых товариществ и т. и.) регист
рируются в порядке, установленном осо
бой инструкцией.
2. Уставы сельско-хозяйственных промы

словых и инвалидных кооперативов, учреж
даемых для ведения своей работы в пре
делах одного административного района, ре
гистрируются: первые и вторые—в район
ном земельном отделении и третьи—членом 
президиума райисполкома, на которого воз
ложено исполнение обязанностей инспекто
ра социального обеспечения.

3. Уставы сельско-хозяйственных, про
мысловых п инвалидных кооперативов, ра
йон деятельности которых ограничивается 
территорией) окружного города или правле
ния которых находятся в окружном городе 
или же район деятельности которых выхо
дит за пределы одного административного' 
района, уставы всех без исключения потре
бительских и жилищных кооперативов, а 
также уставы всех кооперативных союзов 
регистрируются: потребительские—в ок
ружных отделах торговли, сельско-хозяй
ственные — в окружных земельных отде
лах, промысловые—ъ окружных отделах 
местной промышленности, а где таких нет,— 
в окружных отделах коммунального хозяй
ства (по подотделу местной промышленно- ;; 
стн), жилищные — їв окружных отделах 1 
местного (коммунального) хозяйства и ин 
валидные—в окружных инспектурах со 
диадмюго обеспечения.

П р и м е ч а н и е .  Если район деятель
ности кооперативной организации выхо
дит за пределы одного округа, то устав , 
такой организации регистрирует регист
рирующий оргаи того окрута, на террито
рии которого пребывает правлен но прга- 
ннзалня.
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4. Статути кооперативних центрів, кргм 
кредїтіш-кооператших, по тому, як затвер
дить їх Рада народніх комісарів або Україн
ська економічна нарада, реєструється в Го- 
товномл кооперативному комітеті ігри РИК 
УСРР.

5. Кожна кооперативна організація, що 
знов утворюється або змінює овій статут, 
подає до реєстраційного органу <арт. арт. 2 
-і 3 цієї інструкції) яро те заяву за налож
иш нідішеамн фундаторів або управи 
організації-

У в а г а .  В заяві про рс-єстращію ста
туту кооператіпшої організації слід зазна
чиш адресу фундаторів-

П. Заяву яро реєстрацію статуту коопера
тивної організації першого ступня (това
риства, артілі) повніші підписати найменш 

•п’ять фундаторів; підписи їхні на заяві слід 
засвідчити належним порядком (у нотаря. в 
райвикоюгомі або в сільраді).

Заяву яро реєстрацію статуту коопера
тивної (іріаігізації другого стугші (спілка) 
поганшії підписати представишся найменше 
тргох кооперативів, що утворюють дану 
спілку; ігідіпіс-и представників цих коопера
тивів на :іляві слід засвідчити нотаріндшо.

Заяву про реєстрацію змін статуту коопе
ративної організації і першого і другого 
ступші подається за підписами членів упра
ви організації, з тим, що засвідчувати ні 
підписи по т|>еюа.

7. До заяви про реєстрацію статуту ко- 
онорчтнвпої (рганізації першого ступня до- 
дастм--:і:

а) три однакових примірники статуту, 
пописаних іпіІЬипглг.! н ип-ма фундаторами, 
8 тим >ою засвідчувати підписи фундаторів 
на статутах не треба;

б) список фундаторів із зазначенням с<ь- 
ціїмьного стану (фо]іма до нього додається);

в) іяс ковок відповідної кооперативної 
спілки або представника такої спілки;

4. Уставы кооперативних центров, кро 
ме кредитіїо-кооперативішх, поело утвер
ждения их Советом народных комиссаров 
или Украипским экономическим совеща
нием, регистрируются в Главном коопера
тивном комитете при ОНК УССР.

5. Каждая кооперативная организация, 
вновь учреждаемая или изменяющая свой 
устав, подает регистрирующему органу 
(ст. ст. 2 и 3 этой инструкции) о том за
явление за надлежащими подписями учре 
днтелей или правления организации.

П р и м е ч а н и е .  В заявлепии о ре
гистрации устава кооперативной органи
зации должен быть указан адрес учре
дителей.
6. Заявление о регистрации устава ко

оперативной организации первой ступепн 
(товарищества, артели) должно быть под
писано по менее как пятью учредителям п 
п подписи последних па заявлении должны 
быть засвидетельствованы в надлежащем 
порядке (нотариусом, райисполкомом или 
сельсоветом).

Заявление о регистрации устава коопе
ративной организации второй ступени (сою
за) должно быть подписано представителя
ми -не менее как трех кооперативов, кото
рые учреждают данный союз, п подписи 
представителей этих кооперативов на заяв
лении должны быть засвидетельствованы 
в нотариальном порядке.

Заявление о регистрации изменений уста
ва кооперативной организации как первой, 
так и второй ступени подается за подписями 
членов правления организации, причем за 
свидетельствования этих подписей не тре
буется.

7. К заявлению о регистрации устава ко
оперативной организации первой ступени 
прилагается: -

а) три одинаковых экземпляра устава, 
подписанных не менее как пятью учреди
телями, при чем засвидетельствования под
писей учредителей па уставах не требуется;

б) список учредителей с указанием их 
социального положения (форма при этом 
прилагается);

в) заключение соответствующего коопе
ративного союза или представителя 'послед
него;
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г) яія кооперативів, що утворюються в 
Оіьсьвнх місцевостях, крім того,—вісаовок 
йдиоВДнпї сільської або еолмщщЯ ради.

У в а г а  1. Для дачі окіоків при реє
страції статутів чи змчя статутів у реє- 
страційвих органах райвиконкомів жру- 
гові кооперативні спіли повиїпя виділи- 
ти в кожному районі свого представника 
(товариство або артіль).

У в а г а  2. Кооперативна спілка або її 
представник, а так само й сільська або се
лищна рада повинні дати свій вислов ж 
щодо реестуиції статуту даного юхюера- 
тиву иайпізніт за два тижні від дня .твер

до «них фундаторів кооперативу.

У в а г а  3 Реєструючи статути коопе
ративів інвалідів, крім матеріалів, зазна
чених в арг. 7 цієї інструкції, треба до
давати посвідки про те. до я»)ї групи 
інвалідів належать фундатори.

СПИСОК ФУНДАТОРІВ

V

г) для кооперативов, организуемых в сеіьаїх местностях, кроме того,—ваию- чение соответствующего сельского їли поселкового совета.
П р и м е ч а н и е  1. Для дачи заклю

чений при регистрации уставов ил из
менении уставов в регистрирующих ор
ганах райисполкомов, окружные коопера
тивные союзы должны выдолить в каж
дом районе своего представителя (това
рищество или артель).

П р и м е ч а н и е  2. Кооперативный 
союз иля его представитель, равно как и 
сельский или поселковый совет должны 
дать свое заключение отпосителлю ре
гистрации устава данного кооператива 
не позже 2 недель со дня обращения к 
ним учредителей кооператива.

П р и м е ч а н и е  3. При реєстрація 
уставов кооперативов инвалидов, кроме 
указанных в ст. 7 этой инструкции мате
риалов, должны быть приложены справ
ки о том, к какой группе инвалидов при
надлежат учредители.

Додаток до цього арт. 
КООПЕРАТИВНОГО ТОВАРИСТВА АБО АРТІЛІ. 

ЩО ЗАСНОВУЄТЬСЯ в м......................................

Прізвище. 

Ім'я та по- 

батькові

1

§
в з
X’0, = X

Категор. господар
ства фундатора по 
с.г. податку: звіль
нено від податку, 
оподатковано за 

нормою без відсот
ків, з відсотками, 
або оподатковано 

Індивідуально

8. До заяви про реєстрацію статуту юоис- 
ратнвної організації другого ступня до
дасться:

а) три однакових примірники статуту, що 
їх підписали представники по менш трьох 
фуодаторів, о тим що засвідчувати ці від-

фундаторів ие треба;

б) копії постанов загальних зборів най* 
як трьох кооператив®, що утворюютьспілку;

в) вигвовов відаоядного кооперативного

9. До заява про реєстрацію змін статуту 
коооератжввої організації першого і другого 
ступня «дасться:

8. К заявлению о регистрации устава ко
оперативной организации второй ступени 
прилагается:

а) три одинаковых экзмепляра устава, 
подписанных представителями не менее 
как трех учредителей, причем заевщетвль- 
ствоваїния этих подписей учредителей не 
требуется;

б) копии постановлений общих собраний 
не менее как 7рех кооперативов, учреждаю
щих союз;

в) заключение соответствующего коопе
ративного центра.

9. К заявлению о регистрации измене
ния устава кооперативной организации, на* 
первой, так и второй стулені прилагается:
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а) примірник (оригінал) отатуду, па під
ставі якого організація існує;

б) три примірники тексту мін, що Ь 
організація бажає внести до стогу ту; И1 
примірники повинні підписати члоіга прав-

а) экземпляр (оригинал) устава, па ос
новании которого организация существует;

б) три экземпляра текста изменений, ко
торые организация желает внести в устав; 
эти экземпляры должны быть подписаны 
членами правления;

в) копію постанови загальних зборів (збо
рів уловноважсяпх) яро прийняття змін до 
статуту організації; •

г) висновок відповідної кооперативної ор
ганізації (п.п. <в» арт арт. 7 та 8 цієї 
інструкції).

У в а г а .  Коли оргашзац я робить ; 
статуті значні зміни, тоді замість 
трьох примірників тексту змін статуту (її. 
«б» арт- 9 цієї інструкції) подається три 
примірники статуту в новій, зміненій ре
дакції за підписом членів управи.

10- Коли реєструється зміни статуту в 
ев'язву із злиттям організації з і ніші ми орга
нізаціями або поділом її на дві або декілька 
самостійних організацій, то крім додатків, 
перелічених в арт. 9 цієї інструкції, до реє
страційного органу подасться відомості яро 
відсутність заперечені» з боку кредиторів 
організацій щодо згаданого з'єднання або по
ділу, а,також—постанови загальних зборів 
(зборів уповноважених) організацій про ба
жання їх злитися з іпптмл організаціями 
або про події даної організації ка декілька 
ергапюацй.

11. Заяву про реєстрацію статуту за роз
порядженням керівника реєстраційного від
ділу не ставиться на .розгляд за таких ви
падків:

1) коля но подано всіх потрібних матеріа
лів <арт. арт. 7—10 гаєї інструкції);

2) коли подані статути не однакові;
3) ад заява чи статут по підписані 

встановленою кількістю фундатор гв;

4) воли підписи на матеріалах не засвід
чено встановленим порядком (арт. 6 цієї 
місту унції).

За усіх цих випадків доводиться відома 
фундаторів, з яких само причин їхпя страза 
м «оже бути розглянена, і призначаться

в) копия постановления общего собрания 
(собрания уполномоченных) о принятии из
менений к уставу организации;

г) заключение соответствующей коопе
ративной организации (я. п. «в» ст ст. 7 
и 8 этой инструкции).

П р и м е ч а н и е .  При внесении орга
низацией) в .устав значительного количе
ства изменений, вместо трех экзмеплн- 
ров текста изменений устава (п. *б* ст. 9 
этой инструкции) подаются тргэкземпля
ра устава в новой, измененной редаїщни 
за подписью членов правления.
10. При регистрации изменений устава в 

связи со слиянием организации с другими 
организациями или разделением ее на дае 
или несколько самостоятельных организа
ций, кроме приложений, перечисленных в ст. 
9 этой инструкции, регистрирующему орга
ну подаются сведения об отсутствии возра
жений со стороны кредиторов организации 
относительно указанного слияния или раз
деления, а также—постановления общих со
браний (собраний уполномоченных) органи
заций о желании их слиться с другими ор
ганизациями или о разделении данной орга
низации на несколько организаций.

11. Заявление о регистрации устава по 
распоряжению руководителя регистрирую
щего оргаиа не ставится на рассмотрение в 
таких случаях:

1) когда не подано всех необходимых ма
териалов (ст. ст. 7—10 этой инструкции);

2) когда поданные уставы не одинаковы;
3) когда заявлеппе или уставы не под

писаны установленным • числом учредите- 
лев;

4) когда нодииси на материалах не за
свидетельствованы установленным поряд
ком (ст. 6 этой инструкции).

Во всех этих случаях сообщается учре
дителям, по каким именно причинам их де
ло не может быть рассмотрено и назнача-
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місінні термін для відповідного доа«»юешя 
пралях ігаторіадів. Каїн в місячний рече- 
цоць цього виконано не буде, заяву повер
тається фундатора* бев розгляд/. '

12- Статути кооперативних організацій,
подавані фувдатораіми на реєстрацію, тгспнн- 
пі відповідати зразковим нормальним стату
там, що їх затвердив Головний кооператив
ний комітет при РИК УС!*?.

13. Оправу чгро реєстрацію статуту «оміс- 
ративіюї організації слід розглянути най- 
ігізиші протягом 2-х тижнів з дня. відколи 
едсрдавть реєстраційний орган всі матеріали 
і ухвалить повну постанову, або про вне
сення статуту до |м*єстру, або про відмову 
зареєструвати його

14. Розглядаючи справу нро реєстрацію 
статуту чи змін статуту, реєстраційний 
орган лови неп вігк.шкати представника від
повідної кооперативної спілки або коопера- 
'1411»)’ (увага 1 до арт. 7 цієї інструкції). При 
розгляді справи може бути присутній та да
вати шоясаіеоая також і представник фунда
торів або управи кооперативної організації, 
що подала зайву про реєстрацію статуту або 
змін статуту. Відсутність представника від
повідної спілки або кооперативу, так само, 
як і іігредсгааинка фундаторів або управи 
•фігашзації, що подала статут, підчас роз
тли іу справі реєстраційним органом не може 
праним за підставу для припинення або 
ні; склад анві розгляду' справи.

15. Кожний реєстраційний орган веде 
журнал протоколів, до якого записується всі 
постанови, так про реєстрацію статутів, як 
і яро відмовлення в реєстрації їх, із зазна- 
чешіим в поясному окремому випадкові мо
тивів. на підставі яких було ухвалено дану 
11 останову.

16. Кати ухвалено постанову иро реєстра
цію статуту кооперативної організації, про 
цс |юблять відповідний запис у реєстрі, що 
його ведут в реєстраційному органі за та
кою формою:

а) номер, за яким організація реєстру
ється;

б) зцд організації та її назва;

етея месячный срок для соответствующего 
дополнения поданных материалов. Ес« в 
месячный срок этого выполнено не будет, за
явление возвращается учредителям без 
рассмотрения.

12. Уставы кооперативных организаций, 
представляемые учредителями па регистра
цию, должны соответствовать примерами 
или нормальным уставам, утвержденным 
Главным кооперативным комитетом при 
СПК УССР. .

13. Дело о регистрации устава коопера
тив пой организации должно быть рассмот
рено не позже как в течение 2-х недель 
со дня получения регистрирующим органом 
всех материалов и вынесено определенна 
постановление или о внесении устава в ре
естр, или об отказе в регистрации его.

14. При рассмотрении дела о регистра
ция устава или изменения устава регистри
рующий орган должен вызвать представите
ля соответствующего кооперативного союза 
или кооператива (примечание 1 к ст. 7-й 
этой инструкции). При рассмотрении дела 
может присутствовать и давать об’яснеиня 
также *и представитель учредителей или 
правления кооперативной организации, по
давшей заявление о регистрации устава 
или изменений устава. Отсутствие предста
вителя соответствующего союза или коопе
ратива, равно как и представителя учреди
телей или правления организации, подавшей 
устав, при рассмотрении дела регистрирую
щим органам не может быть основанием 
для прекращения или откладіЛания рассмот
рения дела.

15. Каждый регистрирующий орган ведет 
журнал протоколов, в который записывают
ся все постановления как о регистрации 
уставов, так и об отказе в регистрации их 
с указанием в каждом отдельном случив 
мотивов, на основании которых было при
нято данное постановление.

4 16. По.вынесении постановления о ре
гистрации устава кооперативной оргаянва- 
цин, вносится соответствующая запись н 
реестр, который ведется регистрирующим 
органом по такой форме:

а) номер, за каким организация рем- 
стряруется; \

б) вид организации я ее название:
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Р) місце оодау управи організації;

V) район діігльноогн організації;
й) час постанови про решграцію статуту;

є) час постанови про реєстрацію змін 
ткнуту;

ж) час «деритя ді».тшости «організації;

з) час постановп про закриття діяльпости 
(ліквідація, з'єднавші, або поділ) організа
ції, зазначивши орган, що ухвалив цю по
станову.

Реєстр поділяється па дві окремі частіші: 
першу та друп\ До першої частини вносять 
кооперативні організації першого ступня 
(товариства та артілі), а до другої—коопе
ративні організації другого ступня (отгілш)-

У в а г а  1. В реєстрах ніяких помарок 
або підчисток не припускається. Всі ви
прав* дая в реєстрі треба відповідно за
стерегти.

У в а г а  2. Нумерацію в реєстрах ве
яться боз перерви па протязі всього часу 
існування реєстраційного органу й па по
чатку |>оку не тюпоатюється.

17. Після впесепня до реєстру заносу про 
іюестрацію статуту оршвзації уповповажо-
ккм її видастми «ід раг.иску один примір
ник статуту з написом про реєстрацію. Ви
ключи реєстрованого статута, з організації 
береться певну суму на публікацію про реє
страцію її статуту. Про зареєстровані ко
оперативні організації 1-го ступня публі
кується в 'Місцевому оргаїпі друку, з тям, що 
сполошенім про це подасться такого змісту: 
' . . .  (назва реєстраційного органа) ... рай
виконкому чи окрвикотгкому повідомляє, що 
він зареєстрував . . . . . .  (дата реєстрації)
лід Л>----- статут............. (назва кооператив
ної організації). Управа міститься в . . . . 
(там-то)». Публікацію про реєстрацію стату
тів спілок роблять в газеті «Вісті ВУЦВК» 
коштом спілки.

в) местопребывание правлення организа
ции;

г) район деятельности организации;
д) время постановления о регистрации 

устава;
о) время постановления о регистрации 

изменений устава;
ж) время открытия деятельности органи

зации;
з) время постановления о закрытии дея

тельности (ликвидация, слияние или разде
ление) организации с обозначением органа, 
вынесшего это постановление.

Реестр делится на две отдельных части: 
первую и вторую. В первую часть вносят
ся кооперативные организации первой сту
пени (товарищества и артели), а во вто
рую — кооперативные организации второй 
ступени (союзы).

П р и м е ч а н и е  1. В реестрах ника
ких помарок или подчисток но допускает
ся. В случаях каких-нибудь исправлений 
в реестре, об этом должна быть сделана 
соответствующая оговорка.

П р и м е ч а н и е  2. Нумерация в ре
естрах ведется без перерыва в . течение 
всего времени Существования регистри
рующего органа и с начала года пе во
зобновляется.
17. После внесения в реестр записи о ре

гистрации устава организации, уполномо
ченному ее выдается под расписку одни 
экземпляр устава с надписью о регистра
ции. При выдаче зарегистрирован його уста
ва с организации взыскивается определен
ная сумма на производство публикации о 
регистрации устава. О зарегистрированных 
кооперативных организациях 1-й «ступени 
публикуется в местном органо печати, при 
чем об’явлснио об этом делается такого со
держания: «------  (название регистриру
ющего органа) . . . .  райисполкома Діли 
окрнополкома сообщает о регистрации
им ... . (дата регистрации) иод Ха ... .
устава ...............  (название кооперативной
организации). Правление находится в. . . . 
(там-то). Публикация о регистрации уста
вов союзов производится в газете * Вісті 
ВУЦВК» за счет союза.
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У в а г а .  Реєструючи аміни статуту ко- 
шгератаввої. організації до статуту, на 
октаві якого організація 'кяуе, додадгь- 
ся текст зим, що ухвалив реєстраційний 
орган за належними підписами цього ор
гану. Аркуш з текстом змін прошнуро
вується із статутом та його скріпляє 
реєстраційний орган вдіовідогого печат
кою.

18. Одержуючи зареєстрованого статуту, 
фундатори кооперативу дають зобов'язання 
повідомити рееотраційшгй оргааі про час від- 
критгя деялмгости кооперативу та про час 
вступу 'його до складу членів відповідної 
спідки.

19. Кооперативна організація повинна 
розпочати свою діяльність найпізніше за З 
місяці, надколи одержить 'вона статута- В 
різі організація своєї діяльносте в зазначе
ний реченець но розпочала, то таку органі
зацію вважається за неіснуючу, ’нро що 
відповідно позначається в 'реєстрі за належ
ною про те протокольною постановою ре
єстраційного ортаву.

20. Про реєстрацію статуту, рівно, як і 
про відмову зареєструвати статута коопера
тивної організації, реєстраційний орган по
відомляє кооперативну спілку або її пред
ставника (увага 1 до арт. 7 цієї інструк
ції). що давали висновок в даній справі.

21. Коли постановлено відмовити в реє
страції статуту, іюєстраційпий орган поси
лає фундаторам або їх уповноваженому ко
пію мотивованої постанови в даній слралі 
найпізніше за три дні з дня її ухвали.

22. Постанови районового реєстраційного 
органу заінтересовані •ніби та організації 
можуть оскаржити до райвиконі^му. По
станови ж райвиконкому, як так само і 
постанови округозих реєстраційних органі з, 
можно оскаржити до окрвігконкому. Скарги 
можна подавати найпізніше в 2-хтпжоевий 
реченець з дня одержання постанови. Скар
ги подаються обов'язково через той реєстра
ційний орган або райвиконком, що його 
постанову оскаржується. Одержавши скаргу, 
реєстраційний орган або рнйвігкоикоч скаргу

П р и м е ч а н и е .  .При регистрации 
изменений устава кооперативной органи
зации к уставу, на основании какового 
организация существует, прилагается 
текст принятых регистрирующим органом 
изменений за надлежащими подписями 
этого органа. Лист с текстом изменений 
прошнуровывается с уставом н скреп
ляется регистрирующим органом соответ
ствующей печатью.
18. При получении зарегистрирован них) 

устава учредители кооператива дают обя
зательство уведомить регистрирующий ор
ган о времени открытия деятельности 'ко
оператива и о времени вступления его в 
состав членов соответствующего союза.

19. Кооперативная организация должна 
начать свою деятельность не позже 3 меся
цев со дня получения ею устава. В случав 
организация своей деятельности в указан
ный срок не начала, такая организация 
считается несуществующей, и в реестр 
вносятся об этом соответствующая отметка 
на основании надлежащего о том протоколь
ного постановления регистрирующего ор
гана.

20. О регистрации устава, равно как и об 
отказе в регистрации’устава кооперативной 
организации регистрирующий орган уведом
ляет кооперативный союз или его предста
вителя (примечание 1 к ст. 7 этой ин
струкции), которые давали заключение но 
дан йому делу.

21. В случае псстановления об откаве в 
регистрация устава, регистрирующий орган 
посылает учредителям или пх уполномочен
ному копию мотивированного постановле
ния по данному де.*у пе позже как через 
три дня со дня его винесення.

22. Постановления районного регистри
рующего органа заинтересованными лица
ми пли организациями могут быть обжало
ваны в райисполком. Постановления же 
райисполкома, равно как и постановления 
окружных регистрирующих органов, могут 
быть обжалованы в окриополкон. Жалоби 
могут быть подаваемы не позже двухне
дельного срока со дня получения постанов
ления. Жалобы подаются обязательно череї 
тот регистрирующей орган илп райиспол
ком, на постановление которого подается
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та вою справу із «доавдивм саом пояс- 
пиишя яерееиаае ва ткавйото.

ЭЗ. Виявивши в постановах райовоевх 
реєстраційних органів у справах про ре
єстрацію статутів коооератаві® порушеній 
залгау або інструкцій, чщповіцний «фуго
вій реєстраційний орган, здійснюючи за
пальний ваглад за виконаная* восоератпв- 
иого законодавства, підносить перед райви* 
кетоном питання про скасування або пе
регляд постанови ірайоповопо реєстраційній) 
органу.

24. Копії постанов райоїгсшх реєстра
ційних органи щодо реєстрації статутів ко- 
«юрагнвш щомісячно надсилається до від- 
оооідного («рутового ресстраційпого органу.

25. ИаЙшнгіш за три атаці з дня по
чатку дічл.ноотп кооперативної організації 
кооперативна спілка, до складу членів якої 
організація увійшла, або орган, що зареє
стрував статута оргапізації, якщо дана (р- 
ганізація ще но е членом спілки, штативі 
нор-вегти обслід діяльносги даної коопера
тивної організації та, виявивши будьякі 
хиби в р(/*ггі організації, вжити відповід
них вахпців до витраліеїтя їх.

•

26. Для кожної зареєстрованої коопера
тивної організації реєстраційний орган за
водить окрему справу, зосереджуючи в ній 
увесь матеріял, що торкається даної коопе
ративної- оргнишції, з часу подапня заяви 
про ресстрацНо її статуту.

27. Ніяких сплат за реєстрацію статутів 
ях у районові!*, ят; і в округовпх реєстрацій
них органах по береться.

жалоба. После получения жалобы регистри
рующий орган или райисполком жалобу и 
все дело со своим соответствующим об'яс- 
нением пересылает по принадлежности.

23. В случае обнаружения в постановле
ниях районных регистрирующих органов по 
делам о регистрации уставов кооперативов 
нарушений закона или инструкций, соот
ветствующий окружной регистрирующий 
орган, осуществляя общий надзор за вы
полнением кооперативного законодатель
ства, возбуждает перед райисполкомом во
прос об отмене или пересмотре постановле
ния районного регистрирующего органа.

24. Копни постановлений районных ре
гистрирующих органов относительно реги
страции уставов кооперативов ежемесячно 
посылаются в соответствующий окружный 
регистрирующий орган.

25. Не позже трех месяцев со дня на
чала деятельности кооперативной организа
ции, кооперативный союз, в состав членов 
которого оргапизация вошла, пли зареги
стрировавший устав организации оргап, 
если данная оргапизация еще не состоит 
членом союза, должны произвести обследо
вание деятельности данной кооперативной 
организации и, в случае обнаружения ка
ких-нибудь неправильностей в работе орга
низации, принять соответствующие меры к 
исправлению их.

26. Для каждой зарегистрированной ко
оперативной организации регистрирующий 
орга-п заводит отдельное дело, в котором 
сосредотачивается весь материал, касаю
щийся данной кооперативной организации, 
со времени подачи заявления о регистрации 
ее устава.

27. Никаких сборов за регистрацию уста
вов как в районных, так и окружных ре
гистрирующих органах не взимается.

II. II.

28. З вцтаняям цієї інструкції округові 
воошраччіапі комітети приганяють прийом 
повії заяв та оправ і протягом двох тпж- 
шп пошило .іа»пчитя ведення справ, що їх 
до тато воет одержали, та всі свої справи, 
рсоподілжмпі по окремих системах коопе
рації (споживча, сільсько-господарська, про- 
■вамва, житлова та інвалідна), передаси

28. С изданием настоящей инструкции • 
окружные кооиератнвные комитеты прекра
щают прием новых заявлений и дел б в 
течение двух недель должны закончить ве
дение до того ими принятых дел и все свои 
дела, распределив по отдельным системам 
кооперации (потребительская, сельско-хозяй- 
ствеоная, промысловая, жилищная и ип-
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за опй<&ий до відповідних відділів оврви- 
вошму, до кого належить (арт. 2 інструк
ції). В такому ж порядкові припиняють ро- 
багу райз^освідтді.ти 'щодо реєстрації стату
тів інвалідних кооперативів (а-рт. З ін
струкції).

29- 3 виданням цієї інструкції відповід
ні віддай та інспектури онрвнкопиомів та 
відділки райвиконкомів (арт. арт. 2 та 3 іп- 
струшяда) заводять справи щодо реєстрації 
статутів кооперативних організацій за пра
вилами цієї інструкції.

30. Реєстраційні органи (арт. арт. 2 та 
З інструкції) повинні завести реестра по 
формі, згідно з арт. 16 інструкції, до яких 
повинні бути внесені в хронологічному ПО
РЯДКОВІ записи про реєстрацію статутів, 
що одержать вони від окркооперкому в 
зв'язку з його ліквідацією, або від райзем- 
відділу з тим, що Ліг такого запису буде 
подвійний, а саме: в числівнику зазначаєть
ся порядковий помер запису по реєстру 
даного відділу, а в покажчику зазначаєть
ся Лі, за яким статут було зареєстровано 
в окркооперком і або в райземвідділкові.

31. В усіх питаннях, що по жіх при ре-‘ 
естрацїї статутів буде потреба 'відповідного 
пояснення, райопові реєстраційні органи 
звергаються до відповідного овругооох) ре
єстраційного органу, а цей—до Головко- 
онеркому при РПК УСРіР.

Ш.
32. Цю інструкцію видасться в зв'язку з 

ліквідацією округових Кооператч-гаїж Комі
тетів та на підставі п. 5 арт. 86, п- 3 арт. 
101, п. 27 арт. 104, п. 9 арт. 108 і я. 9 
арт. 143 «Устави про округові з’їзди рад і 
округові виконавчі комітети, їхгоі відділи та 
їхні 'інспектури* з 1 грудня 1928 року (36. 
Зак. УСРР 1929 р., Л* 3, арт. 18), н. «у» 
арт- 67 і п. «е» арт. 74 «Положения про 
районові з'їзди рад і районові виконавчі ко
мітети» з 12 жовтня 1927 р- (36. Узак. 
УСРР, 1927 р. Лг 56—57, арт. 231); на 
сзсаоувашя постанови Головкоаперкому «По
ложення про реєстрацію кооперативних то
вариств та їх спілок на території УСРР» з 
17 лютого 1922 р. (газета «Вісті ВУЦВК» 
13 ч -рзня 1922 р. Л« 127) та інструкцій

валидная) передать по описям соответствую
щим отделам окрисполкоиа, по принадлеж
ности (ст. 2 инструкции). В таком же по
рядке прекращают свою работу райземотае- 
лепия в отношении регистрации уставом 
инвалидных кооперативов (ст. 3 инструк
ции).

29. С изданием этой инструкции соответ
ствующие отделы и инспектуры окриспол- 
комов и отделения райисполкомов (ст.ст. 2 
п 3 инструкции) приступают к ведению дел 
но регистрации уставов кооперативных ор- 
тЧпнзаций, согласно правилам настоящей 
инструкции.

30. Регистрирующие органы (ст.ст. 2 'и 3 
инструкции) должны завести реестры но 
форме, согласно ст. 16 инструкции, в кото
рые должны быть внесены в хронологиче
ском порядке записи о регистрации уста
вов, полученных от окркооперкома, в связм 
с его ликвидацией, или от райземотделелия. 
причем № такой записи будет двойной, а 
именпо: в числителе указывается порядко
вый номер записи по реестру данного от
дела, а в знаменателе—Лв, аа .которым устав 
был зарегистрирован в окркооперкоме или 
райземотделении.

31. По всем вопросам, вызывающим при 
регистрации необходимость соответствую
щего разделения, райониые регистрирую
щие оргаоы обращаются к соответствующе
му окружному регистрирующему органу, а 
последние — в Главкооперком при (Ж 
УССР.

Ш.
32. Настоящая инструкция издается в 

связи с ликвидацисю окружных кооператив
ных комитетов н на основании п. 5 ст. 86,
п. 3 ст. 101, н. 27 ст. 104, п. 9 ст. 108 
и п. 9 ст. 143 «Положения об окружных 
с'ездах советов п окружных исполнитель
ных комитетах, их отделах и их инспекту
рах» отД декабря 1928 г. (36. Зак. УСРР 
1929 г., ‘Аї 3, ст. 18), п. «у» ст. 67 
и п. «е» ст. 74 «Положення о районных с’ез- 
дах советов и районных исполнительных 
комитетах» от 12 октября 1927 г. (Собр. 
Узак. УССР 1927 г. № 56-57, ст. 231) и 
в отмоиу постановления Главкоонеркома 
«Положение о регистрации кооперативных 
Товариществ и их союзов на территории 
УССР* от 17 февраля 1922 г. (газета «Ві-
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Го.т<няихяіврио*у яро порядок реєстрації 
статутів кооюротиіпш органшедШ з 25 бе* 
рения 1922 р. і 27-31 груїпл 1927 р. їв ча
сти! ііртю кооперативів).

Харків, 7 червня 1929 р.

Заст. Секретаря ВУЦВК Гординський.
Ишлв Гоюввоотерюмгу

яри РПК УСРР Геттлер.

ПОСТАНОВАГ0Л08К00ПЕРК0МУ ПРИ РНИ УСРР.68. Про запровадження в життя постанови ЦВН і РНК СРСР з 6 лютого 1929 р. «Про пайові вкладки до споживчих товариств».
Видано: на виконання постанов 

Ради народніх комісарів УСРР я 26 
березня та 29 травня 1929 р. „Про 
переведення в життя постанови ЦВК 
і РНК СРСР з 6 лютого 1929р. „Про 
пайові вкладки до споживчих това
ри ствм (Протоколи ММ 21 і 28).

%
Щоб найскорпіо збільшити власпі капі

тали'в гакдашчих кооперативних товари
ствах ВІдПоИІ.Ш великому зростові ЇХ оборо
тів, а також зважаючи на потребу ураху
вати спроможність окремих груп людности, 
іі.ідаїшни ріпчтіглкам та службовцям з низь
кою заробітною платою та бідняцьким колам 
села максимально доступні умови оо вне
сенню паїв так щодо розміру їх, як і по
рядку виплати, Головний кооперативний 
Комітет при РИК УСРР постановив:

Вкапати, що постанови загальних зборів 
«зборю утювеоважошіх) споживчих коопера
тивних товариств 'Про встаповлоілтя ними 
диференційового паю набувають спли з того 
дня як їх ухвалено, недалежно від часу реє
страції в окрутових (відділах торгівлі змін 
статутів товариств в зв’язку з зазначеними 
посгаповачл.

Харків. 16 липня 1929 р.

Голова Головного кооперативного
комітету прп Р1ІІС УСРР Геттлер.

оті ВУЦВК» от 13 июня 1922 г. & 127) 
и инструкций Главкооперкома о порядке 
регистрации уставов кооперативных орга
низаций от 25 марта 1922 г. и 27—31 де

кабря 1927 г. (в часі я относительно коопе
ративов).
Харьков, 7 июня 1929 г.

Зам. Секретаря ВУЦИК Горлмжжий.
Председатель Главкооперкома

лрн СНК УССР Геттлер.
ПОСТАНОВЛЕНИЕГЛАВКООПЕРКОМА ПРИ СНК УССР.68. О проведении в жизнь постановления ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 1929 г. «О паевых взносах в потребительские общества».

Издано: во исполнение постановле
ний Совета народных комиссаров 
УССР от 26 марта и 29 мая 19;9 г. 
„О проведении в жизнь постановления 
ЦИК и СНК СССР от 6 февраля 
1929 г. „О паевых взносах в потре
бительские общества“ (Протоколы 
ММ 21 и 28).

В целях скорейшего увеличения собствен
ных капиталов в потребительских коопера
тивных товариществах, соответственно 
большому росту их оборотов, а также при
нимая во внимание необходимость учета со
стоятельности отдельных груші населения 
с представлением рабочим и служащим с 
низкой заработной платой и беднейшим се
лянам максимально доступных условий по 
внесению наев как в отношении их размера, 
так и порядка выплаты, Главный коопера
тивный комитет при СНК УСОР постановил: 

їірлзіють, что постановления общих собра
ний (собраний уполномоченных) потребитель
ский кооперативных товариществ об установ
лении ігміи диференцированного лая приобре
тают силу со дня вынесения этик постановле
ний, независимо от времени регистрации в ок
ружных отделах торговли изменений уставов 
товоршцеств в связи с указашмми постанов
лениями.
Харьков, 10 июля 1929 г.

Председатель главного кооперативного 
комитета при СНК УССР Геттяер.



Арт. 69 № 16 Ст. 69ІНСТРУКЦІЯНАРКОМВНУСПРАВ І НАРКОМЮСТУ УСРР.69. Як заселяти приміщення кооперативнійбудинків через самопотіснення митців.
Підстава: постанова РНК УСРР 

з 19 березня 1929 р. „ Про самоутис
нення житлових приміщень у коопе
ративних будинках(прот. Л6 20).

1. Жіггці 6уданнш,.що є в оренді житло- 
орендових кооперативів або належать жит- 
лобудівельним кооперативам, можуть самопо- 
тіонюватяоя тільки па підставі правил цієї 
гпструпції.

2. Заселяти свої приміщеная через само- 
потіснений на засадах піднайму (арт. 168 
Цнв. Код. УСРР) припускається тільки з л- 
стовиого дозволу на це управи житлового 
кооперативу. За всіх 'іншій випадків само- 
потіояг'ішя такого дозволу пе потрібно мати.

• У в а г а .  За заселення на засадах під
найму вважається здача приміщень основ
ним наймачем за плату.

3. Надавати житлову площу через само- 
потіснен'пя особам ногрудоіш категорій за
бороняється

4. Члоня жатло-буд'геольшгх кооперативів 
мають право зашити через самопотіспоігая 
свої праміщошя лише особами, що мають 
право бути членами кооперативу даного 
виду.

5. Засоленим через самопотквевня спіль- 
пих з іншими мешканцями приміщень при
пускається лише за вгрдою усіх співмеш
канців.

6. Коли черев заселеная самопотісвшням 
утворюється обмежеппя користування інших 
мешканців з місць загального користу
вання (кухонь, ван, вбиралень тощо), то за 
таких випадків самопотіснення припускаєть
ся лише за згодою на те всіх заінтересован- 
иах огавмошкзщів.

7- Особи, що оселилися в даному примі
щенні через самоікяісіюшія його освоєного 
наймача, ке мають права вимагати від 
жмглокоопу надати їм окрему житлову площу.

Ці особи позшгт звтвиггн запите ними 
приміщення разом з тим, хто падав гм це 
приміщеная, за яких би випадків вж його 
вс звільнював.

ИНСТРУКЦИЯНАРКОМВНУ ДЕЛ И ЙАРНОМЮСТА УССР.69. О заселении помещений в порядка самоуплотнения жильцов кооперативных домов.
Основание: постановление СНК 

УССР от 19 марта 1929 г. „О самоуп
лотнении жилищных помещений в ко
оперативных домах** (прот. М 20).

1. Жильцы домов, находящихся в аренде 
жилищно-арендных кооперативов, либо при
надлежащих жилшцно-строительиы* коопе
ративам, могут самоуплотняться только на 
основании правил настоящей шгструКцин.

2. Заселепие своих помещений в порядке 
самоуплотнеппя на основаниях поднайма 
(ст. 168 Гражд. Кодекса УССР) допускается 
только по письменному разрешению на это 
правления жилищного кооператива. Во всех 
прочих случаях самоуплотнеиия такого раз
решения не требуется.

П р и м е ч а н и е .  Засолением на ос
нованиях поднайма считается сдача по
мещений основным нанимателем за
плату.
3. Предоставлять жилищную площадь в 

порядке самоуплотнения лицам нетрудовых 
категорий воспрещается.

4. Члены жилищно-строительных коопе
ративов имеют право заселять в порядке 
самоуплотнения свои помещения лишь ли
цами, имеющими право быть членами ко
оператива данного вида.

5. Заселение в порядке самоуплотнения 
совместных с прочими жильцами помете пай 
допускается лишь по соглашению со всеми 
«жильцами.

6. Если вследствие заселеиия в порядке 
самоуплотнения создается ограничение поль
зования прочих жильцов местами общего 
пользования (кухнями, ванными, уборными 
и т. д.), то в таких случаях самоуплотне
ние допускается лишь с согласия на это 
всех заинтересованных сожильцов.

7. Лица, поселившиеся в данном поме
щении в порядке самоуплотнения его ос
новного нанимателя, не имеют права тре
бовать от жилкоопа предоставления им от
дельной жилой площади.

Эти лица должны освобождать занятое 
ими помещение вместе с предоставившим 
им это помещение, в каких бы случаях он 
его ни освобождал.
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6. Осой!, що саяюютклши свої примі

щеная, мб мають права на збільшення «воеї 
житлової площі-

9. Опори, що аяшикають у оправах саяго- 
погіонеиия, а саме: про характер оселеная 
через самопогкиюшія та відмову дати дозвіл 
на самополіпіпепая (арт. 2), тав само про 
відмову надати окремі' житлову площу (арт.
7) або збільшити житлоплощу (арт. 8) 
розв’язують житлові єднально-конфліхтові 
комісії.

10. Справи Про виселення осіб, що осели
лися через самопотісиевня основного най
мача, за випадку колін звільнює приміщен
ня основний наймач (арт. 7) підсудні загаль
нім судам.

11. Осіб, що оселилися через самопо- 
твсненпя основного наймача зі зламавшім 
правил цієї інструкції, треба виселяти адма- 
шсгратввпиїм порядком, за п- <м» арт. 1 по
станови ВУЦВК і РНК УСРР з 31 серпня 
1927 р. «Про адміністративно виселення 
громадян із житлових приміщень» (36. Уз. 
УСРР 1928 р М 18, арт. 166).

Харків 23 липня 1929 р.
За Народнього комісара внутрішніх 

справ УСРР І. Якимович.
Т. в. об. Народнього комісара юстиції УСРР

та Генерального прокурора
Республіки Михайлик-

ПОСТАНОВАГОЛОВКООПЕРКОМУ ПРИ РНК УСРР.70. Про зміну всіх зразкових статутів сільсько господарських кооперативів.
Головний кооперативний комітет при РНК 

УСРР постановив:
І.

1. До всіх зразкових статутів сільсько
господарських кооперативів внести зміни 
щодо позбавленця голосу в сільсько-госпо
дарських кооперативах куркулів та непра
цюючого елементу, що їх позбавлено вибор
чих прав до рад.

2. Виїцепаяедопу постанову поширити на 
всі сільсько-господарські кооперативи, що 
їх статути до цього часу зареєстровано вста
новленим порядком.

8. Лица, самоуплотнившие свои помеще
ния, не имеют права на увеличение своєї 
жилищной площади.

9. Споры, возникающие по делам салю- 
упдотиепия, а именно: о характере поселе
ния в порядке самоуплотнения и отказе 
дать 'разрешение на самоунлотпение (ст. 2), 
а также об отказе предоставить отдельную 
жилую площадь (ст. 7), либо увеличить ее 
(ст. 8) разрешаются жилищными примнри- 
телыю-конфликными комиссиями.

10. Дела о выселении лиц, поселившихся 
в порядке самоуплотнения основного нани
мателя, в случав освобождения помещения 
основным нанимателем (ст. 7), подсудны 
общим судам.

11. Лица, поселившиеся в порядке сами* 
уплотпенпя основного нанимателя с нару
шением правил настоящей 'нпструкцнн, 
подлежат выселению в административном 
порядке согласно п. «м» ст. 1 постаповле- 
ппя ВУЦИК’а и СПК от 31 августа 1927 г. 
<06 административном выселении граждан 
из жилых помещений» (36. та. УСРР 1928 
г., .V* 18, ст. 166).

•
Харьков 23 июля 1929 г.

За Народного комиссара внутренних 
дел УССР И. Якимович.

Вр. и. об. Народного комиссара юстиции
УССР и Генерального прокурора

Республики Михайлин.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВКООПЕРКОМА ПРИ СНК УССР.70. Об изменении всех образцовых уставов сельсно-хозяйственных кооперативов.

Главный кооперативный комитет іпри СНК 
УССР постановил:

I
1. Вб все образцовые уставы сельсыю-хо- 

зігйсттввірньгх кооперативов плести изото
ния относительно лишения голоса* сельсько- 
хозяйствопньгх кооперативах кулаков и не
трудового элемента, лишенных избиратель
ных прав в советы.

2. Вышецривеоепное постановление рас
пространить на все свльсько-хозяйствеяные 
кооперативы, уставы которых до настояще
го времени зарегистрированы в установлен
ном порядке.
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П.
3. Цю (постанову видано на зміну поста

нови Головкооперкому з 23 вересня 1927 р. 
«Про внесення змін до статутів сільсько
господарських кооперативів» (протокол 
Уі 15). -
Харків, 2Ь липня 1929 р.

Голова Головкооперкому при
РНК УСРР Геттлер.ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЗДОРОВ’Я УСРР.71. Про порядок і спосіб здійснення арт. 1 постанови ВУЦВК і РНК УСРР «Про ма- теріяльну участь промислових підприємств у боротьбі з пошестями в промислових районах».

Підстава: увага до арт. 1 поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР з 20 бе
резня 1929 р. „ Про матеріяльнуучасть 
промислових підприємств у боротьбі 
з пошестями в промислових районах“ 
{36. Зак. УСРР 1929 р., № 10, арт. 77). 
Погоджено з ВРНГ і Наркомпраці 
УСРР.

1. Всіх робітників, яких (належить всели
ти до житлових приміщень підприємств, 
треба піддавати санітарному оглядові, щоб 
виявити серед них підозрілих або хворих на 
такі заразливі недуги: тифи—плямистий, 
поворотний, черевний, паратифи, дезипте- 
рію, віспу, дифтерит, шкарлятииу, коросту, 
а також пранці в заразливому періоді.

2. Робітників, яких при санітарному ог
ляді визнано за хворих на будь-яку заразли
ву недугу, що потрібуе ізоляції та лікуван
ня в лікувальній установі, доставляти туди 
в разі потреби спеці ял мити засобами до пе
ревозу від підприємства.

Хворих ва заразливі недуги робітників, 
■яких не треба відправляти до лікувальних 
установ—розміщувати в спеціальних нримі- 
'іценнях санітарно-ізоляційного пункту про
мислового підприємства.

У в а г  а. Робітники, що пройшли че
рез сапітарний огляд і в наслідок зараз
ливої недуги їх яе допущено до роботи, 
одержують далі запомогу на безробіття, 
якщо вони до того, як їх приймали на

ІІ.
3. Настоящее постановление издано во 

изменение постановления Главкооявркома 
от 23 сентября 1927 г. <0 внесении изме
нений в уставы сельскохозяйственны* 
кооперативов», (протокол № 15).
Харьков, 25 июля 192Э г.

■Председатель Главкооперкша
при ОНР УССР Геттяф.

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМЗДРАВА УССР. 710 порядке и способе доведения в жизнь ст. 1 постановления ВУЦИН и СНК УССР «О материальном участии громышленных предприятий в борьбе с эпидемиями в промышленных районах».
Основание: примечание к ст. 1 по

становления ВУЦИК'а и СНК УССР 
от 20 марта 1929 г. „О материаль
ном участии промышленных предпри
ятий в борьбе с эпидемиями в про
мышленных районах“ (36. Зак. УСРР 
1929 г. Лг9 10, ст. 77). Согласовано 
с ВСНХ и Наркомтруда УССР.

1. Все рабочие, подлежащие вселению в 
жилые помещения, принадлежащие пред
приятиям, должны подвергнуться сани
тарному осмотру в целях выявления 
среди них подозрительных или больных сле
дующими заразными болезнями: тифа ми— 
сыпным, возвратным, брюшньвм,—паратифа
ми, дизентериею, оспою, дифтеритом, скар
латиною, чесоткою, а также сифилисом в 
заразительном периоде.

2. Рабочие, признанные при санитарном 
осмотре больными какой-либо заразной бо
лезнью, требующей изоляции и лечения в 
лечебном учреждении, (направляются в по
следние в случае надобности специальными 
перевозочными средствами, орняадлежащи-, 
эти предприятию.

Вольные зарлзігьпги болевши рабочие, 
не требующие отправки ® лечебные учре
ждения, размещаются в специальных поме
щениях • санитарпо-изоляциоппого пункта 
промышленного предприятия.

При меч а и и е. Рабочие, прошедшие 
через санитарный осмотр я вследствие 
заразной болезни иедопущенные к (работе, 
продолжают получать пособие по безра
ботице, если до (Приема на работу имели
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роботу, мали ла це право. Якщо вони 
цього права яе мали, то ніякої зарплати 
вопи пс дістають, про що кореспондентсь
кий пункт, набираючи робітників, пота
ші їх попередити.
3. Одночасно з санітарним оглядом треба 

всіх робітників, яких приймають па працю, 
щепити проти віспи, а також проти черев
ного тифу та дизентерії; проти останніх 
•хвороб щепити в тому разі, коли окрвикон- 
ком своею обов’язковою постановою (ВКЛЮ
ЧИВ райоп промислових підприємств до чис
ла небезпечних па епідемію черевного тифу 
чи дизентерії, або визнав цей район епіде
мічним огнищем цих епідемій.

У в а г а  1. Коли робітник не з’явиться 
на друге чи третє щеплення проти черев
ного тифу або дизентерії, орган санітар
ного огляду вимагає від адміністрації під
приємства прислати такою робітника па 
щеплення і, коли адміністрація пе вико
нає цієї вимоги, може подати до адміні
страції підприємства вимогу ие допустити 
робітника па працю до закінчення ще
плення.

У їв а г а 2. На засвідчення тою, що ро
бітникові зроблено щеплення проти віс
пи, черевного тифу й дизентерії, роблять 

1 у відповідних документах робітника по
мітку або видають довідку про це. Колп 
є помітка в документах або довідка, що 
щеплення вже зроблено, робітника увіль
няється від повторних щеплень, як
що не минув реченець, на який таке ще
плення дійсне.
Д. Робітників, що пройшли санітарний ог

ляд, перед тим, як вселяти їх до приміщень 
підприємства, треба піддати обов'язковому 
санітарному обробіткові, пропустивши їх че
рез душ (лазню), а білизну їх, одяг та по
стіль треба дезинфекувати.

5. Перелічених в арт.арт. 1, 2, З І 4 
цієї інструкції заходів вживати па санітар
них ізоляційних пунктах підприємств.

6. Санітарно-ізоляційні пункти влашто
вують промислові підприємства в місцях, де 
приймають робітники* па працю.

7. Санітарно-ізоляційні пункти повинні 
мати:

на- его право. Если жо они отого іцрава 
ко имели, то никакой зарплаты дай це 
получают, о чем корреспондентский пункт 
должен предупредить рабочих при наборе.

3. (^повременно с -санитарным осмотром 
всо рабочие, принимаемые па -работу, дол
жны подвергнуться противооспенной привив
ке, а также против брюшного тифа и ди
зентерии; в отношении последних заболева
ний—в том случае, когда район промыш
ленных предприятий обязательным поста
новлением акр исполкома вклочеп в число 
неблагополучных по эпидемии брюшного 
тифа или 'Дизентерии или признан эпидеми
ческим очагом таковьга.

П р и м е ч а н и е  1. В случае неявки 
рабочего ла вторую или -на третью при
вивку против брюпжтого тифа или дизен
терии орган санитарного надзора требует 
от администрации предприятия присылки 
рабочего для производства таковой и в 
случае невыполнения этого требование 
может пред’явить к администрации пред
приятия требование о недопущении ра 
бочего к }>аботе до окончания прививок.

П р и м е ч а н и е  2. В удостоверение 
сделанных рабочему прививок (против 
оспы, брюшного тифа и дизентерии де
лается в соответствующих документах 
рабочего отметка или выдается справка 
об этом. Наличие отметки -в документах 
или оправка об уже сделанных привив
ках освобождает рабочего от повторных 
прививок, если но истек срок, на кото
рый такая прививка действительна.
4. Рабочие, прошедшие через санитарный 

осмотр, перед вселением их в помещения, 
принадлежащие предприятию, подлежат 
обязательной санитарной обработке путем 
пропуска через душевые (бапи), а белье их. 
одежда н постельные принадлежности под
лежат дезинфекции.

5. Перечисленные в от. от. 1, 2, 3 й 4 
настоящей инструкции мероприятия прово
дятся на , санитарных изоляционных пунк
тах предприятий.

6. Санитарно-изоляционные пункты ус
траиваются .'промышленными предприятиями 
в местах прнома рабочих па работу-

7. Сашггарно-изоляционпыо пункты Дол
жны состоять из:
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1) приміщення на тимчасове розміщення 
робітників, що прибувають та яких прий
мають на робот}- до часу, аж доки їх розсе
лять по житлах. Ці приміщення влаштову
ється з 2-х ізольованих відділків для чолові
ків та жінок і розраховується найменше на 
1/100 частину робітників, що працюють на 
підприємстві чи групі підприємств. Вони скла
даються з такого мінімума приміщень: пе
редньої кімнати, сушарні, роздягальні з від
повідною кількістю індивідуальних шаф і 
умивальні, убиральні, кубової з плитою, 
спалень з потрібного обстановок), кімнати 
технічного персоналу та невеличкої їдальні- 
чайні;

2) аршшцепвя иа огляд та щеплення ро
бітників—з іючекадьні та лікарського кабі
нету;

1) помещений дю временного размеще
ния прибывающих, аіршшааял па работу 
рабочих до расселения их по жилым поме
щениям. Эти помещения устраиваются из
2-х изолированных отделений для мужчиа 
и женщин и рассчитываются не менее чем 
на 1/100 часть рабочих, занятых на пред
приятии или группе предприятий. Они состо
ят из следующего минимума помещений: пе
редней, сушилки, раздевал ьпи с соответ
ствующим количеством индивидуальных 
шкафов и умывальни, уборной, кубовой с 
плитой, спален с необходимой обстановкой, 
комнаты для -технического персонала и не
большой столовой-чайной;

2) помещения для осмотра и прививки 
рабочих, в составе—ожидальни и -кабинета 
врача;

3) душову кімпату-пролуокник—з роздя
гальні, душової кімнати та одягальні. При 
роздягальні повинна бути голяряя;

4) дсзинфекційну камеру, яку треба вла
штувати в безпосередньому зв’язку з душо- 
вою-пропускпиком так, щоб через неї мож
на було б пропускати одяг та білизну робіт
ників підчас їх миття;

5) ізолятор на тимчасове приміщування 
тих підозрілих і хворих на заразливі неду
ги, які пе потрібують лікарняного лікування, 
або яких треба відправляти до лікувальної 
установи. Ізолятор повинен мати передою 
кімпату найменше на 2 палати і чергову 
кімнату для персоналу, вапну, вбиральню, 
комору;

6) Перевозові засоби.
8. Детальні розміри, ллянуванпя, типи 

перелічених в арт. 7 приміщень визначають 
окрздравінспекції за погодженням проми
слових підприємств.

У в а г а  1. До часу цілковитого устат
кування та впорядкування санітарно-ізо
ляційних пунктів, для них можна вико
ристати наявні гуртожитки та кватирі, 
а також лазні та душові комунальних 
секцій селищних рад і підприємств, ви
чистившії їх наперед і потім, в разі потре
би, ігродезинфекувавши їх.

Надалі за арт. 2 постанови в промфін- 
пляпах підприємств передбачати будову або

3) душовой-нроиускинка в составе разде
вальни, душевой и одевалыга. При разде
вальне необходимо иметь парикмахерскую;

4) дезинфекционной камеры, устраива
емой в непосредственной связи с душевой- 
пропуокпнком так, чтобы через нее можно 
было бы пропускать одежду и белье рабо
чих во время мытья их;

5) изолятора для временного помещения 
подозрительных больных заразными болез
нями, но нуааающихся в больничном -лече
нии, или впредь до отправки в лечебное уч
реждение. Изолятор должеп состоять -из пе
редней, ко менее чем из 2-х палат, дежур
ной персонала, ванпы, уборной, кладовой;

6) -перевозочных средств.
8. Детальные размеры, шашгровка, типы 

перечисленных в ст- 7 помещений опреде
ляются окрадравинопекци'ями по соглашению 
с промышленными предприятиями. ■

•
П р и м е ч а н и е  1. Временно до пол

ного оборудования и устройства санитар
но-изоляционных луиктов, для них могут 
быть использованы существующие обще
жития и квартиры, а также бани и ду
шевые коммунальных секций поселковых 
советов и предприятий с предыдущей и 
последующей очисткой и в случае нужды 
дезинфекцией их.
В дальнейшем согласно ет. 2 постановле

ния1 в промфинпланах предприятий ірод ус-
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Ж удову потрібних для санітарно-ізоля- 
х пунктів приміщень.

У в а г а  2. Коли на підприємстві 
в місці, де приймають робітників на робо
ту, € душова (лазня) пропускного типу 
з дезинфекційною камерою, н можна не 
влаштовувати при санітарно-ізоляційних 
пунктах.
9. Иедичпо-саеітарний огляд робітників 

иа саптірно-ізоляційивх пунктах і їх ще
плення робить один з лікарів найближ
чої до пункту лікувальної установи (мед
пункт, амбулаторія, поліклініка).

10. Безпосереднє завідування пунктом по
кладається на одного з лікарів найближчої 
медично-санітарної установи з настановлен
ня окрздоровінспекції. Загальний нагляд і 
контроля за діяльністю санітарно-ізоляцій
них пунктів належить окрздоровіиспокціям 
по лілії санітарній.

11. Штати персоналу для санітарно-ізо
ляційних пунктів промислових підприємств 
.установлюють окрздоровінспекції за згодою 
з промисловими підприємствами.

12. Утримання санітарно-ізоляційних 
пунктів у цілому та їх штатів провадиться 
ва рахунок промислових підприємств за 
кошторисами санітарно-ізоляційних пунк
тів, погодженими з підприємствами.

13. Розселення по кватирях прийнятих 
ва роботу осіб допускається лише з дозволу 
лікаря, що завідує санітарно-ізоляційним 
пупктом, і лише після санітарного обробіт
ку робітників.

14. Не можна допускати, щоб на сані
тарно-ізоляційному пункті залишали робіт
ників довше реченця, що його визначив лі
кар, завідуватель пункту; тому, промислові 
підприємства після зазначеного реченця по
винні виводити робітників па кватирі, хоч- 
би тимчасово.
Харків 26 липня 1929 р.

За Народнього комісара охорони
здоров’я УСРР Сиротенко.

матривать постройку иди перестройку несю- 
ходомш для санятарно - іг.шщиоігпьгх пун
ктов помещений.

П р и м е ч а н и е  2. В случае, когда на 
предприятии '(в месте приема рабочих «а 
работу имеется душевая (бапя) пропуск
ного типа с деоиифощиошюй каморой, 
таковые 'могут не устраиваться при са
нитарко-изоляционных пунктах..
9- • Медико-санитарный оомотр рабочих на 

санитарно-изоляционных пунктах и іпрнвив- 
ка их производится одним пз врачей бли
жайшего к пункту лечебпого учреждения 
(медпункт, амбулатория, поликлиника).

10. Непосредственное закедьшанпе ■пуж- 
том возлагается па одного из драчей бли
жайшего медико-санитарного учреждения 
по назначению окрэдравипслекции. Общее 
наблюдение и контроль за деятельностью 
санитарно-изоляционных пунктов принад
лежат окрэдравшгспеюциям по липни саіиі- 
тарной. -

И. Штаты персонала для санитарно-изо
ляционных пунктов промышленных пред
приятий устанавливаются окрздравииспек- 
циями по соглашению с промышленными 
предприятиями.

12. - Содержание сапптарно - изоляцией- 
ных пунктов в целом и их штатов 'Произво
дится за счет промышленных предприятий 
по сметам санитарно-изоляционных пунктов, 
согласованным с предприятиями.

13. Расселение по квартирам принятых 
на работу лиц допускается только с разре
шения врача, заводывающого санитарпо- 
иголяцпопным пунктом, и лишь после сани
тарной обработки рабочих.

14. Не должно допускаться оставление 
на сашпарпо-изо.тяциоппом пушсте рабочих 
более срока, определенного врачей, заведу
ющим пунктом, почему промышленные пред
приятия после указанного срока обязаны 
выводить рабочих па квартиры, хотя бы 
вромеппо.
Харьков 26 июля 1929 г.

За Народного комиссара здравоохра
нения УССР Сиротенко.
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Арт. 72 № 16 Ст. 72ПОСТАНОВА Н АРМОМ СОЦЗАБЕЗУ УСРР.72. Устава про Всеукраїнське об'єднання глухонімих.
Підстава: п. „ди арт. 4 та увага 

до цього артикула „Устави про 
Народній комісаріят соціяльного 
Забезпечення УСРРи (36. Зак. УСРР 
1929 р., № 9 арт. 67).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРИ ІЧйГ.М'ЧЗЇА УССР.72. Положение о Всеукраинском об’единении глухонемых.
Основанием п. „да ст. 4 и примеча- 

ние к этой статье „Положения о 
Народном комиссариате социального 
обеспечения УССР“ (36. Зак. УСРР 
1929 г., № 9, ст. 67).

I. Засади.

1. Для поліпшення умов життя глухо
німих, матеріяльного їх забезпечення, куль
турного й політичного виховання, навчання 
ремеслам та іншим видам загальнокорис
ної праці, при Парод ньому комісаріяті со
ціального забезпечення УСРР в Всеукраїн
сько об'едаяая глухонімих.

2- Всеукраїтське об'єднання глухонімих, 
.діючи на засадах самсденльности своїх чле
нів, має за мету:

1) вивчати способи пристосування глухо
німих до трудових процесів і вживати захо
дів (ЩОДО притягнення глухонімих до доступ
ної для «ох промадсько-корионої праці;

2) допомагати розвиткові серед глухоні
мих професійної й загально-иолітнчпої 
освіти;

3) сприяти вивчанню способів лікування 
і попередженим глухонімоти та вживати за
ходів запровадження цих засобів до життя.

4) подавати юридичну й всіляку іншу до
помогу членам Об'єднання—глухонімим па 
іюліпшешя їхнього матеріяльного й куль
турного стану.

3. Щоб здійснити зазначені в арт. арт. 1 
та 2 цієї Устави завдання, Всеукраїнське 
об'єднання глухонімих:

1) відкриває відпощні учбові майстерт 
й заклади для пригягиеиея тлухонізвпх до 
громадсько-ікоршюї праці;

2) матеріально й інакше допомагає орга
нам соціяльного забезпечення організувати 
й утримувати установи для глухонімих;

3) сприяє розвиткові мережіі установ для 
глухонімих дітей та подає до належних 
установ свої міркуваяпгя щодо раціональної 
постави шкільного й дошкільного вихо
вання та освіти глухонімих;

І. Общие положения.

1. Для улучшения условий жизни глухо
немых, материального их обеспечения, куль
турного и политического воспитания, обу
чения ремеслам и иным видам обще-полез
ного труда, при Народном комиссариате 
социального обеспечения УССР состоит Все- 
украннское об'едипеиио глухонемых.

2. Вееукраипскос об’едннонне глухоне
мых, действуя на «ачалах самодеятельности 
своих членов, имеет целью:

1) изучение способов приспособления глу
хонемых к трудовым процессам н принятие 
мер в отношении привлечения глухонемых 
к доступному для них общественно-полезно
му труду;

2) содействие развитию среди глухоне
мых профессионального и обще-политиче
ского образования;

3) содействовать изучению способов лече
ния и предупреждения глухонемоты и при- 
нятпе мер к проведению этих способов в 
жизнь;4) оказание юридической и всякой ивой 
помощи членам Об единения глухонемых для 
улучшения их материального и культурного 
состояния.

3. Для осуществления указанных в ст. 
ст. 1 и 2 настоящего поолжения задач Все- 
украннскос об’сдинепие глухонемых:

1) открывает соответствующие учебные 
мастерские и заведения для нрпвлечепия 
глухонемых к общественно-полезному Тру
ду;

2) материально н иными способами со
действует органам социального обеспечения 
в организации и содержании ими учрежде
ний для глухонемых;

3) содействует развитию сети учрежде
ний для глухонемых детей и представляет 
в надлежащие учреждения свои-соображе
ния в отношении рациональной постановки 
школьного и дошкольного воспитания и'об
разования глухонемых;
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4) видає періодичну та іншу літературу' в 
■итаннях побуту й професійного' навчання, 
глухонімих;

5) веде, за вказівками Народнього коміса
ріяту соціального забезпечення УОРР та за 
яогоджепням з Наркомздоров’я УОРР, облік 
глухонімих, а так само глухих чи німих, 
що живуть на території УСРР.

4. Всеукраїнсько об'єднаним глухоїгімпх 
має права юргадіглюї особи й виконує свої 
завдання самостійно, керуючись у своїй 
діяльності чинними законами й загальними 
вказівками, розпорядженнями та ішотрукція- 
»и народнього комісаріяту 'соціального завез- 
жчення УОРР.

5. Всеукраїнське об'єднання глухонімих 
відповідає за свої зобов'язання в рамках на
лежного йому майна. Члени Всеукраїнського 
«•єднання глухонімих за борги Об’єднання 
жадної відповідальності! не несуть.

(і. Всеукраїнсько об'єднання глухонімих 
має печатку із своєю назвою-

И. Склад Об'єднання, права та обов'язки його 
членів.

7. За часів» Всеукраїнського об'єднання 
глухонімих можуть бути повнолітні (що 
дійшли 18 років), не позбавлені виборчих 
прав, громадяни, що цілком глухонімі з роду 
або чоррз якийсь випадок, а також особи 
глухі або німі.

За членів Всеукраїнського об'єднання 
глухоніїмях можуть бути особи, що й но ДІЙ
ШЛИ 18 років, але не молодші за 16 років, 
з тим, що цих осіб не можна обирати до 
вргапів управління та контролі об’єднання.

У в а г а .  Осіб, що володіють мовою Й 
слухом та що мають виборчі права до рад, 
кати їх можпа використати дія здійснен
ня завдань Всеукраїнського об'єднання 
глухоїгімпх. можпа прийняти за членів 
об'єднання з тим, щоб загальне число цих 
осіб у складі Всеукраїнського об'єднання 
глухонімих та окремого його місцевого 
відділку (арт. 32) не перевищувало 25 
відсотків всього числа глухонімих—членів 
Всеукраїнського об'єднання глухонімих та 
«мроморо його місцевих) відділку, за на
лезет сто.
8. За членів Всеукраїнського об’єднання 

глухонімих приймає його управа, за винят
ком випадків, передбачених п. 2 арт. 44 
одєї Устави.

4) издает периодическую и иную литера
туру по вопросам быта и профессионально
го обучения глухонемых;

5) ведет, по указаниям Народпого комис
сариата социального обеспечения УССР и 
по согласованию с Наркомздравом УССР, 
учет глухонемых, а также глухих плн не
мых, живущих на территории УССР.

4. Всеукраннское об’едннепне глухонемых 
имеет права юридического лица и выполня
ет свои задачи самостоятельно, руковод
ствуясь в своей деятельности действующи
ми законами и общими указаниями, распо
ряжениями и инструкциями Народного ко
миссариата социального обеспечения УССР.

5. Всеукраннское об’едияение глухоиемых 
песет ответственность по своим обязатель
ствам в пределах принадлежащего ему иму
щества. Члены Всеукралнского обвинения 
глухонемых за долги Об'единенпя никакой 
ответственности по несут.

6. Всеукраннское об’едипение глухонемых 
имеет печать с изображением своею наиме
нован пя.
II. Состав Об’едмнения, права и обязанности его 

членов
7. Членами Вееукраппского об’едипопия 

глухоиемых могут быть совершеннолетние 
(достигшие 18 лет), нс лишенные избира
тельных прав, граждане, совершенно глухо
немые отроду плн по какому либо случаю, 
а также лица глухие или немые.

Членами Вееукраппского об’единепия глу
хонемых могут быть лица и яе достигшие 
18 лет, но пе моложе 16 лет, с тем, что 
этих лиц нельзя избирать в органы управ
ления и контроля об’едгапепня.

П р и м е ч а н и е .  Лица, владеющие 
речью и слухом, имеющие избирательные 
нрава в советы, в случае полезности их 
для осуществления задач Всеукраинскоіо 
обвинения глухонемых могут быть при
няты в члены об’едипеиия, с тем, чтобы 
общее число этих лиц в составе Всеукра- 
япского об’едпнеппя глухонемых н от
дельного его местного отделения (ст. 32) 
не превышало 25 процентов всего числа 
глухонемых—членов Всеукраинского об'- 
едииения глухоиемых и отдельного ого 
местного отделения, по принадлежности.
8. В члены Всеукраинского об’единення 

глухонемых принимает правление последне
го, за исключением случаев, предусмотрен
ных л. 2 ст. 44 настоящего Положения.
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соціяльного забезпечення УОРР.
У в а г а .  За випадків, коли прийом 

ва членів Всеукраїнського об'єднаная 
глусгоипяц провадиться через юро адсце- 
його відділку 06'єднанпя (л. 2 арт 44), 
скарги «а відмову бюра прийняти за чле
нів об'єднання можна подавати так поряд
ком, зазначеним в цьому артикулі, які і до 
загальних зборів члеиів місцевого відділку 
або до відповідної «кругової інспектури 
соціального забезпечення чи до райвикон
кому, за палсшгістю.

9. Ідеш Всеувраїнськоіч) об'єднання 
глухонімих сплачують вступний та щомісяч
ні членські внески, а за постановою зборів 
уповноважених Об'єднання або загальних 
зборів членів його місцевих відділків, за на
лежністю, також—і «інші внески.

10. Розмір зазначених в арт. 9 внесків 
встановлюють збори уповноважених Все
українського об'єднання глухонімих або за
гальні збори членів його місцевих відділків, 
за належністю, але не вище 50 коп. для 
вступного та 1 °/0 від щомісячних заробітків 
та прибутків, для щомісячних членських 
внесків.

У в а г а .  Управі Всеукраїнського об'єд
нання глухонімих та бюрові місцевих ійд- 
дшол об єднання надається право розстро
чувати для неспроможних члонів Об'єд
нання сплату належних від них внесків, 
а також зовсім звільняти їх від сплати 
зазначених внесків. 11

11. Глухонімі—члени Всеукраїнського 
об'єднаїпга глухонімих мають право на ма
теріальну та іішпу допомогу від об'єднання 
порядком, що його встановлюють збори упов
новажених Об’єднання та загальні збори 
членів його місцевих відділків, у межах 33- 
гл.и.тп вказівок Народнього комісаріяту 
соціального забезпечешія УСРР.

12. Члени Всеукраїнського об’єднання 
глухонімих вибувають ів складу об’єднання 
за таких випадків:

1) на влаопу заяву;
2) розбавляючись в^орчих прав до рад;

ния глухонемых или в Народный комисса
риат социального обеспечения УССР.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, ког
да прием в члены Всеукраинского обви
нения глухонемых производится через 
бюро местного отделения Об’однеенпя 
(п. 2 ст. 44), жалоба на отказ бюро 
принять в члены Од'едииелня может был. 
подана как в порядке, указанном в на
стоящей статье, так и общему собранию^ 
членов местного отделения либо в соот
ветствующую окружную инспектуру со
циального обеспечения или райисполком, 
по принадлежности. ч
9. Члены Всеукраинского об’единення 

глухонемых уплачивают вступительный и 
ежемесячные членские взносы, а по поста
новлению собрания уполномоченных Обви
нения иля общего собрания членов его мест
ных отделений, по принадлежности, также— 
и иные взносы.

10. Размер указанных в ст. 9 взносов 
устанавливается собранием уполномоченных 
Всеукраинского об’сдіЕненйя глухопемых или 
общими собраниями членов его местных от- 
делеппй, по принадлежности, но не выше 
50 коп. для вступительного и 1% от еже
месячных заработков я доходов, для ежеме
сячных членских взносов.

П р и м е ч а н и е .  Правлению Всеукра
инского об’единенпя глухонемых и бюро 
местных отделений Обедипения предо
ставляется право рассрочивать для несо
стоятельных члепов Об’едпнспия уплату * 
причитающихся с них взносов, а также 
вовсе освобождать их от уплаты указан
ных взпосов.
11. Глухонемые—члены Всеукраипского 

об’едииения глухонемых имеют право на 
материальную и иную помощь от СЮ'едипс- 
пия в порядке, устапопленпом собранием 
уполномоченных Об’едппепня и общими со
браниями членов его местных отделений в 
пределах общих указаиий Народного комис
сариата социального обеспечения УССР.

12. Члены Всеукраинского обедипения 
глухопемых выбывают из состава Оо'еди
нения в следующих случаях:

1) по личному заявлению;
2) при лишении избирательных прав е 

советы;

Арт. 72 М 16 Ст. 72 •-
І

На відмов; управи прийняти за членів На отказ правлення принять в члены Об'- 
Об'єднанім можіїа подати скаргу до зборів » едшшяия можно подать жадобу собранию

уповноважених Всеукраїнського об'єднаная 
глухонімих або до Народнього комісаріяту

уполномоченных Всеукраинского об’едине-
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3) за по ставовою зборів уповноважених 
Об’єднання або нагальних зборів члопів його 
місцевих відділю® при засудженні вироком 
суду за антигромадські та опоро-пгі вчинки;

4) у разі відведу я складу членів Все- 
Пфаїаснсого обсипання глухонімих, заяв
леного від Народнього комісаріяту соціаль
ного забезпечиш УСРР-

III. Кошти Об’єднання. .
13. Кошти Всеукраїнського об'єднання 

глухонімих складається з:
1) членських внесків: кгушшх, щомісяч

них та спеціальних;
2) Притків від підприємств Об'однанна, 

концертів, вистав тощо;
3) дотацій, що їх видають оргаїги соціяль- 

ного забезпечення, а також інші установи 
та організації;

4) добровільних пожертв;
6) інших надходжень.
14. Всеукраїнське об'едкшня глухонімих 

■ає право відкривати, з дозволу Народнього 
комісаріяту соціального забезпечення УСРР, 
промислсіві та торговельні підприємства.

У в а г а .  Дозвіл місцовнм відділкам 
Всеукраїнського об’єднання глухонімих на 

І відкриття зазначених у цьому артикулі 
підприємств видають округові іоспектури 
соціального забезпечення, за порозумінням 
із Всеукраїнським об'єднанням глухоні

ме. Управління справами Об'єднання.
15. Справами Всеукраїївського об'єднаная 

глухонімих порядкують:
1) збори уповноважених;
2) управа;
3) ревізійна комісія.

А- З б о р и  у п о в н о в а ж е н і  и х  
О б ’  є д н а н н я .

16. Збори уповноважених Всоут^юїігсьюл о 
об’єднання глухонімих складається з пред
ставників члопів Об'єднання, що увіходять 
до складу місцеве вділив Обсипання.

Місцеві наділа Об'едватаїя обирають до 
«борів уповноважених Об’єднання від кож
них 50 членів, що увіходять до складу від
ділку. одного представника (уповиоважо- 
вого). Число членів відділку понад 50 дає

3) по постановлению собрания уволяємо- 
чешшх Обвинения или общих собраний 
членов ого местных отдолепяй при осужде- 
шш приговором суда за антиобщественные 
и порочащие действия;

4) в случае отвода из состава членов Все- 
украинского об’единения глухонемых, заяв- 
леноого Народным комиссариатом социаль
ного обеспечения УССР.

III. Средства Об’едиивная.
13. Средства Всеукранпского об’единения 

глухонемых составляются нз:
1) членских взносов: вступительных, еже

месячных и специальных;
2) доходов от предприятий Об’единения. 

концертов, сиектаклей и пр.;
3) дотаций, выдаваемых органами соци

ального обеспечения, а также иными учреж
дениями и организациями;

4) добровольных пожертвований;
5) иных поступлений. -
14. Всеукраинское об’единение глухоне

мых имеет право открывать, с разрешения 
Народного комиссариата социального обес
печения УССР, промышленные ц торговые 
предприятия.

II р и м о ч а и н е. Разрешение мест
ным отделениям Всеукранпского об’еди- 
пепия глухонемых на открытие указан
ных в настоящей статье предприятий вы
дается окружными инспектурами соци
ального обеспечения, по соглашению с 
Всеукраилскнм об’едниеннем глухонемых.

IV. Управление делами Обедннения.
15. Делами Всеукраянского Об’едвнонкя 

глухонемых ведают:
1) собрание уполномоченных;
2) правление;
3) ревизионная комиссия.

А. С о б р а н и е  у п о л н о м о ч е н н ы х  
О б ’ е д и и е н и я.

16. Собрание уполномоченных Всеукраив- 
ского об'одинения глухонемых состоит и* 
представителей членов Обвинения, входя
щих в состав местных отделений Об'єднає- 
ния.

Местные отделения Об'едпеяня избира
ют в собрание уполномоченных Об’одипоння 
от каждых 50 членов, входящих в состав 
отделення, одного представители (уполно
моченного). Число членов отделения свыше
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право на обра.пгя ще одного іі[»одста вилка 
(.твгюійжоїюіч)). При загааяовгу числі 
членів поділку до 50—обирають одного пред
ставима (угіошшажймго).

У в а г а .  До окладу зборів ушюнова- 
жеии.х Всеукраїнського об'єднання глухо- 

шмііх входять з правом ухвального голку 
представники (во одному) від Народнього 
комісаріяту соціального забезпечення 
УСРР та Всеуираїясьюої спіднє коопера
тивних Об'єднань інвалідів. Крім того, 
ишяяеваваачвні аародяі комісаріят® УОРР: 
освіти, охорони здоров'я та праці й Все

українська рада професійних спілок мо
жуть делегувати своїх представників (по 
одному) до'складу зборів уповноважених 
Об'єднання з ухвальним голосом.

17. Збори уповноважених Всеукраїнсько]» 
об'єднання глухонімих скликав управа об'єд
нання то рідше одного разу на рік.

ІІа вимогу найменш Уз числа місцевих 
відділків Об'єднання або найменш Уз числа 
члені® Об'єднання, а також «а вимогу реві
зійної комісії Об'єднання або ІІаркомсоцзз- 
безу УСРР управа Об’єднання зобов'язана 
окликати надзвичайні збори уповноважених 
Об'єднання іцротягом одного 'місяця зі дня 
як заявки» вимету.

18. Про час і місце зборів уповноважених 
Об'єднання, а також про питання, що підля
гають обговоренню на ник, ‘ управа Об'єд
нання завчасно, найнізціш за місяць до збо
рів, повідомляє свої міоцені відділки, а 
також Народній комісаріят соціяльного за
безпечення УСРР та установи, перелічені 
в увазі до арт- 16 цієї устави, й оголошує в
газеті «Вісті ВУДВК».

/
19. Збори уповноважених об'єднання є та

кой її і, коли на них прибуде найменшо—одна 
третина всіх уповноважених.

Якщо призначеного часу збори ушшова- 
жоїшх не відбудеться, тому що не прибуло 
законне число у’повяоважоїьях, дру.і зборп, 
завчасно оголошені, вважається за законігі 
за всякого числа присутніх уповноважених.

20. Всі справи іга зборах уповноважених 
розв'язується звичайною більшістю голосів 
присутніх ш них упогіюважевих.

50 дает право на избрание още одного пред
ставителя (уполномоченного). Лрн общем 
числе.членов отделения до 50—избирается 
один представитель (уполномоченный).

П р и м е ч а н и е .  В состав собрания 
уполномоченных Все украинского об'еди- 
нения глухонемых входят с правом ре
шающего голоса (представители (по од
ному) Народного комиссариата социаль
ного обеспечения УССР и Все украинского 
союза кооперативных об'едішеннй инвали
дов. Кроме того, нижеуказанные народные 
комиссариаты УССР: просвещения, здра
воохранения и труда и Все украинский со
вет профессиональных союзов могут де-' 
легировать своих представителей (но од
ному) в состав собрания уполномоченных 
Обвинения с решающим голосом.

17. Собрание уполномоченных Всеукранн- 
ского об’едииеиия глухонемых созывается 
Правлением пс реже одного раза в год.

По требованию не менее Уз числа мес/г- 
пых отделений Об’едцнення или же пе ме
нее Уз числа членов Обедипения, а также 
по требованию ревизионной комиссии Об'е- 
динепня или Наркомсообеса УССР, правле
ние Об’едипеиия обязано созвать чрезвычай
ное собрание уполномоченных Обедипения 
в течение одного месяца со для пред'явле
ння требовалия.

18. О времени м месте собрания уполно
моченных 06’единення, а также о вопросах, 
подлежащих обсуждению па нем, правление 
Об'одинення предварительно, пе позже чем 
за месяц до собрания, уведомляет свои мест
ные отделения, а также Народный комисса
риат социального обеспечения УССР ■ уч
реждения, перечисленные в примечании к 
ст. 16 настоящего положения, и сб'являет 
в газете «Вісті ВУЦВК». '

19. Собрания уполномоченных Об’едиве- 
пия законны, если на них прибудет не ме
нее одной трети всех уполномоченных.

В случае, если в назначенное время со
брание уполномоченных не состоится из-за 
неявки законного числа уполномоченных, 
вторичное собрание, предварительно об’яв- 
ленное, считается законным при всяком 
числе присутствующих уполномоченных.

20. Все вопросы на собраниях уполномо
ченных разрешаются простым большинством 
голосов присутствующих па них уполномо
ченных.
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21. До віданий зборів уповвокмшш 
Об'їдання належить:

1) розглядати та затверджувати' кошто
риси й зіля:пі робота Об'єднаний, а також 
затверджувати звіти управи Об'єднання та 
заслуховувати висновки ревізійної комісії;

2) встановлювати розмір вступних і іцо- 
юсячмик членських 'внесків, а також—інші 
внески й розпар їх;

3) встановлювати, в іменах загальних 
вказівок Наркомсодзабесу УСРР, підстави 
і порядок надання «атеріяльзюї та іншої 
допожич членам Об'єднання;

4) розглядати та розв'язувати скарги на 
дії й постанови управи Об'їдання та орга- 
ав управління місцевих 'відділків Об'єд
нання;

5) обирати управу та ревізійну комісію 
Обещания та визначати плату для членів 
цих органів;

6) рсвглядати інші питання діяльності 
Об'єднання, що ж збори уповноважених ви
знають за потрібне прийняти до свого безпо
середнього відання.

22. Скарги на постанови зборів у вовнова- 
жешіх Об'єднання подають до Народнього 
коміслріііту с»«іш місто забептечоння УСРР.

21. К ведению собраний упол помоченных 
Об'едменяя относится:

1) рассмотрение и утверждение смет и 
планов работы Об’едпнения, а также утвер
ждение отчетов правления Обе’дивен ия и 
заслушание заключений ревизионной комю^ 
сии;

2) установление размера вступительных 
к ежемесячных членских взносов, а также— 
иных взносов и размера их;

3) установление, в пределах общих ука
заний Наркомсообсса УССР, оснований и по
рядка предоставления материальной и иной 
помощи членам Об'еднноиня;

4) рассмотрение и разрешение жалоб на 
действия п постановления правления 0б\*- 
динепия и органов управления местных от
делений Об’едйпения;

5) избрание правления и ревизионный 
комиссии Об’единспня и определение возна
граждения для членов этих органов;

6) рассмотрение иных вопросов деятель
ности Обединелия, которые собрапия упол
номоченных признают необходимым при 
нять к своему непосредственному ведению.

22. Жалобы на постановления собрании 
уполномоченных Об’единепия подаются в 
Народный комиссариат социального обеспе
чения УССР.

Б. У п р а в а  О б ' є д н а н н я .
2*3. Безпосереднє ведения всіх справ Об'єд

нання покладається на управу Об'єднання-

24. Управу обирають збори уповноваже
них Об'єднавши з числа членів Об'єднання в 
складі найменш 4 членів та наймепш 2 кан
дидатів до них, на один рак.

У в а г и .  До складу управи на правах
її члена входить представник Нарком-,
соцзабезу УСРР.
25. Управа обирає із свого складу толову, 

заступника голови, скарбника та секретам.

26. Управа Об'єднання діє від імені Об'єд
нання без окрамого уповповажешія.

Все листування в справах Об'єднання 
провадить управа за підписом голови або 
його заступника та секретаря.

27. Засідання управи дійсні. каїн на них 
є більшість членів управи.

28- До відання управи Об'єднання нале
жить:

Б. П р а в л е н и е  О б ' є д н а є ш  ия.
23. Пепосредственпое ведение всех дел 

Об’еднпеиия возлагается на правлепие Об'е- 
диоепия.

24. Правление избирается собранием 
уполномоченных Об'единевия из числа чле
нов 06’едииеиия в составе пс меиее 4 чле
нов н по менее 2 кандидатов к ним, сроком 
на один год.

П р и м е ч а н и е .  В состав правления
па правах его члена входит представи
тель Наркомсообеса УССР.
25. Правление избирает из своего соста

ва председателя, заместителя председателя, 
казначея и секретаря.

26. Правление Об'единешія действует от 
имени Об'едипення без особого уполномочия.

Вся переписка по делам Обвинения 'про
изводится правлением за подписью предсе
дателя или его заместителя ^секретаря.

27. Заседания правления действительны, 
если на них присутствует большинство чле
нов правления.

28. К ведению правления Об’едипення 
относится:
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1) складати плани робота та кошториси 
прибутків і видатків 06‘сдаішя, а також 
звіти про свою діялідшгь і подавати їх до

уповноважених па затвердження та 
комісаріяту соцаяльиого за- 

УСРР до мдому: -
2) примайти за членів Об'едиаиия;
3) приймати, а в належних випадках стя

гати з членів Об'єднання належні від них 
внески й позиви та витрачати кошти Об'єд- 
вагаїя, за кошторисом, затвердженим іга збо
рах уповноважених;

4) відати й порядкувати майном ОЗ'ед-

різт5) складати від імені Об'єднання 
угоди, що виникають з ДІЯЛЬНОСТІ! 
нання, а щодо позик—за окремими постано
вами про до .зборів уповноважених;

6) відати /рахівництвом та діловодством 
Об'єднання;

7) лроваіиїти роботу щодо здійснення 
всіх завдань, що їх передбачено дією уста
вок», крім функцій, віднесених до відання 
зборів уповноважених Об'єднання;

8) скликати встановленим порядком зборп 
уповноважених Об'єднання та підготовляти 
матеріігли до них;

9) «ерулати й наглядати за діяльністю 
місцевих відділків Об'єднання.

29. Скарги на дії та постанови управи 
Об’єднання подаються до чергових зборів 
уповноважених Об’єднання або до Народньо
го комісаріяту соціяльного забезпечення 
УСРР.
В, Р е в і з і й  н а  к о м і с і я  О б ’  є д н а н я  я .

ЗО. Для перевірки діяльності! та зіитности 
Об'єднаний збори уповноважених Об'єднання 
обирають з числа членів Об'єднання ревізійну 
комісію в складі 3 членів та 2 кандидатів 
до агих, па один рік.

31. До -віданая ревізійної комісії Об'єд
нання належить:

1) перевіряти рахівництво, звітність і, 
взагалі, всі оправи та майно Об'єднання;

2) наглядати за діяльністю управи Об'єд
нання та подавати свої пропозиції до управи 
щодо усунення зауважених хиб;

1) составление планов работы і смет 
приходов и расходов Об’едиеаиа, а также 
отчетов о своей деятельности и представле
ние их собраниям уполномоченных на утвер
ждение и в Народпый комиссариат соціаль
ного обеспечения УССР к сведению;

2) прием в члены Об’единення;
3) прием, а в надлежащих случаях взы

скание с члопов Об’едипения следуемых от 
них взносов и ссуд и расходование средств 
Об’единепия, согласно смете, утвержденной 
собранием уполномоченных;

4) ведение и управление имуществом 
Об’едипения;

5) составление от имени Об’единення раз
ных соглашений, возникающих из деятель
ности Об'единсния, а в отношении займов— 
но особым постановлениям о том собрания 
уполномоченных;

6) ведение счетоводством и делопроизвод
ством Об’сдинения;

7) проведение работы по осуществлению
всех задач, предусмотренных настоящим по
ложением, кроме функций, отнесенпых к 
ведепию собраний уполномоченных Обедн
ения; |*і о»!

8) созыв в установленном-порядке со
брания уполномоченных Обвинения и под
готовление материалов к ним;

9) руководство п надзор за деятельностью
местных отделений Об единения.

29. /Катобы па действия и ностановления 
правления Об’единения подаются очередно
му собранию уполномоченных Об’едиоепия 
или в Народный комиссариат социального 
обеспечения УССР.

В. Р е в и з и о я пая к о м и с с и я  0 б'е- 
д и я е п и я.

30. Для проверки деятельности и отчет
ности Об’одиоения, собрание уполномочен
ных Об’единения избирает пз числа членов 
Об’единепия ревизионную комиссию в соста
ве 3 членов я 2 ісапдидатов к ним, сроком 
на один год.

31. К ведению ревизионной комиссии 
Об’единовия относится:

1) проверка счетоводства, отчетности и, 
вообще, всех дел и имущества Об'едипення;

2) наблюдение за деятельностью правле
ния Об'единения и представление своих 
предложений правлению в отношении устра
нения замеченных недостатков;
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3) подавати свої висновки до зборів удов* 
іоважет Об’едоаия щодо діялмюсти й 
стішу справ Об'едпаяня.

V. ШІСЦ.ЄВІ ВІДДІЛКИ Об'вДИіВНЯ.
32. Всеукраїнське об'єднання глухонімих 

мав право, за порозумінням з Народнім комі
саріятом соцшлыгого • забезпеченим УОРР, 
утворювати на території УСРР свої окру
гові то районові еоділки для здійснення 
в межах району їх дішьности мети й1 зав
дань ОУсдп-ютія, перевішених цією Уста
ве».

Зазначені округові та -(районові. вщглш, 
коїли нова є, діють ш підставі цієї Установи 
й інструкцій Всеукраїнського об'едпалня 
глухоївмнх, затверджених від Народнього 
комісаріяту соціального забезпечення УОРР. 
під загальним наглядом округовнх інспектур 
соціального забезпечення й -членів президій 

що виконують обов'язки 
інспекторів сопіяльного забезпе

чення. за належністю.

У в а г а .  Зазначені в-цьому артикулі 
••кругові та районові відділки :роєструють- 
ся в округоикх інспектурах соціального 
забезпечення та у членів президій райви
конкомів, що викопують обов'язки райо- 
нових інспекторів соціального забозиечоїг-
м. за належністю.

33. Огфутх.ві вділім Всеукраїнського 
об’єднання глухонімих об'єднують всіх 
«ввів Всеукраїнського об'єднання глухоні- 
миі, що проживають на -території овруго- 
вого центру, а районові відділки—тих 
$ ни, що проживають у межах їх району.

Крім того, округові іядділш об'єднання 
керують та наглздакт. діяльність районо
ві відділків Об'єднання своєї окрутя.

34. Округові та (районові відділки Все
українського об'єднання глухонімих -за свої 
•Пов’язання відповідають самостійно. Від
повідальність ця не поішцноетьоя на інші 
відділки, а так само та Всеукраїнське <*>'- 
щнаппя глухонімих.

35- Справами місцевих аддшю об'
єднання порядкує:

1) загальні збори;
£) бюро;
3) ревізійна комісія.

3) представление своих заключений со
бранию уполномоченных Об’едняения в от
ношении деятельности 'И состояния дел 
Об'единепия.

V. Местные отделения Об'едшненни.
32. Всеукраинское обвинение глухоне

мых имеет право, по соглашению с Народ
ным комиссариатом социального обеспече
ния УССР, образовывать на территории УССР 
свои окружные и районные отделепия для 
осуществления в пределах района их де
ятельности целей и задач 06‘единения, пре
дусмотренных настоящим Положением.

Указанные окружные и районные отде
лепия, в случае образования их, действуют
на основании настоящего Положения н ин
струкций Всеукраинского обе'дноенпя глу
хонемых, утверджеппых Народным комисса
риатом социального обеспечения УССР, под 
общим наблюдением окружных инспектур 
социального обеспечения н членов президи
умов райисполкомов, выполняющих обязан-' 
ностя райопных инспекторов социального 
обеспечения, но принадлежности.

* П . р & - и е ч а н  и е. Указанные в насто
ящей статье окружные и районные отде
ления регистрируются в окружных ин
спектурах социального обеспечения и у 
членов президиумов райисполкомов, вы
полняющих обязанности районных ин
спекторов социального обеспечения, я# 
принадлежности.
33. Окружные отделения Всеукраинского 

об’единения глухонемых об'единяют - всех 
членов Всеукраинского об'единепия глухо
немых, проживающих на терретории окруж
ного центра, а райопные отделенпя—тех из 
них, которые проживают в пределах их 
района

Кроме того, окружные отделения Об’едм- 
ненпя руководят и наблюдают за деятель
ностью районных отделений Об'единепия 
своего округа.

34. Окружные и районные отделения Все- 
украннского об'едииеппя глухонемых по сво
им обязательствам несут ответственность 
самостоятельно. Ответственность эта не рас
пространяется на другие отделения, а также 
иа Всеукраинское об’едипение глухонемых.

35. Делами местных отделений Обвине
ния ведают:

1) общее собрание;
2) бюро;
3) ревизионная комиссия.
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А. З а г а л ь н і  з б о р и  в і д д і л к у .

36. Загальні збори «кругового відану
складаються з членов Всеукраї псько го
об'єднання глухонімих, ацо проживають .па 
торнторії округового центру.

Загальні збори райопового івщілку скла
даються з членів об'єднання, що прожи
вають у межах району.

У в а г а .  До складу загальних зборів 
членів місцевих відділків Об'єднання вхо- 
!5ять з правом 'ухвального голосу пред
ставший місцевих органів, установ, аіе- 
релічешгх в увазі до арт. 16 цієї Устави.

37. Загальні збори членів, місцевих від
ділків Об'єднання окликає бюро відділків 
найменше—раз па рік.

На вимогу найменш Уз членів їВсеукрашг- 
сіжого об'єднаний глухонімих, що входять 
Ло складу відділку, а -також на вимогу 
ревізійної комісії відділку ЧИ управи Об'
єднання або т вимогу онругової інспекту
ри содіялкного -Забезпечення чи райвикон
кому, за належністю, бюро відділку зобов'
язано окликати надзвичайні загальні збори 
члепів відділку протягом 2 тижнів від дня, 
як заявлено вимогу.

38. Про час і місце загальних зборів 
членів відділу, -а також про тггайня, що 
відлягають обговоренню па них, бюро від
ділку завчасно діайпізніш за два тижні до 
зборів, повідомляє членів -відділку 8 управу 
Об'єднання, а також овругову іпспектуру 
соціального забезпечення -або райвиконком, 
за палежпістю, та місцеві оргапп установ, 
«оредбачепях в увазі до арт. 16 цієї 
Усташ.

39. -Правила, передбачені в арт. арт. 
19 і 20 цієї Устави, дотично зборів уповно
важених Об’єднання, поширюється відпо
відно на загальні збори членів місцевих 
відділків Об'єднання.

40. До відання загальних зборів ч.іоніт; 
місцевих відділків Об'єднання належить:

1) розглядати та приймати кошториси 
й шани роботи відділку, подаючи їх на 
наступне затвердження управи Об'єднання, 
а такой; розглядати та-затверджувати звіти 
бюра відділку та заслуховувати висновки по 
внх ревізійної комісії відділку;

А. О б щ е е  с о б р а н и е  о т д е л е н и я .
36. Общее собрание окружного отделения 

составляется из членов Все украинского об'с- 
динонея глухонемых, проживающих па тер
ритории окружного центра.

Общее собрание районного отделения со
ставляется из членов Об'единения, прожи
вающих в пределах района.

II р и м е ч а и я е. В состав общих со
браний члепов местных отделений 06’е- 
динонпя входят с нравом решающего го
лоса представители местных органов уч
реждений, перечисленных в «римечапии 
к ст. 16 настоящего Положения. *
37. Общие собрания членов местных от

делений Об'единения созываются бюро от
делений пе реже одного раза в году.

По требованию нс менее Уз членов Все- 
украинского об'вдинетгия глухонемых, вхо
дящих в состав отделения, а также по тре
бованию ревизионной комиссии отделения 
пли правления Об’единения, либо по требо
ванию окружной инспектуры социального 
обеспечения или райисполкома, по принад
лежности, бюро отделения обязано созвать 
чрезвычайное общее собрание отделения в 
течение 2 недель со дня пред'явлепия тре
бования.

38. О времени н месте общего собранна 
члепов отделения, а также о вопросах, под
лежащих обсуждению в них, бюро отделе
ния предварительно, не позже чем за две 
недели до собрания, уведомляет членов от
деления и правление Об'единения, а также 
окружную инспектуру социального обеспе
чения или райисполком, по принадлежности, 
и местные органы учреждений, лредусмот-

Вмгпых в примечалии к ст. 16 настоящего 
оложения.

39. Правила, пред у смотренные в сг.ст. 19 
и 20 настоящего Положения, в отношении 
собраний уполномоченных Об'едпненяя, рас
пространяются соответственно на общие со-. 
брання членов местных отделений Океан
ией ИЯ.

40. К ведению общих собраний членов 
местных отделений Об’единения относятся:

1) рассмотрение п одобрение смет и пла
на работы отделения, с представлением их 
на последующее утверждение правления 
Об'единения, а также рассмотрение и ут
верждение отчетов бюро отделения и за
слушание заключений ло ним ревизионной 
ІСОМИССИН отделения;
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2) аетаяолиоватн, «довідно до црг. ю 
цієї Устави та постанов зборів уповнова
жених Об'єднання (п. 2 арг. 21), розмір 
вступних і щсогісячшн.т внесків, а також 
інших внесків для членів ві.иілку й роз
мір цих внесків;

3) встановлювати, в межах загальних 
вказівок Иаркомсоцзабезу УОРР та поста - 
и<ш зборів уповноважених і управи 05'- 
йигапвг, підстави та порядок надання мате
ріальної та .іншої допомоги членам відділку 
—глухонімим;

4) розглядати та розв'язувати скарги на 
дії та постанови бюра відділку;

5) обирати бюро та ревізійну яоорсію 
відділку і визначати плату для членів цих 
органів, подаючи свою постанову еро пла
ту на затвердженії)! управи Об'єднання;

«) розглядати інші питання діяльності! 
відділку, що їх місцеві органи влади чи 
органи соціального забезпечення або збори 
уповноважених чи управа Об'єднаної ви
знають за погрібне передати на обговорен
ня загальних зборів відділку.

41. Скарги на ностанови загальних зборів 
відділку подаепля до зборів уповноважених 
чи до управи Об'єднання, або до «другової 
інспектури • соцвглыюго забезпечення чи 
райвиконкому, за падеяоиістю.

Б. Б ю р о  в і д д і л к у .
42. Бюро відділку обирають загальні 

збори вщілку з числа • членів відділку 
в складі 4 членів та 2 кандидатів до них, 
на одна рік.

У в а г а .  До складу бюра місцевих 
відділків на правах членів цих бюр вхо
дить представник • окрінспектури соці
ального забезпечення або член президії 
райвиконкому, іцо виконує обов'язки 
райоиового інспектора соні ильного забез
печення, за далемістю.
43- Правіш, передбачені в арт. 23 та 

арг. арт. 25—27 цієї Устави, дотично 
управа Ф'едашния, -поширюються вщовід- 
іго на бюра місцевих відділків Об’цтнанпя.

44- До віданая бюра місцева відділків 
Об’єднання належить:

1) складати плани рсбоги та кошториси 
4>»*>угків і видатків *Шщ й подавати

2) установление, в соответствии оо ст. 10 
настоящего Положения, и с постановления
ми собраний уполномоченных Об'одтшется 
(и. 2 от. 21), размера вступительных и еже
месячных взносов, а также иных взносов 
для членов отделения н размера этих взно
сов;

3) установление, в пределах общих ука
заний Наркомсообеса УССР н постановлений 
собраний уполномоченных и правлення 06'- 
единенпя, оснований и порядка предостав
ления материальной н иной помощи членам 
отделения—глухонемым;

4) рассмотрение и разрешение жалоб на 
действия и постановления бюро отделения:

5) избранно бюро н ревизионной комн-- 
сип отделения и определение вознагражде
ния членам этих органов, представляя свое 
решение о вознаграждении на утверждение 
правления Об'единения;

6) рассмотрение иных вопросов деятель
ности отделения, которые местные органы 
власпг или органы социального обеспече
ния либо собраппя уполномоченных или 
правление Об'единения признают необходи
мым передать на обсуждение общего собра
ния отделения.

41. Жалобы на постановления общею со
брания отделения подаются собранию упол
номоченных или правлению Об’единения, ли
бо в окружную инспектуру социальною 
обеспечения или райисполком, по принад
лежности.

Б. Б ю р о “о т д е л е н п я .
42. Бюро отделения избирается общим 

собранием отделения из числа членов отде
ления в составе 4 членов и 2 кандидатов 
к ним, сроком на один год.

При м е ч а и и е. В состав бюро мест
ных отделений па нравах членов этих 
бюро входит представитель окринонокту- 
ры социального обеспечения или член 
президиума райисполкома, виполпяюїций 
обязанности районного инспектора соци
ального обеспечения, по принадлежности.
43. Правила, предусмотренные в ст. 23 

и 25—27 настоящего Положения в отноше
нии правления 06'едппения, распространя
ются соответственно на бюро местных отде
лений Об'единения.

44. В ведению бюро местных отделений 
Об'единения относится:

1) составление планов работы « смог 
приходов и расходов отделения и предстлв-
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» па розглод загальних збср® вщілву, 
а також спадати звіти про свою • Діяль
ність, подаючи їх до загальних зборів від
ділку на затвердження та -до відділу упра
ви ОбЧяваогая й спотової мепектурн со- 
ціяльного забезпечення чи до райвиконкому, 
за належністю;

2) приймати за членів Об’єднання осіб, 
що проживають в районі діяльносте юда- 
юу, подаючи про це-свою постанову ш на
ступне затвердження чергових загальних 
вборів віді^лку;

3) приймати від членів швдиву належні 
від пнх внески й позики та витрачати кош
ти відділку за кошторисом відділку, -затвер
дженим від управи Юб’єдашшя;

4) відати й порятувати майном «ід- 
Ю-лку;

5) укладати від имени вщілку різні 
угоди, що виникають з діяльносте відділ
ку, а щодо позик—за окремою постановою 
загальних зборів відділку;

6) відати ріхівшщтвом та ‘діловодством 
відділку;

7) провадити роботу, щодо здійсненая в 
межах району діяльносте відділку завдань 
Всеукраїнського об'єднання глухонімих, пе- 
родбачеяш цією уотавою, крім функцій, що 
їх віднесено до (віданая зборів уповноваже
них. управи Об'єднання та загальних зборів 
відділку;
^8)-скликати всгаловлоним порядком за- 
гальні збори відділку та шдіу/го<вляти маге- 
ріяли ДО ЛИХ.

У в а г а .  Списки членів відділку, прий
нятих до складу Об'єднання за о 2 цього

артикула, бюра відділків щоквартально
надсилають до управи Об'єднати.

45- Крім функцій, що їх зазначено в арг- 
44 цієї устави, па бюра округових -відділків 
Об'єднаніші покладається керувати та на- 
г.ЕЯдати за дальністю районавях вщі-шп 
Об'єднання.

46. Скарги іна дії те постанови бюра міс
цевих відділків Об'єднання подається до за
гальних зборів відділків або до управи Об'єд
нання, а також до округов®! інспектур со
ціального забевпвчеяшя чи до «райвиконко
мів, за належністю.

ление их ва рассмотрение общего собрания 
отделения, а также составлеяве отчетов о 
своей деятельности, с представлением их об
щему собранию отделения на утвердженій 
п к сведению правления ОЗединення и ок
ружной инспектуре социального обеспече
ния или райисполкому, по принадлежности;

2) прием в члены Об'едпнення лиц, про
живающих в районе деятельяостн отделе
ния с представлением постановления своег* 
об этом на последующее утверждение оче
редного общего собрания отделения;

3) прием от членов отделения следуемых 
от них взносов и ссуд и расходование средств 
отделепия, согласно сметам отделения, ут
вержденным нравлепием Обединения;

4) ведение и управление имуществом от
деления;

5) заключение от имени отделения раз
ных соглашений, возникающих из деятель
ности отделения, а в отношении займов— 
по особому постановлению общего собрания 
отделения;

6) ведение счетоводством и делопроизвод
ством отделепия;

7) проведение работы по осуществлению 
в пределах .района деятельности отделения 
задач Всеукраинского обединения глухоне
мых, предусмотренных пастошцпм Положе
нием, кроме функций, отнесенных к веде
нию собрания уполномоченных, правления 
Обединения и общего собрания отделения;

8) созыв, в установленном порядке, 
общих собраний отделения и подготовка 
материалов к ним.

П р и м е ч а н и е .  Слисок членов отде
ления, принятых в состав Об'едигаения в 
порядке п. 2 настоящей статьи, бюро от
деления ежеквартально представляет в 
правление Обединения.
45. Кроме функций, указанных в ст. 44 

настоящего Положения, на бюро окружных 
отделений Обединения возлагается руковод
ство и надзор за деятельностью районных 
отделений Об’едипепия.

46. Жалобы па действия и постановления 
бюро местных отделений Обединения по
даются общим собраниям отделений млі 
правлению Об’едипения, а также в окруж
ные инспектуры социального обеспечевмя 
или в райисполком, по припадлежпостм.
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В. Ревіз ійна комісія  відділку

47. Для перевірки дьяльжюта та звітносте 
місцевого відділку Об'єднання загальні збори 
в'дділку обирають з несла членів відділку 
ревкийву комісію в складі 3 членів та 2 
каодщаті-в до них, на ода рік.

У в а г а .  Право ревізії всіх справ міс
цевих відділків належить також управі 
Об'єднання, а так само округові» інспек
турам ооцшшого забезпечення та чле
нам ятрезяди райвиконкомів, що вико
нують обов'язки районових інспекторів
соціального забезпечення, за належністю.

у
48. До відання ревізійнім комісій місце

вих відділків Об'єднанім належить :
1) перевіряти рахівництво, звітність і, 

взагалі, всі справи та маийо відділку;
2) наглядати за діяльністю бюра відділку 

та подавати свої пропозиції до бюра відділку 
та до управи Об'едпапля щодо усунення 
вау важених хиб;

3) подавати свої висновки до загальних 
зборів членів вщілку щодо діяльности й 
етану справ відділку.
VI. Закриття діяльности Об'єднання та його 

аідділкіа.
49. Діяльність Всеукраїнського об'еднаиня 

глухонімих закривається за постановою ви- * 
щнх органів влади.

60. Діяльність місцевих відділків Об'єд
нанім закривається за постановами Все
українського об'єднання глухонімих, за
тверджених від Народнього комісаріяту со- 

і діяльного забезпечити УСРР.
51. Якщо після ліквідації місцевого від- 

Кіляу Об'єднання залишиться майно або 
гроші, їх разом зі справами відділку над- 

е «шють до Всеукраїпсь'кого об'єднання 
глухонімих.

Харків, 20 липня 1929 р.

Народній комісар соціального
еабвзпечешга УСРР Покорми*.

В. Р е в и з и о н н а я  к о м  н е н я  о т ц е -  
л е й  и я.

47. Для проверки деятельности и отчет
ности местного отделения Об’едипепия, об
щим собранием отделения нзбіграетея и» 
числа членов Об'едииепия ровизиопная ко
миссия в составе 3 членов п 2 кандидатов 
к ним, сроком па один год.

П р и м е ч а н и е .  Право ревизии всех 
дел местных отделений принадлежит так
же правлению Обвинения, а также ок
ружным инспектурам социального обеспе
чения и членам президиумов райисполко
мов, выполняющим обязанности район
ных инспекторов социального обеспече
ния, по принадлежности.
48. К ведению ревизионных комиссий-, 

местных отделений Обедииошш относится:
1) проверка счетоводства, отчетности и. 

вообще, всех дел и имущества отделения;
2) наблюдение за деятельностью бюро 

отделения и представление своих предложе
ний бюро отделения и правленню Об'едине- 
ния в отношении устранения замеченных 
недостатков;

3) представление своих заключений общим 
собраниям членов отделения по поводу дея
тельности и состояния дел отделения.

VI. Прекращение деятельности Об'единения 
и его отделений.

49. Деятельность Всеукраинского об’едн- 
лепия глухонемых прекращается по поста
новлению высших органов власти.

50. Деятельность местных отделений 
06‘единёния прекращается по постановле
ниям Всеукраинского об’единепия глухоне
мых, утвержденных Народпым комиссариа
том социального обеспечения УССР.

51. В случав, еслп после совершен пой 
ликвидации местного отделения Об’едине
пия останется имущество или денеждше- 
суммы, таковые вместе с деламй отделения 
поступают во Всеукраинское обвинение- 
глухонемых.
Харьков, 29 июля 1929 г.

Народный комиссар социального
обеспечения УССР Покорный.
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1*1 Пролетарі «сіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І  2 9  С Е Р П Н Я 1929 р .

З М І С Т
Постанова УЕН 

(з 16 серпня 1929 р.) 
Постанови та інструкції Нарком- 

внусправ, Центральної санітарно-тех
нічної ради, Наркомфіну, Наркомздо- 
ров’я та Наркомюсту УСРР

(4 липня—8 серпня 1929 р.)
73. Про зміну нормального статуту това

риств взаємного кредиту.
74. Інітрукція як визначати й відводити земель

ні дільниці під забудову в містах і сели
щах міського типу.

7Г>. Сан'тарсі правила щодо улаштування й 
дог яду питтевих колодяз’в загального 
кориспвання.

ТС. Інструкція як прикладати постанову 
ВУЦВК’у й РНК УСРР з 3 квітня 1929 р. 
„Про право військового урядвицтва на 
житлові приміщення, що їх звільняють 
військові службовці, переводжувані на слу
жбу до інших місцевостей*.

77. Як видавати позики республіканського лі- 
корницько-будівельного фонду УСРР.

78. Як Центральне довідкове бюро ЦКЮ УСРР 
видає довідки про судимість та як судові 
органи мають подавати до нього матерія- 
ли про судимість.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановление УЭС 
(от 16 августа 1929 г.) 

Постановления и инструкции Нар-
комвнудела, Центрального санитар
но-технического совета, Наркомфина,
Наркодіздрава и Наркомюста УССР

(4 июля—8 августа 1929 г.)
73. Об изменении нормального устава обществ 

взаимного кредита.
74. Инструкция о порядке определения и отво 

да земельных участков под застройку^в горо
дах и поселениях городского типа.

75. Санитарные правила по устройству и со
держанию питьевых колодцев обществен
ного пользования.

76. Инструкция о применении постановления
ВУЦИК'а и СНК УССР от 3 апреля 
1929 г. .О праве военного ведомства на 
жилые помещения, освобождаемые воен
нослужащими, переводимыми на службу в 
другие местности*. »

77. О порядке выдачи ссуд из республикан
ского больнично - сі роительного фонда
УССР.

78. О порядке выдачи Центральным справоч
ным бюро НКЮ УССР справок о судимо
сти и предоставления ему судебными орг«? 
нами материалов о судимости.



Ар г. 73 № 17 Ст. 73ПОСТАНОВА УЕН.73. Про зміну нормального статуту товариств взаємного кредиту.
Українська -економічна нарада п о с т а 

н о в и л а :

ПОСТАНОВЛЕНИЕ УЭС73. Об изменении нормального устава обществ взаимного кредита.
Украинское экономическое «овезцаїг.іе 

п о с т а н о в и л о :

Артикул 2 нормального статуту товариств 
взаємного кредиту, затвердженого від Ук
раїнської Економічної Наради 2 серпня 
1928 р. (36. Уз. УСРР 1928 р. Від. II, № 16, 
арт. 97) ухвалити в такій редакції:

«2. За членів товариств взаємного креди
ту можуть бути:

1) фізичні й юридичні особи, що займа
ються торгівлею, промисловістю або будь- 
якою іншою промисловою діяльністю в ра
йоні діялмюсти товариств;

2) власники будівель і забудівннки, що 
володіють будівлями в районі діяльности то
вариств.

Но можуть бути за членів товариств вза
ємного кредиту державні підприємства, коо
перативні й громадські організації та інші 
товариства взаємного кредиту. Так само не 
можуть бути за членів товариств взаємного 
кредиту особи, ідо працюють з наймів, а чле
ни промислових та промислово-кредитових 
кооперативних товариств, крім членів про
мислових та промислово-кредитових коопе
ративних товариств, що е власники денаціо
налізованих будівель або забудівники.

Член товариства не може під загрозою 
кримінальної відповідальностп бути одно
часно за члена іншого товариства взаємного 
кредиту.У в а г а. За членів товариства можуть 

бути так само особи, що мають не мети 
як трьохрічянй стаж роботи в кредитових 
установах або в промислових і торгових 
підприємствах у разі обрання їх на чле
нів правлінпя товариства, хоч би за за
гальними правилами цього артикулу вони 
8 не мали права бути за членів товари
ства».

Изложить статью 2 нормальною устава 
обществ взаимного кредита, утвержденного 
Украинским Экономическим Совещание»» 
2-го августа 1928 г. (С. У. УОСР 1928 г.. 
Отд. II, № 16, ст. 97) в следующей ре
дакции:

«2. Членами обществ взаимного кредита 
могут быть:

1) физические и юридические лица, за
нимающиеся торговлей, промышленностью 
или какой-либо ипой промысловой деятель
ностью в районе деятельности обществ;

2) собственники строений и застройщи
ки, владеющие строениями в районе дея
тельности обществ.

Но могут быть членами обществ взаим
ного кредита государственные предприятии, 
кооперативные и общественные организа
ции и другие общества взаимного кредита. 
Не могут быть также членами обществ 
взаимного кредита лица, работающие но 
найму, и члены ^^ромыс^овыx и промысло
во-кредитных кооперативных товариществ, 
за исключением членов промысловых и нро- 
мыслово-креднтпых кооперативных това
риществ, являющихся собственниками де
национализированных строений « застрой
щиками.

Член общества не может, под лживой 
уголовной ответственности, состоять одно
временно членом другого общества взаим
ного кредита.

П р и м е ч а н и е .  Членами общества 
* (могут быть также лица, имеющие не ие- 

нео трехлотпего стажа работы в кредитных 
учреждениях или в промышленных и тор
говых предприятиях, в случае избрания 
их членами правления общества, хотя 
бы по общим правилам настоящей ста
тьи они и не имели права состоять чле
нами общества».

Цго поставов у видано відповідно до поста- Настоящее постановление издаю ■ и 
уови Нейтрального виконавчого комітету і ответствии с постановлением Цепрмьюго

43§



Арт. 73-74 V» 17 Ст. 73-74
Гидн Народніх Комісарів Союзу РСР з 6 бе- 
|мвди 1929 ір. «Дро доповнення арт. 2 Уста
ви про товариства взаємного кредиту» (36. 
Зак. СІЧ5Р 1929 р.. Лі 19, арт. 156).

X ірків, в серпня 1920 р.

Голова Українськоїекономічної наради В. Чубар.
КерівннчиЙ оправ Українськоїекономічної наради Я. Каст.ПОСТАНОВА НАРНОМВНУСЛРАВ УСРР.74. Інструкція ли визначати й відводити земельні дільниці під забудову в містах і селищах міського типу.

І.
Щоб упорядкувати справу визначений й 

відводу земельних дільниці, «ід забудову к 
містах і селищах міською типу та забезпе
чити забудівників загальними пайпотрібні- 
пшми елементами впорядкування земель, що 
їх забудовується, Народній комісаріят внут
рішніх оправ п о с т а н о в  н в:

1. Вдаод земель т за&пову у ложах -міст 
і селищ міського тилу установлюється в 
-неропектигаш та остаточних щорічних пла
нах. що їх розроблюють відповідні органи 
мігцоїюго (комунальною) господарства та 
затверджують міські й селищні радо за на
лежністю.

У в а г а .  У селищах, що не є районові 
центри, всі футпкції, що їх установлено 
-идею постановою для органів місцевого 
(комутіїлюго) господаїрстза, здійснюють 
безпосередньо селищні ради.

2. Зазначені в арт. 1 плини ув'язуються 
і.і загальним проектом нляиувапня лапою 
міста або селища і, в усякому разі, скла

даючи їх: вважається на майбутній -розвиток 
міста або селища.

3. Щорічні пляпи виводу земель під за
будову треба остаточно встановлювати лай- 
итіїп 1 червня передутою року перед том, 
то на нього складається илян.4. У шорічпих плинах відводу земель під 
забудову треба глов'юказо передбачати рпя-

іїополннтельного Комитета и Совета Народ
ных Комиссаров Союза ССР от 6 марта 
1929 г.. «О дополнении ст. 2 Положения об 
обществах взаимного кредита» (С. 3. СССР 
1929 г., А* 19, ст. 156).
Харьков, 0 августа 1020 г.

Председатель Украинского 
экономического совещания В. Чубарь.
Управляющий делами Украинском 
экономического совещания Я. Касьян.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРНОМВНУДЕЛ УССР.74. Инструкция о порядке определения и отвода земельных участков под застройку в городах и поселениях городского типа.
I. •

С целью упорядочения дела определения 
в отвода земельных участков под застрой
ку в городах и поселениях городского типа 
и обеспечения застройщиков ийяцимн наибо
лее нужными элементами упорядочении 
застраиваемых земель, Народный комисса
риат ниутренпих дел УССР п о с т а н о 
в и л :

1. Отвод земель под застройку в грани
цах іх'рсдов щ поселений городского типа 
устанавливается в перспективных и окон
чательных ежегодных, плапах, которые 
разрабатывают соответствующие органы 
местного (коммунального) хозяйства и ут
верждают городім,не и поселковые советы 
по принадлежности.

I! ||) « м е ч  а и » е. В поселениях, кото
рые «не являются (районными центрами.

«:о функции, устанавливаемые настоя
щих постановлением для органов местного 

(коммунального) хозяйства, осуществля
ют непосредственно поселковые советы.

2. Указанные >в ог. 1 «лапы увязываются 
с общим проектом планировки данного го
рода н.ш поселаппя и, во всяком случае, 
при составлении их принимается но в н и 
мание будущее развитие города или посе
лении.

3. Ежегодные планы отвода земель под 
застройку нужно окончательно устанавли
вать ш* позже 1 июня предыдущего года, - 
перед тем, как ліа него составляется план.

4. В ежегодных планах отвода земе.п. 
ион застройку нужно обявателыю преду- 431
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•мину призначених лід забудову -земель и і 
«фею категорії будішлцтва за призначен
ням остаянього (житлове, промислово, шля
хове, содіяльложультурне тощо) й на окре
мі зони, що на них припускається буців- 
яиіггво з додержанням споцЬтлшпх умов за 
<х«*акао»н: стучит оічюстгйностп будівель, 
етушія забудови, кількости иоворхаз, абсо
лютної й відносної висоти будиель, розміру 
садиб (яворів), стуїпня шяротуївзеяя як еа- 
«ик бупіволь, .ліс- 4 дворів. івудащь тощо..

5. ІІлянн відводу земель лід забудову скла
даються з урахуванням санітарних, техніч
ки, протипожежних та інших умов, сто
совно до ріжних категорій будівництва.

6. Для складання планів, зіктачопих в 
арт. 1, органи місцевого (комунального) гос
подарства повитгі зібрати відомості про 
потребу земель під забудову для державних 
і громадських потреб. З цією метою вони 
повніші залитті перо ці потреби всі відтіля 
або відділки виконкому, його президію, інші 
державні підприємства, увтанови й організа
ції, но підлеглі місцевому виконкомові або 
раді, та громадські аргаїбзації, що 6х район 
ціяльиости не менший від міської» або се- 
їіщного значіння.

7. У щорічних плинах обов’язково перед
бачається, яке саме й коли саме органи 
місцевого (комутл иного) гооподаргтал пере
ведуть впорядкування земель, що їх відво- 
діться під забудову.

8. Розплянуванпя земель, відводжуваних 
івїд забудови чга огаремі дільниці, за розсу 
дом відповідної ради, або передбачається в 
щорічних планах, що вона їх затверджу»:, 
або окремо переводиться за пляпамя, що їх 
затверджують відповідні органи місцевого 
(комунального)- юснодарства.

У в а г а .  Рашянупавяя земель, відво- 
джуїкшпх під забудову «а окремі дільниці, 
органи місцевого (комунального) госпо
дарства повинні провести як за пляпамя, 
як і в натурі иайпізніш через місяць від
коли затверднті. відповідна рада щоршіпії 
план.

сматривать розсипку вьщелсвиых лщ за
стройку земель яа отдельные категория 
строительства по назначению последнего 
(жилищное, лромьпплевное, корожпое, со
циально-культурное и т. л.) и па отдельные 
зоны, ла которых д<ягускастоя строитель
ство, с соблюдением специальных угловнй 
но признакам: степени огнестойкости стро
ений, степени застройки, количества 
этажей, абсолютной н относительной вы
соты строений ,*разморн усадеб бдворов), сте
пени упорядочения как самих строе-нпй, 
так и дворов, улиц и т. л.

5. Планы отвода земель «од застройку 
составляются с учетом санитарных, тех
нических, противопожарных и других ус
ловий, применительно к различным катего
р и я м  строительства.

(5. Для составления указанных в от. 1 
планов органы местного (коммунального) 
хозяйства должны собрать сведения о по
требности земли под застройку дли госу
дарственных и общественных нужд. С этой 
целью они должны заігросить об этих нуж
дах юсе отделы или отделения исполкома, 
президиум последнего, другие государствен
ные предприятия, учреждения и орган иза- 
цпн, которые нс подведомственны местному 
исполкому или совету, и общоствоппыс ор
ганизации, район деятельности которых 
нс меньше городского пли поселкового зна
чения.

7. В ежегодных планах обязательно ппе- 
душащншется, какое «дамиго я когда бу
дет произведено органами местного (ком
мунального) хозяйства упорядочение земель, 
отводимых под застройку.

8. Распланировка отводимых иля за
стройки земель на отдельные участки, но 
решению соответствующего совета, или 
предусматривается в ежегодных «ланах, 
который их утверждает, пли отдельно про
изводится но планам, утверждаем!*: соответ
ствующими органами местного (коммуналь
ного) хозяйства.

П ір V я о ч а и я с. Распланировку отво
димых для застройки земель па отдельные 
участки органы местного (коммунально
го) хозяйства должны провести, как по 
планам, так и и шатуро не тоже, как 
через месяц после утверждения соответ
ствующим советом ежегодного илапа.

4:52
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9. Протягом 7 донь після рожт-ягауваяня » 
натурі земель, що їх відводиться під забу
дівлю, відповідні органи місцевого (кому
нального) господарства повниш організувати 
і 'розпочати приймання заяв іга земельні 
жлютп під забудову.

Для приймання цнх заяв, у залежності 
від місцевих умов, установлюється певний 
реченець (від 2 тижнів до 2-х місяців).

Про відкриття приймання зазначених заяв 
оголошується до відому людности яайпізшш 
через 3 дні по відкритті приймання цих заяв. 
Крім оголошення загальним порядком (через 
місцеву пресу, вивішу юти об’яви па 
людних місцях) органи місцевого (ком упал ь- 
пого) ЛспоД&рства повинні окремо наді
слати об’яви про відкриття відводу земель! 
під забудову до фабрично-заводських та міс
цевих комітетів підприємств і установ з 
більш-менш значною кількістю робітників та 
службовців, а також до інших організацій 
трудящих, іцо мають на меті поліпшення со
ціальних умов своїх членів (жіітлоепілок, 
виробничих організацій трудящих, спілок 
кустарю тощо).

В об'явах про відкриття прийому зазначе
них вище заяв обов'язково зазначається: 
реченець і місця прийому заяв, де, коли й від 
кого можна довідатись про оспошіі умови 
одержання земельних дільшщ і реченець 
розв'язання поданих заяв.

10. Крім оголошення про прийом заяв, ор
гани місцевого (комунального) господарства, 
нерол відкриттям приймання заяв, повинні 
виготовити схематичні плини земель, прпз- 
иачвпих під забудови, поділяючи-їх на окрема 
дільниці таким чином, щоб по цлх планах 
легко можна було знайти відповідні дільниці 
на місці.

•м чиї ’лізом із загальними умовами що
до одержании визначених па них дільниць, 
їх упорядкування тощо органи місцевого 
(комунального) господарства, разом з від
криттям приймання заяв, новітні впвіоптп в 
своїх, приступних для широкої людности, 
приміщеннях, а також в приміщеннях від
повідної радп і надіслати до місцевої спілки

9. На протяжения 7 дней после распла
нировали* в натуре еемель, которые отво
дятся под застройку, соответствующие ор
ганы местного (коммуналыпого) хозяйства 
должны организовать и открыть прием 
заявлений на земельные участки под за
стройку.

Для приема этих заявлений, в зависимо
сти от местных условий, устанавливается 
определенный срок (от 2 педель до 2-х ме
сяцев). .

Об открытии приема указанных заявле
ний об'являєте* до сведения населения не 
позже, как через три дня после открытия 
приема этих заявлений. Кроме об'явлення 
общим порядком (через местную прессу, 
цугом (вьсвеиговаїгая об'явлений па люд
ных местах), органы местного (коммуналь
ного) хозяйства должны отдельно послать 
об’явлення об открытии отвода земель под 
застройку в фабрично-заводские и местные 
комитеты предприятий и учреждений с бо
лев или. менее значительным количеством 
рабочих и служащих, а также в другио ор
ганизации трудящихся, целью которых 
является улучшение социальных условий 
своих членов (жплсоюзы, производственные 
организации ттцящихся, союзы кустарей 
н т. л.).

В об’явленнях об открытии приема ука
занных выше заявлений обязательно ука
зывается: срок и месяц приема заявлений, 
где, когда и от кого можно узнать об ос
новных условиях получено* земельных 
участков и срок разрешения поданных за
явлений.

10. Кроме об’явлення о приеме заявле
ний, органы местного (коммунального) хо
зяйства, перед открытием приема заявле
ний, должны приготовить схематические 
планы назначенных для застройки земель 
с разделением пх па отдельные участки 
таким образом, чтобы но этим планам лег
ко можно было найти соответствующие 
участки па месте.

Эти планы, вместе с общими условиями 
получения указанных на нпх участков, 
их упорядочения и т. п., органы местного 
(коммунального) хозяйства, одновременно 
с открытием приема заявлений, должны 
вывесить в своих, доступных для широких 
масс, помещениях, а также в ломещецц^’ 
соответствующего совета, и нослат'
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житлової кооперації та до фабрично-завод
ських комітетів підприємств з «великою кіль
кістю робітників.

11. Подані заяви про відвод земельних 
дільниць під забудову .розв'язуються протя
гом установленого відповідними радами ре
ченця (від 2 тижнів до одного місяця) лише 
після спливу реченця, що його встановлено 
на подання заяв, згідпо з арт. 8 цієї поста
нови.

Ці заяви «розв'язують особливі комісії в 
складі представників від органу місцевого 
(комупального) господарства (голова), про- 
(^есїйпнх союзів, місцевої спілки житлової 
кооперації та членів відповідної ради в 
іалккості найбільш 2-х, за призначенням 
президії ради.

12. Коли аіа будь-яку дільницю буде по
дано декілька заив, то при «всіх інших різ
них умовах її надасться за такою чергою:

1) державним установам і підприємствам 
па їхні і власті потреби;

2) робітничим і селянським організаціям 
їв їх власні потреби;

3) державним установам і підприємствам 
*га житлові потреби їхніх робітників і служ
бовців;

4) робітпнчнм жптлобудівельним коопера
тивам;

5) індивідуальним забудівпикам—^робітни
кам і службовцям;

6) загально-громадським жнтдокоопера- 
тнвам;

7) індивідуальним забудівпикам — трудя
щим, що не належать до робітників і служ
бовців;

8) іншим особам.
У в а г  а. Особи категорій, зазначених V 

«її. п. 5, 7 і 8 цього арт., що ® будуванні 
жилигх будників іприкладають засади ко- 
лектішікюти, за одержання земельних 
вдльниці. користуються переважним пра
вом перед іншими особами даної категорії.

13. Про постанови комісії заявників пові
домляється протягом найпізпіш 7-ми день 
від дпя ухвали постанови комісією.

стпый союз жилнщной кооперации и в фаб
рично-заводские комитеты при предприяти
ях с большим количеством рабочих.

И. Подаппые заявления об отводе зе
мельных участков под застройку разреша
ются в продолжение устаповлошюго соот
ветствующими советами срока (от 2 пе
дель до одпого месяца) лишь после исте
чения срока, установленного для подачи 
заявлений, согласно ст. 8 настоящего по
становления.

Эти заявлепия разрешают особые ком яс
ени в составе представителей от органов 
-местного (коммунального) хозяйства (пред
седатель), профессиональных союзов, ме
стного союза жилищпой кооперации ичле- 
иов соответствующего совета, в количество 
не более двух, по назначению іфговдиума 
совета.

12. В случае, если на какой-либо участок 
будет подано несколько заявлений, то при 
всех прочих равных условиях, оп отводится 
в порядке такой очереди:

1) государственным учреждениям и 
предприятиям для собственных оператив
ных нужд;

2) рабочим и крестьянским организаци
ям для их собственных нужд;

3) государственным учреждениям и пред
приятиям для жилищных нужд их рабочих 
и служащих;

4) рабочим жилищно-строительным ко
оперативам;

5) индивидуальным застройщикам—рабо
чим'и служащем;

6) общегражданским жил кооперативам:

7) индивидуальным застройщикам—тру
ївшимся, которые не принадлежат к рабо
чим и служащим;

8) прочим лицам.
-II р и м еч а и и е. Лица указанных в

н.н. 5, 7 и 8 настоящей статьи категорий, 
которые в строительстве жилых домов 
применяют меры коллективности, при 
получении земельных участков пользу
ются преимущественным правом перед 
другими лицами данной категории.
13. О постановлении комиссии заявите

ли уведомляются не позже, как в семи
дневной срок со дня принятия комиссией 
постановления.
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М. Постанови комісії у справах відводу 

земель під забудову можна оскаржся через 
відповідні органи місцевого (комунального) 
господарства до президії відповідної рада 
протятої 3-х днів з дня, відколи одержать 
повідомлення про постанову комісії.

15. Органл місцевого (комунального) гос
подарства повинні найраніш через 3 дні і 
найшзвіш через установлений од відлов од
ної ради реченець (від 2-х до 6 тижнів) з 
дня, коли заявників на дану земельну діль
ницю повідомлено про постанову комісії, 
укласти договори па право забудови земель
них 'дільниць, іігадашх за постановами комі
сії, або акти про ві’вод земель державним
установам і підприємствам.

16. Постанови комісії про відвод земель
них дільниць можна переглядати на клопо
тання заінтересованих осіб, установ і орга
нізацій, на вимогу окремих членів комісії 
або з пропозиції вищих органів і лише до 
закінчення укладання договору на право за
будови або акту про відвод даної дільниці.

17. Якщо договір на право забудови не бу
де укладений протягом реченця, зазначе
ною .варт. 15 цієї постанови, з юши заяв
ити, що йому надано дану дільницю, то за 
ікошозааш комісій, зазначених в арт. 11 
ції.т иоотапшг, таку дільницю можна пере
дати іншим претендентам.

18. Щодо земельних дільниць, що заіішш- 
лі.г.я лсиадеміюш з порядку прши, викла
дених у внщенавеаоїшх артикулах цієї по
станови, за постаког.амп відповдалх рад — 
устаповлюється додаткові реченці па подан
ня й розгляд заяв та укладання договорів.

Насамкінець, при додаткових виводах тре
ба додержувати правил цієї постанови.

•
19. Органи місцевого (комунального) гос

подарства повніші щорічно навлізшш до 1 
жовтая, Епсрядкуватп шляхи до надаагх 
®д забудову земель так, щоб можна було 
цілком вільно перевозити будівельні мате
ріали на окремі дільниці, а також найпкнніп 
1 квітня влаштувати па цих землях водо-

14. Постановления комиссии по делам 
отвода земель под застройку могут быть 
обжалованы черев соответствующие орга
ны местного (коммунального) коБяйства в 
президиум соответствующего совета в про
должение 3-х датой со дня получения уве
домления о постановлении комиссии.

15. Органы местного (коммунального) 
хозяйства должны но ранее 3-х дней и не 
позже установленного соответствующим 
естетом орока (от 2-х до 6-ти недель) со 
дня, коща заявители на дампый земель
ный участок уведомлены о лостаповлотги, 
заключить договор па право застройки от
веденных по постановлению комиссии зе
мельных участков, или акты ;об отводе 
земель государственным учреждениям, и 
предприятиям.

16. Постановления комиссии об отводе 
земельных участков можно пересматри
вать по ходатайствам заинтересованных 
лиц, учреждений и организаций, по тре
бованию отдельных членов комиссии или 
по предложению вышестоящих органов и 
лишь до окончания заключения договора 
па право застройки пли акта об отводе -уш
ного участка.

17. В случае, если договор на право за
стройки не будет заключен в продолжение 
указанного в ст. 15 настоящего постанов- 
ления срока по вине заявителя, которому 
предоставлеп данный участок, то по по
становлению указанных в ст. И настоя
щего постановлении комиссий, эти участки 
можно передать иным претендентам.

18. В отношении земельных участков, 
оставшихся невыделенными їв порядке пра
вил, изложенных в вышеприведенных 
статьях настоящего постановления, по по
становлению соответствующих советов — 
устанавливаются дополнительные сроки на 
додачу и рассмотрение заявлений и за
ключение договоров.

•Наконец, при дополнительных отводах- 
н у ж н о  придерживаться правил настоящего 
постановления.

19. Органы местного (коммунального) 
хозяйства должны ежегодно по позже 1-го 
октября упорядочил, дороги к отведенным 
под застройку землям, так, чтобы было воз
можно перевозить строительные (Материа
лы яа отдельные учйспмт, а также мо поз
же 1-го апреля устроить па этих землях

435



Арт. 74-75 N2 17 Ст. 74-75

постачальні пункти (водорозбірні колонки, 
колодязі тощо) з таким радрахутаюм, щоб до 
г.их від •поданих під забудову окремих діль
ниць «вдстань була найдальшо 300 «стрів.

" II.
20. 'Цю інструкцію -вкдастыся їм підставі 

Возпоряджепня РНК УСІМ' (лист І’ІІК з 27 
травня 1929 р. X? 3826) й на розвиток по
станови РНК УОРР у 16 червня 1926 р. 
«Про порядок відводу земольпих дільпиць

забудівлю» (36. Уз. УСРР 1926 р., 76 32- 
33, арт. 254) та—івідіювідіюго загального 
змісту устав про округові й районові вико
навчі комітети та про міські й .селищні ради.

21. Цю інструкцію ногоджоно з оргінстром 
ВУЦВК, а 2-гу частину арі'. 11 ще й з 
ВУРПС ом і Укржитлосігі.ткою.
Харків, 4 липня 1929 р.

Заст. Народнього комісара 
внутрішніх справ У€РР І. Якимович.

пункты для водоснабжения (водоразборные 
колонки, колодцы н т. п.) с таким 'расчетом, 
чтобы к ним было от отведенных люд за
стройку отдельных участков не далее ЗОЙ 
метров.

И.
20. Зта инструкция издается «а ос

новании распоряжения СНК УССР (отно
шение ОНК от 27 мая 1929 г., Л*2 3826) и ч 
развитие тюстаиовлення СНК УССР от 16 
июня 1926 г. »0 порядке отвода земельных 
участков под застройку» (С. У. УСРР 1926 
г., 76 32-33, ст. 254) и—соответствующего 
<к5щеач> содержания положений об окруж
ных и районных исполнительных комите
тах и о городских и поселковых советах.

21. Настоящая инструкция согласова
на с Оргтгстром ВУЦНК, а 2-ая часть 
ст. 11 также с ВУСПС н Уяржилсоюэом.
Харьков, 4 июля 1929 г.

Зам. Народпого комиссара внутренних 
дел УССР И. Якимович.

ПОСТАНОВАЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ УСРР.75. Санітарні правила щодо улаштування й догляду пильсвих колодязів загального користування.
Підстава: п.п. „д.“ та „і“ арт. 9 і 

арт. арт. 12 і 16 постанови Ради 
народніх комісарів УСРР з 27 серпня 
1926 р. „Про санітарно-технічні ра
ди“ (36. Уз. УСРР 1296 р., № 53, 
арт. 352).
І .  Вибір водоносного горизонту й місця для 

колодязів

1. Вибираючи .місце для колодязя, треба 
обслідувати й вивчити наявні в данному ра
йоні колодязі, геологічний оклад Грунту, во- 
яоносні горизонти, природні виходи воя.

2. За данями ©болідів вибираються, ва аго
рою з органами санітарного нагляду, той або 
інший водоносний горизонт, що буде поста
чати водою колодязь; при цьому: 1

1) для иостачаипя*водою колодязя треба 
вибирати, як правило, не поріпий водопос- 
■■й горизонт. Вибраний горизонт повинен

ПОСТАНОВЛЕНИЕЦЕНТРАЛЬНОГО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕ- СНОГО СОВЕТА УССР.75. Санитарные правила по устройству и содержанию питьевых колодцев общественного пользования.
Основание: п.п. «д» и «и» ст. д и 

ст. ст. 12 и 16 постановления Со
вета народных комиссаров УССР от 
27 августа 1926 года „О санитарно
технических советах“ (36. Уз. УССР 
1926 г., М 53, ст. 352).
I. Выбор водоносного горизонта а места для 

колодце*.

1. При выборе места для колодца долж
ны быть обследованы и изучены «моющие
ся в дапном районе колодцы, геологическое 
строение почвы, водоносные горизонты, 
естественные выходы вод.

2. На основании данных обследования, 
выбирается, по согласованию с органами 
санитарного надзора, тот или иной водо
носный горизонт, который будет питать ко
лодец. при этом:

1) для питания колодца надлежит вы
бирать, как правило, пе- первый водоносный 
горивонт. Выбранный горизонт должен быть

436



Арт. 75 Ло 17 Ст. 75
бути добре захищений вгд можливого попа
дання забруднень 8 поверхні ґрунту;

2) накреслений горизонт повинен давати 
воду в потрібній для шптя кількостн;

3) вода повніша бути задоізільної якосте, 
що повинен підтвердити своїм восаювком ор
ган сапітарпого догляду.

3. Вибирати місце для колодязя треба з 
уча гю савктауисго .тжаїря; при цьоосу тч>е6а 
зважити на такі міркуваппя:

, 1) ие ловшпю улаштовувати колодязя 
■мжче за ухилом місцевосте від місць за
бруднення, а також на місцях, багатих орга- 
шччіиой! забрудненнями{колишні смітники);

2) колодязь не повинен бутп ближче ніж 
*а 20 лотрів від місць скушчшігя забруд
нень—{ПОМИЙНИЦЬ, вкгрЮіїв, стайнів (хлівів) 
ЩМИІГПфІНІ. СКОТОМОІШЛЬНІГКІ'В тощо.

3) місце для колодязя слід вибирати так, 
щоб був вільний стік від ісолодязя так для 
атмосмеримх лад, як і для вод, що збіра- 
юті.ся біля колодязя.

Місце, ЩО івибігрщ.ться для колодязя, ие 
повинне затоплюватися атмосферними во
дами.

!І Улуштуаазия кглодязів.

4. Вибираючи тип для колодязя, слід да
вати перевагу трубчатим колодязям із смо
ками.

о. Улаштовуючи копані колодязі, матеріал 
для стін слід брати в першу чергу такий: бе
тон, колшь, цеглу, а вже в друч'у чергу— 
дерево: дуб, вільху, березу.

і>. Отшки колодязя повніші бути щільні й 
обсипані трамбовапою глиною на г.тпбиву 
1,5 метра й у бік на 1—1,5 метра.

7. Стінки колодязя повітано вивести вище 
поверхні землі на височінь 0,9 метра.

8. На дио колодязя треба насипати шар 
щебня товщиною біля 0,25 метра й зверху 
шар чистого піску товщиною біля 0.15 
метра.

9. Землю кругом колодязя треба підняти 
відсипною, щоби атмосферні води й води, що 
утворюються біля колодязя, мали сток від
КОЛОДЯЗЯ.

хорошо защищен от возможного попадання 
загрязнений с [поверхности почвы;

2) ламечаомый горизопт должен давать 
воду в потребном для питья количестве;

3) вода должна быть удовлетворительно
го качества, что должно быть подтвержде
но заключением органа санитарного над
зора.

3. Выбор места для колодца должен про
изводиться при участии санитарного врача, 
при чем должны быть приняты во ппима- 
нве следующие соображения:

1) колодец ие должеп устраиваться ни
же по рельефу местности от мест загряз
нений, а также на местах, богатых орга
ническими загрязнениями (бывшие свалки);

2) колодец не должен находиться ближе 
чем в 20 метрах от мест скоплепия загряз
нений—помойных и выгребных ям, коню
шен, хлевов, кладбищ, скотомогильников 
и т. д.;

3) место для колодца должно быть вы
брано таким образом, чтобы имелся сво
бодный сток от колодца, как для атмосфер
ных вод, так и вод, образующихся у ко
лодца. Место, выбираемое для колодца, не 
должно затапливаться атмосферными во
дами.

II. Устройство КОКОДЦЄВ.
4. При выборе типа колодцев следует от

давать предпочтение трубчатым колодцам, 
снабженным насосами.

5. При устройстве рытых колодцев в ка
честве материала аля стенок меду от брать 
в первую очередь бетон, камень, кирпич и 
«о вторую—дерево: дуб, ольху, березу.

0. Степки колодца должны быть плотны 
и обсыпаны, плотно утрамбованы глиной 
на глубину 1,5 метра и в стороны на 
1—1,5 м.

7. Огенки колодца должны быть выведе
ны выше поверхности земли на высоту 
0,9 мотра.

8. На дно колодца должен быть насыпан 
слой щебня высотою около 0,25 метра и 
сверху слой чистого песку толщиною около 
0,15 метре®.

9. Земля вокруг колодца должна быть 
приподнята подсыпкой, чтобы атмосферные 
воды и воды, образующиеся у колодца, 
имели сток от колодца.
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10. Місце кругом колодязя троса замости

ти да площі радіусом пе мотає 3 метрів і з 
ухилом від колодязя яе менше 0,03.

11. Но краю замощення слід улаштувати 
лоток для збору води й відводу її дачі від 
колодязя.

12. Місце біля колодязя треба огородити.

13. Улаштовувати біля колодязів корита 
для водопою худоби забороняється.

14. Для браная води з колодязя' слід 
улаштовувати смок або громадське цебро з 
сіткою або тратою.

15. Біля колодязя треба улаштувати лав
ку для цеберок.

16. До колодязя треба зробити ляду й 
дашок. В тому разі, коли колодязі, часочок, 
треба влаштувати будку.

17. Приймати поні колодязі повинна ко
місія з участю санітарного або радонового 
лікаря.

III. Ексллоатація колодязів.

18. Біля колодязя треба додержувати 
повної чистоти. Забороняється звалювати бі
ля КОЛОДЯЗЯ СМІТТЯ, ГНІЙ, ВСІЛЯКИЙ бруд, М 11-
ТИ шкури, кишки, шерсть, уминатися, мо
чити коноплю, льон, мити й вимочувати по
суд, мити худобу, прати білизну, улаштову
вати водоймища для свійської птиці і вза
галі забагнюватн місце біля колодязя.

19. Забороняється брати воду в колодязі 
приватним цебром, а брати ЇЇ виключио гро
мадським цебром.

20. Забороняється селянам пити воду з 
громадського цебра, також забороняється 
напувати з нього худобу.

21. Заборонясться впливати до колодязя 
воду, що залишається в громадському цебрі.

22. Забороняється ставити громадське 
цебро на землю.

23. Забороняється обкладати смоки для 
отепления па зиму речовинами, що мають в 
собі забруднення (гній).

24. Колодязі треба щорічно старанно огля
дати, лагодити й чистити, з тим, що бруд-

10. Место вокруг колодца должно быть 
замащено на площади радиусом пе менее 
3 метров и с уклоном от колодца не мепее 
0,03 метра.

11. По краю замощоиия должен быть 
устроен лоток, собирающий воды и отводя
щий их далее от колодца.

12. Место около колодца должно быть 
огорожопо.

13 Устройство у колодцев корыт для во
допоя окота воспрещается.

14. Для аюд'ома воды из колодца сле
дует устраивать насос или общественное 
ведро, снабженное сеткой или решеткой.

15. Около колодца должна устраиваться 
скамейка для возра.

16. Колодец должен быть снабжен от
кидной крышкой и навесом. В случае обо
рудования колодца насосом, необходимо 
устройство будки.

17. Приемка вновь устроенных колодцов 
должна производиться . комиссией с 'уча
стием санитарного врача или ближайшего 
у часткового врача.

IX Ексялоатяція колодце*.
18. Место около колодца должно содер

жаться в полной чистоте. Воспрещается 
около колодца сваливать сор, навоз, всяко
го рода нечистоты, мыть кожу. Кишки, 
шерсть, умываться, мочить коноплю, леи, 
мыть и вымачивать посуду,- мыть живот
ных, стирать белье, устраивать водоемы 
для домашней птицы и вообще заболачи
вать местность.

19. Воспрещается пользование .частными 
ведрами при колодцах, пользуясь исключи
тельно общественным ведром.

20. Воспрещается жителям пить воду из 
общественного ведра, равным образом, не 
допускается поить из того же водра жи
вотных.

21. Остающаяся в общественном ведре 
вода не должна выливаться обратно в ко
лодец.

22. Запрещается’ ставить общественное 
ведро на землю. .

23. Не допускается обкладывать насосы 
в целях утепления на зиму веществами, со
держащими загрязнения (навоз).

24. Колодцы ежегодно должны быть тчцд- 
телъно осматриваемы, ремонтируемы я
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пий лісок на дні колодязя треба заміняти 
ЧИСТІМ.

25. В випадку зараження води колодязя 
будь-якою інфекцією, корнстуваїшя водою з 
цього колодязя забороняє орган санітарного 
иаивду доти, доки колодязь продоишфіиу- 
ють. Дозвола знову користуватися водою з 
колодязя після дезінфекції дає санітарний 
лікар.

26. Загальний нагляд за санітарним ста
ном колодязя покладається на санітарно- 
впорядкувальну комісію сільради.

27. Органи місцевого управління здійсню
ють нагляд за виконанням цих правил.

Харків, 18 липня 1929 р.

Голова Центральної санітарно-
технічної ради УСРР Нагорний.

очищаемы, при чом загрязнившийся на дає 
колодца песок должен быть заменен чи
стым.

'25. В случае заражения «оды колодца ка- 
кой-.тнбо инфекцией, пользованию водой 
этого колодца запрещается органами са
нитарного надзора до того времени, пока 
колодец не будет продезинфицирован. Раз
решение вновь пользоваться водой колодца 
после дезинфекции дается санитарным вра
чей.

26. Х)бщий надзор за санитарным состоя
нием колодца возлагается па санптарпо- 
благоустройственную комиссию при сель
совете.

27. Органы местного управления осу
ществляют наблюдение за соблюдением 
вышеприведенных правил.
Харьков. 18 июля 1929 г.

Председатель Центрального санитарно-
технического совета УССР Нагорный.

ПОСТАНОВАНАРКОМВНУСПРАВ УСРР.76. • Інструкція, як прикладати постанову ВУЦБК'у і РНК УСРР з 3 квітня 1929 р. «Про право військового урядництва на житлові приміщення, що їх звільняють військові службовці, переводжувані на службу до інших місцевостей».
Підстава: арт. 8 зазначеної поста

нови (16. зак. УСРР 19(9 р., ЛФ 11, 
арт. 8Ь).

1. Право військового уродтяцтоа на жит
лові нриміщотін. встановлене зазначеною 
вгорі постановою, поширюється на житлові 
лргагіщоїпія, що їх звільняють переводжу - 
вані до інших місцевостей військові служ- 
б^ці або що їх вони звільняють з інших 
причті (переїзд па іншу кшатчру тощо) в 
належних державі будинках у містах іі сели
щах мішано типу, за винятком аїрішщень, 
зазначених в «рг. 2 цієї інструкції.

2. Згідаго з увагою до арт. 1 згаданої вго- 
рі постанови. ПрПВО військового урядігицтвії

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМВНУДЕЛ УССР.76. Инструкция о применении постановления ВУЦИК’а и СНК УССР от 3 апреля 1929 г. «0 праве воєнного ведомства на жилые помещения, освобождаемые военнослужащими, переводимыми на службу ■  другие местности».
Основание: ст. 8 указанного по

становления (36. Зак. УСРР /929 г., 
М> 11, ст. 86).

1. Установленное вышеуказанным по
становлением право военного ведомства на 
жилые помещения распространи ется на 
жилые помещения, освобождаемые пере
водимыми в дттио местности военно
служащими или оовобощаомыо по каким- 
либо другим причинам (переезд на другую 
квартиру и т. я ), в принадлежащих госу
дарству домах в городах п поселениях го
родского типа, оа исключением помещений, 
указанных в ст. 2 настоящей инструкции.

2. Согласно примечанию к ст. 1 указан
ного выше постановления, право воеипого 
■ведомства в отношении освобождаемых во-
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ми приміщень не поширюється на:

1) приміщення, що на тих не поширюєть
ся уотшювлепю арт. 156 Діяч. Код. УСРР 
правило про автоматично лоїкплеіпія дого- 
ііорів найму житлових приміщень;*

2) прігміїцоїшя, що о них припуска* 
ггьсн адміністративне висолити;

3) приміщення, исрвдпачоні у ял. 1,2, З, 
4 ,  5, і 6 прт. 1 У стази про належні державі 
будинки (36. Уз. УСРР 1928 р., М 18, арт. 
167 я 1929 р., Лі 9, арт. 74), а само; а) допа- 
п:онавізовані та ті, що їх збудували власни
ки, таких 6\гдвікйв на огинаних дільницях- 
лонадгюнаяцованнх будинків; 6) ті, що їх 
«будущий кооперативні та яршцсьиі орга
нізації та приватні особи б їх об'сднатпш па 
ираті дабуддови протягом ірочоиця договору 
вабутюаш; в) ті, що їх збудували жпт.ипо- 
будявелі.ні кооперативи товариства па діль
ницях землі, відданих цим товариствам у 
бглретенцдао юфистувашга; г) ті. що їх 
візували кооперативи й приватні органі
ки*! й приватні особи після 1-го листопада 
1921 р., а.ю раніш 15то листопада 1922 р.; 
;і) повернені кооперації на підставі опе- 
цьяльшх законів; е) ті, що в їв седшцах 
кіського типу, иереі'моноваші із селищ оСіь- 
сікоро тгагу, а тлі: само на території, знову 
включеній до мЬсілоої смуги селищ міського 
типу, Судаки кооперативних та промаа- 
смип оіл-апізацій а л^адватшх осіб, якщо ці 
будишся не були иацюна.гзоваш і т. вмиє.

3. Приміщення, що в них разом з вибули
ми з цих приміщень військовими службов- 
цими живуть інші особи, що оселилися ра
ніш цих військових службовців, заселюють
ся порядком, визначеним в арт. 5 постанови 
з 3 квітня 1929 р., тобто заселяти можна 
тільки ту частину приміщення, що являє со
бою окрему кімнату або окремі кімпати по
над житлову площу, яка належить зазначе
ним членам родини за встановленими норма
ми Заселення І ЛИШв З ТІЄЮ УМОВОЮ, КОЛИ К0-
риотування цією кімпатою не зробить інші 
кімнати цього ж їціиміщошгя (цроилними.

евіголіуасицимк помещений не распро- 
страняется па:

1) помещения, на которые не распро
страняется устаноі*лсіиюе ст. 156 І’ражд. 
Кодекса УОСР правило об автоматическом 
возобновлении договоров найма жилых по
мещений;

2) помещения, из которых допускается 
административное выселение;

3) помещения, предусмотренные н.и. 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 ст. 1 Положення о принад
лежащих государству домострениях (С. V. 
УССР 1928 г., У* 18, ст. 167 п 1929 г., 
Л8 9, ст. 74), а именно: а) денационализиро
ванные и возведенные собственникелти таких 
домостроений на усадебпых участках дона- 
ццона.игзвіюваїиіііх домостроений; б) вы
строенных кооперативными п общественны
ми организациями и частными лицами и их 
об’едипениями по праву застройки в те
чение ореха договора застройки; в) возве
денных жилищно-строительными коопера
тивными товариществами на участках зем
ли, предоставленных этим товариществам 
в бессрочное пользование; г) возведенных 
кооперативными и частными организация
ми и частными лицами поело 1-го ноября 
1921 года, но ранее 15-го ноября 1922 г.;
з) возвращенные кооперации на основании 
специальных законов: е) находящиеся в
поседениях городского типа, переименован
ных «з поседений сельского тала, а также 
на территории, вновь включенной в город
скую черту или в черту поселений город
ского тина, домостроения кооперативных и 
общественных организаций и частных лиц. 
если эти домостроения не бАли национали
зированы.

3. Помещения, в которых, вместе с вы
бывшими из этих помещений военнослужа
щими, живут другие лица, поселившиеся 
раньше этих воепнослужащих, заселяются 
в порядке, указанном я ст. 5 постановления 
от 3 апреля 1929 г., а именно, заселение 
возможно только в отношении той части 
помещения, которая представляет собой 
отдельную комнату или отдельные комнаты 
сверх жилой площади, полагающейся ука
занным членам семьи по установленным 
нормам заселения и только при условии, 
если пользование этой комнатой по пре
вратит другие комнаты этого же помеще
ния в проходные.
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4. Особи, що осежмся у овишеи ішй- 

СЬКСЛужбсіВЦЯМИ ЛІрИІМЩОШІН ПІСЛЯ «селен
ия « ітх цих війсшзслужбовців, зберігають 
право ам»і іие рутвангігя завию агрюміщеннями _ 
ва іш ж умовами, як і раніш, але тільки * 
•а аяшадоів, кхш (воірн що до звільненії н 
іфіяпщеши івійс ьксл ужбавц ям и оплачували 
•бою ллощіу бсотосерадньо яшуупдтйиню 
па загальних підставах з іншими наймача
ми або стали членами житлоюоопу, що в 
його будинку е дане приміщення.

Інші особи, що вселилися в звільнених 
військслужбовцямн приміщеннях після все
лення в них військослужбовців, прав на ці 
приміщення не зберігають і лов одні звіль
нити їх разом з даним військслужбовцем.

Г>. У повідомленні цію «намір заселити 
приміщення, як і в розпорядженні на засе
лении, обов’язково зазначається:

1) певну назву установи або урядової’осо
би, що робить повідомлення або розпоря
дження;

2) » якому само будинку (вул., Лг і ісо- 
міу наложиті.) й ким овілшістто (посада, прі- 
кмщв, ім’я і но батькові «ійсийслужбовци) 
прнміщоння є намір або дається розпоря
дження його заселити;

І) овдигава для іраіікі;щжо:і!Ш[ Ю|ші- 
щоннлм (службове підношенні! військо- 
с.тужбовцн, що звільняє приміщення, до вій
ськової частоті або (управління й покли
кання на тюстаїсову з 3 шітия 1929 р.).

Крім то, їв розпоряджепиііі яро заселен- 
ня обов’язково зазначається кож саме 
(посада, прізвище, ім’я іі по батькові), в 
«рому ір«шя]>і 'Надається лряміщшиїя та інші 
відомості, що тюхтдять з сюсггатаїріг «врави.

6. В разі розмір звільнених приміщень 
більший, за аюгрібшьй лія 'ігадашш житло
вої «йоті пошт мешканцям за пересічною 
для даного листа або селища фактичною 
нормою, а оі належних івипадких також і 
податкової площі, то зайвину приміщень 
^Х'штггься за нійськовим траднщтвом; 
але «о.ти боно но має наміру заселити цих 
приміщань або но заселить їх я установле
ний реченоць, то їх злселястг.ся з розпоряд- 
жсепія домоуправління або відповідної ради 
в загальному порядку. .

4. Лица, вселившиеся в освобожденныо 
военнослужащими помещения после вселе
ния в них этих военнослужащих, сохраня
ют право пользования данным помещением 
на тех же условиях, что и раньше, по толь- 
го в случаях, когда они еще до освобожде

ния помещения военнослужащими оплачи
вали свою площадь непосредственно домо
управлению на общих основаниях с дротами 
нанимателями или стали членами жилко- 
она, в доме которого имеется данное «по
мещение.

Другие лица, і вс слившиеся їв освобожден
ные военнослужащими помещения после 
вселения в них военнослужащих, прав на 
эти помещения не сохраняют и должны 
освободить их вместе с данным военнослу
жащим.

5. В уведомлении о предполагаемом за
селении помещения, как и в распоряжении 
о заселении, обязательно указывается:

1) полное название учреждения или 
должностного лица, уведомляющего или да
ющего распоряжение;

2) в каком именно доме (ул., Л*2 и кому 
принадлежит) и кем освобожденное (долж
ность, фамилия, имя н отчество военно
служащего) помещение предполагается

л л и дается распоряжение его заселить;
3) основание для распоряжения поме

щением (служебное отношение военнослу
жащего, освобождающего помещение, к ВО
ИНСКОЙ части имя управлению и ссылка на 
постановление от 3 апреля 1929 г.).

Кроме того, в распоряжении о заселении 
обязательно указывается кому именно 
(должность, фамилия, имя и отчество), в 
каком размере предоставляется помещение 
и другие сведения, вытекающие из обсто
ятельств дела.

<>. В случае, если размер освобожденных 
помещений больше того, что требуется для 
предоставления жилой площади новым 
жильцам, но средней для данного города 
или поселения фактической норме, а в со
ответствующих случаях также и дополни
тельной площади, то излишек помещений 
бронируется за военным ведомством; но 
если оно і\о предполагает заселить эти по
мещения или яе заселит их в установлен
ный срок, они заселяются по распоряжению 
домоуправления или соответствующего со
вета 'В общем порядке.
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7. За тих випадків, ти звільнено вій- 
аковим службовцем лриушцвіопя зашл
еться З ірОЗІЮрЯДЖОШГЯ (ВІЙСЬКОВОГО урадшщ- 
тва ото цілком, а в частино, то івибіїр примі
щань для засолення належить органу, що 
^юзіюряіжає заселення даного 'приміщення, 
а коли він цього оте здійснює, то право 
цього вибору (належить тим отійсілихлужйов- 
цям, ацо їм (надано приміщення.

Вибір цей здійснюється лише з умовою, 
щоб заселення цим виборам оте утворюва
ло: а) спільного користування приміщенням 
разом з іншими мешканцями без їх ота то 
згоди; б) обмеження користування інши
ми шшшцдаш місцями загалшаго кори
стування (кухнями ваннами, (Вбиральнями 
тощо); в) збільшення житлової площі 
пійсіжослужбовців вад норму.

8. Спори отую правильність заселення при
міщань па підставі постанови іВУїЦВВ а РИК 
я 3 квітня 1929 р. івиртпчоті.£н на загаль
них підставах судовим порядком, за винят
ком спорів про вибір і розмір зашитих при
міщань, які спори ІВЦ]»ІІІІГУНЛЧ*Я житловими 
сщальїго-копфжктаїи и комісіями.

*

7. В тех случаях, когда освобожденное 
нооииослужащнм помещение заселяется лв 
распоряжению военного ведомства не пол
ностью, а в части, то выбор помещений 
для заселения принадлежит органу, кото
рый распоряжается заселением данного по
мещения, а если он этого не осуществляет, 
ач» право выбора принадлежит том военно
служащим, которым предоставлено помеще
ние.

Выбор этот осуществляется лишь при ус
ловии, чтобы заселение по этому выбору 
не создавало: а) общего пользования поме
щением вместе с другими жильцами б*з 
их ота то согласия; 6) ограничения поль
зования последних -местами общего поль
зования (кухнями, ванными, уборными 
и т. п.; в) превышения жилой площади 
военнослужащих сверх нормы.

8. Споры о правильности заселения по
мещений на основании постановления 
ВУЦИКа п СНК от 8 апреля 1929 г. раз
решаются ота общих основаниях судебным 
порядком, за исключением споров о’ выборе 
и размере занятых помещений, подлежа
щих (разрешению жилищными нримирн- 
тел ьно-конф листи ым и комиссн ям и

Колл слід визнає, що віршміїдонші засе
лено незаконно, то мешканців, що незакон
но оселялися або залиішшоя у приміщені-
шгх, виселяється.

К случае, осли суд признает, что поме
щение заселено незаконно, жильцы, которые 
незаконно телились или остались в ткею- 
щепи», подлежат выселению.

9. Військовими службовцями, що їх пе
редбачено постановою з 3 квітня 1929 р.. 
вважаються (всі службовці дійсної й поверх- 
строкової служби Рооітііичо-селялеької чер
воної армії й ф льоти та коніюйної іварги. 
а також всі службовці органів Державного 
політичного уіЦХШ-ТЮТНЯ.

10. Цю (ккщрхіщію надається за погод
женням з Уїлошишажоїшм йарсплгього комі- 
га^яту військових і морських справ Союзу 
РОР при Уряді УСРР.
Харків, 20 липня 1029 р.

9. Вомшослужатими, предусмотренными 
постановлением от 3 апреля 1929 г., счи
таются все служащие действительной и 
■сверхсрочной службы Рабоче-крестьянской 
красной армии и флота и конвойной службы, 
а также все служащие органов Государ
ственного политического 'управления.

10. Настоящая инструкция издается л* 
согласованию с Уішліномоченным Народно
го комиссариата по военным и >ю]>ским де
лам Союза ССР при Правительстве УСОР.
Харьков, 20 июля 1029 г.

Заст. Народнього комісара внутрішніх 
справ УСРР І. Якимович.

Зам. Народного комиссара внутренних 
дел УССР И. Якнмввич.

*
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77. Як видавати позики з респубпінанськогопікарнииьно будівельного фонду УСРР.

Підстава: Постанова РНК УСРР 
з 4 вересня 1928 р. ,Про республі
канський лікарницько - будівельний 
фонд УСРРи (46. Уз. УСРР 1928 р., 
М 25, арт. 216).

Відповідно до постанови ВУЦВК і 
РНК УСРР з 29 серпня 1928 р. .Про 
порядок, як місцеві виконавчі комі-' 
тети і ради мають робити позики“ 
(36. Уз. УСРР 1928 р., Л5 24, арт. 
208).

Погоджено з Всеукраїнською кон
торою Центрального банку кому
нального господарства й житлового 
будівництва. І. Засади.

1. 'Пастки з республіканського будівель* 
-ного фощу УСРР призначаються на буйн
ії шггво нових то на поширення, відношен
ня й добудову наявних лікарень, ползкліаНс 
ґі амбулаторій й впхаються залежно від 
стану бюджета позичальників та характеру 
роботи, па реченці від 10 до 20 років, роз- 
мі|к>м найбільш 'І* грек, що потрібна на 
будівігицгоо.

2. Потоки видаються округовхгм і районо
ві^ виконавчим комітетам та радам у ціл
ковитій відповідності до постанови ВУЇЇВК 
і ПІК УСРР «Про порядок, як місцеві вико
навчі зсоміташ й ради мають (робити пози
ки».

- 3. Позики видаються позичальникові ча-
с нивами та в .речоїгці та погодженням позн- 
чалыпгка й банку, залежно від отаву ро
біт,

4. Сплачення позики та оплата відсотків 
для зарахування до лікарпігцько-будівел ино
го фонду провадиться банкові поквартально, 
на платежі, що пс внесені в реченець, (на
раховується псяія в |к>змірі 1% па кожний 
п|юмігменпй місяць, ці суми теж зарахову
ються до лікарігацько-будівельного фонду.

5. Сплачення позики починається пай- 
Гчшіш та два і чгайпізніїп за п'ять років з 
дня, як видало позику.

6. Забезпеченням для сплати позики і від
сотків по ігій вважаються всі бюджетові

77. О порядке выдачи ссуд из республиканского больнично-строительного фонда УССР.
Основание: Постановление СНК 

УССР от 4 сентября 1928 г. „О ре
спубликанском больнично-строитель
ном фонде УССР“ (36. Уз. УСРР 
1928 г., № 25, ст. 16).

В соответствии с постановлением 
ВУПИК и СНК УССР от 29 августа 
1928 г. „О порядке заключения мест
ными исполнительными комитетами 
и советами займов“ (36. Уз. УСРР
1928 г., № 24, ст. 208).

Согласовано с Всеукраинской кон
торой Центрального банка комму
нального хозяйства и жилищного 
строительства. -. I. Общие положения.

1. Ссуды из республиканского строитель
ного фонда УССР назначаются на строи
тельство новых и на расширение, восста- 
иовлепно и достройку существующих боль
ниц, поликлиник н амбулаторий и выда
ются в зависимости от состояния бюджета 
заимодавцев и характера работы, на сроки 
от 10 до 20 лет, в размере по больше г/3 
суммы, необходимой на строительство.

2. Ссуды выдаются окружным и район- 
пым исполнительным комитетам я советам 
в полном соответствии с постановлением 
ПУЦИК’а н СНК УССР «0 порядке заключе
ния местными исполнительными комитета
ми и советами займов».

3. Ссуды выдаются заимодавцу частями 
и в сроки, согласованные заимодавцем с 
банком, в зависимости от состояния работ.

4. Погашение ссуды и оплата процентов 
для зачисления в больнично-строительный 
фонд производится банку поквартально, я» 
платежи, не внесен ные в срок, начисляется 
пеня в размере \% за каждый просрочен
ный месяц, каковые суммы также зачис
ляются в больнично-строительный фонд.

5. Погашение ссуды начинается не рань
ше двух п не позднее 5 лет со дня выдачи 
ссуды.

С. Обеспечением для погашения ссуды и 
процентов по ней считаются все бюджет-
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кошти позичальника. Потрібні для сплачен
ня пдаикаг аштоушшш передбачають викон
коми в їх «видаткових кошторисах, як обов'
язкові першочергові видатки.

7. Коли платежі за познісою не надійдуть 
в зумовлені снкюв'язаїшям позичальника 
реченці, позику стягається за статутом 
башу.

8. Кошти з фонду видаються <в формі по
воротних позик, а також у формі безповорот- 
ііих видач за згодою поміж НКОЗ й НКФ. 
По поворошигх позиках баші стягає 2%
річних.

9. Колл позичальник використає позику 
гк* за *пріг:тчсншгм, а також каїн зламав 
умови договору, видані позики треба негай
но оплатити, нарахувавши по тих 12% річ
них, що зараховуються також до фонду.

10. Реченець виконання робіт вегалов- 
лнхтгься, як правило, двохрічинй. Збільшен
ня цього іречеігця можна допустити лише, як 
виняток, -для великих лікарняних споруд.

11. Будіївшщтво за рахунок позики повин
но відповідати саиітарно-гігієнічіпгм та кон
структивним нормам, що встановлює НКОЗ.

(І. Порядок видачі позик.
12. Позики иідає байк за пляпом та на 

умовах видачі позики, що їх складає НКОЗ. 
погодивши з НКФіном та зазначивши об’
єкти будівництва.

13. Протягом двох такти, після затвер- 
джевия від НКОЗ та НВФіву лляну розпо
ділу позик ш иастучпвій бюджетовий рік. 
Иекомбатас повідомляє повнчальїг.ікіз про 
розмір намічених для них кредитів й оста
точні реченці сплачення належних до в>гдачі 
позик.

Ы. Призначені за орієнтовним плином 
і,їздити залишаються за тшшынпюм аж 
до фактичного їх оформлення, але найбільш 
З місяці з дпя, як їх призначено. Коли по
зику за цей реченець не буде оформлено, її 
зараховують до лікаршщь ко-будівельного 
фонду для перерозподілу на загальних під
ставах,

16. Одержавши від Цекоабетку повідом
лення про передбачений розмір позики, по
зичальник складає за памічоїпимн об'єктами

ныв средства заимодавца. Необходимые 
для л ота іншим ссуцы ассигнования пре
дусматриваются исполкомам!! в их расход
ных сметах, как обязательные первоочеред
ные расходы.

7. В случае, если платежи по ссуде не 
поступят в условленные ■ обязательством 
заимодавца сроки, ссуды взыскиваются в 
норядке устава байка.

8. Средства из фонда выдаются в форме 
возвратных ссуд, а также в форме •безвоз
вратных выдач по соглашению НКЗ и НКФ. 
По возвратным ссудам банк взыскивает 
2% годовых. ' .

9. В случае использования заимодавдем 
ссуды не по назначению, а также при на
рушении условий договора, выданные ссу- 
цы «подлежат немедленному погашению с 
начислением но ним 12% годовых, которые 
зачисляются также в фонд.

10. Срок исполнения работ устанавли
вается, как правило, двухлетний. Увели
чение этого срока может быть допущено 
только, как исключение, для больших боль
ничных сооружений.

11. Строительство за счет ссуд должно 
соответствовать саннтарно-гнгноиичеокнч 
и конструктивным нормам, устаповлеииым 
НКЗ.

II. Порядок выдачи ссуд.
12. Ссуды выдаются балком по плану и 

на условиях выдачи ссуд, составляемых 
НКЗ по согласованию з НКФ с обозначением 
об'ектов строительства.

13. В течение 2 недель после утверждения 
НКЗ п НКФ плана распределения ссуд на бу
дущий бюджетный год, Цекомбанк уведом
ляет заимодавцев о размере намеченных 
для них кредитов и об окончательных сроках 
погашения подлежащих к выдаче ссуд.

14. Назначенные но ориентировочному*
шану кредиты остаются за зашодащем до 
их фактического оформлення, ио не больше 
•трех месяцев со дня назначения. Ксли ссуда 
в этот срок по будет оформлена она зачи
сляется в больнично-строительный фонд зля 
перераспределения ее на общих основаниях.

15. По получении от Цекомбанка извеще
ния о предуомотрешгач размере ссуды, заи
модавец составляет по намеченным об’єктам
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будівництва конкретну заявку на позику, 
обгрунтувавши заявку належнім матерія- 
лами і цю заявку надсилає -до Цекомбаїїку.

1В. В числі матеріалів, що погрібно по
дати до заявки, пооишгі бути кошторис та 
проекти КОЖІНОЇ, ЩО ЗНОВ .'■'УДуСТЬСЯ або до- 
будовустіля установи, затверджені од від- 
пошдшіх інстаицій.

При будівгпгцтві устапов за лдинамн ти
пових будинків, що к в альбомах ІІЬ'ОЗ або 
Ритого техггіїїю-бпіпельїіого комітеті’, за
значається тільки тип та помер рисунку за 
а н.бомом та подасться кошторис.

і 7. Оформлює та видає позики на лікар- 
мщьві будівництва Цекомбапк за порядком, 
иггаїтшгнм його статутом, а щоб набли
зити апарат кредитування до місць, Цеком- 
баж може доручити виконання цих функ
цій відповідгагмг місцевим міськбанкам.

18. Загальне їіерішищтво використання 
лгкарницмччНіудівельного фонду покладасть- 
«•я «а РІІГОЗ. Зокрема, НКШ встановлює 
типи лікарішцького будіттцтва, розглядає 
■.нігальмі питання, зв’язані з «родпггуваниям 
лікаршгцького будівництва та стежить за 
пі>авнльнк*м виконанням устави про .тіка-р- 
цігцглео-буяівелмпій фонд та цієї інстртк-Т
Харків. 8 серпня 1929 р.

Заст. Народнього комісара фінан
сів УСРР Арсон.

Народній комісар охоронп 
здоров’я УСРР Єфімов.

строительства конкретную заявку на ссуду с 
обоснованием заявки надлежащими мате
риалами лі эту заявку посылает Цекомбаїїку.

16. В числе материалов, которые необхо
димо представить аїри заявке, должны быть 
смета и проекты каждого вновь строющегося 
или достраивающегося учреждения, утвер
жденные соответствующими инстанциями.

При строительстве учреждений по планам 
типовых построек, какие есть в альбомах 
ЙКЗ или Высшего тошичегао-строігтольпого 
комігтета, указывается только тип и номер 
рисунка ло альбому и представляется смета.

17. Оформление п выдача ссуд на больнич
ное строительство производится Цекомбап- 
КОмв порядке, установленном уставом, при 
этом с целью приближения аппарата креди
това нпя к местам Цекомбаик может пору
чить исполнение этих функций соответ
ствующим местным горбанкам.

18. Общее руководство по использован ню 
болышчво-строительпого фонда возлагается 
на НКЗ. В частности, НКЗ устанавливает 
тины больничного строительства и следит за 
правильным выполнением положения * о 
болышчпо-строительном фонде и настоящей 
инструкции.

Харьков, 8 августа 1929 г.

За«м. Народного комиссара
финапсов УССР Арсон.

Народный комиссар
здравоохранения УССР Ефімоз.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЮСТУ УСРР.78. Як Центральне довідкове бюро НКЮ УСРР видає довідки про судимість та як судові органи мають подавати до нього матеріали про судимість.
1. Центральне аміакове бюро видає до- 

•підкл оцю судимість НІЙ Шімогу органів суду, 
«•ліиства й аіаігаїгня та інших державних 
органів, а так само па прохання громадсь
ких <ч>га««;щІіН та поодиноких громадян.

2. Оінани -суду та слідства загаптують 
довідки про судимість дотично осіб, що їх 
прілтачптго до шедової шпойдальтгооти

ч ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМЮСТА УССР.78. О порядке выдачи Центральным справочным бюро НКЮ УССР справок о судимости и представления ему судебными органами материалов о судимости.
1. Центральное справочное бюро (выдает 

справки о судимости по требованию органов 
суда, следствия и дознания и прочих госу
дарственных органов, а также по просьбе 
общественных организаций и отдельных 
граждан.

2. Органы суда « следствия требуют в от- 
пошешш лиц, привлеченных в судебной 
ответственности, справки о судимости толь-
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вішак за випадаю, ши ® роапораджешя 
ЦП орган» зове помжс й*«Остей про 
вааначвігих огоб. На оргапн дізнання (Р.-с. 
міліції та ДПУ) на таля державні органи, 
а також ш црамадсккі цргаїшації зазначе
но обмеження пе тюлюрюсться.

3. Поощшссаи (рромадавам аавкц» про 
оудиовсгпь ©вдасться лтано за таких ©іша
ків:

1) кати дамдки потрібні у «справах про 
иайтичгі права громадді, зокрема. ® опра
вах ©вборів до радянських і црвмаявькнх, в 
тему числі кооперативних та професійних 
організацій;

2) коли довідки іістрйні © «правах оду
жання громадянами всіляких особових по- 
саідок а, зокрема, за видання їм закордон
нях ташларгав;

3) кеші соовідкн подасться «в справах віїі- 
с ьксдвої поветвностя;

4) кати довідки подається в справах 
опіки, прибраний дитини й соціяльно-враіі- 
шої охорони аіедолігків;
•" 5) коли довідки потрібні ш трудоглх 
енклавах;

6) коїли довідки потрібні ?.а інших ви
падків, зазначених з окремих законах.

Поодиноким громадинам довідки на руки 
не видається, а їх надсилається безпосе
редньо на адресу пх устали» та оргші/з- 
п>'й, до яких громадяни мають їх ладані.

4. Органам оуду та слідства доидчч про 
судимість видається в справах осіб, пі:1 їх 
ирптягаєтая за всіма артикулами Крим. 
Код. УСРР, за винятком: п. <б> аірт. 59. 
арт. арт. 60, 61, 62, ч. ч. 1 і 3 аірт. 65,
ч. 2 арт. 76. ч. І арт. 82, арт. арт. 
84, 87, 91,94, 115, 136, 14-1, 149, 150, 
ч. 1 і 2 аірт. 151, ч. 1 аірт. 153. арт. 
щгт. 154, 158, 159, 167, 168, 169, 178, 
179, 190, 191, 192, 193, 195, 196, ч. 1 
арт. 197 ,аірт. арт. 199, 200, 201, 202, 203, 
204 та 205.

Усім іншим державним організм, цромли- 
п«ким оргавтіцям та пооднчтокігм грома
дянам довідка* ©вдається бет жодних імиіят- 
і»в.

5. Запитання про судимість оргашт су
ду та СчНдслтва надсилають бетиосереопьо до

ко в том случае, если в распоряжении ука
занных органов нет точных «ведений об 
этих лицах. Указанное ограничение не рас- 
іЕространяется на органы дознания (Р.-к. ми
лиции н ГНУ) па прочие государственные 
учреждения и «общественные организации.

3. Справки о судимости выдаются отдель
ным гражданам в случаях:

1) когда справки необходимы подолам о
политических правах граждан, в частности 
аю делам выборов в советские и обществен
ные, в том числе кооперативные п профес
сиональные организации; ,

2) коща справки необходимы для получе
ния разного рода удостоверений личности н, 
в частности, при выдаче заграничных пас
портов;

3) когда справки представляются по де
лам воинской повинности;

4) когда справки представляются по де
лам опеки, усыновления ребенка и социаль
но-правовой охраны малолетних;

5) когда справки необходимы по трудо
вым делам;

6) когда справки необходимы в лрочих 
случаях, предусмотренных отдельными за
конами.

Отдельным гражданам справки яа руки ие 
выдаются, а пересылаются непосредственно 
в адрес тех учреждений и организаций, 
коим они яоляепы быть представлены. - ~

4. Справки о судимости выдаются органам 
суда и. следствия по делам лиц, привлечен
ных к судебной ответственности, по геем 
статьям Уголовного кодекса УССР, за исклю
чением: п. <б» ст. 59. от. ст. 60. 61. 02, 
82, ст.ст. 84. 87,91, 94,115,136. 141, 149. 
150, ч. ч. 1 и 2 гт. 151, ч. 1 ст. 153, 
ст. ст. 154, 158, 159, 167, 168, 169, 17.8, 
179,190,191, 192,193, 1 9 5 . 1 9 6 , 4 . 1  
ст. 197, ст. гт. 199.200,201, 202, 203, 204 
и 205.

Всем прочим государственным органам, об
щественным организациям и отдельным гра
жданам справки выдаются бет указанных 
исключений.

5. Запросы о судимости органы суда и 
следствия посылают непосредственно в
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Центрального довідкового бюра або на пош
тових листівках (зразок 1) на пащ окрему 
особу або, з метою здешевити поштові 
(витрата, па грушу осіб—ага 6ллаках (зра
чок 2). Про час гаадашя загаїлшшя ро
биться вдоітка штампом іу ївшощцгій 
справі (зразок 3), а одержат дотяни дода
сться до неї.

Центральное справочное бюро на почтовых 
открытках (образец 1) па каждое отдельное 
лицо или, .в целях сокращения почтовых 
расходов, на группу лиц—па бланках (об
разец 2). О времени посылки запросов де
лается отметка штампом в соответствующем 
дело (образец 3), а полученная оправка при
лагается к нему.

У і в а г а  до п. 5. Доводку про судимість 
но кожній окремій справі можуть вима
гати або органи дізнання, або органи 
елідстш, або органи суду. «Якщо таку 
довдку одержань один з цих орган», то 
інший орган її івішагагги не л сошен.

6. Органи дішштя (Р.-с. мітіцід та ДПУ) 
та іші державні органи, а також громадські 
організації та поодввока громадяпги свої за
питання про судимість надсилають також 
беепосс(рсдаьо до Центральнеє довідкового 
бгсра па поштових листівках чи блтгках 
доданого до цього зразку.

7. У своїх заяшх до Центрального до
відкового бюра про видання довідок при
ватні особи повинні зазначати, до якої ус
танови та для якої саме потреби подавати
меться довідку, а також подавати точну 
адресу цієї установи.

8. На одержали запитання Центральне 
довідково бюро дав інегайігі відповіді. ІІа за
питання органів суду та слідства відповіді 
дасться тільки за позитивних випадків, 
КОЛИ ОІОрО лає віцомшті іцро сук шість. Як
що органи суду та слідства не одержать від
повіді від Центрального довідкового бюра 
протягом 2-х тижнів, то цей факт слід вва
жати за брак відомостей про судимість.

9. Довідки цю судимість (Видасться без
платно, за винятком тих вішадвйв, коли до
відки Ці видасться їв інтересах -поодиноких 
гроиаїш так па їх бвзттосорошгі заїтитаншія, 
як і па загаїтаппя установ та організацій, до 
яких довідки мають бути подані. За цих 
вкладав за кожну довідку на одну особу 
бореться 50 коп. ш прибуток держави.

10. Оплату за довіякп тріпати і особи, 
уеголргпж та організації вносять Оесшосе- 
редньо до кас філій Держбанку, а також

II р и м е ч а я и е. Оправку о судимости 
по каждому данному делу требуют или 
органы суда, пли органы следствия, или 
органы дознания. При получении справки 
одним из этих органов, прочие ее уже не 
должны требовать.

6. Органы дознания (Р.-к. милиции и 
ГПУ), прочие государственные органы, а 
также общественные организации я отдель
ные граждане посылают запросы о судимо
сти непосредственно в Центральное справоч
ное бюро на почтовых открытках или блан
ках приложенного образца.

7. Отдельные граждане в своих заявле
ниях о выдаче им Центральным справочным 
бюро справок должны указать, какому 
учреждению и для какой цели представляет
ся справка, а также указать точный адрес 
этого учреждения.

8. На полученные запросы Центральное 
справочное бюро дает немедленно ответы. 
На запросы органов суда г следствия ответы 
даются только в положительных случаях, 
когда в бюро есть сведения о судимости. 
I? случае неполучения орган сдай суда и след
ствия от Центрального справочного бюро в 
точение 2-х недель ответа, факт этот должен 
рассматриваться, как указывающий па от
сутствие сведений о судимости.

9. Справки о судимости видаются без
платно за исключением.. тех случаев, когда 
данные справки выдаются с интересах от
дельных граждан «как по их непосредствен
ным заявлениям, так п «по затцюсам .тех орга
нов и учреждений, которым данные справки 
должны быть представлены. В указанных 
случаях за каждую справку на одно лецо 
взимается в доход казны 50 коп.

10. Отдельные граждане, учреждения н 
организации плату за справки вносят непо
средственно в кассы отделений Госбанка, а
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до кас сдают або сдонщшсс іраа та рай- 
откивоаюв ага прибуток держали за кош
торисом ШМО УОРР.

11. Зазначені каси ставлять «яро од«р- 
жатім пичи прошей штами (зразок 4) 
на оаіягоі, що її падоилаеться до Централь
ного довідкового бюра, або видають талон, 
що його надсилається до бюра разом з за
значеною заявою.

12. Щоб (забезпечити ияюотасву) (видачу 
яовбдаж про судимість, всі судові органи 
протягом трьах день з часу -направления 
вироку до ©нкоиаввня повинні надсилати 
до Деірпрального довідкового бюра довідку 
на засудженого за пішою формою.

Найвищий суд, окреуди й військові три
бунали (ііадоітють довідки до бюра безпо
середньо, а нарсуди та трудові сесії нар
суду—через окреуди. Окреуди, перевіривши 
довідку, надсилають її до довідкового бюра; 
перевірка ізасіюдчусгься ивдписш (іпструк- 
тс;« окраду. В р:я! «виявлення де-(іект№ 
в заповпезні довідки, ЇЇ иоворгасться відші- 
вгщій суду станові й, після .виправлення, 
протягом трьох день, направляється до до
відкового бюра зазначеній вище поряд
ком.

13. Замість 2-го примірника довцки па 
засудженого, що посилають судоргани до 
органів кримінальпото розшуку ло спра
вах, що їх порушили органи міліції або 
кримінального розшуку за арт. арт. 56", 
56й, 68, 70, 73, 74, 132—134, 138, 139, 
146, 162, 164, 170, 171, 173—176, 180, 
182, 184, 187, 188, ч. 2 арт. 189 і арг. 
196 Крим, кед УОРР, судові органи над
силають відповідним органам міліції та роз
шуку довідки па засуджених (зразок 5).

Харків, 3 серпня 1929 р.

Злет. Народнього комісара юстиції УСРР 
та Генерального Прокурора

Республіки Михайлин.

также в кассы сельских и поселковых ов- 
«етов и райшидоушю в дока казм по 
споте НЕЮ УСОР.

11. Указанные кассы ставят штамп (об
разец 4) © получении ими денег на заявле
нии, которое посылается в Центральное 
справочное бюро, или выдают талон кото
рый вместе с указанным заяваемшем направ
ляется в бюро.

12. Для обеспечения своевременной выда
чи справок о судимости, все судебные орга
ны в течение 3 дней с момента приведения 
приговора в исполнение должны посылать 
в Центральное справочное бюро справку на 
осужденного по действующей форме.

Верхсуд, окрсуды и военные трибунал ы 
посылают справки в бюро непосредственно, а 
нарсуды « трудовые сессии .нарсуда—через 
окрсуды. Окрсуды, проверив справку, посы
лают ее в справочное бюро; проверка удо
стоверяется подписью инструктора окрсуда. 
В случае выявления дефектов в заполнении 
справки, она возвращается соответствующе
му судоргану я, после исправления, в тече
ние 3-х дней, направляется в справочное 
бюро указанным выше порядком.

13. Вместо 2-го экземпляра справки на 
осужденного, посылаемого судоргапамн ор
ганам уголовного розыска по делам, возбу
жденным органами милиции или уголовного 
розыска в порядке ст. ст. 56”, 56”, 68, 70, 
73, 74, 132—134, 138, 139,146, 162, 164, 
170, 171, 173—176, 180, 182, 184, 187, 
188, ч. 2 ст. 189 »и ст. 196 Уголовного ко
декса УСОР, судебные органы посылают со
ответствующим органам мплпции и розыска 
справки па осужденных (образец 5).
Харьков, 8 августа 1929 г.

Заст. Народного комиссара юстиции У0СР 
и Генерального Прокурора

Республики Михайлин.
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Арт. П № 17 Ст. 78

Додаток 1 до арт. 78 36. Зак. (до арт. 5 Інструкції)

1. Зразок поштової листівки
Передня сторінка.

ЛИСТІВКА

X Я Р К 1 В. 12.
(БУДИНОК ПРОМИСЛОВОСТІ!)

Д О  Н А Р К О М Ю С Т У  УСРР,
(ДО ЦЕНТРАЛЬН. ДОВИКОВ. БЮІ’А СУДИМОСТИ)

ВІД к о г о

Місце 
д « *  

мар», и

В поданому 
зразку уста
нова, що за
питує довід
ку, повинна 
точно «зазна
чити свою 
адресу.

Ний місцсіости, де с пошти, та округи, а для станц-1—назва аадізи-ці

Райан, ес'.о

Вулиця, „Ч4 будинку й Ні прим ще/ия

Докладна назва адресату

І. Зворотня сторінка.

Д О В І Д К А  П Р О  С У Д И М І С Т Ь

Прізвище

Ім'я ..................

По батькові 

. років

Походження

району

місто

С у д и в с я

Число 1
судимо- Засуджено

СТОЙ '1
Колиі’-Г, Захід соц. 

обоїони
Вико
нано

1
-

1

2. 1______

’
3!

і

1 ~ 1 1
1

і  !

1 ' -

______________

.

4 і 1
і

Підпис
. ■* дня..................... ........... міс. 19 р.

Зав. Центр, довідк. бюра НИЮ УСРР 
дія видання довдок про судимість

П. П. „Прі- 
звиїие’.ім'я* 
„по- батько- 
ві*,.років-та 
походження 
чітко та яс
но заповнює 
установа, що 
жадає довід, 
ку. Коли у 
засудженого 
є кілька прі
звищ, -треба 
)х всі зазна
чити. Інші ві
домості за
повнює Цен
тральне до- 
відковебюро.
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Арг. 78 № 17 Ст. 78

Зразок 2.
Передня сторінка.

Л о дато к 2. до арт. 78 36. Зак. (до арт. 5 інструкцІ)

Потрібно:

окрсудові, нарсудові 
нарслідчому.

Ст. слідчому ....................................

підкреслити або заповнити

Відомості про судимість гр.:

Прізвище—..................................... *........

Ім'я..............................................................
г

'■ По-батькові - ------

Заповнює уста
нова, що за
питує д>в»*<у. 
Вимоги щодо 
заповнення та
кі ж, як І для 
поштових листі
вок зразок 1.

Округи

Району

Адреса установи

Підпис

„• " років

Походження....................................  окр.

.......................................................... району

—------------ місто

................................  - село, хутір

На груповому бланку таких довідок міститься 8. В разі потреби запи
тання довідок про судим сть менш як на 8 осіб—зайві картки відриваються 1 
використовуються окремо.

Зворотня сторінка.
Д О В І Д К А  П Р О  С У Д И М І С Т Ь

ЧиСЛО 1
судимо

стей [
Засуджено Коли За арт. 

Кр. Код.

1

------------
2 ' -1

і
3 ! і

|

-- ---Іі__ ,___ 1___ • ____ В

До якого заходу 
соц. оборони Виконано

Зіповиює
Центральне
довідкове

бюро

дни міс. 19.....р.

Зав. Центр, довідк. бюра НКЮ УСРР 
для видання довідок про судимість
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Арт. 78 № 37 Сг 78

Зразок 3.

Запитано Центр, дов. бюро.

............"------------------ >9......  Р-

Див. арт............................ справи

Додаток 3 до арт. 78 36. Зак. (до арт. 5 Інструкції)-

Коли надсилається запитання до Централ» його довід
кового бюра, ставиться число, м сяць та рік. Одержавши 
довідку, та виться число аркушу справи, де довідку при
кладено. Коли неправі через 2 тижні пісія надсилки запи
тання не зазначено аркушу, це свідчить, що довідку не 
одержано й відомостей п;о судимість нема.

Зразок 4.
Додаток 4 до арт. 78 36. зак. (до арт. 11 інструкції).

Прийнято .

крб.

Прибуток ст. №

м. п.
Скарбник

Бухгальтер

Р-
І  о м .

Зразок 5.
0. І. 2

Додаток 5 до арг. 78 36. зак. (до арт. арт. 12 і 13 інструкції).' 

З 4. 5. 6. 7. 8 9.

1. Прізвище ................................ , ім'я..............•............... по-батькові.................................  Заповнюють
, судові ор-

і. Вік (підчас заподіяння злочину) .—-------- ■ років. гали.

а
Кяйв. суд.|в1йськ. триб.| окреуд | нарсуд | трудсуа

3. Місце народження 4. Місце останнього мешканн

Республіка.................
Округа (губерня) . . * 4

Місто..........................
Район (повіт) . . . .
Село (хутір) . . . . ... ............ ........... . . . .  . . . ......... - .....................

5. Засуджено .---------• дня ------------------ * міс. 19............р.

6. Артикул Кр. Код. (редакція 19 - року) та його частин»
(точно формулювати злочин, додержуючи термінології Кр. Код )....................

........... ...................................  . -..... арт. Кр. Код.
7. Вирок направлено до виконання ----------- " дня . -..................... * мі:. 19 р
*. Чи судився раніш (коли саме, судустанова арт. Кр. Код., захід соц. обо

рони тощо). ................
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Арт. 78 № 17 Сі. 78

Зразок і Додаїм і М арт. 79 36. Заж. (до арТ. орт. 13 І ІЗ інструкції)Звороте* сторінка.
9. Заходи соціальної оборона: Зі—ті»

а) Судово воар .вмі заходи: судові ор-

Первісний По сукупності ОстаточнийНазва заходів
X

[Код
Термін

Коа
Термін

Арт. І

а т ч -

Найвищий захід— 
розстріл . . .

Позбаал. волі з су
ворою І золя 
цією...................

і
.........1

р. міс.

* ^ 1 “ ~С“

р МІС.

•

І
р. МІ».

Позбавл. волі без 
суворої Ізоля
ції ..................... р. міс. р. л>с.

1
р. міс

Примусова праця . р. мі. р. МІС. р. «к.
Штраф. • крб- 1

-.....—............ ..........

Чм застосовано: аиместію повну, амністії* часткову, умовив Васудяеиии, арт 
46 Кр. Код. арт. 12 Кр. Код. арт. 29 Кр. Код.п. а ,в\ .6*. *рт- **
Крим. Код
6) Медично-педагогічні заходи («жито разом Із суд пооре*"-

П і д к р е с л и т и :  1. Примусове лікумнвя. 2. Приміщення в мед- 
ізол. установах. 3. Віддання під опіку. 4. Віддання недолітюв 
на г.іклуьаиня.
5. Примішоиня до спец, закладів, і».

Нархудд я

Підписи:

Секр. Крим, відділу

Укрголовліг Н 243. Держтрест ,Хараояіграфв. Яруга друкарня В.Бмкмтного.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
,  О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  *

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І  25 В Е Р Е С Н Я 1929 р

ЗМІСТ

Інструкції та постанови: С е к р е т а р і я -
ту Всеукраїнського центрального
виконавчого комітету, Української

економічної наради та Наркомюста 
УСРР

(10 червня—28 серпня 1929 р.)
79. Про діяльність агроуповноваженмх сіль

ських рад.
60. Про затвердження типового статуту місь

кої*» банку.
81. Як надавати пільги з обов’язкового оклад

ного страхування у містах 1929/1930 р.

82. Як надавати пільги з обов’язкового оклад
ного страхування в сільських місцевостях
1929/1930 р.

83. Про право держпідприемств передавати 
житло-будівельним робітничим кооперати
вам закріплені за ними дільниці під за
будову на правах безреченцевого користу
вання.

84. Про підсудність спорів про землекористу
вання в межах земельної громади, що під
порядкована міській або селищній раді.

85. Про право кас соціяльного страхування 
виконувати функції органів дізнання.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкции и постановления: Секре
тариата Всеукраинского центрального
исполнительного комитета, Украин
ского экономического совещания и 

Наркомюста УССР
(10 июня—28 августа 1929 г.)

79. О деятельности агроуполномоченных сель
ских советов.

80. Об утверждении типового уставі город
ского банка.

81. О порядке предоставления льгот по обяза
тельному окладному страхованию в горо
дах в 1929/1930 г.

82. О порядке предоставления льгот по обяза
тельному окладному страхованию в сель
ских местностях в 1929/1930 г.

83. О праве государственных предприятий пе
редавать рабочим жилищно-строительным 
кооперативам закрепленные за ними участ
ки на правах бессрочного пользования.

84. О подсудности споров о землепользовании 
в пределах земельного общества, подве
домственного городскому или поселковому 
совету.

85. О праве касс социального страхования ИС
ПОЛНЯТЬ функции органов дознания.



Арт. 79 № 18 Ст. 79ІНСТРУКЦІЯСЕКРЕТАРШУ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ79. Про діяльність аґроуповноважених сільських рад.
І. З а с а д и .

1. Щоб здіЛсетитн фактичну контролю 
над тни. як земельні гро*?**, опікші скит
ські іткчіо.іарства і різні місцеві організації 
запроваджують у асгття мінімальші аґривуль- 
турні виполи—сільські ради мціляють'агро- 
упоняоважешгх.

2. Аґрошіилиш^их сільсшгх рад 
обирають земелмгі комісії із свого складу у 
відповідній до місцевих умов кількості і 
затверджують плечіуми сільських рад.

На агроуіювіїоважеиих можша обирати і 
членів земельних комісій, що не б членами 
сільських рад, а так само і не членів зе
мельних комісій з числа • найактивніших 
передових і політпчио-свцоюгх громадян— 
членів земгромад.

3. Призначеная агроутювноважонні не 
увільнює сільські ради та її земельні комі
сії від обов'язків, покладених па них відпо- 
'иїдтгми уставами та інструкціями.

4. Осіб, що їх сюраио «а аїроумговнова- 
жеїш, сільські ради увільвюють еіц вико- 
ліаннн інших обов’язків, докладених на чиїх 
за порядком громадського нзвачтжеиня.

5. Апроуповиоважені сільських рад пра
цюють під корівішитвом сільських рад і їх 
земельних комісій і відповідають перед 
ними за свою роботу.

У спеціальних галузях в справі запро 
ваджвння в життя агромінімуму, аґроутюи* 
поважені провадить свою роботу’ за вказів
ками районових аграюмів і іиіннх фахів
ців сільського господарства.

6. Всі аґроуяовіговажоді повинні бути 
членами сільсько-господарських виробничих 
нарад при сільських радах.
II. П р а в а  т а  о б о в ' я з к и  а ґ р о -  
у п о в н о в а ж е н и х  с і л  ь с  ь  в я  х  р а д .

7. Аїроуповневажеві сільських рад вию- 
,Ж*у*е»я»скьрад: їх., президій і зе-

,' V »*, • * • # иг» *і454 *>*-• * .

ИНСТРУНЦИЯСЕНРЕТАРИАТА ВСЕУКРАИНСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА.79. О деятельности агроуполнлючениых сельских советов.
I. О б щ и е  п о л о ж е н и я .

1. С целью осуществления фактического
контроля за проведением в жизнь земель
ным* обществами, отдельными крестьянски
ми хозяйствами и различными местными 
организациями минимальных агрикультур
ных требований—сельские советы выделя
ют агротаолвомоченпых. <

2. Агроуаоднотгочвшше сельских советов 
избираются земельными комиссиями из 
своего состава в соответствующем местным 
условиям количестве и утверждаются пле
нумами сольских советов.

А гро уполномоченный и могут быть НзСфИ- 
IIы н члены земельных комиссий, которые 
не являются членами сельских советов, а 
также и не члены земельных коивссий из 
числа наиболее активных, передовых н по
литически сознательных граждан — членов 
земобшеств.

3. Назначение агроуполномоченных не 
освобождает сельские советы и ях земель
ные комиссии от обязанностей, возложен
ных на них соответствующими положения
ми и инструкциями.

4. Избранные уполномоченными лица 
освобождаются сельскими советами от ис
полнения других обязанностей, возложенных 
на них в порядке общественной нагрузки.

5. Агроуполномоченные сельских советов 
работают под руководством сельских сове
тов и их земельных комиссий и несут пе
ред ними ответственность за свою работу.

В специальных отраслях, касающихся 
проведения в жизнь агроминимума, агро- 
уполномоченные ведут свою работу по ука
заниям районных агрономов и других спе
циалистов по сельскому хозяйству.

6. Все агроуполномоченные должны быть 
членами сельско-хозяйственных производ
ственных совещаний ори сельских советах.
II. П р а в а  и  о б я з а н н о с т и  а г р о 
у п о л н о м о ч е н н ы х  с е л ь с к и х  с о 

в е т о в .
7. Агроуполномоченные сельских советов 

исполняют поручения сельсоветов, их пре-
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кальянх кпиісгй у справах щодо ігідпесеняя 
врояи#»ктіи і, зокрема, «па них поклада
ється:

1) зважити сеяян, а тож і аґроупов- 
ь-оважеих земельних громад о обов’взтови- 
чн постановами райвповнх вивіжавчігх комі
тетів та роююрядженннми відповідних уста
нов про яроведеиня агромінімуму, про пільги 
з вданого еітьсько-гоотадаргьдего податку 
та т^*» порядок крещтувайоя яа решіток 
сзіьсьеого господарства;

2) наглядати, щоб земельні тромащ, ко- 
локтейи та і™ обєдваявя і різні організа
ції {іимш, сельбуди. €ТВ тощо), шо корис
туються на тарелі сільрада землею сільгь- 
ю-іхшчаремдаго щчтктп, чнйотгш.тїі 
мінімальні афикульттурж вимете;

3) ляюмагсгги с*льра:іі перевіряти описки 
їхн-аварга яа одержуваїшга пільг з «даного 
г.-г. податну їла заходи до ащяешшя вро
жайносте:

4) ставити т*ред ойльсысгми ралами і їх 
земельпими «ИЯІСІЯМП тнтпгня Про КЖИВЛШ1І 
масових заходів де иідаитовпя врожайпоети 
(ЗЄ$ИООтасТКН, протрушня. боротьби з бур’я- 
пямчт. тггкпшгелми тощо);

5) контролювати діяльність різних пер- 
іиючіотш, проиатеирх. ширивші х яшетів 
та інших закладав тою гйдвегешя сіль
ського господа рггва;

6) стежити за тикстокням постанов сіль
ських яироГіттчш парад;

7) складати звіти про свою дитльтеть па 
засланнях земельних комісій та сільських 
рад найменш один раз па місяш». а так само 
з окремих циклів робіт, наприклад: зерпо- 
о*птстеа. протруювання, засів, оратеа то
локи, боротьба я пшдигеамк та бур'шіаїш 
тощо.

8. Аґраучюввоюдаюч сільських рад маюсь 
«рано:

1) провалля огляд ланів, садків, луків 
та города селяэсыотх і пшпп тоотсдарста я 
погляду ЙВ50ЯЖШТЯ шин агроміямумт;

2) брати проби зерна, зразки .рослинносте 
тощо, у визначених для того розмірах, 
складаючи відтягни акти:

3) поіюреджувата господарів про яідпові- 
мльвість 9 рея «еижоиавия нмя в нев- 
яЛ термія аслнпвдевщ яалоишм перад-

яндиумов и земельных комиссий в вопро
сах, касающихся повышения урожайности 
и, в частности, па' них возлагается:

1) знакомить крестьян, а также и атдю- 
унолпомочениых земельных обществ с обя
зательными иостамовленнями районных нс- 
по.тнительпнх комитетов и распоряжениями 
соответствующих учреждений о провед»пни 
агромишшуш, о льготах по единому сель
ско-хозяйственному налогу и о порядке кре
дитования на поднятие сельского хозяйства;

2) гладить за шнинвнлем эпшнгаалвных 
агрикультурных требований земельными 
обществами, коллективами и другими об'- 
елюввиями, а также различными органи
зациями (школами, смтА/уцами, СОВядруг.). 
пользующимися на территории сельсовета 
землей сельско-хозяйственного назначения:

3) помогать сельсовету в проверке спис
ков хозяев на получение льгот но единому 
сельско-хозяйственному налогу па меро
приятия но подпятию урожайности;

4) ставить перед сельскими советами н 
их земельными комиссиями вопрос, о при
нятии массовых мер по поднятию урожай
ности (зерноочистке, лротравлгватгаю, 
борьбе с бурьянами, вредителями и ироч.);

5) контролировать деятельность различ
ных зерноочистительных, прокатных, случ
ных пунктов и других заведений в отноше
нии поднятия сельского хозяйства;

6) следить за исполнением постановле
ний сельских производственных совещаний:

7) делать отчеты о своей деятельности 
на заседаниях земельных комиссий я сель
ских советов пе менее одного раза в месяц, 
а также по отдельным циклам работ, па- 
пример: зерноочистка, протравливание, по
сев. вспашка толоки, борьба с вредителями 
л бурьянами и проч.

8. Агроупол помоченные сельских советов 
имеют право:

1) проивводнть осмотр полей, садов, иу- 
гов и огородов крестьянских и других хо
зяйств в отношепии выполнения ими агро
минимума; ,

2) брать пробы зерна, образцы раститель
ности и друг., в установленных для это-го 
размерах с составлением соответствующих 
актов;

3) предупреждать хозяев об ответственно
сти в случав невыполнения ими в известный 
еров установлених надлежащим порядком
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ком мшімальших аґрпяультурпіх вкжя1 і 
складати аітя за випадку порушення їх.

9. Аґроушшоважею мають право порто- 
терговости геря відрядженнях від сільрад Ті» 
земгромад, з так само і під кооперативів, 
по вони е членами, та різні короткотермі
нові о-г. курозг, екскурсії по сільському гос
подарству тощо.

10. Аґроуетос докажет»і сільрад наглядають 
діяльність аґроупоішоважошх земельних 
промзд, що діють на підставі спеціяльної про 
лих інструкції, контролюють її, а ко.тн вони 
я© виковують своїх обов'язків, мають прало 
підносити перш сільрадами питати, щоб 
ішгга належних заходів.

Харків, 10 червня 1929 р.
Секретар Всеукраїнського Центрального 

виконавчого комітету М. Василенко.

мвплчальных агрикультурных требований и 
еоотлять акты в случаях нарушат их.

9. Агроуполпомоченпые пользуются пра
вом первоочередности при командировках 
сельсоветами н земтромадажн, а равно и 
кооператнвями. членами которых они со
стоят. на различные краткосрочные сельско
хозяйственные курсы, экскурсии по сель
скому хозяйству и т. д.

10. Агро уполномоченные сельсоветов на 
блюлают за деятельностью агроуполпомо- 
ченных земельных обществ, действующих 
па основании специальной о них инструкции, 
контролируют их и в случае неисполнения 
ими своих обязанностей, имеют право роз- 
буждать перед сельсоветами вопрос о при
нятии надлежащих мер.
Харьков. 10 июня 1929 г.

Секретарь Всеук раннего го центрального
исполнительного комитета И. Василенко.

ПОСТАНОВАУКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАСАДИ.80. Про затвердження типового стутуту міського банку.
Українська Економічна Нарада постано

вила затвердити яижчепаїведегяй типовий 
статут міського (шву:

ТИПОВИЙ СТАТУТ МІСЬКОГО БАНКУ.
І. Мета, права й обов'язки банку.

1. Для сприяння розвиткові економічного
життя -міста....................................................
і...................................... округи УСРР і.
зокрема: а) пли короти»►рочетіовог» креди
тування комунальних підприємств, а та;; 
само промислових і торгових підприємств 
місцевого значення, б) для короткорочопце- 
рого ціленого кредитування житлового і хо- 
хгунального господарства і в) для довгоре- 
чепцевого кредитування житлового і кому
нального будівництва та місцевої прокисло- 
иостїї, завдіаєішг міпіапс акційне това
риство під назвою <......................................
міський банк».

У в а г а .  За фундаторів банку б:
1) ................................. * . округовій

виконавчий комітет,
2) .................................. міська рада,
3) ....................................................

2. Від дня реєстрації в торговому реєстрі 
банк має всі права юридичної особи. Банк

ПОСТАНОВЛЕНИЕУКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
ні: а80. Об утверждении типового устава городского банка.

Украинское Экономическое Совещание по
становило. утвердить нижеследующий ти
повой устав тородского баш:

ТИПОВОЙ УСТАВ ГОРОДСКОГО БАННА.
I. Цели, права и обявамнасти банка.

1. В целях содействия развитию эконо
мической жизни города . . . и . . о к 
руга УССР и, в частности: а) для кратко
срочного кредитования коммунальных пред
приятий. а также промышленных и торго
вых предприятий -местного значения, б) д.тя 
краткосрочного целевого кредитования жи
лищного и коммунального хозяйства и в) 
для долгосрочного кредитования ЖИЛИЩНОГО 
и коммунального строительства и местной 
промышленности учреждается смешанное 
акционерное общество под натешави- 
ем « . . . . * . . . гс^оцаюй банк».

П р и м е ч а н и е .  Учредителями банка 
являются:

1) . . . . . . . .  окружной 
исполнительный комитет,

2) ........................ городской совет,
3) ....................................................

2. Со дня регистрации в торговом реестре 
банк пользуется всеми правами юрвдке-
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мас довіку із своєю поввою назвою. скоіч) лица. Байк имеет летать со своїм
полным наименованием.

3. Район ділльиоста банку обмахується 3. Район деятельности банка ограничя-
........................................................  в^етоя.................................................................

А. Управління банку має, осідок ум. А. Управление банка находится-в гор.

5. Банк може за постановою загальних
«борів акціонерів і з дозволу Народнього 
комісаріяту фінансів УСРР відкривати філії 
і касі в межах........................ —. . . , .

. . . . округи
6. Банк підлягає всім чинним законам, 

правилам і розпорядженням Уряду, стосовно 
/о обсягу його діяльносте.

2 Кан тали банку.
7. Бше має капітали основний і запас- 

• ний. Крім того, за постановою загальних
зборів акціонерів, можна утворювати вапі- 
1X1.01 спеціяльного призначення.

А. О с н о в н и й  К а п і т а л .
8. Основний капітал банку <встзінов.тюеть-

сл в........................................ карбованців,
поділеніх на ....................................... акцій.
вартістю . ... карб, колега.

За титановою загальних зборів акціоне
рів і з дозволу Народнього Комісаріяту Фі
нансів УСРР, капітал банку .можна падалі 
ябільш^шті через ^дататкошій випуск акцій.

Акції додаткового випуску оплачеться за 
«шинною ціною, нараховуючи на кожну 
акцію суму, що відповідає тій частиш запас
ного і спеціялмші капіталів, яка припадає 
«а кгоюгу акцію йервіоного випуску. Суму, 

„що складається з цих нарахувань, поверта
ється на збільшеная запасного капіталу.

9. Паймеїш 51% акцій банку, і первіс- 
жото і додаткових випусків, належить роз
поділяти між виконавчими комітетами і 
«кьятая уидами, що є за фундаторів банку. 
Решту акцій розподіляється між запроше
ними до участи в балкові установами й осо
ба».

10. Переважне право та придбати акцій 
додатоовкі випусків мають власники акцій 
юпо|>одиіх «ингуше, 'нідповідаю до числа ак- 
ш і Я ,  щ о  у  н и х  є .

5. Баяв может по постановлению обще
го собрания акционеров и о разрешения На 
-родного комиссариата 'финансов УССР от 
нрьгвать отделения и кассы в пределах .
. округа.

6. Банк подчиняется всем действующим 
законам, правилам и распоряжениям Пра
вительства, касающимся круга его деятель
ности.

2. Капиталы банка.
7. Б{шх имеет капиталы основной и за

пасный. Кроме того, по постановлению об
щего собрания акционеров могут быть об
разованы капіггальї специального назначе
ния.

А. О с н о в н о й  к а п и т а л .
8. Основной капитал банка устанавлива

етоя в..............................................рублей
разделенных на .. .*.............................. акций
стоимостью .. .. .рублей каждая

Бо постановлению общего собрания ак 
пионеров л с разрешения Народного-Комис
сариата Финансов УССР, капитал банка мо
жет быть в дальнейшем увешен путем до
полнительного (выпуска акций.

Оплата акций дополнительного выпуска 
производится по нарицательной цене, с на
числением на каждую акцию суммы, соот
ветствующей той доле запасного в специ
альных капитала, которая приходится на 
каждую акцию первоначального выпуска. 
Сумма, составляемая из этих начислений, 
обращается на увеличение запасного капи
тала.

9. Не менее 51% акций башка, так пер
воначального, так и дополнительных выпу
сков, должно быть распределено между ис
полнительными комитетами и городскими 
советами, которые являются учредителями 
балка. Остальные акции распределяются 
между приглашенными к участию в башке 
учреждениями д лицами.

10.. Преимущественное право на приобре
тение акций дополнительных выпусков 
имеют владельцы акций предыдущих -вы
пусков в соответствии с числом акций, на
ходящихся у них.

-
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По оголошенні про затвердження ста
туту фундатори банну (розпочинають розмі
щати акції та збирата ооповішй капітал.

12. Передплачуючи акції, передплатник 
дає на підшюіюму листі писане зобов жш- 
ня оплатити акції і завішає реченці опла
ти.

ІІередплашшнсові видається іменну роз
писку іЬ зазначенням кількосте та порядко
вих шумерів акцій, зараховуваних за тім.

На зазначеній .розписці про внески, що 
надійшли ва оплату акцій, роблять поміт
ку фундатори, а після реєстрації статуту 
банку—управління банку.

13. У підписних листах па акції разом з 
іншими відомостями треба обов'язково за
значати:

1) дату оголошення про затвердження 
статуту й орган, де це оголошення вмі
щено;
• 2) список фундаторів та їхні адреси;

^3) фірмовії у пажу байку;
4) обсяг діяльносте банку;
5) розмір основного капіталу;
6) називну ціпу акцій, порядок і реченець 

їх апліти;
7) кількість акцій, що їх фундатори за

лишають за собою;
8) розмір нарахувань на акції для по

криття організаційних * видатків % фундаторів 
па закладення банку.

14. Найагізкіш через три місяці по оголо
шенні про затвердження статуту, повинно 
зібрати половину основного капіталу, з тем, 
що важен фундатор а передплатник акцій 
повинен шести до зазначеного реченця най
менше иолОвгагу суші, що належить з нього 
«па оплату акцій. Сповна ж осекший капі
тал повинно зібрати пайпізніш через 12 мі
сяців, а в тому разі, коли фундатори розмі
стили ївса акції поміж себе—пайпізніш че
рез шість місяців по оголошенні про за- 
творджешін статуту.

Воля не буде додержано реченця, вста
новленого, щоб покрити половину основного 
капіталу, то батж визнається за иеутворе- 
пий. Коли не буде додержало реченця, вста
новленого, щоб покрити сповна основний 
ігапітал, то банк слід ліквідувати, якщо по
рядком зміни статуту. <не буде відповідно
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И. -По опубликовании об утверждении 
устава учрдеадн банкэ приступают к раз
мещению акций и собиранию основного ка
питала.

12. При подписко на акции, подписчик 
дает па подписном листе письменное обяза
тельство оплатить акции и указывает сро
ни оплаты.

Подписчику выдается имевшая расписка с 
указанием количества и порядковых помо
ров акций, зачисляемых за яшм.

На указанной расписке о взносах, посту
пивших для оплаты акций, делается отмет
ка учредителями, а после регистрации ус
тава банка—отправлением банка. 4 ,

13. И подписных листах па акции в чи-' 
ело прочих сведений, должны быть обяза
тельно установлены:

1) дата иублнкацни об утверждении ус
тава и орган, в котором публикация поме
щена;

2) список учредителей с указанием их 
адресов;

3) фирменное наименование баша;
4) предмет деятельности банка-;
5) размер основного капитала;
6) нарицательная цена акций, порядок и 

срок их оплаты;
7) количество акций, оставляемых уч

редителями за собой;^
8) размер начислений на акции для по

крытия оргаигизацноиных расходов учреди
телей яа учреждение-банка.

14. Но позднее чем через три месяца по
сле опубликования об утверждении устава, 
должна быть собрана половила основного 
капитала, «ри этом каждый учредитель в 
подписчик на акции обязан внести к ука
занному сроку не менее половили суммы, 
причитающейся с пего на оплату акции. 
Полностью же основной капитал должен 
быть собран не позднее 12 месяцев, а в 
том случае, если учредители полностью раз
местили акции между собою—но позднее, 
чем'через шесть месяцев «со дня публика
ции об утверждении устава.

Если ше будет соблюден срок, установ
ленный для покрытая половины основного 
капитала, учреждение банка признается не 
состоявшимся. Если но будет соблюден срок, 
установленный для покрытия полностью ос
новною капитала, банк подлежит ликвида
ции, если в порядке изменения устава не 
будет соответственно уменьшен основной
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зменшено основний капйал, або не буде
«більшаю реченця па. його покриття.

15. Акції сплачується та їхньою назив
ною ціною готівкою. 0

'Внеси*: на оплату акцій до реєстрації бан
ку вносять неродагшяи на ім'я фундато
рів в Державний Банк СРЮР та їх видаєть
ся банкові тільки після запису його до тор
гового реєстру.

16. До виготовлення акцій, передплатни
кам видасться імотгі тимчасові свідоцтва.

Власникам цих тшчасоних свідоцтв аж до 
заліт їх акціями (надасться всі орава га 
обов'язки акціонерів.

17. Фундатори банку, а після реєстрації 
банну його (учграавпвя, мають право стяга
ти з передалатнннів прострочені внески па 
оплату акцій, або. анулювавши передплату, 
повернути акцію, .що за неї 'прострочено 
внески, на продаж, з тим, що акції мають 
бути сповна оплачені до свіїисшгя зазначе
ного в арт. 14 реченця для'оплати всього 
основного капіталу банку. У останньому ра
зі первісному передплатникові з уторгова
ної від продажу суми повертається зроблені 
внески, вирахувавши видатки, зло надхо
дять, и анулювання колишньої передплати 
й продажу акцій

18. Акції банку вфжуть бути тільки 
іменні. Акції вирізують з книги та підплеу- 
ють кергшипий і бухгальтер, прикладаючи 
печатку банку.

Банк ловинеп воші книгу акцій за фор
мою та за правилами, що їх затверджує 
Народній комісаріят зовнішньої та внутріш
ньої торгівлі Союзу РОР.

10. До кожної акції додасться .тост ку
понів то одержання дивіденду протягом 

/10 років. По скінченні цього реченця воло
дільцеві акції видасться новий .тист купонів.

20. Акції й, тимчасові свідоцтва можна 
передоватц через передавальний паите, що 
його робцп, сам ледоле}), або,' па його 
заяву, управлінця байку. За момепт пере- 
ходу акції вважається момент помітки Про 
її передачу в кіші аківй.

Перехід акцій яа підставах інших, піж 
передача, оформлюється через помітку в 
кинзі акцій то підставі документів, що свід
чать про такий перехід. За цих випадків

капитал, или не будет увеличен срок для 
его Покрытия.

15. Акция оплачиваются по шх нарица
тельной цене (наличными деньгам!».V

Взносы в оплату акций до регистрация 
банка вносятся подписчик аогя па имя учре
дителей в Государственный Банк СОТ н 
выдаются банку лишь после внесения его в 
торговый реестр.

16. До изготовления акций, подписчикам 
выдаются именные (временные свидетель
ства.

Владельцам именных временных свиде
тельств до замены их акциями «рігсваива- 
ются (все права л обязанности акционеров.^

17. Учредители банка, а поело регистра
ции банка его управление, (вправе взыски
вать с подписчиков просроченные взносы в 
оплату акций, либо, аннулировав подписку, 
обратить акцию, волос по которой просро
чен, в продажу, с том, что акции должны 
быть сшлачоны полностью по окончания 
указанного в ст. 14 срока для оплаты все
го основного капитала банка. В последнем 
случае первоначальному подписчику из вы
рученной от продажи суммы возвращаются 
сделанные взносы за вычетом расходов, свя
занных с ашіуліфоваїфіем прежней подпи
ски и продажей экцнй.{

18. Акции бапка могут быть только 
имониьші. Акции вырезываются из книш и 
подписываются управляющим н бухгалте
ром с приложением печати банка.

Банк должен вести книгу акций по фор
ме и по правилам, утверждаемым Народным* 
комиссариатом внешней и внутренней тор
говли Союза СОР.

19*. К каждой акции прилагается лист 
купонов на получение дивиденда в течение 
десяти лет. По истечетпш этого срока вла
дельцу акции выдается повый лист купонов.

20. Акции и івремоингло свидетельства мо
гут быть передаваемы посредством переда
точной надписи, которую делает сам ак
ционер, идо по его заявлению управлонно 
бапка. .Моментом перехода акции считает
ся момент отметки о ее передаче в книге 
акций.

'Пароход акций по нпьш, кроне передали, 
основаниям оформляется путем отметки в 
іспите акций на основании документов, удо
стоверяющих такой переход. 'В этих случа-
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утцизлйгая робіть відповідний ваше на
міці або тагеасовжу овдощя.

'йитасове садщіво, де ее буде політай 
уиравліввя банку, що воно одержало вне
се*, якому реченець амгався, ее можна 
передана® іншій особі і вилякай праеочвн 
в такта свідоцтвом втаюється за вечдаанй. 
Цю умову слід зазначати на тнмчасовю ст- 
доіршаз.

21. Акції, то належать виконавчим ко
мітетам та міським ралам—фундаторам 
банку, не можна переотаотоватн т заіро- 
вою несбйсжостя; про це треба зазначити в 

•тексті акції,
22. Акції «є можна дробити. Якщо акції 

вилежать кільком особам, то права, стосов
но до банку, 'Може здійспюватн тільки одна 
особа, що її па те уповноважили співволо- 
Нільці акцій.

Права акціонерів ге участь в управлінні 
банком по акціях, які «аложаль юридичним 
особам, здійснюють уповноважені т то їхні 
представники. Зазначені в цьому артикулі 
повноваження можна видавати у за
яви на м я управляння банку.

і
У вата. ' Якщо представник втрачає 

«лаяажаш тої юридичної оабн, що 
(він її представляє, то вкг вибуває ія 
«шву Відпшіїаюго іиОортгого органу 
банку. і
23. У разі втрати акції або тимчасового 

ендоцтва, акціонер або закони® «ого пра- 
вопюстутшк згає право заявити управляя» 
банка про втрату акції або тимчасового сві
доцтва; управління баяну оголошує про цю 
втрату », після шостимюячеого реченця від 
дня оголошення, замінює втрачену акцію на 
дублікат за тим самим числом, якщо ні з 
чийого бору не буде заявлено «гору судо
вим порядком;

24. їїо розміщеної всіх акцій і поврпггі 
полоняни осчюввого капіталу, найпізніше 
через один **сяц після зазваченого покрит
тя, фундаторе «микають попередні збори 
фундаторів та переоплагппків та «ції. Йа 
цих вборах фундаторе подають писану допо
відь яро родарйцеввя акцій банку, про Гро
дном суми, що пйдйцшг на оплату акцій, 
про видатаи А заходе, що їх перевел фун

та увравлевЛ делает соотеттвушстую 
надивсь та акцп нл врв*внш» «■**-
тельстве.

йремевЛе сввдетельство. та котором «е 
будет ошетта управления бавка о получе
нии ям взноса, срок которому ясте*, не 
может быть передаваемо другому лицу и 
всякая щека по такому свидетельству 
признается ветейставтольнай. Условие это 
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.

21. Акции, принадлежат яе исоолвнгел.- 
ны* кшнтетам и городокм советам — уч
редителям банка, яе могут быть отчуждае
мы пол плохом яетействнтелшоста: *> этом 
должно быть указано в тексте акции.

22. Акции не могут быть дробилы. В 
случае принадлежности акции десколииш 
лицам, орава по отношению к банку могут 
быть осуществляемы только отій лице*, 
уполномоченным на то совладельцами ак
ций.

Права акционеров иа участие е управ
лении банком но акциям, принадлежащим 
юридическим лвцам, осуществляются упол- 
иомоченными на то их прея ставите ляхи. 
Указанные в настоящей статье полномочия 
могут быть выдаваемы а-формо заявления 
на имя управления баш».

П р и м е ч а н и е .  При утрате предста- 
мтадем ношжгікя от орецстдомпого 
ям юрщвче<жо*> лица, он выбывает им 
состава соответствующего выборного ор
гана баш».
23. При утрате акція ній шренепцого 

свидетельства, акционер ял вакерный его 
правопреемник вправе заявить управлению 
банка об утрате акции или временного сви
детельства; гтюзвленве банка производит 
публикацию об этой утрате н, по истече
нии шестимесячного срока со вея публика
ции, заменяет утрачевдую задню дублика
том за тем же номерам, если ни с чье* сто
роны не будет ваяыено спора в судебном 
порядке.

24. После (размещения всех акций и по
критая половины омитого капитала, не 
позднее чем черев един месяц после ука
занного покрытая, учредители созывают 
предваригельвов собрание учредителей и 
поапютиков на аяводв. На этом «<бралии 
учредители вносят Ітсьменнмй поклад о 
раэиеадени акций баш, о денежных сум
ки, поступям» еа сплату акцій, • рае-

ч
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даггорі для організації банку, про «всі даї а 
яраияига, то юп вадим, і що їх про
понується банкові взято па банк, і взагалі, 
про ви обставині, що характеризують стан 
сира® банку, а так само подають інвептар- 
шй опис його майна і проект його вступно
го балявсу.

Для перевірки доповіді фуодаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного балян- 
су, збори обирають з-иосород себе перешриу 
•комісію. Фундатори банк)' не можуть увіхо
дити до складу перевірної комісії.

\ ' V
25. Найрашш за три <?ш і пайпізігійі за 

місяць після. попередніх зборів фущтаторів 
та передіштіига'в иа акції, фундатори 
скликають фундаторські збори, що вислуху
ють доповідь перевірочної комісії й розв'я
зують питаная про визнання закладення 
банну за здійснене, про схвалення иравочн- 
п», тдо їх вчинили фундатори, про затвер
дження інвентарного опису й вступного ба~ 
ляису бажу, про обрання органів управлін
ня балку, а так само й іпші питания з до- 
поніді фундаторів або з поточних справ 
баїпсу.

26. Зазначені в арт. 25 збори вважається 
за законно відбулі, коли на них 'беруть 
участь акціонери, що представляють на# 
мошп 75°/0 загальної кількості акцій.

Постанова про визнання закладення бав 
ку за здійснено' повинно бути ухівалея 
більшістю У голосів загального числа учас
КИЭВ заїрів.

Всі а-шні отягання розв'язується звичай 
пою більшістю голосів.

'27. Якщо фундаторські збори визнали за 
кладення бажу за здійснене, тю обрало збо
рами управління повинне негайно подати 
заяву до Народнього комісаріяту* торпед 
УСРР пре реєстрацію балку, додавши мато 
ріяля, згідно з правилами про торгову ре
єстрацію.

Управління розподина»: тільки тоді внко- 
ючвта чинності й праоюздпи вщ імені бан
ку, коли банк записало до торгового реє
стру.

28. Зазначені в арт. арт. 24 і 25 збори 
скликається поністкзіми, що їх тгаосншєтЬся 
па адресу осіб, які передплатили акції. 
Фундатори банку повниш іющомитн Народ
ній кшіс^ріят фінансів УСРР за сім день

ходах і мероприятиях, произведенных уч
редителями по организацп банка, о везх 
действиями сделках, произведенных ши, 
и предлагаемых к принятию на банк н, во
обще, о веек обстоятельствах, характери
зующих состоялио дел банка, а также пред
ставляют инвентарную опись его имуще
ства и проект его вступительного баланса.

Для- проверки доклада учредителей, ин
вентарной описи и проекта вступительного 
баланса, собранно избирает проверочную ко-. 
миссию из своей среды. Учредители банка ее 
могут входить їв состав проверочной Эмис
сии.

25. Нс ранее трех дней и не позднее, 
чем через месяц после предварительного со
брания учредителей и подписчиков на ак
ции, учредители созывают учредительское 
собрапне, которое заслушивает доклад про
верочной ' комиссии и разрешает «опросы 
о прнзетапнн учреждения банка состоявшим
ся, об одобрении совершенных учредителя
ми сделок , об утвержден ил инвентарной 
описи и вступительного баланса банка, об 
избрании органов управления банка, а так
же и другно вопросы по докладу учредите
лей или по текущим делам банка.

26. Указанное в ст. 25 собранно счита
ется законно состоявшемся, если -в нем уча
ствуют акционеры, преідстаадякіїпио не ме
тео 75% общего чада акций.,

Постачювление о признании учреждения 
байка состояапгимся должно быть принято 
большинством % голосов общего числа уча
стников собрания.

Все остальные вопросы разрешаются про
стым больлпгнетвом голосов.

27. Если учредительное собрание прнзна- . 
ет учрежденпш банка состоявшимся, то из
бранное собранием управление должно* ие- 
медленпо подать в Народный комиссариат 
тортовли- УСОР заявление о регистрации 
балка с приложением материалов, в соот
ветствии с правилами о торговой регистра
ции.

К совершению действий и сделок от име
ни банка, управление приступает лишь по
ело занесення банка в торговый реестр.

28. Указанные в ст. ст. 24 и 25 собра
ния созываются посредством повесток, ко
торые посулаютоя по адресу лиц, подпи
савшихся ша акции. Учредители банка обя
заны уведомить Народный комиссариат фн-
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наперед лро медику ваш попередні та фунда
торські збори.

Коли акції розміщено повністю між фун
даторами, то зборів, зазначошит в арт. арт. 
24 і 25, пе скликається, а фущатарп збн- 
раюп^я та фундаторські збори, що й роз
в'язують шитааіня, зазішоні в арт. 25.

29. Після оголошення про затвердженії а 
статуту- 1і до яубяіюади про реєстрацію бан
ку фущатори згають траво вчиняти від 
свого імені юсі операції й правочини, сполу
чені в організацією банку за своєю солідар
ною відповідальністю.

Ііірава і обов'язки по цих лравочшах пе
реходять до банку тільки в тому разі, коли 
ці правочіпги ухвалили найближчі ігісля 
фундаторських зборів, збори акціонерів.

30. За витрати, що їх фундатори запо
діяли через свій іиодогляд або .•неправильні 
дії, зв'язані з організацією банта’, фундато
ри солідарно відповідають перед банком та 
ікюдіпіокюгн акціонерами протягом одного 
року від часу реєстрації банку.

Б. З а п а с ш и й  к а п і т а л .
31. Затіошгй капітал батсу утворюється 

із щориних відрахувань ©ід зиску банну, 
згіцно з арг. 107 статуту та з ©ідсогш на 
ці сувій, а так само від звернення до запас
ного капіталу нарахувань з акцій дальних 
випусків (арт. 8); запасний капітал призна
чається па покриття «трат, що можуть бути 
по операціях белку. Запасний ваттаі_перо- 
ховуегься порядком, що його передбачено
чинним законодавством.

- *

32. Нарахування до запасного капіталу 
робиться доти, доки запасний каптал пс 
досягне половиш осіговпого капіталу, після 
чого відрахування ігрнпиняеться. 'Коли за
пасний ігапітал буде частково або сповна

. шгграчппгй па покриття ©грат, то відра- 
душнії ДО ІЇЬОГО із зиску наловлюється. до
ки він знову не досягне ©становленої норми.

Б. С п е ц і я л ь я і  к а п і т а л и .
33. Спеціальні ікапігалп башу утворю

ється із щорічних ©ідрахуваїй, під зиску 
банку, відповідно до арт. 107 статуту, з від-

иансов УС0Р- за семь дней вперед о сбы
ваемых предварительном н у*гродптель«;ом 
собраниях.

Если акции размещены водностью между 
учредителями. Ьобрапия, указанные л ст. с?. 
24 л 25, по созываются, а учредители со
бираются па учредительское 'собрание, ко
торое разрешает 'вопросы, указанные в 
ст. 2,5.

29. По опубликовании об утверждении 
устава и до публикации о регистрации бай
ка учредители имеют право совершать от 
своего имели вс о операции и сделки, свя
занные с организацией байка, за своей, со
лидарной ответственностью.

Правам обязанности но этим сделкам пе
реходят к банку лишь в том случае, если 
эти сделки сдобрены ближайшим, после уч
редительского собрания, собранием акцио
неров.

30. За убытки, причиненные упущения
ми ВДВ неправильными действиями учреди
телей, связанными с организацией байка, 
учредите.тн несут солидарную ответствен
ность перед банком и отдельными акцтаяо- 

.рами в течение -одного года го времени ре
гистрации банка.

Б. З а п а с и ы й  к а п и т а л .
31. Запасный капитал банка образуем 

путем ежегодных отчислений от чистой при
были банка, согласно ст. 107 устава, и из 
процентов па эти сулемы, а равно от обра
щения в запасный капитал начислений по 
акциям последу юта их выпусков (ст. 8); за
пасный капитал предназначается на покры
тие убытков, могущих быть по операциям 
банка. Запасный капитал хранится .в по
рядке, предусмотренном действующим зако
нодательством.

32. Отчисление в запасный капитал про
изводится до тех пор, пока’ запасный ка
питал пе достигнет половины основного та- 
яитала, после чего производство отчислений 
превращается. Беи запасный капитал бу
дет частично или полностью израсходован 
па покрытие убыли®, то отчисления в не
го ив прибыли возобновляются, пока он 
вновь не достигнет установленной нормы.

В. С п е ц и а л ь н ы е  к а п и т а л ы .
33. Специальные капиталы баша обра

зуются из ежегодных отчислений от чистой 
прибыли банка, согласно ст. 107 устава, из
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сотків іна ці суми. а так само з нарахувань 
по акціях пастуших випусків {арт. 8); ці 
капітали мають ці леве ігризиачешія, Пора
нок пякористазш спеці&шгах капіталів 
ютаиавлюють загальш зберіг акціонерів 
банку. * •

III. Операції банку.,
34. Для одійсиеаая шжладеиях на 'нього 

завдань банк може, «одержуючи чинного за- 
іюнодаства:

4) провадити банківські комерційні опе
руй;

2) провадити операції по касовому шко- 
нааию місцбкіх бюджети;

3) видавати довгаречоїщоіїі та вероалю- 
рекацеоі позики ага потреби комунального 
господарств, упорядкування, житлового і 
культурно^побттового будівництва;

4) кредитувати і фінансувати державну 
іфомвсювюгь та електрогосподарство місце
вого звивати. ,

А. Б а н к і в с ь к і  к о м е р ц і й н і  
о  п е р а  ц і  ї.

35. Банкові надається драло провадити 
тисі операції:

1) дисконтувати векселі і всякі 'інші зо
бов'язання, ґруитаваиі па тощовслілпих яра- 
ішчипах, що по них, па час дисконту, зали- 
шаепля до рочонця виплати ііайбільше 
дев'ять місяців, а так само подавати до пе- 
ічуіиоконгу задшеоіповаш. батом. зобов'я
зання та «ексеті;

2) вщавати позики та егдафпватн креди
ти ш іротенець найбільше шість місяців, 
зокрема у формі спеціальних біжу чи х та 
уоптокороптних ралу шиї:

а) під заставу державних вНісотковігх на
порів. що мають оба* ага біржі, в розмірах 
та на реченці, встановлені від Народнього 
комісаріяту фінансів УСРР:

б) під заставу акцій (паїв) державних та 
м'нпаїгах акцйягх товариств, що мають 
обіг па біржі в рашун, тцо його встановив 
Народив комісаріат фінансів УСРР;

в) під заставу товарів, що не піддаються 
швидкому осуванню, та документів на ці 
товари « розмірі не більш, як 75°/0 біржової 
вартосги Цих товарів;

3) відкривати кредити під забезпечення 
векселям найменшо з давша йдшюаага та 
іншими ияп.татвпт эобоп'язашями ви ре
ченець по більш, як шість місяців;

процентов на эти суммы, а ратно из начи
слений но акциям последующих выпусков 
(ст. 8); эти капиталы имеют целевое яа- 
вначонио. Порядок использования специ
альных капиталов устанавливается общим 
собранием акционеров банка.

• III. Операции банка.
34. Для осуществления возложенных на 

него заданий банк имеет право, с соблюде
нием действующего законодательства:

1) производить ба&ковскио коммерческие 
операции;

2) производить операции по кассовому 
наполнению местных бюджетов;

3) выдавать долгосрочные и краткосроч- 
•ныв ссуды на нужды коммунального хозяй
ства, благоустройства, жилищною и куль
турно-бытового строительства;

4) производить кредитование и финанси
рование государственной промышленности 
и электрохозяйства местного значення.

А. Б д н к о в с к л е  к о м м е р ч е с к и е  
о п е р  а ц  и и.

35. Банку предоставлено право произво
дить следующие операции.

1) учет 'Векселей и всяких других обяза
тельств, основанных на торговых сделках, 
по коим, ко времени учета, остается до сро,- 
ка платежа не более девяти месяцев, а 
также представление к переучету учтенп ых 
банком обязательств п векселей;

2) выдача ссуд и открытие кредитов из 
срок но свыше шести месяцев, в частности, 
в форме специальных текущих счетов и 
контокоррентных счетов:

а) под залог государственных процент
ных бумаг, имеющих обращение па бшрже. ® 
размерах и на сроки, установленные На
родным комиссариатом финансов УССР;

б) под залог акций (паев) государствен
ных и смешанных акционерных обществ, 
имеющих обращение па бирже в размере, 
установленной 'Народным комиссариатом 
финансов УССР;'

їв) под залог товаров, по подверженных 
скорой «юрче, и документов на эти товары, 
в размере.по свыше 75%, биржевой стоимо
сти этих товаров;

3) открытие кредитов под обеспечение 
векселями но меньше, чем с двумя подпи
сями и другими платежными обязательства
ми на срок не свыше шести месяцев;
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4) одержувати, лишати за векселями 
пні поти документами, іцо її передається 
балкові яа інкасо, а так само рсйига запла
ти па дорученім і за рахунок третіх осіб, та 
здійснювати операції в жирообороту;

5) переказувати гроші та видавати гроші 
# товарові акредитиви;

6) приймати вклади звичайні та умовні,
на реченець, беарочонцвш тална біжучій ра- 
х«утшж; ^ /

7) кутгувати та продавати з _ дорученим, 
держзшгі відсоткові гашора, акції та обліга
ції, яві дозволені до обігу в Союзі РСР;

8) купувати за овій рахунок д<-ржавві 
відсоткові папери та юблнедії па суму, 
встановлену від загальних зборів акціоне
рів, а так само продавати ці папери;

9) купрати та .продавати за свій рахунок 
акції (паї) па суму, що не перевищує 10°/а 
основного капіталу;

10) видавати гарантійні лпети та інші 
зобов'язання житлово-орендним та житлооо- 
буді велілим кооперативам, а так сомо іщп- 
и дуальним забудавнляам виро своєчасну 
огшту «ими виплат; - '

11) відкривати кореспондентські рахунки 
для взаємних розрахунків з кредитовими 
установами в Союзі РСР по всіх виплатах 
та дорученнях..

36. Банк видає місцевим радам та орга
нам комунального господарства.........................
.............. округи ці лові позики єна рочоноць
до 12 місяців, додержуючи законів про кре
дитові операції місцевих рад та про форми 
фінансового управління комунальним госпо
дарством.

37. Банкові надасться праве ві.ткрпйатл 
промпславим підприємствам, а так само 
спілкам житлової кооперації ділові -вироб
ничі кредити на реченець до 12 місяців оа 
особливих умовах і «ід забезпечення сойо- 
веюдааями позичальника.

38. Застава зазпачонсто в я. 2 арт. 35
майна в банкова робиться звичайною пере
дачею ціипоотей і майна. Банк ввдає паш- _ 
пальникові свідоцтво про прийом застави, 
заяначаюнн, з чого складається заставлене 
майно і «а яких уменш видано возику

39. Банкові «вдасться Тірано перезастав
ляти, за згодою їіаетавшшв, ціяяосгі і то
вари, прийняті від них у заставу.

4) получение платежей по (векселям в 
їругнм дбкумептам, передаваемым банну на 
инкассо, а равно производство платежей по 
поручениям н за счет третьих лиц в осу
ществление операций по жирообороту;
' 5) перевод денег я выдачу денежных и 
товарных аккредитивов;

6) ирном вкладов простых я условных, «на 
срок, бессрочных и на текущий счет;

7) покупку и продажу, по поручениям, 
государственных процентных бумаг, акцией 
и облигаций, допущенных к обращению в 
Союзе.СОР;

8) покупку за свой счет государственных 
процентных бумаг п облигаций на сумму, 
установленную общим собранием акционе
ров, а также продану этих бумаг;

9) покупку и продажу за свой счет ак
ций (паев) на сумму, не превышающую 
10% основного капитала;- ,

10) (выдачу гарантийных писем и других 
оГшател'ьств жп.інщно-арендаьгм и жилищ
но-строительным кооперативам, а также ин
дивидуальным застройщикам в своевремен
ной оплате ими платежа?

11) открытие корреспондентских счетов 
для (взаимных .расчетов с кредитными уч
реждениями в Союзе ССР по всем плате
жам и поручениям.

36. Банк выдает местным советам я ор
ганам коммунального хозяйства . . . . 
. . . .  округа ссуды целевого характера 
на срок до 12 месяцев с соблюдением зако
нов о кредитных операциях местных сове
тов и о формах финансового управления 
коммунальным хозяйством.

37. Балку предоставляется право от
крывать промышленным предприятиям, а 
также союзам жилищной кооперации целе
вые производственные кредиты на срок до 
12 месяцев на особых условиях и под обес
печение соло-векселями заемщика.

38. Залог указанного в и. 2 ст. "$5 тау 
щестра в банке производится посредством 
простой передачи ценностей и имущества. 
Банті выдает заемщику свидетельство о 
приеме залога с указанием состава зало
женного имущества и условий, иа которых 
выдана ссуда. .

39. Банку'предоставляется право переза
кладывать, с согласия залогодателей, цен
ности И товары, принятые от них в залог.
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40. Квнпш іна вклади видасться тільки 
іменні, передавати їх можна тільки перека
зом вкладів в книгах банку

41. Но позиках да вимогу банк згає право 
іювояиас зажадати від позичальника з по- 
переджеішаи в реченець, встановлений уп
равлінням банку, або дати додаткові забез
печення, або оплатити частину чи увесь 
довг.

42. Якщо позичальник не внесе в рече
нець вшшт, ішежіпгх бачкові по речопце- 
ввх позиках, а так само «ми вів по вико
пає вимог ба-нку щодо позик па вимогу, то 
майно і цінності, що є забезпеченням вида
ної позики, йде/ з роспорядження банку, на 
продаж. Сума, одержана від реалізації за
стави, надходить да оплату довгу байкові з 
додержанням порядку черговости, передба
ченого читаним законодавством.

43. По ділових позиках банк має праоо 
контролювати використання позики за нрн- 
зпачоппям. Якщо позичальник використає 
позику па іпигу мету, то банк має право 
/тягти належну йому суму, пе ждучи иа- 
>таігяя торміау сплачення позики.

44. Суми, внесені, як вклади та на біжучі 
рахупки, по можуть підпадати арештові,, 
або секвестрові па вимоги, звернеш до клі
єнтів інакше, як за постановою судових ор-

• галів.
Довідки про операції клієнтів банк видає 

тільки самому клієнтові або содовим та слід
чим оргапам.

45. Загальна сума прийлятих баїгком гро
шових вкладів, перадисконауваних ним век
селів і всіх інших прийнятих ва себе гро
шевих зобов’язань не повинна перевищува
ти більш ніж удесятеро основний капітал 
балку.

Б. К о р о т к о р е ч в і н і ц е в а  ц і л е н і  
п о з и к и .

46. їіраао одержувати каротноречеащові 
рмодгво-будішиші позики мають:

1) місцеві ради і «виюиавчі комітети по 
будинках, що їх яюплоатують вони бозпо- 
со|идньо господарським способом, та органи ' 
комунального господарства;

2) державні установп та підприємства, а 
тзк*>я; юшачі акцквкрні товариства ря 
ні плжюгшя та рознгирсчнія належних їм бу
діть;

№

40. Квитанции но вкладам выдаются 
только мевные; передача йх щронжцнтся 
путем перевода вкладе® по книгам банка.

41. II о осудам до востребования банк 
имеет право по всякое время с пред упреж
дением в срок, установленный управлением 
бати, потребовать -от заемщика либо пред* 
ставления дополнительного обеопочоиия, ли
бо оплаты части или всего долга.

42. В «.туча© невзноса заемщиком в срок 
платежей, следуемых банку по срочным ссу
дам. а такжо в случае невыполнения им 
требований банка по ссудам до востребова
ния, имущество и ценности, являющиеся 
обеспечением выданной ссуды, поступают, 
по распоряжению банка, в продажу. Сумма, 
вырученная от реализации залога, поступа
ет В оплату долга балка с соблюдением по
рядка очередности, предусмотренной дей
ствующим законодательством.

43. По осудам целевого характера банк 
нмоет право контролировать использование 
ссуды по назначению. В случае использова
ния заемщиком ссуды па иную цейь, банк 
имеет право взыскать следуемую ему сум
му, во ожидая наступления срока погаше
ния ссуды.

44. Супиш, впосошшо в качестве вкла
дов п па текущие счет не могут подлежать 
аресту или секвестру по требованиям, обра- 
щешньш к клиентам, иначе, как ио поста
новлению судебных органов.

Справки об операциях клиенту байк -вы
дает лишь самому клиенту либо судебным 
и следственным органам.

45. Общая сумма принятых балком де
нежных вкладов, переучтенных ш вексе
лей в всех иных принятых на себя денеж
ных обязательств ее должна превышать бо
лев чем в десять раз усталеного капитала 
байка.

Б. К р а т к о с р о ч н ы е  ц е л е в ы е  •  
с с у д ы .

46. Правом па роіучеяіио краткосрочных 
рамозпчю-стрсяФельлых ссуд пользуются:

1) местные советы и исполнительные ко
митеты по строениям, эштатируомым ими 
непосредственно хозяйственным способам, 
а рашо органы коммунального хозяйства;

2) государственные учреждения и пред
приятия, а также смешанны© акционерные 
общества для восстановления и расширения 
принадлежащих им строений;

-
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3) ждаио-ііуяівельмі та жятло-орвндні 
кооператгат товариства і їш сошн;

4) приватні домо8одогїільці та орввдарі бу
дівель.

47. Погани подасться:
1) під забезпечення прибулими від жи

лих будівель. що с в користуванні тгооп- 
чаяьшіків;

2) під заставу права забудови;
3) під заставу будівель.

У в а г а .  За окремих випадків поаиюн 
можна так само видавати під соло-векселі 
іюзжзльнікйв, забезпечені заставою то
варів та інших цйноюстч'й.
48. Реченець подаваної яооші юшача- 

сться залежно від характеру укшоншу та 
роду будівлі й тю потшоп иероганцуваги 
12 місяців.

У «аг а. За окремих пипадктв, коли 
фінансовий етап позичальника чю тле 
змоги еаматнти позиву протягом 12 міся
цю. реченець позики може бути встатгов- 
ЛОІПГЙ до 18 місяців.
49. Позики, що їх видає банк, позичаль

ник повшген використати на ту мсту, па яку 
їх призначено, з тим що банк має право
контролювати шкориотатія позики. В разі 
зламати цього правила, банк мас право 
шгмапш дщючещеш оплати таю.

50. Розмір жснгаг визначається: під за
стану майна, що його заставляють шасі піки 
—«айбільтп 5(Г/в оцінки, пороведепої яв за 
матерія.тьною вартістю будівлі, як і за- 
ложно від прибутку, що надходить від ЦЬОГО 
майна, а під заставу прибутків від майна, 
що в в орендному корнстуваппі—-найбільш 
50% перевіреного оціночною комісією вало
вого Прибутку від будівлі протягом речей ця 
позики. ,

51. Позики водається тільки під заставу 
такого майна, що не заставлено, або коли 
є видана від іфвдиторів лешчальтпгка на
гана згода на, видачу банком позики з пра
вом банку «а переважпе перед претепсіими 
даного кредитора задоволення аз цінності! 
заоташешкго майна.

V
У в а г а .  Правило цього артикулу не 

поширюється на майно, заставлене и 
Центральному баїпсові комупа.тьного гос
подарства та жжг.товсмо будівництва, а

3) жиавщно-сіроітвіьньїе и жялицяо-
арвндаые кооперативные товарищества я 
их союзы;

4) частные домовладельцы и аревдаторы
строений.

47. Ссуды выдаются:
1) под обеспечение доходами от жмых* 

строевой, находящихся в пользования заем
щиков;

2) под залог права застройки;
3) «од залог строений-

П р и м е ч а н и е .  В отавлыгьп случаях
ссуды могут также выдаваться под соло- 
векселя заемщике®, обеспеченные залогом 

- товаров и иных ценностей.
48. Срок выдаваемой ссуды устанамі- 

вается в зависимости от характера ремонта 
ч рода строения, но не должен превышав 
12 месяцев.

П р и м е ч а н и е .  В ощельпых слу
чаях, если финансовое положение заем
щика не даст возможности оплатить «ху
ды з течение 12 месяцев, срок ссуды -мо
жет быть установлен до 18 месяцев.
49. Ссуды, выдаваемые . банном, долганы 

быть использованы заемщиком на те цели, 
для которых они 'ірредяазначспьі, яри -чем 
банк имеет право контроля над использова
нием ссуды. % случае нарушения этого яра- 
знла, байк имеет право требовать досрочно
го погашеигия ссуда.

50- Размер ссуда определяется: под за
лог иму щества, закладываемого собствен- 
пиками но свыше 50°/о оценки, произведен
ной как по материальной стоимости строє
ная, так и в зависимости от дохода, посту
пающего от этЪг© имущества, а «од залог 
доводов от имущества^ находящегося в 
арендном пользовании—не более 50% про
воренного оценочной комиссией «валового 
догода от строения в .течепие срока ссуды.

51. Ссуда выдаются .тишь под залог та
кого имущества, которое яс состоит в зало
ге, либо при наличии выданного яредятодомя 
заеопцтаса лнсьмедкого согласия па выдачу бзикам ссуда с правом банка па преимуще- 
ствелнов перед претензиями данного креди
тора удовлетворенно из ценности заложен
ного имущества.

« П р и м е ч а н и е .  Правило настоящей 
статьн пе іраспростраіиется па имущест
во, заложенное в Нейтральном банке ком
муна тьного хозяйства и жилищпого
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так само до випадків ©вдачі лозин із опо- 
цшьжх капіталів за тик випадків, кода 
на основі шсцшданх поговорів за по
вернення ох банк 'но відповідає.

52. Майко, заставляє в балкові, може 
переходити до втіш осіб усіма зашитими 
способами тільки після сплати довгу банку 
або за згоди банку переказати довг’иа но
вого шбувача.

53. Поділ та подрібнення заставленого 
майна, що спричиняє зміну цінности майна, 
без згоди управлені банну не дозволяється.

54. Будівлі й право забудови заставя
тся за правилами, встановленими законо
давством УСРР. Про позики, 'видавані жит
лово-орендним товариствам та їхнім спіл
кам і орендарям судове» за тих випадків, 
каїн позики -забезпечено прибутками від 
майна, що є в їх розпорядженні, банк пові
домляє відповідай відділ комунального гос
подарства.

55. В разі невнесення протягом двох тиж
ню 'Прострочених виплат: а) банк надсилав 
до позичальника попередження, що коли 
він не внесе протягом двох твлліів належних 
від нього сум, то майне його буде призначе
но до, продажу, а майно, що е в оренді, — 
може бути взяте з розпорядження банку для 
експлоатації; б) чорез два тижні по завна* 
ченому повідомленні, якщо позичальник не 
сплатить недоплат, що лічаться на майні, 
банк призначає до-продажу майно власни
ка, а орендоване майно може взяти в своє 
завідування для дальшої експлуатації до 
оплати довгу, що припадає банку, але ио 
далі, як на реченець чинности договору.

56. Реяюраджопия про продаж та прийом 
у своє «надування й експлуатацію майна 
наооромоиш дашгаків банк провадить за 
носгакоіюю управління банйу, ие ©даючая 
до суду. Позичальники, що вважають тако 
іюзпоряджчмшя управління • за иоправнльне. 
мають право оскаржити його до ради банку 
або до суду, але така скарга, до розгляду 
справи по суті, ме пршшгає чинностей .уп- 
равгінаи баяну, коли з цього приводу не 
буде спеціяльно! постанови суду.

строительства, а также к случаям (Выдачи 
' ссуд нз специальных капиталов © тех 

случаях, когда на основе особых догово
ров за возврат их байк не несет', ответ
ственности. I .
52. Имущество, заложенное в банке, мо

жет переходить к другим- лицам всеми за
ковтни способами .тать после оплаты дол
га банку или при согласии балка на перевод 
долга на нового приобретателя.

53. Деление и дробление заложенного 
имущества, влекущее за собой изменение 
ценности имущества, без согласия управле
ния банка не разрешается.

54. Залог строений и права застройки 
производится по правилам, установленным 
законодательством УССР. 0 ссудах, выда
ваемых жилищно-арендным товариществам 
и их союзам и арендаторам, строений в тех 
случаях, когда ссуды обеспечены доходами 
от имущества, находящегося в их распоря
жении, банк уведомляет соответствуютий 
отдел коммунального хозяйства.

55. В случае невнесення в двухнедельный 
срок просроченных платежей: а) банк по
сылает заемщику предупреждение о том. 
что в случае невнесення в двухнедельный 
срок следуемых с него сумм, имущество за
емщика будет назначено к продаже, а и м у 
щество, находящееся в аренде, может быть 
взято распоряжением балка для эксплоата- 
цин; б) через две недели после указанного 
уведомления, при неоплат© заемщиком -не
доимки, числящейся па имуществе, банк на- 
значает имущество собственника к продаже, 
а' арендовалиое имущество может йрииять 
в свое заведывапно для дальнейшей экс- 
плоатацнн для погашения долга, причи
тающегося банку, по пе более, чем па срок 
действия договора.

^ 56. Распоряжение о продаже и приеме в 
свое заведнвание и эксилоатацию имуще
ства несостоятельных должников баїв; атро- 
пзвоо&г по постановлениям управления бан
ка без обращения к суду. Заемщики, счи
тающие такие распоряжения управлення 
неправильными, имеют право обжаловать 
его -в совет банка или в суд, однако, такая 
жалоба, до рассмотрения дела по существу, 
не приостанавливает действия управления 
банка, если об этом но будет специального 
постановления суда.
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57. Продаж засгаывшк банком будешь 
та права забоем провадиться на підставі 
;іі0цйш,акх, правил.
В. Д о в г о р в я е н ц е в і  Д І Л О В І  П 0 8 Я К И . - ’

58. Довгореяеицеві повний банк видає вз 
спвціяяао призначених для цього коштів, 
що утворюються через: а) виділення най
меш 40% основного каштаоу; б) утворен
ня власних шоцімльши капіталі»; в) брання 
давгаротенцових вкладів па спеціяльоих 
уловах; г) асагауваїїивя -із загаЛыкмдержав- 
ного та «юцового бюджету; д) одержання 
спеціяльний відрахувать, передбачених *гач- 
яим законодавством з кошт ів Цештрал иного 
банку южуваїппого гоонодарстша та житло
вого будівництва і з коштів центра льелх 
кредитових уставов.

/ . . .
У в а г а .  Довшрочшцові иоситки за ра

хунок капіталів, зазначених у п. <а> 
цього артикулу, ложна видавати на ре
ченець найбільш десять (років, а позики 
за рахунок інших коштів можна вида
вати на реченці, передбачені відповідни
ми узаконеннями та договорами банку з 
тями установами, що передають банкові 

%ці кошти.
59. Дошчтрочмцвві позики па будування 

та ремонт будівель і будників, крім позик, 
видаваних з основного капіталу банку, ви
дає банк па реченець, установлеяий чинши- 
ми законами про • кредитування житлового 
будівництва.
• 60. Будівлі, передавані в заставу банкові, 
слід застрахувати від вогню іна суму, що 
перевищує найменш па 10% розмір позики, 
з додаїшгям суми двох річних платежів,^ 
оскільки такий розмір страхування допуска
ється правилами страхувашия.’ Коли прави
ла страхуванню допускають страхову суму 
тільки в мошному розмірі, то будівлю нале
жить страхувати па яайвнщу дозволену 
суму. Поліс 'по цьому страхуванні переда
сться байкові. • х •

61. Коли заставлене майно зазнає шкода 
від пожежі, то банк подає поліса в страхов)* 
установу, і ця установа за страти,1 що ста
лися від пожежі, платать страхову суму 
байхові, а ле власникові. Власника 8 вдо
вольняє банк за окреапем рсорахупком.

57. Продажа заложеншх банку строєний 
и права застройки производится на основа
нии особых правил.
В. Д о л г о с р о ч н ы е  ц е л е в ы е  с с у д ы .

58. Долгосрочные ссуды банк выдает вз 
специально назначенных для этого средств, 
образуемых посредством: а) выделения пе 
мопое 40% основного капитала; б) созда
ния собственных специальных капиталов;
в) приема долгосрочных вкладов на особых 
условиях; г) ассигнования яз общегосудар
ственного и местного бюджета; д) получе
ния специальных отчислений, предусмотрен
ных действующим законодательством, из 
средств Центрального банка коммунального 
хозяйства и жилищного строительства и из 
средств центральных кредитных учрежде
н и й .

П р и м е ч а н и е .  Долгосрочные ссуды 
за счет капиталов, указанных в п. «а» 
настоящей статьи, могут быть выдавае
мы на срок не более десяти лет, ссуды же 
за счет других средств могут быть выдава
емы на сроки, преду^мотреіцгьіе соответ
ствующими узаконилями л договорами бан
ка с темн учреждениями, которые переда
ют банку эти средства.
59. Долгосрочные ссуды да постройку и 

ремонт строений п домов, за исключением 
ссуд, выдаваемых пз. основного^ капитала 
балка, выдаются банком па срок, установ
ленный действующими законами о креди
товании жилищпого строительства. .

60. * Постройки, передаваемые в залог 
банку, должны быть застрахованы от огня на 
сумму, превышающую пе мейее, чем на 
10% размер серы, с добавлением сумцы 
двух годовых платежей, поскольку такой 
размер страховалия допускается правилами 
страхования. Если правила страхования 
допускают страховую сумму лишь в мень
шем размере, то строение должно быть за
страховано на иаивысшую допускаемую 
сумму. Пол'ис попетому страхованию пере
дается банку.

61. При повреждении заложенного иму
щества пожаром банк предявляет полис в 
страховое учреждение, которое уплачивает 
страховую сумму за убытки, причиненные 
пожаром, банку, а не с-обственялит. Послед
ний удовлетворяется банком по особому рас
чету. ’
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02. Право одержувати *щгоречвацв0і ці
лені позики мають: _ ,

1) місцеве ради, чшоеоот комітети, дер
жавні установи та підприємства, а так само 
мішані акційні товариства—«ід забезпечен
ня прибутками та майном, що б в їхньому 
розпоряджанні, крім вилученого з- обороту, 
віюсіги суми, належні до оплати банкові, в 
кошториси ввдатнів, яв першочергові об<ю‘- 
язкові виплати, а так само, іш заставу пра
на забудови та иеиаціонаїізовавпз будівель:

2) житлово-будівельні воаператшгі това
риства і їхні сиілни-^-иц заставу права за
будови та будівель;

3) житлаво-оретцт кооперативів товари
ства-під злбюііочешія прибутками від бу- 
рівель;

4) приватні дсоговолодільці і забудівви&а
- -під заставу будівель та іцяіаа забудови.

63. Вставовлюючп розмір позиви під за
будову, т|юб.ч додержувати «встановленої у 
зашгі норми обов'язкової участи власних 
коштів даної категорії забудівшггоів у бузів-
Я5ЩТВІ.

(>4. Колн позичальник но внесе по застав
лених будівлях або праву забудови встаяов- 
лоїпвх ію позиці внесків, то позичальникові 
пад^лдяя пільговий речелець не більший 
від двох місяців, після чого банк стбє до 
продажу заставленого майна.

>65. Коли жптлово-орещні кооперативні. 
товариства та їхні спілки, а тав само і при
ватні особи, яв» будяки передано в оренд
не ворнстувашя, по сплатили належних від 
них внесків, то прикладається таких пра
вил:

1) лознчальтигшн дасться пільговий ре
ченець оайбільш два місяці мд дня падіс-. 
лзяня до нього >поаао*л«вя;

2) коли протягам пільгового реченця по
зичальник но внесе належної с у м и ,  то уп
раздняй банку призначає окремого уповно- 
важенбго, якому безпосередньо ввосять пла
ту всі комірника та наймачі приміщень у бу
зівкові.

66. Крім того* бавяси надається право: 1

1) вчиняти позови в судових органах оро 
слравлипна виплат із наймачів приміщень 
та щ» мвчионпя їу за певвесспяа платежів;

• 62. Правам па получите долгосрочных 
целевых «уа воіьзунлюя:

1) местные "советы, исполнит&чьные ко- 
аштсты, государственные учреждения и 
предприятия, а также смешанные акционер
ные общества—под обеспеченно доходами и 
находящимся в их распоряжении имущест
вом, кроме нз’ятого из оборота, со внесени
ем, подлежащей к оплате банку суммы в 
сметы расходов в качестве первоочередных 
обязательных платежей, а равно—под за
лог права застройки и н епацнон ал тпровал - 
ных строений; "

2) жилищно-строительные кооперативные 
товарищества п их союзы—под залог права 
застройки я строений;

3) жилищно-арендные кооперативные то
варищества — под обеспечение доходами от 
строений; , >■
, 4) час-тныо домовладельцы и застройщи

ки—под залог строений и права застройки.
63. При устэновлешия размера ссуды под 

застройку должна быть соблюдена установ
ленная законом норма обязательного уча
стия собственных средств данной категории 
застройщиков в строительстве.

64. При певнесепии заемщиком по зало
женным строениям пли праву застройки ус
тановленных по ссуде взносов заемщику 
предоставляется льготный срок но более 
двух месяцев, после чего банк приступает 
к продаже заложенного имущества.

65. При 'неуплате жнлищно-арендными 
•кооперативными товариществаїми и их со
юзами, а также и частными лицами, у- код 
торых строения находятся в арендном поль
зовании, следуемых с них взносов, приме
няются нижеуказанные правила: .

1) заемщику предоставляется льготный 
срок но больше двух месяцев со дня по
сылки ему уведомления;

2) если в течение льготного срока заем
щик ао внесет следуемой суммы, управлению 
банка назначает особого уполномоченного, 
которому непосредственно вносят плату все 
квартиранты и наниматели квартир а стую- 
ешга. •

66. Кроме того, Сапку предоставляется 
право:

1) пред’явленій леков в судебных орга
нах о взыскании платежей с -нанимателей 
квартир в о выселении их за невзнос плате

жей;
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2) потупати, в разі потреби, в завідував* 
па будинками, призначаючи адапиістрадію 
будинку, що мас асі права, належні управі- 
житлово-Сфецрюго кооперативної'о това
риства, або орендареві будинку, усунувши їх 
ігід завідування будинкам.

67. Позичальники 'йають право, крім 
обов'язковій виплат, повернути довг, ідо 
залишився за лиш по давгорочепщовій по
зиці до реченц я повністю або частим. За 
довгоречоицсвої сплата позики позичалшиг. 
попит заплатити, крім калгану, ще й від- 
соїш на нього по день сплаченая довгу.

68. 11а деип’сречеяцеві цілеві позики, за
значені в арт. арт. 59—67, поширюється 
прквии арт. арт. 49, 51, 52, 53, 54 та 57 
цього статуту. .

69. Д<№горочадцвві позики па потреш к<»- 
мулаллюго (господарства видасться агісцс- 
ім*м радам, а так само органам комунально-'
їх» іхюнодарс/гва............................... округи,
виключно на капітальні витрати на відбуду
вання, устаттаувашш та розширення кому- 
вального господарства.

70. Довгорочвнцеві подикн на потребі во- 
муа&іьного господарства забезпечується 
всіма прибутковими надходженнями місцевої 
рада та ма&юм. що є в и розпорядженні, 
крім майна, в«.тучеяого з обороту. Належні 
до поверплшгя банкові сухи вносяться, 
жадно з плином оплати позики, до кошто
рису ввдатюгв місцевого бюджету, як обон’- 
язкові першочергові виплати.

71. Довгорочонцеві позики, видавані ко
мунальним підприємствам, переведеним на 
комерційний розрахунок, пашів о забезпечу
вати прибутками цих підщшемста. а в ралі 
нодоотатаости цих забезпечень—коштами 
місцевого бюдакепу.

Г. К р е д и т  у в а н и я  м і с ц е в о ї  про-, 
м н с л о в о с т н .

72. Довгоротещеві мредатувашія і фінан
сування дерисзвіюї промисловості! Й ЄЛЄКТро- 
гогаіодаротва місцевого значиш провадить
ся па підставі 'снеціялшгяіх про цо законів.

IV. Органи управління.
73. Органами управління баку е: а) за

гальні збори акцішерів, б) рада і в) управ- 
Я»

І

2) вступление, в случае необходіиос-т*. 
в заведьіваївве домами с натчеш* адхи- 
нистращш дома, пользующейся всеми пра
вами, чрннадлеаащимн правлению жнлнш- 
но-арендного кооперативного товарищества, 
или арендатору дома с отстраненном по
следний от заведываиия домом.

67. Заемщики Имеют право сверх обяза
тельных Платежей возвращать долг, оста
вшийся за ши яо долгосрочіюй спуде ю 
срока полностью или частями. При досроч
ной уплате ссуды заемщик обязан упла
тить,кроме капитала, ещо и проценты на 
него по день ушаты дала.

68. На долгосрочные целевые ссуйы,
указанные в ст .59—67. распространяются 
правила ст. ст. 49/51, 62, 53, 54 я 57 
настоящего устава.

69. Долгосрочные ссуду на нужды ком
мунального хозяйства выдаются местным 
советам, а такжо органам комм у пальнет
хозяйства . . . ..................жруга.
исключитольио*иа капитальные расходы яо 
восстановлению, оборудованию и расшире
нию коммунального хозяйства.

70. Долгосрочные ссуды на нужды к«млу- 
нального хозяйства обеспечиваются всеми 
доходными поступлениями местного совета 
и имуществом, находящимся в его распоря
жений. «роме имущества, ш’ягого из обо
рота. Подлежащие возврату банку суммы 
вносятся, соответстватю плану погашения 
ссудил, в сметы расходов местного бюджета, 
в качество обязательных первоочередных 
платежей. -

71. Долгосрочные ссуды, выдаваемые ком
мунальным предприятиям, переведенным на 
коммерческий расчет, должны быть сбосяе- 
чевы доходами эти предприятий, а в слу
чае недостаточности эти обеспечений- - 
средствами местного бюджета.

Г. К р е д и т о в а н и е  м е с т н о й  про
м ы ш л е н н о с т и .

72. Долгосрочное кредитование и финан
сирование государственной промышленно
сти и электрохозяйства местного виачоняя 
агроаюводитфя ш основании особых об эпхос 
законов.

ИГ. Органы управами*.
73. Органами' у правлення байка являют

ся: а) общее собрание акционеров, 6) совет 
.и в) управление.
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. 74. За втрати, пн> к спртшяш аедрай- 
дяэтю або яяіраюдьнвмм чттоетяжи ви
бірні особи банку, у зв’язку з виконанням 
отивдеша на кпи обов'язків, паш вапо- 
вілють перед банком і поодинокими акціо- 
ікроин, а в разі пеапрамдаиюстя банку—і 
ііер<Й його кредиторами, в тим, що за 'втраті, які їх заподіяли зазначені особи спільно, 
вони відповідають солідарно.

Незалежно від цього вйюрні особи банку 
підлягають вдаавиальяості в дисциплінарною’ або крнміна.тм»*у передкові, як у р я 
дові отож. * •

А. З а г а л ь н і -  з б о р и  а к ц і о н е р і в .
75. Вищих орлики унрашіння банку € 

загал® збори акціошрів; цо ивдашм за
гальних зборів належить:

1) обирати й усувати керівпичого банку, 
Лхо заступника. чквЬ ради й ревізійної 
комісії;

2) затверджувати інструюцї керівиичому 
банку, раді й ревізійній комісії;

3) затверджувати річний зніт,' баляпс, 
кошторис видатків та іілян робот на май
бутній рік, розподіляти зиск та нст.ііювлю- 
влти способів пгбцягггя втрат;

4) постановляти про набуття будівель і 
права забудови для банку (крім випадків за
лишення за банком будівель або права за
будови, що їх продають з прилюдних торгів), 
а так само—про перовласненш й заставу 
бу.рваїь і прав заб)Цови, належних банкові

.')) 'розглядати питавня про зміну’ основ- 
него капіталу та про зміну й доповнення 
статуту; •

6) розв'язувати питання про закриття 
дииьиости банку ;

7) відкривати філії та каси балку;
8) виділяти чистагу ооиоипопо капіталу 

на видачу довгоротошіевпх ікоик і утворю
вати спецшьні капітали;

9) рсов’язуватн иоі голиш • що їх впо- 
онть рада, ревізійна «емісія або керівігачий;

10) разгдщати скарги па раду та корів- 
ничего.

76. Загальні збори бувають звичайні і 
іадщнчайщ. Звичайні загальні збори скля
не управління ва&моеше один рае на рік для розгляду та ззтаерджмия звіту та ба
лансу за хктудий рік і Аія заггвеоджеїшя

74. За убыл», притененные нобрежеьмл 
либо неправильными действиями выборных 
лиц банка, в связи с исполнением возложен
ных на них обязанностей, таковые отвечают 
-перед банком и «пделыньтми акционерами, а 
в случае «ссоотояте.їьпости банка—я перед 
его кредиторами, три чех за убытки, при
чиненные 'указанными лицами совместно, 
они отвечают солидарно.

Независимо от отого выборные .вица бай
ка 'Подлежат .ответственности в дисципли
нарном или уголовном порядке, как должно
стные лица- ,
А. О б щ е е  с о б р а в  н е  а к ц и о в е р о  в.

75. Высиним органам управления балки 
является общее «обратно акционеров; к ве
дению общего собраяшт относится:

1) и^раняо и смещение управляющего 
банком, его заместителя, членов совета и ре
визионной комиссии;

2) утверадение инструкций управляюще
му баяном, совету я ревизионной комиссии;

.. 3) утвержцовие годового отчета, баланса, 
сметы расходов и плана работ на предстоя
щий год, распределение прибыли и устано
вление способов покрытия Убытков;

•4) постатовлепке о приобретении стро
ений и права застройки для банка (за 
исключением случаев оставления за бан
ком строений Ліібо ярагаа застройки;, прода
ваемых с публичных торгов), а такжо—об 
отчу:едошт и залоге строений и прав за
стройки, при надлежащих баяну;

5) рассмотрело вопросов об изменении 
основного капитала и об изменении я допол
нении устава;

6) разрешение вопросов о прекращении 
деятельности банка;

7) открытие отделений и касс банка;
8) наделение части основного капитала 

на выдачу долгосрочных ссуд и образовал не 
специальных капиталов;

9) разрошошю всех вопросов, впооимых 
советом, ревизионной домноопей и.тн упра
вляющим; •

10) рассмотрение жалоб на совет и упра
вляющего.

76. Общие собрания бывают обыкновен
ные и чрезвычайные. (Йышовеетшо общие 
собрания созываются управлением не реже 
одного раза в год для рассмотрели н утвер
ждения баланса за истекший год к для
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фінансово-опорацій паю появу те кошторису
нздапвв на «аетуший «рік.

Надзвичайні загальні збори сж-икає 'управ
ління з власної івщіятнвв, або ш пропо
зицію рада чи ревізійної комісії, або ж на 
заяву акціонері®, що представляють 'спільно 
найменш одну двадцяту частину основного 
капіталу, для розв'язання термінових справ, 
що виникають в ході страв байку.

Воли управління не виконає вамагн ради 
або ревізійної комісії про скликання надзви
чайних загальних зборів протягом двох тиж
нів від часу надходження вимоги, та зазна
ченії збори ради або ревізійна кокісія можуть 
акчткатн безпосередньо саауь

Коли управління пе виконає «вимога акці
онерів, що представляють одну двадцяту ча
стішу основного капіталу, протягом того 
самого реченця, то дозвіл на скликання над
звичайних збо|іїн може дати орган торгової 
реєстрації того місця, до перебуває управ
ління банку. В цьому разі надзвичайні за
гальні збори скликають ті акціонери, що 
одержали на це дозвіл.

77. Загальні збори скликається через 
об'яви, що їх друкується до загального ві
домі' в місцевому офіційному органі цреон 
принаймні за два тижні до загальних зборів.

В об'явах зазначається місце, час а поря
док денний загальшгх зборів.

Про день загальних зборів (звичайних і 
надзвичайних) банк повинен нова домити ор
гани Народнього комісаріяту фінансів УСНІ*.

* 78. Оправи, що належать до розгляд)’ па 
загальних зборах, надходять до них не 
інакше, як через управління. Акціонери, що 
бажають зробити будь-яку пропозицію за
гальним зборам, повинні листовно зверну
тися з нею до управління не пізніш, як за 
два тижні до загальних зборів. Боя пропо
зицію зробили акціонери, що мають в су
купності найменш одну двадцяту частину 
'шовного капіталу, то управління повинно 
подати таку пропозицію найближчим загаль
ним зборам із своїм висновком.

N . Л

79. Кожний акціонер має право бути при
сутнім ага загальних зборах і брати участь

утверждения финансово-операционного ша
на и ометы расходов на предстоящий год.

Чрезвычайные общие собрания созывают
ся управлением по собственной инициативе, 
или по предложению совета или ревизнон- 
ной комиссии, или зго заявлению акционе
ров, представляющих в общем не менее од
ной двадцатой части основного капитала, 
для разрешения срочных вопросов, военп- 
кающпх по ходу дел балка.

Вели управление не выполнит требования 
совета или ревизионной комиссии о созыве 
чрезвычайного общего ^обрапия в течение 
двух недоль со времени поступления требо
вания, то такое собрание может быть сорва
но непосредственно советом пли ревизион
ной комиссией.

Если управление не выполнит требования 
акционеров, представляющих одну двадца
тую часть «шовного капитала, в точение 
этого же срока, то разрешение па созыв 
чрезвычайного «обратит может быть дано 
органом торговой регистрации по месту на
хождения управления банка- В этом случае 
чрезвычайное общее собрание созывается 
теми акционерами, которые получили на то 
разрешение.

77. Общее собрание созывается посред
ством об’явлений, публикуемых во всеобщее 
сведение в местком официальном органе 
печати по крайней мере за две подели до 
общего собрания.

В об'явленнях указывается место, время 
и предмет занятий общего собрании.

О дне общего собрания (обыкновенного в 
чрезвычайного) банк обязан уведомить ор
ганы Народного комиссариата финансов 
УССР.

78. Дела, подлежащие рассмотрению в 
общем собрании, поступают в него не ина
че, как через управление. .Акционеры, жела
ющие сделать каков-швбо предложение об
щему собранию, должны письменно обра
титься с ним в управление не «позднее, как 
за две недели до общего собрания. Ксли- 
продложеяие сделано акционерами, имеющи
ми в обшей сложности не менее одной двад- _ 
цатой часта основного капитала, то упра
вление обязано представить это предложе
ние ближайшему общ (їму собранию со своим 
заключением.

79- Каждый акционер имеет право при
сутствовать на общем собрании и участео-
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» ооговоревні питань, поставлених «а збо- 
|ИК- Право голосу мають акціонери, що во- 
«ВДЙогь гаймонше трьома акціями.

\ ' - х Н» загальних зборах беруть участь з пде- 
ьои Хорадчого голосу представиш! органів 
Народнього комісаріят)- фінансів УСРР.

\

•Увага. Акціонери, що мають число 
акцій не менш як туй, можуть об'сдгува- 
ти свої акції в загальній довіреності для 
«•держання <ге}>ава на один і більше голосів. 4

80. Державці акцій мають право брата 
участь ва загальних зборах тільки тоді, ко
ли їх зашкалю * шві управам при
наймні за сім день перед загальними збо- 
рзми.-

81. .Акціонери^, що е членами органів уп
равляла або ревізійної комісії, яв мають ' 
права голову ®і особисто, аі за довіреністю 
інших акціонерів за розв'язання справ щодо 
притягненая їх до відповідальності! або 
увільнення ®д неї, усунення їх з посади або 
затвердження звітів, що вони підписали.

82. Витотавлсптй оц управління список 
акціонерів, що мають право брати участь 
іга зборах, де зазначені номери належних їм 
подій. Ьвяшуетьоя в приміщенні управліп- 
ня за чотири дні перед загальними зборами. 
Копію зазначеного списку видасться кожно-

• му аадіонерсві на йото вимогу.

Перед відкриттям загальних зборів реві
зійна комісія перевіряє складений юд' утірав- 
інііп список акціонерів.

83. Збори одаривав толова ради або його 
'Заступник. По відкритті зборів акціонери, 
іцо мають право голосу, обирають із свого 
складу голов)' зборів.

84. На загальних зборах не можна ухва
лювали вирішеная в справах, про ям не 
було зазначено в повістці про окнкапня 
зборів. дано воїн не стосуються до числа 
поточних справ. Будь-яке питання до числа 
поточних справ ««носять загальні збфи, з 
ТІМ, що до числа їх не можна відносити пи
тань, перелічених в арт. 75.

.45. Для дійсзрослі загальних збори» туюба. 
Щоб при ровв'яаашй шяого штаті я, <*>то- 
горювавюго та зборах, були пряоунв анцю- ’

тать * обсуждении вопросов, (поставленных 
па собрании. Правой голоса пользуются ак
ционеры, владеющие по менее чем тремяакциями.

В общем собрании принимают участие 
с правом совещательного голоса нредстаем- 
телн органов Народного комиссариата фи
нансов УССР. /

П р и м е ч а я  и в. Акционеры, владе
ющие числом акций, менее трех, могут 
об’дійнять свои акции в общей доверея- 
яоств для получения права па один и, 
больше голосов.
80. Владельцы акций пользуются пра

вом участия їв общем собрании лишь в тон 
случае, если они внесеш в итогу у правде-» 
пня ш крайней мере за семь дней до обще
го собрания.

81. Акционеры, состоящие членами орга
нов управления или ревизионной комиссии, 
не пользуются правом голоса ци лйчно, ш 
по доверенности других акционеров при раз
решении вопросов, касающихся йрявлечепия 
их к ответственности или освобождения от 
нее, устранения их от должности пли 
утверждения подписанных ими отчетов.

-82. Изготовленный управлением список 
акционеров, имеющих право участвовать, 
в собрания, с обозначением номеров при
надлежащих як акций, выставляется в по- 
меіцешйі управлення за четыре для до об
щего собрания. Копия указанного списка 
выдается каждому акционеру по его требо
ванию.

До открытия общего собрания ревизион
ная комиссия проверяет составленный упра
влением список акционеров.

83. Собрание Открывается председателе»! 
совета или его заместителем. 'После откры
тия собрания акционеры, имеющие право 
голоса, избирают из своей среды предсе
дателя собрания.

84. В общем собрании чне могут быть 
выносимы решения по вопросам, которые по 
были указаны в об'явлений о созыве собра
ния, соля они не относятся к текущим де
лам. Отнесение какого нибудь вопроса к 'чи
слу текущих дел производится хйщнм соб
ранием, ори этом к числу их яе могут быть 
отнесены вопросы, перечисленные ест. 75.

85. Для действительности общего собра-. 
ння требуется, чтобы при разрешении каж

дого вопроса, обсуждаемого йа собран ни,
' /
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нори, що мають право гооюсу а іщо иррд- 
стшт, у загашай сукштеті наймеш 
% основного капіталу.

Порядок ииовудавая встановлюють сажі 
загальні обори; за ухвалюй вважається ті 
постанови, що за них висловилась більшість 
ічхмотв.

Шталти про шілілікгоія основного кшіі- 
талу, про зміну статуту та про закриття 
дальности банку можна розв'язувати тіль
ки більшістю двох третин поданих голосів, 
що продета вллють наймати % основного 
капіталу.

Постанови, ухвалені па загальних зборах, 
є обов'язкові 'Дня всіх акціонерів. 'і присут
ніх, і одтутш.

86. 'В іразі, коли акціонери, що прибули 
па збори, но нрсдставлноть погрібної 
в арт. 85 частили основного капіталу, то 
набравше, через сім догів -і найпізніше, як 
через тридцять днів після повідбуши збо
рів, скликається повтор»! загальні збори.

Повторні загальні :юори визнається за 
відбулі, незалежно від розміру представле
ної частини основного капіталу. Постанови 
на цкх загальник зборах ухвалюється зви
чайною більшістю голосів, крім питань, за
значених в арт. 85. для розв'язання яких 
треба мати більшість в дві трепкиї поданих 
голосів.

Лсоїторїгі збори .можуть розв'язувати тіль
ки ті нитатья, що стояли в повістці 'повід- 
булшк зборів.

87. Постат-іш затальшх зборів, що лама
ють прана акціонерів, акціонери можуть 
оскаржити протягом місяця від де коли їх 
бую ухвалено, вчинивши па банк позов прэ 
гооуіваягпя зазначених постанов.

88. Справам, що їх мають обговорювати
і розв'язувати загальні збори, .ведеться до
кладний прогокаї. 'Викладаючи постанови 
зборів, зазпачається, якою більшістю голосів 
ухвалепо постанови, а так само нотується 
заявлені при цьому окремі дати. Голова 
зборів відповідає за івіціговідіКоть протоколу 
міркуванням і посталіовам, що були па збо
рах. Правдивість протоколу посвідчують 
своїми підписами голова зборів, а так само 
інші акціонери, на їх бажаніш, числом пай- 
мешпо гри. ..

0

прйсуютвовшй имеющие право голоса ак
ционеры, їіредсггавляющие в общей слож
ности ле менее У* бснокюго капитала.

Порядок голосования устанавливается 
самим общим собранием; принятыми счита
ются те постановления, за которые высказа
лось большинство голосов. '

вопросы об увеличении основного капи
тала, об изменении устава и о прекращена! 
деятельности банка могут быть разрешены 
лишь большинством двух третей поданных 
ішосов, составляющих не менее У* основно
го капитала.

11остап<шеягая, принятые общим собра
нием, являются обязательными для всеі ок- 
і тонеров, 'как ятрікутствуміш, так к От
сутствующих.

86. В случаю, если акционеры, явившиеся 
па собрание, «е представляют требуемой 
ст. 85 части основного капитала, то не ра
нее семи дней я не позднее 30 дней после 
нссосггоявшсіюся собрания, созывается вто- 
;шчнос общее собрание.

Вторичное общее собрание 'считается со- 
. тявшимся, независимо от размера предста

вляемой' части основного капитала. Решения 
в этом собрании принимаются простым боль
шинством голосов, за исключением ©опросов, 
указанных в ст. 85. еда разрешения кото
рых необходимо ч большинство ©две трети 
поданных голосов-

На вторичном сюбрааяги могут быть раз
решаемы только те вопросы, которые стоял 
в повестке посостоявшегося собрания.

87. Постановления ебщих , собраний, на
рушающие права акционеров, могут быть 
оспорены акционерами в течение месячного 
срока со дом принятия постановлений пу
тем пред'явлення пека к банку об отмен* 
указанных постановлений.

88. По долам, подлежащим обсуждению 
и решению общего собрания, ведется «вд- 
робігмй протокол. При изложении постанов- _ 
лешій собрания указывается, каким боль-' 
игииством голосов постановления приняты, 
а равно отмечаются заявленные при этом 
особые мления. Председатель собрания от
вечает за соответствие протокола бывшим 
в собрании суждениям и решоп ним. Пра
вильность протокола удостоверяет гвом- 
ми подписями председатель собратия. а ткк- 
же и другие акционеры, по их желанию, в 
ЧИСЛО не консе трех.
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&сзвдче» від управління копії протоколу 
заток зборів, шрвш думок 'і взагалі 
вюх до нього додатків излежнй, давати 
кожному акціонерові на. його вимогу.

У в а г а .  Акціонери, що по погодились 
з більшістю, мають право подати окрему 
думку, про що записується до протоколу 
загальних зборів. Той, хто подан окрему 
Ярему, може протягом сімох днів від дня 
сбірів подати для дол учення до протоколу 
«окладний виклад своєї думки.

Заявидетельствеїваииьіе управлением аго
нии протокола общего собрания, особых ме
няй и всех вообще к нему приложения 
должны быть выдаваемы каждому .акционе
ру по его требованию.

Я р и м е ч а ш и е .  Акционеры, не со- 
гаасившиося-с большинством, вправо по
дать особое мнение, о чем заносится 
в протокол общего собрания. Заявивший 
особое мпоняс может, в семидневный срок 
со дня собранна представить для приоб
щения к протоколу подробное изложение 
своего мнения.

В. Р а д а . Б .  . С о в е т .

89. Рада башку складається з.....................
членів, в лих . . . . . . .  обирають загальні
збори акціонерів з числа акціонерів або сто
ронніх осіб, реченцем на три роки, а одоого 
наогашалоє Народній кажеарглт фінансів 
УСРР.

90. До вдапчія ради належить: ■
1) загально наглядати, відповідно до ста

туту, за провадженням «ірав банку;
2) розглядати складені від управління 

кошторис видатків та шш роботи на май
бутній рік і подавати їх із своїм висновком 
на затвеодженш загальних зборів;

*
3) перевіряти та подавати із своїм ви

сновком на затвердження загальних зборів 
акціопорів річний звіт про діяльність баяну 
і проект роощдоиу зиску або покриття втрат;

4) згладжувати правила по операціях 
балку;

5) затверджуната ивструкції для управ
ління, філій та кас балку;

6) визначати ірозмір відсотків та плату 
за комісію по «ах адораціях банку;

7) наперед розглядати всі питання, що їх 
вносить на обговорення загальних зборів 
акціонерів;

8) ровв’явувати справи, що їх вносять 
управління до рада;

9) паотановлюватп ів складу відцовщаль- 
иих робітників банну осіб, що мають право 
періщмо підпису.

91. Члади ради обирають із свого складу 
щорічно голову ради та його заступника.

89. Совет банка состоит из...........................
членов, яз коих . . . \ избирается об
щим собравшем акционеров пв числа акци
онеров либо посторонних лиц, сроком па 
три года, а один назначается іНародішм ко
миссариатом финансов УССР.

90. К ведению совета относится:
1) общий надзор, в ооогвотетшга с уста

вом, за веденном дел банка;.
2) рассмотрение составляемых управле

ние)! ометы 'расходов л ппапа работы на 
предстоящий год п представление их со сво
им заключенном па утверждение <%іего 
собрания; .. ч •

3) проверка и представление со своим 
заключением на утверждение общего собра
ния акционеров годового отчета о деятель
ности банка и проекта распределения при
были либо покрытия убытков;

4) утверждение правил но операциям 
банка;

5) утверждение инструкций для упраато- 
ння, отделений и касс башка;

6) определение размера процентов я пла
ты за комиссию По всем операциям банка; 
. 7) предварительное рассмотрение всех 
вопросов, вносимых на рассмотрение общего- 
собрания акционеров,■

8) разрешение (вопросов, (вносимых в со
вет управлением;

9) назначение пз состава ответственны х 
работпиков банка лиц, имеющих право пер
вой жодгаси.

91. Члены совета избирают ежегодно из 
своего состава председателя совета и ого 
заместителя.
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02. Раду скллнае готова рада або корів яіщй байку, в міру потреби, але ле радне, 
адс ода раз па три місяці.

03. Дзв дійотюстотпоотаиоїв ради «а її за
сіданні яошшп бути присутні яв* менш, як 
половина її донів. Оправи .розв'язується 
більшістю полюсів.

92. Совет созывается председателем со
вета тп угірйвдяющйм бажай по море на
добности, по по реже одного рада в три ме
сяца.

93. Для дсйствитедшости постановлений 
совета в его заседании должно присутство
вать но менее половины его членов. Дела 
разрешаются болышиютэом голосов.

18 Ст. 80

В. У п р а в л і н н я .•  «у
94. Управління банком здійснює яерід- 

пичнй. Керівничого та його застудлива обк
рають загальні збори аоцюверів реченцем 
па один рік.

У в а г а. Керіштичий та його заступник
після заківчешія реченця. на який їх об
рано, можуть бути звову сбрапі.

95. Бері впитай завідує всіма справами 
балку без окремої па те довіреносте; зокре
ма, до обов'язків керівігичого належить:

1) вести апоціоперну книгу;
2) управляти і розпоряджатп всіма.спра

вами та капіталами банку на підставі правил 
статуту, інструкції і запальних зборів та 
правил про переведення операцій;

3) провадити звітність;
4) організувати бухгалтерію та діловод

ство; ^
6) приймати та звільняти с-тужбовців в 

байкові і встановлювати їм платню;
6) видавати довіреності в справах банку;
7) укладати комісійні та кореспонденте ь-

кі договори; _
8) настановлюватп із складу службовців 

осіб, що мають право Другого тданоу; „
9) зноситися з урядовими установами та 

урядовцями в усіх справах, що виплекають 
з операцій банку;

10) складати та подавати на розгляд ради 
щорічний шіггорис видатків, а по закінчен
ні року—звіт про всі операції та про отая 11

11) наперед розглядати ш питання, що 
надходять на розгляд загальних зборів і 
ради;

12) розв'язувати всі інші біжучі питання, 
що зв'язані з діяльністю банку.

96. Заступник корімгачої'о має всі прале 
керівний ого й Заступає його підчас внеут- 
пости.

В. У п р а в л е н и е .
94. Управление банкох осуществляется 

управляющим. Управляющий и ого эаото- 
ститель избираются общим собранием акци
онеров на срок в одни год.

П р и м е ч а н и е .  Управляющий и 'его
заместитель но окончании срока, на кото
рый они избрал ы, могут быть переизбра
ны.
95. Управляющий заводы васт всеми де

лами банка боз особой на то доверенности, 
в частности, к обязанностям управляющего
относятся:

1) ведение акционерной книги;
2) управление и распоряжение всеога де

лами н капиталами банка на основании пра
вил устава, инструкции общего собрания и 
правил о производстве операций;

3) ведение отчетности;
4) организация бухгалтерии п делопроиз

водства;
5) прием и увольнение служащих в бан

ке от установление оклада их содержания;
6) выдача доверенностей по делам банка;
7) заключение комиссионных в / кодо»

нотаентсвих договоров; #
8) назначение из состава служащих хил, 

имеющих право второй подписи;
9) сношения с правительственными уч

реждениями и должностными л щам л по всем 
дел аж, возникающим из операций банка;

10) собгашегае я представление на 
рассмотрение совета ежегодной сметы рас
ходов, а до окончании года—отчета о всех 
операциях я о положении дед банка я ба-. 
лапса;

И) предварительное рассмотрение всех 
вопросов, поступающих на рассмотрение 
общего собрания и совета;

12) разрешение всех ицых текущих во
просов, связанных с деятельностью банка.

96. Заместитель управляющего поль
зуется всеми правами управляющего и за
меняет последнего во время его отоугогетя.
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"97, Все діловодство в справах банку про
вадиться від і мани улраадімил за л описами 
двох «ужбовців, що мають право першого 
та другого шйЬису. Векселі, чеки, договори 
та довіреності підписує щюнвчий або' його 
заступник та один з уповноважених «а те 
службовців.

97. Все делопроизводство по делам банка 
ведется от имени .упраалеетя за подписями 
двух служащих, имеющих право первой н 
второй ПОДПИСИ. Векселя, чеки, договоры и 
доверенности подписываются управляющим 
или его заместителем и одним' из уполномо
ченных «а то служащих. *

• V. Ревізійна комісія.

98. Ревізійну комісію балку обирають за
гальні збори акціонерів реченцем на три 
рови в окладі не менш, як трьох осіб та 
двох кандидатів до них, і є з числа акціо
нерів банку, або з числа сторонніх осіб, що 
їм ввіходять до складу упраалдаї і по б 
членами ради. Меншість акціонерів, що 
представляють одну десяту чіедину основ
ного капталу, має право обрати із свого 
складу одного члена ревізійної*комісії з 
тим, що ці акціонери вже не беруть участи 
в обранив інших членів ревізійної комісії.

99. На ревізійну комісію покладається:

1) контролювати виконання від управлін
ня банку директиви загальних зборів і рада 
та загалыю нЗТладаїи за роботою банку;

2) наперед розглядати річлі кошториси 
та лляїш банку на наступний рік;

3) перевіряти щорічний звіт управління, 
каси та майна_баяку в речещі. способами 
та засобам з її розсуду;

4) ревізувати все діловодство, рахівни
цтво та звітність.

100. Ревізійна комісія пошгаяа вести про-' 
токоти всім засіданням комісій та відзна
чати в цих протоколах міркування та окремі
думки, заявлені від поодиноких її членів. 
Зазначені протоколи, а так само всі, допо
віді та висновки ревізійної шмгсі'ї управлін
ня повинно вносити разом із своїми пояс
нениями на розгляд найближчих загальних 
зборів акціонерів.

V. Реви8ивнная комиссия.

98. Ревизионная комиссия банка изби
рается общим собранием акционеров сроком 
на три года в составе не менее трех лиц и 
двух кандидатов к ним, из числа акционеров 
банка вли посторонних 5ищ, не входящих в 
состав управления и не состоящих членами 
совета. Меньшинство акционеров, представ
ляющее одну десятою часть основного ка
питала, имеет право избрать из своего со
става одного члига реви зной пой' комиссии с 
тем, что эти акционеры уже не принимают 
участия в нзбрашш других членов ревизион
ной комиссии. • '

99. На ревизионную комиссию возла
гается:

1) контроль за выполнением управлением 
банка директив общего собрания и совета и 

•общее наблюдение за работой байка;
2) предварительное .рассмотрение годо

вых смет и планов банка на предстоящий 
год;

.3) проверка ежегожого отчета управле
ния, кассы и имущества банка в сроки, 
способами н средствами по своему усмотре
нию;

4) ревизия всего де-топроизводстваГ сче
товодства в отчетности.

100. Ревизионная комиссия обязана ве
сти протоколы всех заседаний комиссий я 
отмечать в этих протоколах соображения н 
особые мнения, заявленные отдельными ее 
членами. Указанные орслхжоды, а также все 
доклады я заключения ревизионной комис
сий управление обязано вносить вместе со 
своими об’яонеииями па рассмотрение бли
жайшего общего собрания акционеров.

VI. Зіітіїеть башку.

101. Операційний рік банку «вважається 
з 1 жовтня до ЗО вересня.

VI. Отчетность біика.^

101. Операциошгый «год банка считается 
с 1 октября по 30 сентября..

*
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У в а г а. Колії відкриття операцій б»ч-
«У відбудеться після 1 шш, то час дід

ЯШ відириптгл по ЗО вересня лрирахрву- 
. єгьоя до агастушого року.

102. За кожний мшіуднй рід; управдела, 
«айшніш через три місяці після закінчення 
шераційного рану, подає т розгляд та за-' 
твердження загальних зборів докладний річ
ний звіт, баланс і проект операційного пли
ну па наступний ірік. За два тижні до за
гальних зборів звіт та баланс повдшо 'від
крити для огляду в приміщенні управивші.

103. У звіті повинно зазначати всі відо
мості, що їх вимагають правила дро при
людну вштасть.

104. Звіт та баланс після затвердження 
на оагаломх* зборах, згідно з правилами 
про прилюдну: звітність, подасться до Народ- 
нього комісаріяту фінансів УОРР і оголошу
ється для загального відому . встановленим 
порядком. -

105. Щомісячну бухгалтерську та сга- 
твотичну звітність (встановлює управління 
бату 'відцшшю до 'інструкцій Народный';)
комісаріяту фінашсів УСРР.

* '  •
100. Нагляд за діяльністю банку та її 

регулювання, а так само призначення та 
провадження ревізій і обслідувань справ 
байку здійснює Народній комісаріят фінан
сів УСРР порядком, що його встановлено у 
чншгому законодавстві.

%
VII. Розподіл зиску.

•
107. Ь зиску банку відраховується (най

менш 20% ^о запасного капіталу і 10% 
до фонду полашпвввя побут)’ робітників і 
службовців башку. Решту суми зиску звер
тається за постановою загальних Зборів ак
ціонерів яа утвореним спвцшьяих капіта
лів і в дивіденд по акціях, а так_ само і 
па інші потреби.

108. 'йдсоткгв на суми дивіденду, не за
жаданого акціонером, ше нараховується. 
Дивіденд, ле 'зажаданий акціонером про
тягом трьох років від дня оголошення про 
видачу дивіденд а, надходить на користь 
банку. ' .

П р и м е ч а н и е .  Бели сокрытие опе
раций балка сосплггаг после 1 аюроія, то 
время со дня открытия по ЗО сентября 
причисляется к следующему год)’.
102. За каждый минувший год украше

ние, ив позднее трех месяцев после оконча
ния операционного года, представляет яа 
рассмотрение и утверждение общего собра
ния подробный годовой отчет, баланс и про
ект операционного плана па предстоящий 
год. За две недели до общего собрания отчет 
« баланс должэш быть выставлены доя 
ознакомления в помещают управления.

103. Отчеты должны содержать все’ ове~ 
денащ требуемые правилами о иубличлой
отчетности.

в
104- Отчет' и’ баланс после утверждения 

общим собранием, согласно правилам о пу
бличной отчетности, представляются в На
родный комиссариат финансов УССР и опу
бликовываются (вр всеобщее сведение в ус
тановленном порядке.
• 105. Ежемесячная бухгалтерская и егга- 

тистическая отчетность устанавливается 
управлением банка в соответствии с ин
струкциями Народного комиссариата фижм-- 

'сосУОСР.

ЮС. Надзор за деятельностью банка я ее 
регулирование, <в том числе назначение и 
производство (ревизий и обследований дел 
банка осуществляется Народным комис
сариатом финансов УССР в норедке, уста- 
новдоішом действующим законодательством.

VII. Распределение прибыли.107. Ну чистой прибыли банка отчисляет
ся не менео 2 0 % . .  в запасшый капитал и 
10% в фощ улучшения быта рабочих и слу
жащих банка. Остальная сумма прибыли 
обращается по постановлен ю общего со
брания акционеров ва образование еле-' 
цнальных капталов и в дивидеоц по ак
циям, а также и яа другое мужды.

108. Проценты на суммы дивиденда, пе
пстребовашшго акционером, не начисляют
ся. Дивиденд, не истребованный акционе
ром в течение трех лет со дня об'явлений о 
выдаче дивиденда, поступает в пользу, 
банка. . •
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УШ ааціпі Хіаіииті ілшшу ■

109. Баш закриває свою дішаоть зі 
гмоадкв і яорядаюм, перо&иеега у зшояо- 
ювстві про амрйаі товариств?.
Харків. 20 серпня 1929 р. ,

Ласт. Голови Української
«июилвбї нарада» Дудни».

ІСврглтчий отрав Україпсіжої
окоаошчяої нарад»» Я. Касам.

ІНСТРУКЦІЇ
«ГАНСЬКОЇ ЕНрНОМИНШ НАРАДИ.'

«МИ итииуіами У «стах н*! И9-1930
р«у.

І.
1. Пільг* МІСЬКІЙ людності з то»х ладів 

обов'жжоеого «мимо ст^ох-улавпя 1929- 
.10 ржу надасться у фораі увільненій! 
«лрвхувачт він страхових виплат свтніспо 
;■« частюмм з тим. Щоб залиш» сума с н и -  
«міш страхових пюілат, включаючи і от».
о.ив «в^ииат імюрадмх років, не трони- 
о*)Иыа Ю*?; загал мюї с у х и  «іріхілкикях»
оищу приукаян ігуягно.іь і 7'» стрнху- талин тнцмн та рослшівмх культур.

2. Лям а« часткове увимюшія вії 
■траттах «плат «ДОК*: 1) страхую - 
ш. що їх пк-тндорстні отягали від сто- 
чівого .тиха. 2) радив* червоігарміАінв,
1) яойрохтгош о«мэтнта* «чипнт.пція*.
4) ОіігіипП лідоґгі.

3. Появо або частково увільнення від 
страхових впплт ножів надаипчі тат. само 
і тим страхувачам, що. згідно з арт. 9 по- 
•тинині ТО» і^хіці Й (йоржп з 28 чернпа 
1929 п. «Про обов'язкове окладне страху 
паям п матах на 1929-1930 рік» (І'». 
Лак. СРОР 192*.» р. Л* 43. арт. 384). «юті. 
оцгеп на звожу з тарифу премій, «лір» ці 
страхувачі вытапь » «історії о»жі( м- 
аватмлгх у шя. 1, 2 » 4 попереднього ар
тикулу. За ливдкш. каїн првхукн мас 
ер»» иа знижку з тарифу цряві і разом 
а тчи Атау вирстьси иіяіу равгра* біл- 
лин 2Л знижу, та яку вія мз** права то

ІШ Пдям *•*•*■• дтатмьмстя іаиаі
ф

109. Баек прекращает свою деятельность 
в случаях и в порядке, **адумотрвнвых за- 
юмюяатихьством об акционерных общвстчш. '

Харьков, 20 августа 1929 г. ^

Зам. Председателя Украинок ого
экономического совещания Дудник.

Управляющий долами Украинского 
экономического совещания Я. Касьян.ИНСТРУКЦИИ

УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ- 
[ДАНИЯ.

81. О порете предоставления льгот по иіи- 
эатюьмшгу окладному страхованию в п*ри-

»ах в 1929-30 г.
I.

1. іьготьі для городского • населен»# по 
псе* «идам обязательного 'окладного с^кіхо- 
пави* ® 1929—30 году предоставляются 
п вндо#освобоавдвпня страхователей от стра
ховых 'платежей полностью или частично с 
том, чтобы <дЗщая сумма списанных страхо
вых платежей, включая я списанные йодов* - 
кп предыдущих лет, по превышала 10п/, 
общей суммы аачнележюго оклада но стра
хованию стриний « 1% по страховавигю 
животных я растительных культур.

; 2. Полное или частичное освобождение 
уґ страховых платежей предоставляется.

1) страхователя*, хозяйства которых по
страдали от стихийных бедствий; 2) семьям 
красноармейцев, 3) добровольным пожар
ным о|маниззцням, 4) беднейшему часеле- 
ншю.

3. Полное или частішіоо освобождеино ст 
страховых платежей может быть лродоста- 
гаено также н тем страхователям, которые, 
согласно ст- 9 постановления Совета труда 
н оборопы от 28 июня 1929 г. «Об обая
тельном окладном страховании в горош па 
1929—1930 год* (С. 3. СССР 1929 г. 
Л 43, ст. 384), имеют право на скидку с 
тарифа лремвй. если эти страхователи отно
сятся к категории лиц. учизаяных в п. п. 
1 . 2 * 4  предыдущей стать*. В случае, ког
да гтуахгвзтоль имеет право ва садку с 
тариф* премий и вместе с тем ему Продо- 
стаалястгя льгота в размере больше*, чс*
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знижку покривається пільгою, наприклад: 
оижку 8 тарифу пр«сіЯ розміром 20% по
кривається пільгою у формі . частеового 

- уві лимита від страмах виплат розміром
ьоу0.

4. Гоооодаїрства з неоподатков у валін м мі
німумом, що їх, згідно з арт. 42 «Устави 
про єдиний сільсько-кюподарський податок' 
(ЗО. Зак. ОІЮР 1929 5». № 12, арт. 103) 
увільнено віт сільсько-господарського вддат- 
«су за 1929-1930 р. увільняється від стра- ■ 
хових виплат повністю.

У в а г а .  За тих випадків, коли піль
гового фонду буде яоюсять, районом по
даткова комісія увільняє окремі із за- 
иігачееттх у ньому артикулі господарства, 
залежно від їхнього матеріального стано
вища, не повністю, а частково, але пай- 
меяш як на 6 0 % .  <

садка, да которую он имеет право, то сад
ка покрывается лытяой, даирвмер: сад
ка с тарифа премий в размере 20% покры
вается льготой в ваде частичного освобож
дения от страховых платежей в размере 
50%.

4. Хозяйства ^необлагаемым минимумом, 
которые, согласно ст. 42 «Положения о еди
ном сольско-хозяйствеїшом налото (С. 3. 
СССР 1929 г. А* 12, ст. 103), освобождены 
от сельпко-хозяйственного налога за 1929— 
1930 годы—освобождаются от страховых
илатожей полностью.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях/когда 
, льготный фонд окажется недостаточным, 

районная налоговая комиссия освобож
дает отдельные нз указанных в настоящей 
стать© хозяйства, в зависимости от их ма
териального положения, <ве полностью; а 
частично, но не менее, чем на 50%.

5. Господарства, що потерпіли від /ггихій- 
їіого .иіха (від пожеж, загину худоби тощо), 
а так само біднішу людність увільняється 
від страхових виплат повністю або частко
во, але не менш, як па 5 0 % .

Щоб дістати пільгу, страхувачі, зазначені 
в ньому артикулі, подають заяву до,спеці
яльно! комісії (арт. 10).

6. Господарства, що підлягають оподат
куванню єдиним сільсько господарським по
датком, до складу яких увіходять військові 
службовці Робітая чо-Селянської Червоної 
Армії (в тому числі й військ Об'єднаного 
державного політичного управління), а так 
само військовозобов'язані та інваліда, ма
ють такі пільги:

1) господарства, увільнені від единого 
сі.імько-гооподарського податку «а 50%, 
75% або на 100%, увільняється в таких 
саме розмірах «від страхових виплат;

2) господарства, увільнені від единого 
сілі-смео-госиодарського • податку па 2 5 % ,  
увільняється від страхових виплат на 30%.

Господарства, до складу яких увіходять 
особи вищсоазвачсвих категорій. якщо ці 
господарства не підлягають оподаткуванню 
едпши сільсько-господарським податком і 

одержали більшого відсотку пільг поряд
ком арт. 5 пієї Ьгтрткції, увільїпоеіься від 
страхових виплат ва 3 0 % .

- 5. Хозяйства, пострадавшие от стихий
ных бедствий (от пожаров, падежа скота 
и т- я-), а также беднейшео население осво
бождаются от страховых платежей полно
стью или частично, до ио менее, . чем да 

•50%.
Для получения льгот страхователи, ука

занные* в настоящей статье, подают заяіис- » 
пне особой комиссии (ст. 10).

6. Надлежащие обложению единым сель
ско-хозяйственным налогом хозяйства, в со
став которых входят военном ужащис Рабо
че-Крестьянской Красной Армии (в том чи
сле и войск Соединенного государственного 
политического управления), а также военно
обязанные и инвалиды, пользуются следую
щими льготами: -ч

1) хозяйства, освобожденные от единого . 
сельско-хозяйственного налога па 50%, 
76% или 100%, освобождаются в таких же 
размерах от страховых платежей;

'2) хозяйства, освобожденные от единого 
сельско-хозяйственпого налога на 25%. 
освобождаются от страховых платежей на
30%. ‘V

Хозяйства, ф состав которых входят лица 
вышеуказанных категорий, если эта хозяй
ства не подлежат обложению единым сель
ско-хозяйственным налогом и не получен 
башляй процент льгот в порядке ст. 5 ва- 
стоящей инструкции, освобождаются От 
страховых- платежей на 30%.
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У <в а та. За зазначена в цьому арти
кулі ВІЙСЬКОВИХ О.Тужбс®ЦІіВ, військово
зобов'язаних та іивалдав вважастьоя:

і *
1) військова службовців кадрового ря

дового й молодшого дачальшщького скла-, 
цу, що є на безперервній або помаїфе- 
члицевій службі, яе виключаючи призва
вші восени 1029 року; .

2) оотб середнього, старшого й вищого 
^начальницького складу, що е в довгоре- 
чоицевгЙ відпустці, в перемінному окладі 
тераторшьних частин і в запасі, яких 
прижило на встановлені для і сих збори 
або як інструкторів для провадження до- 
чфнэошю! та шшійськової вдготшки;

3) військових службовців молодшого 
комадного ошау, переяисашгх з довгоре- 
ченцевої вгдптогки до переміиного складу 
ториторіяльпнх частин;

4) зазначених у >гг. 1 осіб, увільнених 
у довгоречепцеву відпустку, 'В запас або 
зовсім’щд Счлужбя після 1 березня 1929 
року;

5) інвалідів війни, віднесених до «вр
итої. другої й третьої груп інвалідуостн;

6) інвалідів праці та інших мваліііз, 
відпасених до першої, другої і третьої, 
груп іивалідностп, коли вони не мають 
нетрудових •прибутків.
7. Право тга пільги, передбачені арт. 6, 

мають тільки ті інваліди війни, і праці пер
шої, другої та третьої груп ішшішости, 
то за ними відповідні органи соціялшого за
безпечення або соціального страхування ви- 
энали право >на соціальне забезпечення.

У в а г а .  Заможні господарства інвалі
дів «раці можна за постановами районо
ві! х податкових комісій нозбатаяти права 
на передбачені в арт. 6 пільги.

8. Добровільт пожежні організації, що 
дікггь на підставі зареетгроватвд встановле
ним порядком статутів, /умльїпоютьоя пов
ністю в« страхових виплат за їх службо
ві будинки і аа штатний тзжі/кнй склад.

9. Страхувачів, увільнених повністю або 
частково від страхових вшілат окладу 1929- 
1930 року, відповідно уалмоостіля від вне-

П р н м е ч а и и е .  Под указанным в 
настоящей статье военнослужащими, во-, 
еткюбязанпыми и инвалидами подразуме- 

. ваютоя:
1) вбоннослужащпе йцрового рядового 

и младшего начальствующего состава, со
стоящие на непрерывной или сверхсроч
ной службо, не исключая призванных 
осенью* 1929 года; .

2) Лица среднего, старшего и высшего 
начальствующего состава, находящиеся 
в долгосрочном 4>пгуску, їв переменном со
ставе территориальные частей н-ів запасе, 
которые примечены -та установленные 
для них сборы н.ти в качестве инструкто
ров для проведения допризывной и впе- 
военпой подготовки;

3) военнослужащие младшего команд
ного состава, перечисленные .из долгосроч
ного отпуска »в переменный состав терри
ториальных частей;

т 4) указанные в п. 1 лица, уволенные 
в жягосрочный оішуок, в запас или вовсе 
от службы после 1-го марта 1929 года;

5) инвалиды войны, отнесенные к пер
вой, второй и третьей группам шпвалид
ности;

‘ 6) инвалиды труда п другие инвалиды, 
отнесенные к первой, * второй и* третьей. 
группам инвалидности, если опи не имеют 
доходов нетрудового характера. • ,
7. Правом на льготы, предусмотренные 

ст. 6, пользуются лишь то инвалиды войны 
и труда первой, второй н третьей групп 
инвалидности, за которыми соответствующи- 
ми органами социального обеспечения «ли 
социального страхования признано право на 
социальное обеспечение.

П р и м  б^ч а и и е. Имущие хозяйства 
инвалидов труда могут быть постановле
ниями районных налоговых комиссий ли
шены права на предусмотренные ст. 6 
•льготы. -
8. Добровольные пожарные организации, 

действующие па основании зарегистрирован
ных и установленном порядке уставбв, осво
бождаются пат костью от страховых плате
жей за их служебные, постройки и за штат
ный конский состав.

9. Страхователи, освобожденные пол
ностью или частично от страховых платежей 
оклада 1929—1930 года, соответственно
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сліпая недоплат за яооереди роки. Списані 
ь іцьшу разі недоплати за поправі роки 
до вагального пільгового .фоВД розміром 
10% окладу страхування будоэель і 7% 
окладу страхування тварин і рослинних 
культур не зараховується.-'

•
10. Для розгляду заяв страхувачів, зазна

чених в арг. 5, про недавня їм пільг, утво
рюється ооеіряльш комісії—в вднішоїра- 
ткнвому центрі АМОРР—у Складі представ- 
онюів (по одному) від контори дфюстраху 
АМОРР, Народнього коогісарнпу соціального 
забезпечення АМСРР, Народнього комісарія
ту шутрштніх сіграів АМОРР, Народнього ко
місаріяту земельних справ АМОРР; в окру- 
і’ошгх містах—у склад представників (по 
одному) від місцевої контори держстраху 
УОРР, округою!' інспектури соціального за
безпечення, «кругового а-дмітестраггявного 
відділу і округового земельного -відділу, а в 
районовюх центрах—у складі районового 
страхового іінаюктора, районового інспекто
ра соціального забезпечення і по одному 
їгредставнику під идміпістратиішого і зе
мельного відділків районового •виконавчого 
комітету. Голів комісій- обіграють .комісії із 
свого складу.

І
11. Від страхових виплат увільвнхлш 

тільки тих страхувачів, зазначених у арг. 5. 
ню дійсно інесироможт їх сплатити. Спро
можним страхувачам, крім родин червоно- 
армійців, не можна надавати пільг навіть і 
тоді, коли загальна сума списаного за піль
гами окладу адеягага від встановленого піль
гового фоігду. В остатньому разі комісії, за
значені в арт. 10, повинні негайно понтом- 
л-.гтн контору Держстраху АМОРР або «кру
гову контору Держстраху УСРР про розмір 
лишків пільгового фалду.

12. Контор Держстраху АМСРР і «фу
гові контори Держстфіху УСРР розподіляють 
зазначоїгі в попередньому артикулі лишки 
пальтового фонду між тими містами та сели
щами міського типу, де пільгового фонду 
розміром 10°/о від вира,хованого окладу стра
хування будівель і 7"% страхувашгя тіяцтн 
та рослшвірих культур «едосить, дщоб задо
вольнити всі угрунтовані заяви страхува
ча, зазначених в арт. б, про зіяльнення їх 
від страхових виплат. 'Коли ж по зздоволея-

освобощаются от внесення недоимок преды
дущих лет- Описанные в этом случае пен
ники зд іфедьцущне годы в обдай льгот
ный фонд ® размере 10% оклада по страхо
ванию строєний н 7% оклада по страхова
нию животных и раелтпчмьных культур не 
зачисляются.

10. Для рассмотрения Заявлений указан
ных в ст. 5, страхователей о предоставлении 
им льгот, образуются особые комиссии: 
в административном -цонтре АМС0Р—в со
ставе представителей (по одному) от кон
торы госстраха АЛІШР, Народного комисса
риата социального обеспечения АМССР, На
родного комнссарлата внутренних « дел 
АМССР и Народного комнссарлата земледе
лия АМССР; в окружных го]юдах—в составе 
представителей (по одному) от местной кон
торы Госстраха УССР, окружной инспекту
ры социального обеспечения, окружного ад
министративного отдела <и окружного зе
мельного отдела, а в районных центрах— 
в составе районного страхового инспектора, 
районного инспектора, социального обеспе
чения я лю одному представителю от.админи
стративного и земельного отделений, район
ного исполнительного комитета. Председа
тели комиссий избираются комиссиями из 
своего состава.

11. От страховых платежей освобожда-. 
ются только те, указанные в ст. 5, страхо
ватели, которые действительно ПС в состоя
нии их уплатить. Имущим страхователям, 
за исключением семой красноармейцев, не 
могут быть предоставлены льготы даже в 
том случае, если общая сумма списанного 
но льготам оклада будет меньше установ
ленного льготного фонда. В последнем слу
чае комиссия, указанные в ст. 10. обязаны 
немедленно известить контору Госстраха 
АМССР или окружную шпору Госстраха 
УССР о размере остатков льготного фонда.

12. Контора Госстраха АМССР и окруж
ные конторы Госстраха УССР распределяют 
указанные в предыдущей статье остатки 
льготного фонда между теми городами и по
селениями городского типа, где льготный 
фонд в размере 107» от исчисленного оклада 
но страхованию строений и 7% по страхо
ванию животных и растительных культур 
недостаточен для удовлетворения всех обо
снованных. заявлений, указанных в от. 5 
страхователей об освобождения их от стра-
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«І людности даної округи погрібший піль
гами залишатмг-я вільні тавшим пільгового 
ФРВДУ* то ці зайвіші, в розпорядження 
справи Держстрах^' УОРР, можна передавати 
для викаришаїгиц в іншій окрузі.

13. Скарги ® оправах ліро надання пільг 
подають заінтересовані особи: на мпин 
страхових інспекторів—до контури Держ
страху АМСРР або до «яповдан оврутової 
контори Держстраху УОРР, а та постанови 
споціяльялх комісій (арт. 10)—до £ацн па-* 
родпіх комісарів АМСРР, онрутових та райо
нові виконавчих комітетів, до кого нале
жить, які 'розглядають скарги, одержавши 
«а иих висновки «ЮЦІЯ.ТШОЇ комісії, що на 
постанови її подачо скаргу.

14. Щоб жтайсхоріїїе розпочати брання 
страхових виплат, усю рсбогу в справі роз
поділу, затвердження та- надання нгльг у 
містах і селищах міського тилу кожної'ок
руги повніші яиконати спеді^льта комісії її 
страхові іігакяггори протягом тижня від дпя 
одержання цієї ічктрукції.

15. Відповідальність за правильне й своє
часне. згідно з цією інструкцією, надання 
пільг з обов'язкового ок-шіюго страхування 
в містах покладається на округові виконавчі 
комітети Й оізругові контори Держстраху 
УОРР.

II.

16. Цю постанову вщиогься та підставі 
арт. 8 постанови Ради праці й обороту з 
26 червня 1929 р.—сіПро обов’язкове ок
ладне страхування у містах на 1929-1930 
рік» (Эб. Эак. СРСР 1929 р., У* 43, арг. 
384).
Харків, 27 серпня 1929 р.

Заст. Головд Української економічної
наради Дудник.

Юерівпичяй оправ Україїіськбї
економічної наради Насян.

Оголошено у „Вістях ВУЦВК* 10 серпня
1929 р. № 200.

ховых платежей. В случае же, если по уяо- 
влетпореніга населении данного округа не
обходимыми льготами, останутся свободными 
ИЗЛШЛ1СИ льготпого фонда, то эти излишки, 
по распоряжению правления Госстраха 
УССР, могут быть переданы для использо
вания в другом округе..

13. Жалобы по дедам о предоставлении 
льгот подаются заинтересованными лицами: 
на действия страховых инспекторов—к 
контору Госстраха АЗІССР «ли в. соответ
ствующую окружную контору Госстраха 
УССР, а на постановления особых комиссий 
(ст. 10);—'в Совет народных комиссаров 
АМ0СР, окружные и районные исполнитель
ные комитеты, но принадлежности, которые
рассматривают жалобы после получения по 
ним.заключения особой комиссии, на поста
новления которой принесена жалоба.

14. Для того, чтобы скорее начать взи
мание страховых платежей, вся работа по 
распределению, утверждению и предостав
лению льгот в городах и поселениях город
ского типа каждого онрута должна быть 
произведена особыми комиссиями и страхо
выми инспекторами в течение недели со дня 
получения настоящей инструкции.

15. Ответственность за правильное н свое
временное, в соответствии с настоящей ин
струкцией, предоставление льгот по обяза
тельному окладному страхованию в городах 
возлагается на окружные исаіоліштелвньїе 
комитеты и окружные конторы Госстраха 
УССР.

И.

16. Настоящее постановление издается 
па основании ст. 8 постановлен ня Совета 
труда и обороны от 28 июня 1929 г. <Об 
обязательном окладном страховании в го
родах на 1929—1930 год» (С. 3. СССР 
1929 г. № 43, ст. 384).
Харьков, 27 августа 1929 г.

Зам. Председателя Украинского 
экономического совещания Дудник.

Управляющий делами Украинского
экономического совещания Я. Касьян.
Распубликовано в .Вістях ВУЦВК' 30 августа 

1929 г., № 200.
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Арт. 82 № 18 Ст. 8282. Як надавати пільги з обов'язкового окладного страхування в сільських місцево- , стях 1929-1930 року.
ї І.

А. З а с а д и .

1. Пільги з обов'язкового осклангого стра
хування в сільських місцевостях 1929-1930 
фоку надасться за рахунок і в межах піль
гового фонду розміром 15% загальної суми 
діаіраховалого окладу в усіх видах обой'язко-' 
його окладного сорахукшия в сільських міс
цевостях іУЮРР за 1929-1930 рік.

2. Пільга з обов'язкового окладного стра
хування у сільських місцевостях надасться:
1) обов’язковим порядком і 2) за постано
вами районоипх податкових комісій.

82л 0 порядке предоставления явгот по обязательному окладному страхованию в ских местностях в 1929-1930 году.
І.

А. О б щ и е  п о л о ж е н и я .
1. Льготы но обязательному окладному 

страхованию в сельских местностях в 1929- 
1930 году предоставляются за счет 9 в пре
делах льготного фонда в размере 15% об-' 
щей суммы начисленного оклада по всем ви
дам обязательного окладного страхования в 
сельских местностях УССР за 1929-1930 год.

2. Льготы, но обязательному окладному
страхованию в сельских мостностях предо
ставляются: 1) в обязательном порядке,
2) по постаповлениям районных налоговых 
комиссий.

Б. П і л ь г и ,  щ о  ї х  н а д а с т ь с я  о б о 
в ' я з к о в и м  п о р я д к о м .

3. Господарства з неоподатоовукмигм мі- 
чумом, що їх. згідно з «арт. 42 «Устави
про одшгнй сілкько-господврськнй податок» 

<66. Зак. ОРОР 1929 р. X* 12, арт. 103)УРІЛІЛЮНО ©ІД ЄДИНОГО сільсько- іхюподарсько-
то податку за 1929-1930 рік, увільняються 
від ст,таховнх виплат повністю. •

У в а г а .  За тих випадків, ноли шль- 
гового фонду буде недосить, райоїгова по
даткова комісія унідьпюс окремі із зазна
чених у цьому артикулі господарства, 
залежно від їхнього матері ял ьпого ста- 
зкхшща яе іповігістю, а частково, проте, 
найменш ва 50%.
4. Господарства, що до складу їх 'вихо

дить військові службовці Робітличо-Селіш- 
ської Червоної архрії <в тому числі військ 
Оосдішгого Держаївпого Політичного Управ
ління), а так само ©ійськово-зобов'язаяі і 
інваліди, мають такі пільга:

1) господарства, увільїкчгі ©ід єдиного 
сільслжо-гослодарського податку ©а 5 0 % ,  
7 5 %  а б о  1 0 0 % ,  увілшюстьоя © таких са- 
мцх розмірах від страхових виплат;

2) господарства, увільнені від единого 
сіл і/ько- господарського нотатку на 2 5 % .  
твільгаоеться від стушогях виплат—яа 
30%.

Б. Л ь г о т ы  п р е д о с т а в л я е м ы е  в  
о б я з а т е л ь н о м  п о р я д к е .

3. Хозяйства с необлагаемым минимумом,* 
которые согласно ст. 42 «Цоложения о еди
ном сельско-хозяйственном иалоге» (С. 3. 
СССР 1929 г. Л*2 12, ст. 103), освобождены 
от единого сельско-хозяйственного налога 
за 1929-1930. год, освобождаются от стра
ховых платежей полностью.

П р и м е ч а н и е .  В тех случаях, когда 
льготный фонд окажется недостаточным, 
районная налоговая комиссия освобождает 
отдельные из указанных в настоящей 
статье хозяйства, в зависимости от их 
материального положения 'не полностью, 

„а частично, но не менее чем на 50 %.
4. Хозяйства, в состав которых входят 

военнослужащие Рабоче-Крестьянской Крас
ной армии (в том числе войск Об’еднпеноого 
Государственного Политического Управле
ния), а также .военнообязанные и инвалиды, 
пользуются следующими льготами:

1) хозяйства, освобожденные от единого 
сельско-хозяйственного налога на 5 0 % ,  
750/в или 100%, освобождаются в таки же 
размерах от страховых платежей;

2) хозяйства, освобожденные от единого 
сельско-хозяйственного налога на 25%, 
оовобожпются от страховых платежей 
іга 30%.
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. Ун а г а .  За й№ьюияіх службовців, 
еУкыигамюбсшлваш і нщаліщв, заява- 
ченях у цьому артикулі, вважається:

1 ) «йпжовиі службовців кадрового ра
кового і 'молодшого дачалмищького скла
ду, що е ва бедаерервшй або «вдреченце
ві службі, не виключаючи і сфговашх 
восени 1929 року;

3) осіб середнього, старшого в вищого 
начплышького складу, що в >в довгоре- 
ченцеаіі 'відпустці, в нервовішому складі 

• територіяльввд: частин і в запасі, як»х 
пркзваяо па встановлені для'як зборй 
або яв інструкторі© для проваджодаш до
призовної та позавійсиивої оідгегімі;

3) військових службовців иолдшіого 
«омвдого складу, яерешсаяях' з яовго- 
ртчовпевої відпустки до «юражйшого скла
ду територіальних частіш;

4) зазначених у п. 1 осіб, увільнене* 
у зовгороченпову віцпустеу, в. загас або 
зонгі* ю служби після 1 .березня 1929

.• року; *
5) киалгав війни, гідоссят до пер

шої, другої й третьої друга гпвалідностя;

6) інвалідів праці та ііпімх мтадідів. 
«юеоеннх до першої, другої і третьої 
труп іеівлкпгеге, коля вони не мають 
нетрудових првбуттав.

5. ііраво яа пільги. передбачені арт. 4, 
«акт. тільки ті юв&ждя війни і праці дор
ию*. Другої то третьої груп ягоа.тітпостп, що 
за теж иідповіят органи соціального эа- 
б**зоечснвя або тотального страхування ви
знали право то соціальне забезпеченая.

У в а г а .  Змгожні. госшіарстгеа йпталі- 
Я» праці можна за постановами райопо- 
виї роїйткорщ вожсіЯ позбавляти орава 
«а передбачені в арт. 4 пільга.

6. Оільсілпьгоспсрарсма всигуни та артілі 
уюлмтєплі від стріхових виплат за усу- 
гошвеие їх мавво па ЮТІ та—й відеотек, 
па який їж рачй знижку з одітого ечльсыю- 
гогпедарожого педвтку за 1929-1930 рік.

7. Пльсі*отесі|сязргьк» комуни та ар
тілі, що їх сргаяівувалн в 1929 році особи.

П р и м е ч а н и е .  Под указанными в 
настоящей статье военнослужащими, 
военнообязанными и инвалидами подразу
меваются: /

1) Воешюслркапцие кадрового рядово
го я младшего начальствующего состава, 
состоящие «в непрерывной или сверх
срочной службе, ие исключая призван
ных -осенью 1929 года;

2) лица среднего, старшего я высше
го «ачальктгвукпцого состава, находящие
ся в долгосрочном отпуску, в переменней 
составе территориальных частей и в за
пасе, которые (Привлечены на ушанов - 
денные для яви сборы или в качество ян- 
структоров для оровейевшя доордоытсй 
п вновоошюй подготовки; л

3) военнослужащие младшего команд
ного состава, перечисленные из долго
срочного отпуска в перемовшй состав 
тсрритх»ріга.лііЗіьіх честей;

4) указанные ® п. 1 лица, уволенные 
в долгосрочный отпуск, в запас или вов
се от службы после 1^го марта 1929 
года;

5) 'Инвалиды тюйи-ы, отнесенные к пер
вой, второй я третьей іуушаїк илэадп- 
еости;

6) инвалиды трудя и другие тршшиды. 
отлогенпые к первой, второй и третьей 
группам инвалидности, если они не име
ют доходов нетрудового характера.

5. Правом на льготы, предусмотренные 
ст. 4, пользуются лишь те инвалиды войны 
к труда первой, второй и третьей групп нн- 
важщости, за которыми соответствую
щими органами Социального обеспечения иля 
сбивального страхования признано право на 
социальное обеспеченве.

П р и м е ч а н и е .  Имущие, хозяйства 
пивал вдов труда могут быть постановле
ниями районных налоговых комиссий ли
шены права на предусмотренные ст. 4 
льготы. *
6. Сельско-хозяйственные коммуны и ар- 

толя освобождаются «уг страховых плате
жей за обобществленное их имущество на 
.такой же процент, на который им предо
ставлена скидка по единому сельеко-хозяй
ственному налогу за 1929-1930 год.

7. Сельско-хозяйсггвенныв коммуны и ар- 
теля, организованные в 1929 году лицами,
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■ушльнеііі з Робітдй чо-Селянс ь&ої Червоної
,і|»шї я давпоречепцвву відпустку, запас, або
««ВОМ ВІД СЛУЖбИ, іуіВІЛЬНЮСТЬСЯ (ПОВНІСТЮ
від страхових виплат за спільне огаікю ко
м у н і  або артілі.

8. Добровільні пожежні організації, що 
^іють у селах на підставі зареєстрованих
встановленим порядком статуті®, повністю 
уш.тыпосгься від страхових ®итт за служ- 
Гл.ж будеаті та за штатний кінський склад.'

9. Повністю твільнюсться від страхових 
'виплат громадські засіви:

1) па дільницях, видоєних 'із громадських 
земельних фондів селянським товариствам 
тажцоїгооюпи, і що їх внко|пгстозуютъ ці 
товариства для своїх завдать: •

2) на ділмищяк, ви до оцих із громадських 
•земельних фовді® і що їх засіяли вемельиі

іршди для утворення запасний наемтьє- 
ініх фондів:

3) на дільппцлх, видалених із -тромаїдськкх 
земельних фондів і засіяних для утримання 
добровільних пожежних товариств.

У в а г а .  .Якщо відведену селянському 
товариству взаємодопомоги дільницю за
сіяли приватні особи на орендних умовах 
або за частину врожаю, то на засіви цієї 
цільніші пільги із страхових виплат не 
поширю ються.
10. Для заохочення івогнетривалого бу

дівництва усім господарствам, що в 1926- 
1927, 1927-1928 і 1928-1929 дюках вкри
ли свої будівлі вогнетртаалою покрівлею, 
падпетыя знижки з окладу страхових ви
плат розміром 50% за вкриті вогаетрнва- 
.тою покрівлею будівлі.

К. П і л ь г и ,  і д о  ї х  н а д а є т ь с я  з а  
п о с т а н о в а м и  р а й о н о в н х  п о д а т 

н о ®  л х  к о м і с і й .
1.1. Районові податкові комісії, на підста

ві попередніх списків {арт. 15) па госпо
дства нижчозаояачети категорій скла
дених від сільських облікових КОМІСІЙ, і ®нс- 
исівків цих комісій щодо матеріального ста
новища господарств, увільпюють ®ід стра
хових виплат повністю або частково, про

те найменш. як іга 50%:
1) бідніші господарства, а так само гос

подарства, що потерпіли від стихійного ли
ха:

уволенными из Рабоче-Крестьянской Крае
вой армии в долгосрочный отпуск, запас или 
вовсе от службы, освобождаются полностью 
от страховых платежей за общее имущество 
коммуны пли артели.

8. Добровольные пожарные организации, 
действующие в селах на основании зарогн- 
стрнрованных в установленном порядке 
уставов, освобождаются полностью от стра
ховых платежей за служебные постройки ;( 
штатный конскігй состав.

9. Освобождаются полностью от страхо
вых платежей общественные посевы:

1) на участках, выделенных яз обще
ственных земельных фондов селянским об
ществом взаимопомощи, которыми этн.обще- 
ства пользуются для своих заданий;

2) на участках, щуделеігиьіх из обще
ственных земельных фондов и засеянных 
земельными обществами в целях образова
ния запасных Семенных фондов;

3) па участках, выделенных из обще
ственных 'земап.ных фондов и засеянных 
для содержания добровольных пожарных 
обществ.

Пр им с ч а н и е. Если отведенный 
селянскому обществу взаимопомощи уча
сток засеян частными лицами на арендных 
условиях или за часть урожая, на посевы 
этого участка льготы но страховым пла
тежам не распространяются*
10. В целях поощрения огнестойкого 

строительства, всем хозяйствам, которые в 
1926-1927, 1927-1928 и 1928-1929 годах 
покрыли свои постройки.огнестойкими кры
шами, предоставляются скидки с оклада 
страховых платежей за покрытие огнестой
кими крышами постройки в размере 5 0 % .

В .  Л ь г о т ы ,  п р е д о с т а в л я е м ы е  п о  
п о с т а н о в л е н и я м  р а й о н н ы х  н а 

л о г о в ы х  к о м и с с и й .
11. Районные налоговые комиссии, на 

основании предварительных списков (ст. 15) 
па хозяйства нижеуказанных категорий, со
ставленных сельскими учетными комиссия
ми, и заключений последних о материаль
ном положен ни этих хозяйств, освобожда
ют от страховых платежей полностью или 
•частично, но не менее чем на 5 0 % :

1) беднейшие хозяйства, а также хозяй
ства, пострадавшие от стихийного бедствия;

»
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2) маломіцних пересельців та роосель- 
дів, (що перешилася чи розселилися поряд
ках правил про переселення та землевпо
рядження в перший рік по їх оселенні на 
новому місці.

Г. П о р я д о к  і  р е ч е н ц і  н а а а и и г  
.  п і л ь г .

12. Управа Держстраху УЩ* вираховує 
15% під суми окладних виплат, визначеної 
за плином обов’язкового окладного страху- 
яанігя в улх його видах на 1929-1950 рік., 
і .найпізнішо 1 вересни 1929 року розподі
ляє страховану сушу (пільговий фонд) між 
АМСРР і о*«>утали. Зазначений розподіл за
тверджує Народній комісаріят ф і н а н с і в  
УОВР.

13. Розподіл призначеної для АМСРР і 
для кожної округи частини пільгового фон
ду ші окремими работами затверджують, .1а 
лалезніет Радо народнії комісарів АМСРР 
і президії онруговвх виконавчих комітетів з 
участю представника комітету .незаможних 
селян та представника окрзтової контори 
Держстраху УСРР, протягом трьох днів .по 
одержанні повідомлення про призначений 
для АМОР'Р або для окрути пільговий фонд.

У в а г а .  Звіти про розподіл пільг над
ряпається до Управи Держстраху УСРР.

14. іірнзпачену для кожного району ча
стину пільгового фощу між окремими се
лами розподіляють районові податкові ко
місії з участю представника комітету неза
можних селян та райопового страхового ін
спектора но пгаяіт трьох -дпьв як одержать 
повідомлення про призначення для району 
пільгова» фонда.

15. Сільські облікові комісії складають:

1) списки громадян і організацій, що їм 
надасться пільги обов’язковим порядком 
(арт. арт. З—10 цієї інструкції);

2) попередні гански громадян па ладан
на пільг за постановам рабооовкх подапю- 
**х «місій (арг. 11 цієї інструкції).

Опои ці не пізніш тижня з дня одер
жана повідомлення про прнзначепий для 
цап ого села пільговий фонд сільська облі
кова комісія подає до райопової податкової

2) маломощных переселенцев и расселен-*
цев, переселившихся или расселившихся в 
порядке * правил о переселении и земле
устройстве з первый год по их поселения 
на новом месте. %
Г, П о р я д о к  и  с р о к и  и р е д о с т а и -  

•  л е н  и д  л ь г о т .
12. Правление Госстраха УССР исчисляет 

15% от суммы окладных платежей, опреде
ленной по плану обязательного окладного 
страхования по всем его видам на 1929-
1930 год,* но позднее 1 сентября 1929 года 
распределяет исчисленную сумму (льготный 
фонд) между АМОСР и округами. Указанное 
распределение утверждается Народным ко
миссариатом финансов УССР.
4 13. Распределение назначенной для 
АМССР и для каждого округа части льгот
ного фонда жщу отдельными районами 
утверждается, по принадлежности, Советом 
народных комиссаров АМССР и президиума
ми окружных исполнительных комитетов 
при участии п|)едставптеля комитета неза
можных седин и представителя окружной 
конторы Госстраха УССР в течение трех 
дней по получении сообщения о назначен
ном д.тя АМССР или для округа льготном 
фонде.

ІГ р и м е ч а н и е. Отчеты о распреде
лении льгот направляются Правлении»

Госстраха УССР.
14. Распределение назначенной для каж

дого района части льготного фонда между* 
отдельными селами производится районны
ми налоговыми комиссиями при участии 
представителя комитета незаможных селян 
и районного страхового инспектора не позд
нее трех дней тю получении сообщения о 
назначенном для района льготном фонде-

15. Сельские учетные комиссии состав
ляют:

1) списки граждан и организаций, кото
рым предоставляются льготы в обязатель
ном порядке (ст. ст. 3—10 настоящей ин
струкции);

2) предварительные списки граждан на 
предоставление льгот по постановлениям 
районных налоговых комиссий (сГ 11 на
стоящей инструкции).

Указанные списки не позднее педели со 
дня получения сообщения о назначенном 
для данного села льготном фонде предстаю- 
ляются сельской учетной комиссией район-
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комісії, а тим,- що до зазначеного в п. 2 
Сього артикулу попереднього описка сільсь
ка облікова комісія додає відомості про 
матеріальне становище занесених до описку 
громадян і висновок про те, в якому розмі
рі бажало надати кожному з чгах пільгу.

16. Райоповз податкова комісія яе далі 
трьох днів, як -одержить зазпачепі в арт. 15 
•списки перевіряє їх, затверджує шнеки, на
знач єні в п. 1 арт. 15; і визначає своєю 
постановою розмір пільг для громадян, за
несення до зазначення у п. 2 арт. 15 спи
сків, після нього списки породається радо
новому страховому інспекторові для відмі
ток в іменних реєстраційно-виплатних сни
тках та у вшт.іатніих листах.

17. Гуп иски громадян, що їм па-дапо піль
гу, вивішується в сільських радах, па вщ- 
поті.

18. Громадяни, не внесені до списків, осіб, 
яким надано пільги, коли вони вважають, 
п'о мають праїво дістати пільги, вдаються з 
ваяваміи про аіяааірня пільг до місцевої сіль
ської облікової комісії.

19. Господарствам осіб, призваних до над
аних частин Червоної армії восени 1929 
року, пільги падає районова податкова, ко- 
моія на проханій» заінтересованих осіб, 
підтверджені відповідними посвідками.

20. Господарства, що їх звільнено повні- 
чтю від внесеїгпя страхових 'виплат 1929- 
1930 р., увільиюється повністю від внесе- 
м недоплат попередніх років.

Господарства, що їм надається часткові 
пільги з страхових виплат, можна увіль- 
июватп від недоплат иопереднік років пов
ністю або частково за постановою радоно
вої податкової комісії, якій сільська облі
кова комісія подає у цих управах свій ви
сновок.

Описані за зазначених випадків суми не
доплат в рахунок 15% пільгового фонду не 
зараховується.

21. Скарги на чинності сільських обліко
вих комісій у справах надання пільг заін
тересовані особи подають до райопових ло
паткових комісій.

П.
22. Цю постанову видається на підставі 

арт. 8 постанови Ради праці й оборони з 28

ной налоговой комиссия, при чем к указан
ному в и. 2 настоящой статьи предвари
тельному ешгску сельская учетная коюге- 

-сия прилагает сведения о материальном со
ложении внесеппых в список граждан і 
заключение о том, в каком размере жела
тельно предоставить каждому из них льготу.

16. Районная налоговая комиссия но 
позднее трех дней по получении указанных 
в ст. 15 списков проверяет последние, 
утверджает списки, указанные в п. 1 ст. 15, 
и определяет своим постиювленнем размер 
льгот для граждан, внесеппых в указанные 
в п. 2 ст. 15 списки, после чего списки пе
редаются районному страховому инспектору 
для отаеток в именных решетрвдшш- 
пЛатожнмх списках и/в платежных листах.

17. Описки граждан, коим предоставлена 
льгота, вывешиваются в сельских советах 
на видном месте.

18. Граждане, не внесенные в списки 
лиц, коим предоставлены льготы, но считаю
щие, что они имеют-право на получение 
льготы, обращаются с заявлениями о про- 
доставлении льгот в местную сельскую учет
ную комиссию.

19. Хозяйствам лиц, призванных в кадро
вые части Красной армии осенью 1929 года, 
льготы предоставляются районной налого
вой комиссией по просьбам заинтересован
ных лиц, подтвержденным соответствую; 
щюгп удостоверениями.

20. Хозяйства, освобожденные полностью 
от внесения страховых платежей в 1929- 
1930 году, полностью освобождаются от 
внесения недоимок прежних лет.

Хозяйства, коим предоставляются частич
ные льготы по страховым платежам, могут 
быть освобождены от недоимок прежних 
лет полностью пли частично по постановле
нию районной налоговой комиссии, которой 
селыская учетная комиссия 'предоставляет 
по этим вопросам свое заключение.

Списанные в указанных случаях суммы 
педоимок в счет 15%-ного льготного фонда 
не засчитываются.

21. Жалобы на действия сельских учет
ных комиссий іпо делам о предоставления 
льгот подаются заинтересованными лицами 
в районные налоговые комиссии.

II.’
22. Настоящее постановление издается 

на основании ст. 8 постановления Совета
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червня 1929 р. «Про обов'язкове оманне 
страхувати у сільських згіспевошх па 
1929-1930 рік» (36. Зак. СРОР 1929 р. 
й 43, арт. 383).
Харків, 28 серпня 1920 р.

Заст. голови Української економічної
дараїш Дудник.

Ксрівшггей оправ Української економічної
наради Я. Касян.

Оголошено в „Вістях ВУЦВК" ЗО серпня 
1929 р., № 200.ПОСТАНОВИНАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ УЕРР83. Про право держпідприемств передавати житлобудівельним роб тни чим кооперативам закріплені за ними дільниці під забудову на правах безреченцевого користування.

Арт. 82*83

труда и обороны от 28 июня 1929 г. <06 
обязательном окладном страховании в сель
ских местностях на 1929-1930 год» (С. 3. 
СССР 1929 г. .Уз 43, ст. 383).
Харьков, 28 августа 1929 г.

Зам Председателя Украинского эконо
мического совещания Дудник. 

Управляющий делами Украинского
экономического совещания Я. Касытн.

Опубликовано в „Вістях ВУЦВК* 30 августа 
1929 г., № 200ПОСТАНОВЛЕНИЯНАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЮСТИЦИИ УССР.83. О праве государственных пред гри ятии передавать рабочим жилищно-строительным кооперативам закрепленные за ними участки на правах бессрочного пользования.*

Щоб установити певну сталу празсгику. 
Пародий* комісаріят юстиції УСРР, иа під
ставі л. «д» Положения про ШИЮ (36. Уз. 
УСРР 1924 р., X" 50. арт. 305). пороз умів
шися з Вищою радою народнього госпоцап- 
гтгта і Народ піч комісаріятом типці УСРР. 
постановив пояснити таке:

1. За арт. 84е Питального Колеш- УСРР 
(З». Уп. УСРР 1П29 р.. № 8, арт. 64), Від
діл мгсцевого (комунального) гсюподаретва б 
інші державні ортапп. що дають земельні 
дільниці па праві забудеш, повніти?, на ви
могу йдгювідтш робітничих апгг.то-будівель- 
пях кооперативів, змінити умови укладених 
від тгпх договорів в (розумінні падіння дотпч- 
ттях дільтптпь на праві бепречетгцового корпг- 
гтувашя: але коли вдаокще право забу
дови заставлено, то зміна цих договорів мо
же статися тілт.тзіт за згодою заставою!ця.

2. Державні промислові підприємства, що 
с один із видів аержавних органів, за чин
ним законом теж мають право здавати за
кріплені за аюи окремі дільниці під забу
дову <арг. 71і ЦВ).

3. Тому, слід визнати, що державні про
мислові підприємства повинні за арт. 84е ЦК 
з додержанням (встановленні в ньому правил 
вапомогу вдоомднні роСітячні жигло-бу-

С целью установления определенной 
устойчивой трактати Яаію.твьгй комис- 
гариат юстиции УООР. па основании п. <д» 
от- 4 ГГоложешгя о ПТШ) {Ообр. Уз. УОСР 
1924 г., Уг 50, ст. 305), по согласовапию г 
Высшим советом паролпого хозяйства и На
родным комиссариатом труда УССР поста
новил раз’яонпть іппжеследуюшее:

1. Иа основании ст. 84е Гражданского 
Кодекса УССР (36. Зак. УСРР 1929 т. У* 8. 
ст. 64), Ощел местного (коммунального) 
хозяйства и другие государственные орга
ны, предоставляющие земельные участки па 
праве застройки, до-тамм по требованию 
соответствующих рабочих жилинто-отроп- 
те.тмтьгх кооперативов изменить условия 
совершенных с ними договоров в смысле 
предоставления соответствующих участков 
на праве бессрочного пользования, по ег.ти 
соответствующее право застройки заложен--», 
то изменение этих договоров может произой
ти только по соглашению с залогодержа
телем.

?. Государсшешде промышленные пред
приятия, являющиеся ОДНИМ 'ИЗ видов госу
дарственных органов, по действующему за
конодательству также имеют право сдавать 
закрепленные ва ши отдельные участки 
поз застройку (ст. 71* ГК).

3- Поэтому следует призвать, что госу
дарственные промышленные предприятия 
должны, (на основании ст. 86е Г. В., с соблю
дали ем установленных в пей правил, по тре-
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явелілгік кооператив», змінювати укладені 
нм умови про давня швщі яд аабуяоиу 
па певний іроченець, на час, іне гіиежешгіі 
пищим реченцем.

Харків, 14 серпня 1929 р.

Т. в. об. Народнього комісара юстиції 
УОРР та генерального прокурора 

Республіки Михайлин.

бевашно соответству медах работа жндящ- 
«о-строитолшьп ^ихчюратівов ижреять за
ключенные с етан (условия о їфедостамеяіт
участка под застройку «а определенный 
срок, па вречи, гає ограниченное определен
ным сроком.
Харьков. 14 августа 1929 г.

Вр. иск. об. Народного комиссара юстиции 
УССР в Генерального прокурора рес

публики Михайлин.

84. Про тіеудність спорів про зймяіюри-стування в межах земельної громади, підпорядкованої міській або селищній раді.
На залягання з встць, Нарсэдтй коміса

ріят юстиції УСРР, па пхктичс н. «д» Пм- 
ловимвм про ЖЮ УОРР <36. Уз. УСРР 
1924 р., X* 50, арт. 305), за порозумінням 
з Народнім комісаріятом земель**их сира* і 
Народні* комісаріятом «гсутріпши справ 
УСРР, иостамовнв поясняти" таке:

Передбачені арт. 208 Земелшого Кодексу 
УОРР спори лояіж членами зотельжп грома
ди, що розташована в смузі міста або сели
ща, розв'язуй міська або селищна рада, за 
належністю, навіть, коли б цей спір був 
зв’язаний Із землекористуванням, що част
ково провадиться поза смугою мети або се
лища, «проте їв межах иоторядоогаябі їм зе
мельної громади.

Харків. 14 серпня 1929 р.

Т. в. об. Народнього комісара юстиції 
УСРР та генврммюго прокурора 

Республіки Михайлин.

84. 0 подсудности споров о землепольэова- ванни в пределах лечат ного обществе, подведомственного городскому или поселковому совету.
11а запросы с меот Народный комиссариат 

юстиции УССР на основании п. «а» ст. 4 
Положения о ЖЮ УООР (Собр. Ун. УОСР 
1924 г. )&50,ст. 305) по сомасоваяию с 
Народным комиссариатам земледелия и с На- 
ішдвш коииссарщпхім внутренних цел, 
УОСР постановил роз'яснять ішокоглетую
щее:

Предусамтровные ст. 208 Земельного Ко
декса УССР опоры меяцу членами земельно
го общества, іраслоложсжяоіч) в черте города 
ял поселения городского «пша, подлежат 
разрешению шродажоїч» или поселкового со
нета, по нрлнэдлеааности, хотя бы этот спор 
был связан с землепользованием, которое 
чаопгио производится шло черты города или 
поселения городского типа, ею в черте ттодчн- 
пеааого и* зенельвого общества.
Харьков, 14 августа 1929 г.

Нр. коп. об. Народного комиссара юстиции 
УССР и генерального прокурора

Республики Михайлии.

85. Про право нас соціального страхування 85. 0 праве касс сецнмьногв стр—тт вжонувати функції органів яЬнання. исполнять функции органов лпнтт.

Щоб усуиуїш 
та прядаорвта 
справ щод о згажшад

Вц*№

на «оцях 
імвіальдох 
аре шрвяше

С целью устранения недоразумений па 
местах, а также ускорения нронэводстаа 
уголовных дел е нарушена законов о €0- 
цшыии отрвиваши, Нщищный шиц
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УОРР, яго(К»)\чі8іітеь із Пародам комісарія
том щщі УОРР. на підставі п. «д» Поло
ження про ЖЮ УСРР <36. Уз. УШ* 1924 р. 
Хе 50, арт 305), поставові» пояснити таке.

Каса соціального страхувавши, що в
справах зазначеного страхування викону
ють футвктрї органів нкиеврто праці, на 
підставі арт. 94 Крим. Дроц. Код. УСРР є ор
гани дшашя в оправах їхньої кдашеошції. 
Б цій галузі можуть вони виконувати жі 
функції органів, ш тому числі безпосередньо 
направляти до '.народнього суду справи про 
притягнення до ярнммшьної відакивдально- 
сти осіб, що скоїли злочиниокераваеі на 
зшашга заковів про соціальне страхуван-
ПЯ.

Харків, 15 серпня 1929 р.

Т. в. об. Народнього комісара нюпгції УСРР 
та Генерального прокурора

республіки Михайлин.

риат юстиции УСОР,по согласованию с На
родным комиссариатом труда УССР, на осно
вании п.'«д»от. 4 Положения о НЕЮ УССР 
(Собр. Уз. УШ> 1924 г. И 50, ст. 305), 
постановил раз'яснить нижеследующее: 

Кассы социального страхования, испол
няющие по делам указанного страхования 
фу нкции органов ивалевгур труда, иа осно
ва пии ст. 94 Угол. Дроц. Код. УССР являют
ся органами дознания до делам их компетен
ции. В этой области ши могут нспшнять 
все функции органов дознания, в том числе 
непосредственно направлять в народный суд 
дела о привлечении к уголовной ответствен
ности лиц, совершивших (преступления, на
правленные на нарушение законов о со
циальном страховании.
Харьков, 15 августа 1929 г.

Вр. ион. , об. Народного комиссара 
юстиции УОСР я Генерального прокурора 

республики Михайлин.

Вмяае Народній Комісаріят Юстиції Редагують реджктори-консуяьтанти НКЮ

Уаргоаоаліт М Ш. Держтрост Ддрволіграф'. Друга друк. Ы. а М 6521-9000



1-го Г Р У Д Н Я  1929 рокуМАЮТЬ НА ДУМЦІ ВІДКРИТИ
В И Щ І  П О З А О Ч Н ІЮРИДИЧНІ КУРСИ

при НКЮ УСРР
(Уставу затвердив Держнаукметодком НКО УСРР 9-ХІ-28 р.).
В. п. ю. к. мають на меті: 1) підвищити кваліфікацію ро- 
— ■ бітників юстиції, ДПУ, міліції й розшуку;
2) розповсюдити юридичну освіту серед робітників адміні
стративного апарату; 3) підготовити висуванців — робітників 
та селян до самостійної праці в органах юстиції та в адміні
стративному апараті.
В. П. Ю. К. розраховані на 24 місяці. Протягом цього 
■ ■ ■" часу, через видання друкованих лекцій та ме

тодологічних порадників, буде пройдено курс дисциплін від
повідно до програми правничого факультету інституту народ
нього господарства.

Студентами - передплатниками В. П. Ю. К. можуть бути 
робітники юстиції, ДПУ, міліції та розшуку, робітники адмі
ністративного апарату та інші особи.

До складу авторів - викладачів запрошені кращі наукові 
сили.

Особи, що бажають стати студентами • передплатниками 
В. П. Ю. К., повинні попереду надіслати до Юридичного 
Видавництва НКЮ УСРР (Харків, вул. Артема, 31) заяви 
з своєю адресою. Потім їм надішлють безплатно проспекти 
з вказівками про курс навчання, умови прийняття та перед
плату.
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Пролетарі всіх країв, еднайтесяі

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
. .  О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  .

|0 НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ 17 Ж О В ГНЯ 1929 р.

ЗМІСТ СОДЕРЖАНИЕ

Постанови: УЕН, НКЮ, Наркомздо- 
ров'я, Наркомпраці, Наркомосу та 
Інструкція Нарко.мвнусправ і НКЮ

УСРР

Постановления: УЭС, НКЮ, Нарком- 
здрава, Наркомтруда, Наркомпроса 
и инструкция Наркомвнудела и НКЮ

(7 серпня—17 вересня 1929 р.) (7 августа—17 сентября 1929 г.)
80, Про зосеэедження в Українському відділкові Геологічного комітету матеріалів 

геологічних. Гідроге (ЛОГІЧНИХ і свердлових 
робіт.4

87. Устава про комісію обліку й реалізації ло
му чорних металі •».

83. Про брани* плати за виконання доручень 
чужоземних суді вих усанов.

89. Про влаштування та санітарний С'ан ков
басень.

00. Поо продовження реченця використання 
авторського права спадкоємцям письмен
ників: Коцюбкнського Михайла, Кропи-ни- 
цького Марка, Старицького Михайла, Т 6і- 
левича Івана та композитора Лисенка Ми 
коли.

01. Інструкція .Як сільради провадять трус 
І' виймання'.

92. Статут державного промислового тресту 
т України", що є у віданні ВРНГ.Тютюнтрес

УСРР.

86. О сосредоточении в Украинском отделении 
Геологического комитета материалов гео
логических, гидрогеологических и буро
вых работ.

87. Положение о комиссии по учету и реализа
ции лома черных металлов.

88. О взимании платы за исполнение Поруче
ний иностранных судебных учреждений.

89. Об устройстве и содержании колбасных 
предприятий.

90. О продлении срока пользования авторским 
правом для наследников писателе» Коцю
бинского Михаила, Кропивницкого Марка, 
Старицкого Михаила, Тобилевича Ивана 
и композитора Лысенко Николая.

91. Инструкция О производстве сельсоветами 
обысков и выемок".

92. У став государственного промышленного 
треста .Габактрест Украины", находяще
гося в ведении ВСНХ УССР.ПОСТАНОВИ УКРАЇНСЬКО! ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.86. Про зосередження в Українському від* ділкові Геологічного комітету матеріялів геологічних, гідрогеологічних і свердлових робіт.

Щоб забезпечити за Українським відділ
ком Геологічного комітету та науково-до- 
елідчвмн установами УСРР змогу науково 
використовувати матеріали, одержувані у

ПОСТАНОВЛЕНИЯ УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ.86. О сосредоточении в Украинском отделении Геологического комитета материалов геологических, гидрогеологических и буровых работ.
В целях обоспечешгн за Уюрашгскнм 

отделением Геологического комитета - и 
иауч но-нсс ледова тел ьокими учреждениями 
УССР возможности веучного испольеовазшя
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(наслідок геологічних, гідрогеологічних І (ВСІ

ЛЯКИХ свердлових робіт в УСРР, Українська 
економічна нарада постановила:

1. На Український відділок Геологічного 
комітету покладаються провадити облік та 
реєструвати матері ял и всіх проваджуваних 
«а території УСРР геологічних, гідрогеоло
гічних і всіляких свердлових робіт.

2. Усі державні установи та підприєм
ства, кооперативів, громадські і концесійні 
організації та приватні особи, що прова
дять на території УСРР будь-які геологічні, 
гідрогеологічні і всілякі свердлові роботи 
(для водопостачання, дослідження грунтів 
для будівництва ТОЩО), ПОВНІШІ повідомляти 
Український відділок Геологічного комітету 
про початої; зазначених робіт, а по закін
ченні їх надсилати списки переведених ро
біт з матеріалами до них: зразки грунтів, 
рисунки, свердлові журнали тощо.

3. Вища рада народнього господарства 
УСРР, порозумівшись о Народнім комісарія
том земельних оправ УСРР та Народнім 
комісаріятом освіти УСРР, має видати ін
струкцію для прикладання цієї постанови.Харків. 17 вересня 1929 р.

Заст. Голови Української економічної 
паради Сербиченно.

Керішіичий справ Української
економічної наради Касян.

материалов, получаемых в результате гео
логических, гидрогеологических и всякого 
рода буровых работ в УССР, Украинское 
экономическое совещание постановило:

1. На Украинское отделение Геологиче
ского комитета возлагается учет и регист
рация материалов всех п]>оиэводнмых на 
территории УССР геологических, гидрогео
логических и всякого рода буровых работ.

2. Все государственные учреждения и 
предприятия, кооперативные, общественные 
и концессионные организации н частные 
лица, производящие на территории УССР 
какие-либо геологические, гидрогеологиче
ские и всякого рода буровые работы (для 
водоснабжения, исследования грунтов для 
строительства и т. а.), обязаны сообщать 
Украинскому отделению Геологического ко
митета о начале указанных работ, а но 
окончании их посылать списки произведен
ных работ с относящимися к ним материа
лами: образцы грунтов, чертежи, буровые 
журналы и т. я.

3. Высшему совету народного хозяйства 
УССР, по соглашению с Народным комис
сариатом земледелия УССР и Народным ко
миссариатом просвещения УССР 'издать ин
струкцию о применении настоящего поста
новления.Харьков, 17 сентября 1029 г.

Зам. Председателя Украинского экономи
ческого совещания Сербиченко.

Управляющий делами Украинского 
экономического совещания Касьян.

87. Устаю про комісію обліку й реалізації брухту чорних металів.
• І.

1. При Вищій раді народнього господар
ства УСРР організується комісія для об
ліку й реалізації брухту чорнкх металів у 
складі: голови комісії, що його пастазшвлює 
Вища рада народнього господарства УСРР 
з числа членів її президії, і членів комі
сії — представників по одному від Народ
нього комісаріяту робітничо-селянської ін
спекції УСРР, Народнього комісаріету тор
гівлі УСРР, Уповноваженого народнього

87. Положение о комиссии по учету и реализации лома черных металлов.
І.

1. (При Высшем совете народного хозяй
ства УССР организуется комиссия по уче
ту и реализации лома черных металле® в 
составе: председателя комиссии, назначае
мого Высшим советом народного хозяйства 
УОТ из числа членов его президиума, и 
членов комиссии—представителей но одно
му от Народного комиссариата рабоче-кре
стьянской инснекцни УССР, Народного ко
миссариата торговли У СОР, Уполномочен йо
го Народного комиссариата путей сообщения
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комісаріяту шляхів Союзу РСР при уряді 
УСРР, Української військової округи і ЇІів-
депсталі.

Членів комісії настановлюють керіапнки 
відповідних урядшщтв.

2. На комісію покладает вся оперативну 
роботу щодо обліку брухту чорних металів і 
належного повернення на брухт майна щодо 
перевірки їх запасів, а так само розв’язува
ти всі питання, зв’язані із переведениям 
спірних об'єктів на брухт.

3. Відповідно до покладених па неї 
обов'язків комісії надасться право:

1) вямагатп від усіх державппх установ 
та підприємств, кооперативних і громад
ських організацій подання відомостей про 
кількість брухту та мета.тьового майна, ш > 
у них є;

2) обслідувати й виявляти з книг, доку
ментів і в натурі кількість брухту і негодя
щого мотальоізого майна, в тому числі і за
броньованого за військовим уряхппцтвом 
на підприємствах, в установах та організа
ціях;

3) брати на облік брухт та метальове май
но, що є в наявності і що його належить 
перенести на брухт, а так само ттпачати 
проектовані розміри утворення брухту;

4) встановлювати порядок, як підприєм
ства промисловості» та ішігі споживачі ма
ють подавати планові заявки на метальо- 
ннй брухт;

5) розмежовувати діяльність заготівель
них організацій щодо заготівлі й реалізації 
металевого брухту.

4. Комісія, будучи органом Центральної 
комісії для обліку й реалізації брухту чорппх 
металів при Вищій раді народнього госпо
дарства Союзу РСР і чипячп за її інструк
цією та вказівками, одночасно працює за 
ицмчпшамг Президії Вищої ради народ
нього господарства УСРР і відповідає пе
ред нею.

5. Скарги на чинності комісії подається 
до Центральної комісії обліку й реалізації 
б*»\-\ту чорних металів при Вищій раді на
роднього господарства Союзу РСР.

в. Комісія свого окремого апарату не має 
і в своїй роботі користується апаратами 
Вищої ради народнього господарства УСРР. 
Рутчоталторгу та Утиьзбору.

Союза ССР при правительстве УССР. Укра
инского Военного (круга и ІОгостаи.

Члены комиссии назначаются руковоал* 
телями соответствующих ведомств.

2. На комиссию возлагается оперативная 
работа по учету лома черных металлов з 
подлежащего обращению в лом имущества, 
по проверке их запасов, а также разреше
ние всех вопросов, связанных с обращением 
спорных об’сктов в лом.

3. В соответствии с. возложенными па 
нее обязанностями комиссии предоставля
ется:

1) требовать от всех государственных уч
реждений и предприятий, кооперативных и 
общественных организаций представления 
сведений о количестве имеющегося у них 
лома и металлического имущества;

2) обследовать и выявлять по книгам, до
кументам и в натуре количество лома и 
негодного металлического имущества, в том 
число и заброшгрованного за военным ве
домством, на предприятиях, в учреждениях 
и организациях;

3) учитывать весь имеющийся в наличии 
лом и металлическое имущество, подлежа
щее обращению в лом, а также определить 
предполагаемые размеры образования лома;

4) устанавливать порядок представления 
как предприятиями промышленности, так в 
ипымн потребителями, плановых заявок па 
металлический лом;

5) разграничивать деятельность заготовн' 
тельных организаций по заготовке и реали
зации металлического лома.

4. Комиссия, являясь органом Централь
ной 'Комиссии по учету и реализации .тома 
черных металлов .при Высшем еовете .на
родного хозяйства Союза ССР и действуя со
гласно ее инструкций и указаний, одновре
менно работает по директивам Президиума 
Высшего совета пародпого хозяйства УССР 
и несет пород инм ответственность.

5. Жалобы на действия комиссии прино
сятся в Центральную комиссию по учету и 
реализации лома чёрных металлов при Выс
шем совете народного хозяйства Союза ССР.

6. Комиссия своего отдельного аппарата 
не имеет и в своей работе пользуется ап
паратами Высшего совета народного хозяй
ства УССР, Рудмета.тлторга и Утильсбора-
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II.
7. Цю постапову видається па підставі 

постаповн Ради народніх комісарів Союзу 
РСР з 18 липня 1929 р. «Про центральну і 
республіканські комісії для обліку й реалі
зації лому чорних металів» (Зо. Зак. СРСР 
1929 р., У» 47, арт. 416).

Харків. 17 вересня Ю29 р.

Заст. Голови Української
економічної наради Сербиченко.

Ке'ріиішчнй оправ Української
економічної наради Касян.

П.
7. Настоящее постановление издается на 

основании постановления Совета Народных 
Комиссаров Союза ССР от 18 июля 1929 г. 
«О центральной и республикански комис
сиях по учету и реализации лома черных 
■металлов» (С. 3/ СССР 1929 г. Л 47, 
ст. 416).
Харьков, 17 сентября 1929 г.

Зам Председателя Украинского экономи
ческого совещания Сербиченко.

Управляющий делами Укринского эконо
мического -совещашя Касьян.

ПОСТАНОВА НАРКОМЮСТУ УСРР.
88. Про брання плати за виконання дору

чень чужоземних судових установ.
Видаєтеся на доповнення поста

нови НКЮ УСРР з 16 серпня 1928 р. 
та на скасування арт. 12 цієї поста
нови (36. Зак. УСРР 1928 р., відд. 11, 
Лг9 20. арт. 119), погодивши з НКФ 
УСРР та Уп. НКЗак. Справ СРСР 
при РИК УСРР.

1. За внкойаїчня доручень судів чужо
земних держав, що перебувають в дппльома- 
тичних взаєминах з СРСР, береться па по
криття видатків, зв’язаних з впконаиням 
цих доручень, окрему плату на прибутне 
УСРР:

1) за простіші доручення, як, лапр., до
ручення судових повісток, об’яв та інших 
документів, береться 5 долярів за дору
чення;

2) за доручення, зв’язані з переведенням 
судових чпппостей в судових засіданнях 
(долити-сторін, свідків тощо), ібереться 10 
долярів за доручення;

3) за складніші судові доручення (екс
пертиза. виїзд суду іиа місце тощо) береть
ся в розмірі видатків, що фактично поробив 
суд, проте найменше 10 долярів, браних при 
одержанні доручення. Решту сучи береться 
додатково по виявленні суми видатків суду.

2.. Плата за виконання судових доручень 
не стягається за тих випадків, кола це пе
редбачено відповідними. міжнародная уго-

ЛОСТАНОВЛЕН ИЄ НАРКОМЮСТА УССР.
88. 0 взимании платы за исполнение пору* 
чений иностранных судебных учреждений.

Издается в дополнение постановле
ния НКЮ УССР от 16августа 1928 г. 
и отмену ст. 12 этого постановле
ния (Собр У зак. УССР 1ч28г., отд.Н. 
№ 20, ст. 119) по'согласовании с НКФ 
УССР и Уполн. НК Иностранных 
Дел СССР при СИ К УССР.

1. За исполнение поручений судов ино
странных государств, состоящих в диплома
тических отношениях с СССР, вводится на 
покрытие расходов судов но производству 
поручений особая плата в доход УССР:

1) по проогейнгим (поручениям, например, 
гго вручепию судебных пелюсток, об’явлений 
и др. документов, взимается по 5 долларе® 
за поручение;

2) по поручениям, связанным с действия
ми суда, производимыми в судебных заседа
ниях (опрос сторон, допрос свидетелей и 
т. п.) взимается 10 долларов эа поручение;

3) по судебным поручениям более СЛОЖ
НЫМ (експертиза, выеэд суда на место в др.) 
іяимается в размере расходов, фактически 
п г несенії ых судом, по ие ниже 10 долларов, 
которые взимаются при получении поруче
ния. Остальная сумма взимается дополни
тельно по выяснению суммы расходов, по
несенных судом.

2. Плата за исполнение судебных пору
чений но взимается в тех случаях, когда 
это предусмотрено соответствующими меск-

496



Арт. йй № 19 Ст. 88

дами, укладеними СРСР з чужоземними 
державами. Про випадки звільнення від 
плати оголошує до відома Уповноважен. 
народнього комісаріяту закордонних оправ 
СРСР при уряді УСРР.

На цей час плату за дорученім від Ав
стрії, Німеччини і Латвії не береться.

3. Органи НКЗС, одержуючи судове до
ручення, встановлюють .розмір плати згідно 
з арт. 1 цієї інструкції.

На органи НКЗС покладається обов’язок 
«тягати плату за віпценаведепі доручення 
перед передачею їх до судових установ, але 
за виняткових випадків Уиовн. Наркокзак- 
справ СРСР при РИК УСРР надається право, 
(відповідно до вказівок Наркомзаксправ 
СРСР, дозволяти органам Наркомзакоправ 
иа території УСРР виконувати зазначену 
передачу перед одержанням відповідної 
плати з наступипм бранням її та траво 
звільняти від цієї плати окремі доручення.

4. Суми, що надійшли до органів НКЗС 
СРСР па оплату судових доручень па тери
торії УСРР, ці органи здають в порядку, 
шо його встановлено для кас рпеціяльних 
збірників; і їх зараховується у прибуток 
державного бюджету УСРР за кошторисом 
НКЮ УСРР.

л. Відшкодування видатків особам, що 
виконують роботу, викликану судовими до
рученнями, зазначеними в п. «З» арт. 1 
цієї інструкції, провадиться коштом держа
ви за кошторисом НКЮ УСРР.

Про розмір заплаченого видатку відповід
ні судові установи, іцо виконують судові 
доручення, повідомляють НКЮ УСРР; при 
'надісланні виконаного доручення НКЮ УСРР 
повідомляє Уповноваженого Наркомзакоправ 
ГРГР при уряді УСРР-

6. Цій інструкції вдається чинности від 
1 липня 1929 року.
Харків. 7 серпня 1929 р.

Народігій комісар юстиції УСРР 
та генеральний прокурор

республіки Лорайко.

Т. в. об. Зав. від. законодавчих 
іі|к*ектів та кодифікації

законів М. Петренко.

д у народными соглашениями, заключаемыми
ССОР с иностранными государствами. 0 
случаях освобождения от внесения платы 
об’является Упади. Народным комиссариа
том иностранных дел СССР при правитель
стве УССР. <В настоящее время не взимает
ся плата за поручения Австрии, Германия 
и Латвии.

3. Органы НКДД при получении судебно
го поручения устанавливают размор платы 
согласно ст. 1 настоящей инструкции.

На органы ШІД возлагается связанность 
истребования платы за указанные выше по
ручения до передачи таковых в судебные ор
ганы, по в исключительных случала Уполн. 
Наркомищел СССР при ОИК УССР предо
ставляется право, в соответствии с указа
ниями НКИД ССОР, разрешать органам 
НКИД на территории УССР производить оз
наченную передачу до получения соответ
ствующей платы с последующим истребо
ванием ее и право освобождать от этой пла
ты отдельные поручения.

4. Поступившие в органы НКИД на тер
ритории і'ССР суммы -іга оплату судебных 
поручений сдаются в порядке, установлен
ным для касс специальных сборщиков, и за- 
числякяся в юход госбюджета УСОР по 
омего НКЮ УССР.

5. .Возмещение расходов лицам, вышина- 
юіцтім .работу, вызываемую судебными по
ручениями,. указанными в н. «З» ст. 1 на
стоящей инструкции, (производится за счет 
государства по смете НКЮ УСОР.

О раэмеро означенного расхода сообща
ется уйВЮ УССР судами, выполняющими 
поручения; при представлении исполненно
го поручения НКЮ УОСР сообщает Уио.тп. 
Наркошідел СССР при правительстве УССР.

6. Настоящая инструкция .вводится в дей- 
стшго с 1 июля 1929 года.
Харьков, 7 августа 1929 г.

Народный комиссар юстиции УССР 
и генеральный прокурор

республики Порайко.

К и- об. Заш. отд. законодательных 
иредпшож. и кодификации

законов М. Петренко.
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ПОСТАНОВА НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ 
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УСРР І НАРОДНЬОГО 

КОМІСАРІЯТУ ПРАЦІ УСРР.
89. Правила про влаштування та санітар

ний стан ковбасень.
Правила видається на розвиток і 

доповнення: а) загальних обов'язкових 
постанов НКПраці СРСР з 29 січня 
1926 року М 21-309 ,Про влашту
вання й утримання промислових під
приємств*, б) Постанови Ради На
родніх Комісарів УСРР з 12 лютого 
1925 року „Про санітарний догляд 
за виготовленням, зберіганням і про
дажем харчових продуктів, смакових 
речовин і напоїв* (36. Уз, УСРР 
1925 р. відд. 1, № 8, арт. 61).

1. Щоб відкрити ковбасні або перевести 
їх їв і шиє приміщення треба, щоб орган и 
охорони праці та санітарна організація охо
рони здоров'я наперед оглянули приміщен
ня; без письмового дозволу зазначених ор
ганізацій ковбасню відкривати ве можна.

■Увага. Ковбасень но дозволяється 
(відкривати в підвалах. Проте в приміщен
нях, що задовольняють вимогам санітар
ного нагляду та органів охорони прані 
для житлових папі гаї ід валів улаштовува
ти ковбасні можна.

2. Вигрібні ями можуть бути на віддален
ні від ковбасень найменше на 6 метрів; 
улаштовуючи їх, треба керуватися поста
новою Центр, сап. тех. ради «Санітарні пра
вила й норми збирання, усунення та унти-- 
кіднення брудни та покпдів по пекапа.тізо- 
ваних залюднених пунктах міського типу та 
неканалізованих районах міст, що мають 
■каналізацію» (36. Уз. УОРР 1927 р., 
візі. II, Хз 33-34, арт. 160).

3. Ковбасні повинні інати талі приміщен
ня: 1) приміщення для приймання й збе
рігання м’яса, 2) для зберігання й приготов
ления кишок, 3) для (виготувапия виробів,
4) солярню, 5) варто, 6) курню, 7) для збе- 
рігааиія готових виробів, 8) для переодяган
ня робітників і зберігання їх одягу, 9) інші 
додаткові приміщення відновило до загаль
них обов’язкових постанов НКПраці СРСР з 
29 січня 1926 р., У2 21/309 «Про влашту
вання й утримання промислових підпри
ємств»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО КОМИССАРИ
АТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УССР И НАРОД

НОГО КОМИССАРИАТА ТРУДА УССР.
89. Правила об устройстве и одержати 

колбасных предприятий.
Правила издаются в развитие и 

дополнение: а) общих обязательных 
постановлений НКТруда СССР от 
29 января 1926 г. № 21-309 об уст
ройстве и содержании промышленных 
заведений, б) постановления Совета 
Народных Комиссаров УССР от 12 
февраля 1925 г. о санитарном над
зоре за изготовлением, хранением и 
продажей пищевых продуктов, вкусо
вых веществ и напитков (С. У.,У ССР
1925 г. отд. /, М 8, ст. 61).

1. Для открытия заведений колбасного 
производства или перевода их в другое по
мещение требуется’ предварительный ос
мотр помещения органами охраны труда, 
санитарным надзором органов здравоохра
нения, без письменного заключения кото
рых заведение открыто быть не может.

ііїрниечвівав. Колбасы ые заведе - 
пия но разрешается открывать в под
вальных > этажах; однако, . помещения, 
удовлетворяющие требованиям органов 
охраны труда, санитарного надзора для 
жилых полуподвалов могут быть зани
маемы для колбасных заведений.
2. Выгребные ямы должны отстоять от 

;солбасных заведений не меньше чом на б 
метров; в отношении устройства их сле
дует руководствоваться постановлением 
Центр, сан. тех. совета: «Санитарные пра
вила я нормы по собиранию, удалению и 
обезвреживанию нечистот и отбросов в не-, 
канализованных населенных пунктах го-, 
родского типа и пеканализованных районах 
городов, имеющих канализацию (С. У. УССР 
1927 г., отдел П, № 33-34, ст. 160).

3. Колбасные заведения должны иметь 
следующие помещения: 1) помещения для 
приема я хранения мяса, 2) для хранения 
и подготовки китаек, 3) для изготовления 
изделий, 4) засолочную, о) варилыпо,
6) коптильню, 7) для хранения готовых из
делий, 8) для переодевания рабочих и хра
нения их одежды, 9) другие вспомогатель
ные помещения, согласно общих обязатель
ных постановлений НКГ СССР от 29 январт
1926 г., № 21/309 <06 устройстве и со
держании промышленных заведений».
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Убиральні мусять бути ізольовані від май
стерень і місць зберігання продуктів і шо- 
лучоні критими переходами з майстернями.

Увага. Кількість приміщень можна
зменшувати за згодою з санітарним до
глядом здорові нопектур та санітарною ін
спекцією охорони праці-
4. Стіни приміщень, зазначених у л. п. 

І, -2, 3, 7 артикулу 3, мають бути отинь- 
ковані на височінь найменшо ІУ2 метри й 
мати оцементоваиі паяегі з рідинним склом 1 
вазалізненшга, або облицьовані плитками. 
Отелі або підшивка під даїхом мають бути 
забарвлені олійною фаріою або отиньковаоі 
та чисто побілені. Отім тарних приміщень 
мусять бути «цемтадвдгі.

5. Підлоги у всіх робочих приміщеннях 
мають бути з непроникливого матеріалу — 
аофальту тощо,—суцільні, рівні, без щілин 
і вибоїн з потрібними спадами. Підлоги цег
ляні, вальковані та земляні не припуска
ються.

6. В приміщеннях на варпптя ковбасних 
виробів—печі повпнігі бути облицьовані ках
лями. За виняткових випадків, з дозволу ор
ганів охорони здоров’я, дозволяється обли
цьовувати печі оцинкованим залізом.

7. Казани для варіння виробів повинні 
мати щільні покришки, над казанами треба 
влаштовувати ковпаки з парови водним и 
трубками. Потіївпикн та курні треба влашто
вувати так, щоб гази ніяким чином не мог
ли проникати до майстерень та житлових 
помешкань.

Челюсті печі мають бути поза задамдп- 
вальною камерою.

Задимлювальні камери треба влаштовувати 
так, щоб не було потреби робітникам' вхо
дити до середини камер.

За окремих випадків, з особливого дозво
лу місцевої інспекції охорони праці, дозво
ляється примітивніше влаштовувати задпм- 
лювальиі камери.

8. Оголи обробляти м’ясо, сало й виготов
ляти кишки повинні мати верхні віка з від
шліфованого шпаристого каменю (мармор, 
граніт) або з дерева твердого гатунку, глад
ко впстругапі, щільно збиті, без щілин і 
повинні здійматися за-дія чищення та про
мивання.

9. Ножі, що їх вживається в підприєм
стві, мають мати добрі держаки без щілин 
і розколин.

Уборные должны быть изолированы от ма
стерских, «ест хранения продуктов и соеди
нены крытыми переходами с мастерскими.

Примечание. Количество помеще
ний может быть уменьшено о согласил

санитарного надзора здравпнеоактуры и
санитарной инспектуры ох рапы труда.
4. Стены помещений, указанные в н. и. 

1, 2, 3 и 7 статьи 3, должны быть оштука
турены па высоту «о менее V* метров, 
иметь шалели вцементированные с жидким 
стеклом а зажелезпением или облицованы 
плитками. Потолки или подшивка под кры
шей должны быть окрашены масляной кра
ской пли оштукатурены и чисто выбелены. 
Стоны варочных номощший должны быть 
оцвмонтир)вааш.

5. Полы по всех рабочих иомощшиих 
должны быть из водонепроницаемого мате
риала—асфальта н пр., плотные, гладки-» 
без щелей и выбоин, с необходимыми сто
ками. Полы кирпичные, глинобитные и зем
ляные не допускаются.

6. В помещениях для -варки колбасных 
изделий печи должны быть облицованы 
изразцами. В исключит, случаях по разре
шению органов здравоохран. допускается 
облицовка ночей оцинкованным железом.

7. Котлы для варки изделий должны 
быть снабжены плотными крышками пад 
котлами должны быть устроены колпаш і 
пароотводпынп трубами. Поджарки и коп
тилки должиы быть устроены так, чтобы 
газы никоим образом не могли попасть в 
мастерские и жилые помещения.

Устье топки должпо находиться вне коп
тильной камеры.

Коптильные каморы должиы быть устрое
ны так, чтобы исключена была необходи
мость вхождеппя рабочих внутр камер.

В отдельных случаях, с особого на то 
разрешения местной инспекции труда, до
пускается более примитивное устройство 
коптильных камер.

8. Столы для обработан мяса, сала н для 
приготовления шппек датжпы иметь верх
ние крышки из отш.тифова иного непари
стого кампя (мрамор, гранит), или деровяп- 
ныо твердой породы, гладко выструганные, 
плотно-обнтьге, без щелей, с'емные для 
очистки и промывки.

9. Ножи, употребляемые в производстве, 
должны быть снабжены хорошо прилажен
ными без щелей н трещип рукоятками.
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Всі метальові предмете повніші оутн оцин
ковані або внл\тжсні циною.

10. їВсі приміщення, струментн та при- 
,і;щя треба держати в чистоті, м’ясоруб
ки, 'шприці, міслтші машини, варстатії, 
столи, казани, козуби тощо но закінченні 
праці треба старанно очищати та вимивати.

11. Забороняється витоплювати сало в 
казанах, де варять ковбаси.

12- На витоплювання сала треба влаш
товувати спеціальні казани в ізольованих 
від майстерень приміщеннях, з безпосеред
нюю підгінною витяжкою від казана.

13. Тверді покидька виробництва (шкіра, 
сухожилля, кістки тощо) треба щоденно за
бирати з майстерень і до відправлення з 
ковбасень їх треба переховувати в примі
щеннях цілком ізольованих від майстерень 
і сховищ сирого .м’яса та готових ковбасних 
виробів. Ці приміщення повинні мати црпп- 
ліівно-витяжяіу івептиляцію, що усувала б 
сірководень, коли його буде більше, ніж 
0.014 м.тгр. па 1 л. повітря. •

14. Помиї з майстерень треба усувати не
гайно, а рідину з казанів на варіння ков
бас щодня.

15. Матеріал» вживані в ковбасному ви
робництві, як: м'ясо, лівер, кишки тощо по
винні бути доброякісні.

.М’ясні туші та їх частки повинен напе
ред оглянути ветеринарно - санітарний на
гляд і вони повинні мати відповідне тавро.

Воду вживати на виробництві можна 
лише таку, яку санітарний штляд визнає 
за придатну до вжитку.

16. Запас м’ясних туш та їх часток, а 
також кишок, треба переховувати в спе
ціяльною у, приміщенні; коморах або льохах 
(льодовні або холодники), м’ясні туші та їх 
частки не можна звалювати на долівки, їх 
треба підвішувати або розкладати на поли
цях. помостах тощо; розкладаючи продукти 
па льоді, їх треба приміщувати на чисті 
підстилки або штахети.

17. В майстернях не треба хоронити за
пасу борошна, соли та інших харчових і

Все металлические щкдметы должны 
быть оцинкованы или вылужены оловом.

10. 'Все помещения, приборы и цриспо- 
еобдетш должны содержаться в чистоте; 
мясорубки, шприцы, меси.штые машжш, 
станки, столы, котлы, коробки и проч. но 
окончании работы должны быть тщательно 
очищены я вымыты. .

11. Воспрещается вытопка сала в кот
лах. в которых варится колбаса.

12. Для вытопки сала должны быть ус
тановлены специальные котлы в нзолн- 
^ювамяых от мастерских помещениях с не
посредственной побудительной вытяжкой 
от кот.та.

13. Плотныо отбросу щюизводстиа' (ко
жа, сухожилия, ШУГИ « проч.) ДОЛЖНЫ 
быть ежедневно удаляемы из мастерских и 
до отправки «х из колбасных заведений 
датжны храниться в помещениях, совер
шенно (изолированных. от (мастерских и мест 
храшшия сыуюго мяса я (готовых колбас
ных изделий, сниженных лриточпо-вы
тяжной вентиляцией, устраняющей сед о у*- 
жанио сероводорода более 0,014 млгр. па 
1 л. воздуха.

14. Л омой должны удаляться го мастер
ских немедленно, а жидкость из котлов для 
варки колбас ежедневно.

15. Употребляемые в колбасном вршг,- 
водстве материалы, ясак-то: мясо, ливер, 
кшпки и проч. должны быть иго л не добро
качественными.

Мяопыс тучи и и их части должны быть 
предварительно осмотрены іветершіарпо- 
саннтарігьім надзором и иметь соответствую
щее клеймо.

Вода, употребляемая для производственных 
целей, должна быть признана санитарным 
надзором здравоохранения годной для упо
требления. .

46. Запас мясных туш и их частей, а 
также кишек, должны храниться в особых 
помещениях, кладовых га агогрзбах (лед
никах или холодильниках, при чем мясные 
туши и их части не должны сваливаться 
па полу, но должны быть подвешены или 
разложены па полках, помостах и проч.; 
при раскладывании т льду продукты 
должны помешаться на чистых подстил
ках или решетках -

17. іВ масте|>ских не дашю храниться 
запасов мужи, соли и друг, пищевых и вку-
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смакових продуктів більше, ніж треба для 
одноденного вжитку; продукті! ЦІ треба пе
реховувати в щільно зачинених вмістили
щах, як: шафи, <крвпгі тощо.

18. На території ковбасень забороняєть
ся держати собак і котів.

Увага. До винищення мишей, щурів
тощо треба вживати відповідних заходів

за вказівками сандогляду.

19. В ковбаснях умивальники треба за
безпечити, крім мила, що йщіткалш для мит
тя рук та чистими рушниками відповідно до 
кількості робітників. Робітники, стаючи до 
роботи, повинні старая© мити руки.

20- В робочих приміщеннях (майстернях) 
не дозволяється палити цигарки, готовити й 
вживати їжу та ночувати.

21. В майстернях відкриті вікна та ква
тирки за теплої пори року треба запинати 
топкою сіткою або марлею, що були б не
проникливі для мух.

22. Спецодяг робітників ковбасень має 
бути чистий і його треба зміняти в міру по
треби, але не рідше, як двічі на тпждеиь.

23. Всі робітники ковбасень Підлягають 
попередньому та періодичному щомісячному 
медичному оглядові, відповідно до інструкції 
НКШ і НШІ УОРР «Про обов’язковий медич
ний огляд робітників харчових підприємств 
і про порядок забезпечення їх в разі тим
часового відставлений від роботи у зв'язку з 
виявленими в них заразливими хворобами», 
<35. Зак. УОРР 1929 р., вщ. И, .V* 14, 
арг. 59).

24. Перевозити ковбасні вироби треба в 
спеціальних повозах в формі закритої 
скриньки, обитої всередині ципком або 
оцинкованігм залізом з отвором, опорядже
ним сітками ага приплив повітря; на звичай
них підводах перевозити ковбаси дозволя
ється лише в таких самих закритих цинко
вих скриньках.

25. Існуючі ковбасні повинні задовольня
ти всім вимогам, зазначеним у цих прави
лах, і власники ковбасень зобов’язані при-' 
спосовувати їх в такі реченці, як цо вкаже

совш продуктов больше, чем это нужно 
для дневного употребления, при чем про
дукты эти должны храниться в плотно за
крытых вместилищах, как: шкафы, лари 
и проч.

18. Воспрещается ща территории кол
басных заведений содержание ссйак и ко
шек.

Примечание. Для ушічтожеі іи я 
грызунов (мьгшей, крыс) должны нри- 

. пинаться соответствующие меры по ука
занию саннадзора.
19. Н колбасных заведениях умывалыпі

ки должны быть снабжены кроме мыла, 
ацетваав для мытья рук и чистыми поло
тенцами но числу рабочих. Рабочие, при
ступая к работе, должны тщательно вымы
вать руки. .

20. В рабочих помещениях (мастерских) 
не разрешается курение табаку, прием и 
пзготовлешю пищи п ночлег.

21. В мастерских открывающиеся «.«на 
и форточки в теплое время года должны 
быть затянуты тонкой сеткой или марлей, 
непроницаемой для мух.

22. Спецодежда -для рабочих колбасных 
заведений должна быть чистой и сменять
ся по мере надобности, но но реже 2-х 
раз в «одешо.

23. Все работающие в колбасных пред
приятиях должны подергаться предвари- 
тельному и периодическому ежемесячному 
медицинскому осмотру, согласно іяїструк- 
ции ШьЗдрава и НпФ УССР «О» обяза
тельном медицинском осмотре работающих 
в пищевых предприятиях и о порядке 
обеспечения «х ш случай временного от
странения от работы в связи с обнару
женными заразными заболеваниями у них*. 
(Зо. Зак. УСРР 1929 р., відд. И. & 11, 
арт. 59).

24. Перевозка колбасных изделий долж
на производиться в специальных повозках 
в виде закрытого ящика, обитого вігутри 
цинком или оцинкованным железом с от
верстиями. снабженными сетками для щрн- 
тока воздуха; па обычных подводах перл- 
возка 'Колбас разрешается лишь в таких
же закрытых цинковых ящиках.

25. Существующие колбасные предприя
тия должны удовлетворят!, 'Всем требова
ниям, изложенным в настоящих правилах, 
и владельцы предприятий должны лрисло-
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інспекція охорони пращ та санітарна орга
нізація охорони здоров'я.

26. Нагляд за виконанням цих правил 
покладається на НКШ та ШШ. па кого 
слід.

27. До днюй у новикоиаші цих правил 
застосовується заходів соціяльпої оборони 
за Кримінальним кодексом УСРР або заходів 
адміністративного впливу за АК УСРР, згідно 
з пост. ЦБК і РНК СРСР з 2 січня 1929 р. 
«Про заходи для боротьби із зла мани ям за
конодавства про працю» (36. Зак. СРСР 
3929 р. Лг 4, арг. 31).

Харків, 12 вересня 1929 р.

За Пародттього комісара охорони 
здоров'я УСРР Нагорний.

За Народнього комісара праці 
УСРР Піаарьов.

собить их в сроки по согласованию с ин
спектурой охраны труда и сашпаріюй ар- 
гапязацней адранинспектур.

26. Надзор за выполнением означенных 
правил возлагается па органы НКЗдрава и 
НКТруда, по принадлежности.

27. В отношении виновных в невыпол
нении означенных правил применяются 
меры социальной защиты по УК УССР или 
применяются меры административного воз
действия по АК УССР, согласно постанов
ления ВЦИК и СНК СССР от 2 января 
1929 т. «О мероприятиях по борьбе с на
рушениями законодательства о труде». 
(Об. Зак. СССР 1929 г., & 4, ст. 31).
Харьков, 12 сентября 1929 г.

За Народного комиссара 
здравоохранения УССР Нагорный.

За Народного комиссара
труда УССР Пискарев.

ПОСТАНОВА НАРКОМОСВІТИ УСРР.90. Про продовження реченця використання авторського права спадкоємцям письменників Коцюбинського Михайла, Кропивницько- го Марка, Сгарицького Михайла, ТобілевичаІвана та композитора Лисенка Миколи.
Визнаючи, що через політичний та куль

турний гніт дореволюційних часів україн
ські письменники: Коцюбинський .Михайло, 
Кропившгцььіій Марко, Огарицький Михай
ло. Тобілевпч Іван та композитор Лисенко 
Микола, а так само їхні спадкоємці були по 
збавлені змоги корнстати в повній мірі з 
авторського права, та зважаючи на те, що 
спадкоємці згаданих письменників і по то
му. як радянська влада видала закон про 
авторське право, не могли скористатя в 
повній мірі з цього права, бо минули вста
новлені реченці його, Народній комісаріят 
освіти УСРР, па підставі лостапози 
ВУЦШГу та РИК УСРР з 12 червня 29 ,р. 
«Про зміну уваги до арт. 15 постанови 
«Про авторське право», постановив:

Продовжити реченець користування ав
торським правам:

1) для спадкоємців Коцюбинського Ми
хайла до 1-го січня 1939 року,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМПРОСА УССР.90. О продлении срока пользования авторским правом для наследников писателей Коцюбинского Михаила, Кропивницного Марка, Стари цк от о Михаила, Тобилевича Ивана и композитора Лысенко Николая.
Признавая, что вследствие политическо

го и культурного гнета в дореволюционное 
время писатель Коцюбинский Михаил, 
Кропнвницкий Марк, Старнцкий Михаил, 
Тобнлевич Иван и композитор Лысенко 
Николай, а также их наследники были ли
шены возможности пользоваться в полной 
мере авторским правом, а также в виду 
того, чао наследники означенных писате
лей и после пздапия советской властю за
кона об авторском праве не могли полно
стью использовать это право, так как про
шли орокя его, Народный комиссариат 
Просвещения УССР, на основании постанов
ления ВУЦИК’а и СНК УССР от 12-УІ 
1929 г. <05 изменении примечания к ст. 15 
постановления <(Х> авторском праве», по- 
стагоовн.т: •

Продолжить срок пользования авторским 
правам:

1) для наследников Коцюбинского Ми
хаила—до 1-го января 1939 года,
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2) для спадкоємців Кропивницького Мар
ка — до 1-^го січоя 1937 року,

3) для спадкоємців Старіщького Михай
ла—до 1-го січня 1936 року,

4) для спадкоємців Тобілешича Івана — 
до І^го січня 1936 .року,

5) для спадкоємців Лисенка Миколи—до 
1-го січня 1939 року.

У в а г а  1. Оскільки спадкоємці Ко- 
цюбинсшич) Михайла вревдюя автор
ського права, управянти на користувап- 
іня авторським гонораром за твори Ко
цюбинського Михайла до 1-го січня 1939 
року Комітет увічнення нам'яти письмен
ника Коцюбинського Михайла.

У вага 2- Суми авторського гонорару, 
випадково зібгані до для оголошення цієї 
постанови УТОДІК’ом і перебувають па 
рахунку спадкоємців зазначених шісьмен- 
шшв, мають бути виплачена їх спад
коємцям.

Харків. 16 вересня 1929 р.
Заст- 'Народнього комісара

освіти УСРР Приходько.
Оголошено у „Вістях ВУЦЧК' 26 вересня

1920 р., № 223.

2) для наследников Кропивиицвого Мар- 
ка—-ДО 1-го января 1937 года,

3) для наследников Стартщкого Михаила 
—ДО 1-го ливаря 1936 года,

4) для наследников Тобилевяча Йзава
до 1-го января 1936 года,

5) для наследников Лысенка Николая— 
до 1-го января 1939 года.

Примечание 1. Поскольку наслед
ники Коцюбинского Михаила отказались 
от авторского права, предоставить право 
на пользование авторским гонораром за 
произведения Коцюбинского Михаила до 
1-го января 1939 года Комитету для уве
ковечения памяти писателя Коцюбишжого 
Михаила.

•Примечание 2. Суммы авторского 
гонорара, случайно собранные до для 
опубликования этого постановления 
УТОДШГом и находящиеся на счету иа- 
слодюікш указанных писателей, должны 
быть выплачены их наследникам. 

Харьков, 16 сентября 1929 г.
Зам- Народного комиссара

просвещения УССР Приходько.
Распубликовано 8 .Вістях ВУЦВК* 26 сентября 

1929 г.. № 223.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМВНУСЛРАВ ТА НАРКОМЮСТУ УСРР.91. «Які сільради провадять трус і виймання».
Підстава: арт. 97' КПК УСРР— 

36. Зак. УСРР 1929 р. М 7 арт. 57. 
Погоджено з Оргінстром ВУЦВК.

1. У сільських місцевостях УСРР головам 
сільських рад, їхнім заступникам або чле
нам сільських рад, з доручення голови сіль
ради. надається право вчиняти труси та 
виймання за наивности таких двох умов:

1) коли у даній місцевості нема органів 
Р.-С. «Лідії;.

2) коли € підстави побоюватися, що по
трібні для справи речові докази можуть бу
ти затаєні, а познаки злочину або праволом- 
•твл зншцебгі.

2. Вицсиерелиот представники сільра
ди >г,«оть право нчиря-пг труси та виймати:

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМВНУДЕЛ И НАР- КОМЮСТА УССР.91. «О производстве сельсоветами обысков и выемок».
Основание: ст. 971 УПК УССР— 

36. Зак. УССР 1929 г. М 7 ст. 57. 
Согласовано с Оргинстром ВУЦИК.

1. В сельских местностях УССР председа
телям сельских советов, их заместителям 
или членам сельских советов, по поручению 
председателя сельсовета, предоставляется 
право производить обыски и ты ежи при на
лічим следующих двух условий:

1) когда в данной местности нет органов 
Р К. милиции;

2) когда имеется основание опасаться, 
что необходимые для дела вещественные до
казательств могут быть скрыты, а -следы 
преступления или лраикшарушеиня уничто
жены.

2. 'Вышеперечисленные представители 
сельсовета имеют право производить обыски
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тільки «в межах своєї «сільради за таких 
випадків:

1) коли є -достатні (підстави занідоврюва- 
тн, що у будь-якому приміщенні або в 
будь-якої особи е «речі, що можуть мати зна
чіння для виявлення:

а) граоіжу або крадіж у, надто ярадіжу 
коней, волів чи іншої худоби;

б) (виготовлення самогону на продаж чи 
на масне споживання;

2) коли злочинця захоплено на гарячому 
вчинкові або безпосередньо теля нього 
(арт 97* Крим. Код. УСРР в «ред. 1929 р.).

З.^Мотою трусів с відібрання речових до
казів, тобто речей, що були знаріщим вчи
нення злочину, зберегли на собі познаки 
злочину або'оули об’єктом злочинних дій 
винуваченого та всіх інших речей, що мо
жуть бути засобами до виявленім злочину 
й відкриття злочинця.

Наслідком трусу та виймаїпгя може бу
ти за належних випадків затримання запі
дозрюваного в заподіянні злочинів, перелі
чених в арт. 2 цієї інструкції.

4. Труси та виймання, як загальне пра
вило, можна вчиняти перевчений у арт. 1 
цієї інструкції представникам сільської ра
ди тільки па підставі спеціальної писаної 
постанови, що її підписав та скріпив печат
кою голова сільради (або його заступиш»). 
У постанові треба певно зазначити адресу, 
прізвище, ім’я та по-батькові особи, у якої 
«належить вчинити трус або «піймання. Ко
ли трус або вийманні', доручено вчинити 
членові сільради, треба зазначити, кому са
ме, а також рочепець чинности постанови.

У вага. Труси та виймання дозволя
ється вчиняти боз постанови та ордеру 
тільки гадові сільради і тільки за випад
ків, зазначених у п. 2 арт. 2 цієї інструк
ції, тобто за невідкладних.

5. Труси та виймання можна вчиняти і 
в осіб, що запідозрені в заподіянні' злочи
нів, і в їхніх помагачів та переховників 
(наприклад, у перекуіщів загарбаного).

6. Сільради не можуть вчицягн трус та 
виймання у членів ВУЦВК’у, Раднаркому

и выемки только в пределах своего сельег 
вета в таки случаях:

1) когда имеются достаточные основаная 
подозревать,’ что «в ваком-лпбо помещении 
или у какого-либо лица находятся предме
ты, могущие иметь значение для раскры
тия:

а) грабежа или кражи, особенно кражи 
лошадей, волов или нпого скота;

б) изготовления самогона для продажи4 
или для собственного потребления; .

2) когда преступник захвачен на месте 
преступления пли непосредственно после 
'«вершения преступления (ст. 97' Угод. 
Код. УССР в род. '1929 г.).

3. Целью обысков является отобрание ве
щественных доказательств, т. е. предметов 
бывших орудиями совершения преступле
ния, сохранивших па себе следы преступле
ния или бывших об’єктом престушгьгх дей
ствий обвиняемого, а также всех иных пред
метов, могущих служить средствами к рас
крыто преступления и изобличению пре
ступника.

Результатом обыска или выемки может > 
быть в подлежащих случаях задержание но- 
дозреваемого в совершении проступлеЕіиіі. 
перечисленных в ст. 2 настоящей инструк
ции.

4. Обыски и выемки, как общее правило, 
могут производить перечисленные в ст. 1 
настоящей инструкции представители сель
совета только на основании специального 
письменного постановления, подписанного и 
скрепленного печатью председателем сельсо
вета (или его заместителем). В постановле
ния следует точно указать адрес, фамилию, 
имя я отчество лица, у которого требуется 
произвести обыск или выемку. Если обыск 
или выемку поручено произвести члену сель
совета, необходимо указать кому именно, а 
также срок действия постановления.

П р и м е ч а н и е .  Обыски и выемки 
разрешается производить бео постановле
ния таїько председателю сельсовета и 
только в случаях, ушаппых в п. 2, ст. 2 
настоящей инстру'кфіи, т.е. в случаях, 
не терпящих отлагательства.
5. Обыски и выемки можно производить 

как у лиц, подозреваемых в совершенпи пре
ступления, так и у их пособников о укриы^ 
телей (например, у перекупщиков 'Похищен
ного).

■6. Сельсоветы нс могут производить обы
сков и «выемок у членов ВУЦИК 'а. С НК
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УСРР, у членів колегій наркоматів, у голів 
і членів окрірпконкштів, райвиконкомів, у 
членів окрутовіїх судів, у прокурорів, слід
чих і народніх суддів, у військових служ
бовців біс додержання правил, вотшовле- 
ш^т 91 Лдміїгістратігшгсго Кодексу

7. Усі попередні готування оо трусу про
вадяться цілковито таємно. Голова сільра
ди повідомляє осіб, що провадитимуть трус 
про операцію тільки безпосередньо перед ви
раженням на місце трусу. Перед початком 
трусу представники сільської ради повинні 
пред’явити постанову особі, що в неї вчи
ниться трус, та запропонувати їй доброхіт- 
ію видати потрібні речі. У разі стконатгя 
вимог представників сільради провадиться 
виймання потрібіїих речових доказів; у ра
зі відмови з боку обшукуваної особи- -вчи
няється трус.

8. При вчиненні труоу або виймання обо
в'язково заотроіігуєп>ся понятих (иайчетне 
(шок). Понятими не можуть бути особи, що 
беруть участь у справі, як попікоаовані. а 
також родичі иопкщоваиих та запідозрю - 
наних.

Увага. Коли поняті відмовляються 
без поважних причин никоіюти цей г|ю* 
мадський обов’язок, то особа, що вчиняє 
трус, або виймалтня, пошпита скласти про 
це протокола й надіслати його до відпо
відного парсудду. Відмова яоияпгх не при
пиняє переведения труту % виймання.

9. За випадків трусу або виймання, в 
будь-якому тг|лгм)щешіі, труси та виймання ВЧИНЯЮТЬСЯ у прщутності особи, що живе я 
обшукуваному (місці, або осіб, що живуть з 
нею’ разом, або сусід. Труси та виймання в 
приміщенні, до міститься будь-яка устано
ва, вчиняється в присутності преппашпїка 
цієї устаповк.

10. Трути та виймання, крім невідклад
них випадків, учиняються, як загальне пра
вило, в день. Коли через ті чи інші причи
на треба вчдпиггн трус уночі, не треба за
значити в постапові. В день і «вечорі тру
си найкраще вчиняти тоді, кати можна 
знайти всіх удома, уночі—удосвіта. У разі 
погреби обшукуване місце оточують спеці-

УОСР, у членов коллегий паркоматов, V 
председателей и членові окружных йопішн- 
тельных комитетов, районных иеполігите.іь- 
пых комитетов, у членов окружных судов, 
у прокуроров, следователей н народных су
дей, у военнослужащих без соблюдения пра
вил, установленных ст. 91 Административ
ного Кодекса УССР.

7. Все предварительные ириготовюинл к 
обыску производятся совершенно секретно. 
Председатель сельсовета сообщает лицам, 
которые будут поизводить обыск, яро опе
рацию только полос,родственно перед отдрав- 
леїпгем на место обыска. Пере:! началом 
обыска представители сельсовета <#>язани 
лред’яшгь лиду, У которого будет иршгавг- 
деп обыск, постановление и (Предложить ему 
добровольно выдать необходимые предметы. 
В случае пополнения требований представи
телей сельсовета, производится выемка тре
буемых вещественных доказательств; в слу
чаях откассі со стороны обыскиваемого ли
ца—производится обыск.

8. При производстве обыска и.ти высален 
обязательно приглашаются понятые (не 
меньше двух). 'Понятыми не могут быть ли
ца, принимающие участие в данном деле, 
как (потерпевшие, а также родственники .по
терпевших и подозреваемых.

II ;р и м е ч а и и е. В случае отказа без 
уважительных причин со стороны поня
тых выполнить свою гражданскую обя
занность, лігца производящие обыск ял и 
выемку, обязаны составить об этом про- 

. токол и направить его в соответствую
щий нарсуд. Отказ понятых но ігриостг- 
иавливаегг производства обыска ни вы
едай.
9. В случао обыска или выемки в каком - 

либ> помещении, сбыск или выемку ігрі>из
водят в присутствии лица, живущего в обы
скиваемом месте, или лиц живущих «мосте 
с игом, и.ти соседей. Обыск ® выемка в поме
щении, где находится какое-лнбо учрежде
ние, производится В присутствии П|№ДСТ,г»Щ- 
теля этого учреждения.

10. Обыски и выемки, кроме СЛуЧіЮВ, не 
терпящих отлагательства, производятся, 
как общее правило, днем. Если по тем шли 
иным причинам необходимо произвести 
обыск ночью, об отам следует оговорить в 
постановлении. Днем и вечером производить 
обыск лучше всего тогда, когда можно за
стать всех дома, ночью—перед рассветом.
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алию призначені на те особи (члени сіль
ради, «ішвкоааеці ,тощо).

11. Перед трусом або виймавшім особа, 
що їх ©чигатиме, оголошує присутнім свою 
постанову про вчинення трусу або вийман
ий. Після цього пропонується добровільно 
вндатж ті чи іігигі речі.

12. Про вчинений трус або виймавші осо
ба, що їх вчинила, складає протокола на 
•місій їх «чиненая, записуючи в ньому:

1) воли, де, хто, у кого, на шідставі чо
го і в присутності ятяк понятих учинив 
трус або виймання;

2) помітки про відмову добросать видати 
потрібні речові докази;

0) рочі (документи), відібрані підчас тру
су або виймання;

1) усі заяви пошти та обшукуваної осо
би, а так само присутніх осіб;

5) помітки про вимову обшукуваної осо
би підписати протокола та причини відмови.

У в а г  а. Коли відібраних речових до
казів багато та їх не можна зазначити в 
протоколі, їх докладно затісується в 
опис, якого додається до протокола. Опк- 
га підтісують ті самі особи, що підииса- 
.ш протокола.
13. Протокола й опяеа відібраних речей 

підписують: особа, що вчинила трус, поня
ті та обшукана особа. Усі речі та докумен
ти при записуванні їх до протокола (опи-* 
■са) пред'являють понятим. І сі застережен
ня. поправки та підчистка в протоколі (опи
су) треба застерігати раніш підписів. Ко
пію протокола (опіка відібраних речей) обо
в'язково видасться обшуканій особі, а в ра
зі відсутпости—особам, що живуть разом з 
нею, або особі, що порядкує обшуканим 
приміщенням.

14. Коли потрібні речові докази можна 
сховати: в одягові або па тілі, трус примі
щення сполучається з особистим трусом осо
би, що заподіяла злочин (тграпотомство).

Особистий трус у жінок учиняють ігоия- 
ті-жінки, їв присутності жінки—члена сіль
ської ради або жіиделегатки.

15. Підчас трусу або виймання лсоба, що 
вчиняє трус конче повніша обмежуватися

В случаях необходимости обыскиваемое ме
сто оцепляется особо лазначеняьш для это
го лянами (члоны сельсовета, селыгаголни- 
телн и т. л.).

И. Перед обыском кли выемкой, лицо, 
которое будет производить их, оглашает 
присутствующим постановление о производ
ство обыска или выемки. После этого пред
лагается добровольно .выдать те или другие 
предметы.

12. О произведенном обыске или выомке 
лицо, производившее их, составляет прото
кол на месте их производства, записавши в 
нем:

1) когда, ще, кто, у кого, на основании 
чего и в присутствии каких понятых: про
извел обыск или выемку;

2) пометки об отказе или согласии добро
вольно выдать необходимые вещественные 
доказательства;

3) предметы (документы), отобранные 
при обыске или выемке;

4) все заявления попитых и обыскивае
мого лица, а также присутствующих лиц;

5) пометки об отказе обысканного подпи
сать протокол и причины отказа.

П р и м е ч а н и е .  Если отобранных ве
щественных доказательств много и их 
нельзя занести в протокол, их подробно 
записывают в опись, прилагаемую к про
токолу. Опись подписывают те же лица, 
которые подписали протокол.
13. Протокол и оппсь отобранных предме

тов подписывают липо, пропзводпшг.ее 
обыск, 'понятые и обысканпый. Все предме
ты п документы при занесении их в про
токол (опись) предъявляются понятым. Все 
оговорки, поправки и подчистки в протоко
ле (описи) следует оговаривать перед подпи
сями. Копия протокола (описи отобранных 
предметов) обязательно выдается обыскан
ному, а в случае- его отсутствия—лицам, 
живущим с ним вместе, или лицу, в чьем 
распоряжеігии находится обыокаеиоо поме
щение.

14. Если требуемые вощсствеппые дока
зательства можно спрятать в одежде или 
на теле, обыск помещения соединяется с 
личным обыском лица, совершившего пре
ступление (правонарушение).

'Личный обыск женщин производят жен- 
щины-пошггые п присутствии женщины— 
члена сельсовета или женделогатки.

15. Во время обыска или выемки лицо, 
производящее обыск, обязано строго огра-
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рідібравням тільки таких речей (докумен
ті в), що безпосередньо стосуються сирам, 
йоли тгідчас трусу виявлено речі, вій учені 
з цивільного обороту за арт. 23 Цнв. Кодек
су УОРР (зброя, отрути тощо), то треба їх 
(Відібрати незалежно від того, чи івоня ма
ють яке відношення до справи, чи яі, якщо 
власник ідеї речей не має спеціяльного до- 
•зволу переховувати їх у себе.

У в а г а .  Так само треба відібрати ре
чі. властиві будь-якій злочинній профе
сії.
16. Підчас трусу або .виймання особа, що 

їх вчиняє, має право відмикати замкнені 
приміщення та сховища, коли власник від
мовляється доброхіть їх відімкнути, або ко
ли його підчас трусу нема. Йроте, треба 
уникати маїрпого ушкодження замків, две
рей тощо.

17. Усі відібрані підчас трусу або вий
мання речові докази треба на місці, в при
сутності понятих та обшуканої особи, опе
чатати, щоб запобігти заміні.

18. Учиняючи трус особа, що цим керує, 
повинна вжити відповідних заходів, щоб не 
було оголошено виявлені підчас трусу об
ставини приватного життя обшуканої осо
би, що по мають відношення до справи.

19. Складеного протокола трусу або вий- 
манпя й відібрані речі (речові докази) з опи
сом їх належить най пізніш за 24 години, 
надіслати до відповідного органу міліції для 
па.шного іщюваджвігая дізнання.

У в а г а .  У разі негативних наслідків 
трусу, протокол трусу також належить 
протягом того терміну надіслати до мі
ліції.
20. У разі потреби, за подптавнцх на

слідків трусу або виймання затримати обшу
кувану особу, її належить негайно наді
слати до відповідного органу міліції разом 
із нгіха міугеріалажі трусу або виймання.

21. Коли треба вчинити трус або вийман
ня у декількох осіб—учасників одного й то
го злочину (щиволомства), то для успіху 
<чі|к*вв треба, по змозі, організувати труси 
або аймапня одночасно у втік учасників.

22. Колі вчинить збройний опц> представ
никові сільської ради, що мас івчшнгги

шрчиваться отобранием только таких пред, 
'метов (документов), которые н^посредствен- 
во относятся к делу. Найденные при обыске 
предметы, из’ятые из гражданского оборо
та, иа основании ст. 23 Граждан. Кодекса 
УССР (оружие, ады, н т. п.), следует отол- 
рать независимо от того, имеют они или нот 
отношение к делу, если собственник этих 
предметов не имеет специального разреше
ния на нх хранение.

П р и м е ч а н и е .  Также следует отби
рать предметы, свойственные какой-ли
бо преступной профессии.
16. При 'обыске или- выемки лицо, произ

водящее их, пользуется правом открывать 
запертно помещения и храшшпца, если вла
делец отказывается добровольно их открыть, 
или если владелец отсутствует во время 
обыска. Однако, следует избегать излишнего 
повреждения запоров, дверей и т. п.

17. .Все отобранные при обыске или вы
емке воществоппыо доказательства необхо-- 
длмо на месте, в присутствии попитых и 
обысканного лица, опечатать, чтобы преду
предить их замену.

18. Производя 'обыск, лицо руководящее 
этой операцией обязано принять соответ
ствующие меры, чтобы но были оглашены 
обнаруженные при обыске обстоятельства 
частной жизни обысканного, не имеющие 
отношения к делу.

19. Составленный протокол обыска или 
выемки и отобранные предметы (вещест
венны о доказательства) с ошгсью их следу
ет пе позднее, чем через 24 часа направить 
в соответствующий орган Милиции для 
дальнейшего (ведения дознания.

П р и м е ч а н и е .  В случае отрицатель* 
ных результатов обыска, протокол обы
ска следует в тот же срок также напра
вит!. в милицию.
20. Если при положительных результатах 

обыска или выемки явится необходимость 
задержать обысканного, ого следует немед
ленно шиправпть в соответствующий ор
ган тищвк вместе со всеми материала
ми обыска или шыежи.

21. Вага необходимо произвести обыск 
или выемку у нескольких лиц—соучастни
ков одного и того же преступления (право
нарушения), то для успеха дела следует, по 
возможности, организовать обыски иди вы
емки одновременно у всех соучастников.

22. При вооруженном сопротивлении обы* 
сшиваемого представителю сельсовета, кото-
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трус, обшукована особа, то треба негайно 
повідомиш про до відповідний орган Мілі
ції, запобігши 'втечі особи, що вчиняла опір 
шлыгуваоюм дому, оточенням дому.

23. Безпосередній догляд за чинностями 
сільради в галузі вчинення трусів та вий
мань ЗДІЙСНЮЄ варслідчнй ШДІІШІІОНСЯ’О СЛІД
ЧОГО {«айону, а загальний догляд—прокурор.

24. До урядових осіб, що зламають пра
вила артикулу 97і ЕПК УСРІ* та цісї ін
струкції, застосовується заходів соціальної 
оборони за іКК УСРР.

Д о д а т о к :  Форма постанови й прото
кола трусу.
Харків, 10 вересня 1929 р.

Заот. .Народнього комісара 
внутрішніх оправ УОРР Якимович.

Заот. Народнього комісара юстиції
УСРР та генерального прокурора

республіки Михайлик.

рый должен произвести обыск, следует ІІС- 
'модленио уведішть об этом соответствую
щий орган милиции, принявши меры про
тив бегства лица, оказавшего сонропгвле- 
пие (наблюдение за -домом, оцепление дома 
и./г. п.).

23. Непосредственный надзор за действи
ями сельсовета в части производства обы
сков и выемок осуществляет иарследова- 
тель соответственного следственного участ
ка, а общий надзор—прокурор.

24. В отношеаин •должностных лиц, на
рушивших правила, указанные в ст. 971 
УПК УССР и в настоящей инструкции, при
меняются меры социальной защиты, указан
ные в УК .УССР.

П р и л о ж е н и е :  Форма постановле
ния и протокола обыска.

Харьков. 10 сентября 1929 г.
Зам. Народного комиссара

внутренних дел УССР Якимович- 
Зам. Народного комиссара юстиции

УССР и генерального ігрокурора
республики Михайлик.
Додаток до арт. 91 36. Зак.

П О С Т А Н О В А
--------“.........................................-....192 - р. Село.............................................. ................................. -

Я, голова ... Сільради (прізвище)..............................................................................-........ ........-
..............................................зважаючи на те, що............~........ ......-............ -.......... ...... ..................-................
-...........................................................................................-.................... постановив: за арт. Ь7! КПК УСРР
запропонувати громадянинові селя (прізвище, ім'я та по-батьковіу....................... .......доброхіть видати,
а в разі відмови—вчинити в нього трус (вийма
сільради (прізвище) ..... ....................
Ця постанова чинна до ” ...................

Трус (виймання) доручаю вчинити членовіудень 
у 1104

.......192 року.
Печатка
сільради Голова сільради (підпис)

Додаток до арт. 91 36. Зак. 
П Р О Т О К О Л  Т Р У С У  (виймання) .

.——* 192 р. Село • ..............................
Я ™—.................................  сільради (прізвище) ...............................................................................................член
в присутності понятих (прізвище) - — за арт. 97і

КПК УСРР та на підставі постанови з . ........................................... 192 р. запропонував
гр-нові села (прізвище, ім'я та по-батькові)...................... ........................................... ....................................
доброхіть видати---------- ---- —............ (зазначити, які саме речі запропоновано видати).........................-
----- ---------------------Через відмову видати їх, учинив у нього трус, при чому вищезазна
чений гр-н доброхіть видав такі речі (назва, кількість, міра, вага) при трусі знайдено та.віді- 
брано такі речі (назва, кількість, міра, вага).................—.................................................  ..............................
Підчас трусу (виймання) ........................................................................................... сталися були такі скар
ги та заяви .................... —..... —....----..........-------------------------
Обшуканий гр-н підписати протокола підмовився через

Голова Сільради
Член (підписи)
Поняті
Обшукана особа (підпис)

Копію протокола одержав:

508



Арт. 92 Ні 19 Ст. 32

_ _ Президія ВРНГ УСРР 
19» рову (орот. М 4у)-

97. Сшут

І Заслав.
1. Для ялробвщтва й збуту тюткиоііх 

щуіт уторитіся, и підставі уставі вт»о д*ч»ж.««і проліглаві тресті УСИ* з 4 ляіія 1928 року (36. Уз. УСРР 1928 р., » 14, арт. 105), державні ороисло- мі трест решу<Іііяавсь*іСо зяапвая по «твою *<И«шиш велиях Державин тюгювомп фабрте Увраїп», сворочено іТюпшлрегт У ерами*. *> ям «чає Ввца рада «иродіюго госводаргтва УСИ* і ший дк на аистам цього статуту.
Увага. З воневту внесення до тор 

гомльмто реестру завісу про затверд 
діяли м маю статуту лжнистісі. то 
статут тресту під имвиаі «Тюловтрест Увража*, <цо Його затверділа У «рані * 
сми вмів» парада Ю-го лвстоияа
I УМ |"жу. <ірф«аі Л .7Г"А0). втра
ти «лою чмтгть.
V. До складу тресту улгзддять таві м- 

ройивчі вшрмвели
II Перли держати тіттнжі фаГірнл 

іі. Пстрмтиого в я. Оцей;
2» Треті держати тютюнова фабрика 

її. Ілліча а я. Іреввічуці;
фабря-3) Четверта д ід в я. Б вія і.4» П ат» Червпп<аваіе!пи іержляна тю тими флбрака а я. Хлрююі:5) Шоста Черлпяижпктегтл держави тютюмвА фабрика я л. Харкові:в) Гііьаала фібряка я і. К*щ «Яіреї трестом вад дао иреаічезі • «реяову гяягвплі змімьні дим яці ело «мчи 23.463.1? кя саж.3 Тгттчгтрегт >крии «тавшт »‘*^ііУ тшадаріт один» І дк 

№ ««крліімяп рмратуту «тим до ■ ДР» а“МИк ■ "> я «плерджук ВИНЬ дн ремгушиї ірегпмі юрамлм особо
4 За

са

ля ш

Утвержден Президиумов ВСНХ 
УССР 7 мае 1929 года прот. Н 49)

ВСКХ УССР.
1. О б щ и е  в о л о ж е н і ї .1. Для производства и сбыта табачных шделжй учреждается, «а основанії положенії о государственных промышленных трестах УССР от 4-го «олн 1928 г. (0> Уз. У ОС** 1928 г., М 18, ст. 165), государственный промышленный трест республиканского значенії под яанлвневание* •Обедаете кртяных государственных табачных фабри Украины», сокращено «Та- бактрест Украины*. состоящий в везения Высшею совята народного хозяйства У0С1* і деіствующій на основами вастоящего устава.іірімечан не. С момента внесения в торговый реестр завися об утверждений яастоящего устава признается утрато- шея селу устав треста сод аавяетюва- нием ‘Табавтресг Украины», утвержденный Украяне км этволичесош совета- пел 10 ноября 1924 года (протокол * 57/260).2. В состав треста входят следующие производственные предприятия:1) Первая гогударгпичгаоя табачная фабрика п. Петровского в г. Одессе.2) Третья государственная табачная фабрик п Ильича в г. Кременчуге.3) Четвертая государственная табачная фабряил В г- Киеве.4) Петая Краснознаменная государственная табачная фабрика в г. Харьков.-.5) Шестая Краси ооктябрыжая государственная табачная фабрка в г. Харькове.6) Гільзовая фабрика в г. Киеве. Тресту, кроне того, предоставлены пере-«слеиые л особой ОШІСІ земельные участ- ы площадью всего 23>(63,12 кв. саж3. Табаггрест України образует сало- стовтилую хшвйгтмшую единицу ■  деі- стлу^т на ослованн хозяйственного расиста. в соответствия с плановыми зада-П^ерждевиыжж всех УССР.Со дм регветраца тресту «грвеваява- ■  права прщчысого лица.4. До всем обшательстваи трест <ггле- ’вет аввь тел прапаичжавоп елу ялу-
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за чиннім законодавством, мавша зверпутн 
правіж.

Загальнодержавна скарбниця за довга 
тресту чге відповідає.

Так само па майно тресту но можна звер
нути будь-які правіжі за державні довга 
та зобов’язаним.

5. Трест може провадити на всій терито
рії Союзу РСР всі операції, в тому числі й 
торговельні, що потрібні для здійснення 
завдань, вказаних в арт. 1 цього статуту.

У в а г а .  У зовнішній .торгівлі трест 
бере участь порядком, що його встанов
лено [відповідними законами.
6. Трест володіє, користується та поряд

кує наданим йому майном і його оподатко
вується загальоодержавними й місцевими 
податками та оплатами иа підставі загаль
них законів, з винятком, що їх зазначено в 
уставі про державні промислові трести УСРР 
з 4 лиття 1928 року та в інших спеціяль
но законах.

7. Безплатно вилучати з треста будь-яке 
майно можна лише додержуючи правил 
арт. 6 устави про державні промислові тре
сти УСРР, 4 липня 1928 року.

8. Товари, що ціни па них не нормовано, 
трест перевлаонюс й набуває за ціни, що 
їх встановлює трест за згодою з покупцем 
або продавцем.

У в а г а .  Обов’язкові для тресту від
пускні ціпи встановлює ВРІ1Г УСРР, 
додержуючи чинних законів. За випадків, 
що виникають з потреби регулювання 
цін в загальносоюзних інтересах, обов’
язкові для тресту ціан встановлює ВРНГ 
СРСР.
9. Укладаючи цравочшш, трест обов'яза- 

иий за однакових інших умов, давати пере
вагу державним установам та підприєм
ствам і кооперативним організаціям, що 
виступили, як контрагенти.

10. Занаряджувапня продукції тресту 
припускається па користь державних орга
нів порядком арт. 38 устави про державні 
промислові трести УСРР з 4 липня 1928 
року.

11. За всіх випадків, не передбачених 
цим статутом, трест діє па підставі устави

ществом, на которое, согласно действую- 
ігогм законам может быть обращаю взыс
кание.

Общегосударственная казна за долги 
треста не отвечает.

Равным образом на имущество треста не 
может быть обращено взыскание .за госу
дарственные долги и обязательства.

5. Трест может производить по всей тер
ритории Союза ССР все операции, в том 
числе я торговые, необходимые для осуще
ствления целей указанных в ст. 1 этого 
устава.

Л р именами е. Во 'Внешней торговле 
трест участвует в порядке, установлен
ном соответствующими законами.,
6. Трест владеет, пользуется и распоря

жается предоставленным ему имущество* 
н облагается общегосударственными и мест
ными налогами и сборами, на основании 
общих законов с из'ятиямн, указанными в 
положении о государственных промышлен
ных трестах УССР от 4 июля 1928 года н 
в прочих специальных законах.

7. Безвозмездное из'ятие у треста какого- 
либо его имущества допускается лишь с 
соблюдением правил ст. 6 положения о го
сударственных промышленных трестах от 
4 июля 1928 года.

8. Трест приобретает н отчуждает това
ры, цены на которые не нормированы, по 
ценам, установленным взаимным соглаше
нием с покупателем ши продавцом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательные для 
треста отпускные ноны устанавливаются 
ВСНХ УССР, с соблюденном действующих 
законов. В случаях, вызываемых необхо
димостью урегулирования цен в общесо
юзных интересах, обязательные для тре
ста цены устанавливаются ВСНХ СССР.
9. При заключении сделок трест обязан, 

при прючих равных условиях, оказывать 
преимущество государственным учрежде
ниям и предприятиям и кооперативным ор
ганизациям, выступающим в качестве 
контрагентов..

10. Занаряживапио продукции треста 
допускается в пользу государственных ор
ганов в порядке ст. 38 положения о госу
дарственных промышленных трестах УССР 
от 4 июля 1928 года.

11. Во всех случаях, не предусмотрен
ных этим уставом трест действует на ос-
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про державні промислові трести УСРР з 
4 липня 1928 року, а так само на підстав* 
Інших чинних заковів.

12. Трест *ає печатку із своєю назвою.

И. С т а т у т о в и й  к а п і т а л  т р е с т у .
13. Огатутового капіталу тресту встанов

люється за балансом тресту на 1 жовтня 
1926 року в -сумі 7.470.288 карб. 06 коп.

У в а г а .  Падалі трестові земельні 
дільниці, родовища копалин, ліси 8 води, 
згадані в арт. 2 цього статуту, у стату
товий капітал тресту не включені.

Ш. У л р а в л і и н я  т р е с т у ,  й о г о  
п р а в а  т а  о б о в я з к я .

14. Для керування трестом ВРНГ УСРР 
призначає управителя й його заступника 
речопцем на 1 рік.

Плату управителеві та його заступникові 
призначає ВРНГ УСРР.

У в а г а .  До скінчення реченця повно
важень ВРНГ УСРР може звільнити уп
равителя та його заступника лише тоді, 
коли виявиться їхия невідповідність до 
тих обов’язків, шо на ній покладено.
15. Управлення тресту має осідок в м. 

Харкові.
16. Управитель на підставі цього статуту 

й у межах чинних законів, під загальним 
наглядом ВРНГ УСРР, самостійно провадить 
всю оперативну й адміністративну роботу 
тресту, порядкуючи його справами та май- 
4104, що перебуває під його орудою, укла
даючи всі правочшіп та операції, що уві
ходять до обсягу відання тресту.

17. До компетенції управителя, зокрема, 
належить:

1) організовувати виробництво й керу
вати діяльністю всіх підприємств, що уві
ходять до окладу тресту;

2) затверджувати устави про управління 
виробничими підприємствами, що увіходять 
до складу тресту, на підставі типової уста
ви, затвердженої ВРНГ УСРР;

новашня положения о государственных про
мышленных трестах от 4 июля. 192В года, 
а равно на основании прочих действующих 
заколов.

12. Трест имеет печать с изображением 
его наименования.

Н. У с т а в н ы й  к а п и т а л  .треста.
13. Уставный капитал треста опреде

ляется, согласно прилагаемого при этом ба
ланса треста на 1-ое октября 1926 года в 
сумме 7.470.288 руб. 06 коп.

П р и м е ч а н и е .  іІІредстаївлоігпьіе тре
сту, согласно ст. 2'настоящего устава, зе
мельные участки, месторождения «ко
паемых, леса и воды, в уставный капи
тал треста не включены.

III. У п р а в л е н ц е  т р е с т о м ,  е г о  
п р а в а  и  о б я з а н и о с т м .

14. Для управления трестом ШИ УШ> 
назначает управляющего и его заместителя 
сроком на один год. Вознаграждение упра
вляющему и его заместителю назначается 
ВСНХ УССР.

П р и м е ч а н и е .  До истечении сро«:а 
полномочий управляющий н его замести
тель могут быть уволены ВСІЙ УССР 
лишь но обнаружении их несоответствия 
возложенным на них обязанностям,
15. Управление треста имеет местонахо

ждение в г. Харькове.
16. Управляющий, на основании настоя

щего устава и в пределах действующих 
законов, под общим надзором ВСНХ УССР, 
ведет самостоятельно всю оперативную н 
административную работу треста, управляя 
его делами и находящимися в его распоря
жения имуществом, совершая все сделки 
и операции, входящие в круг ведения тре
ста.

17. К компетенции управляющего, в 
частности, относится:

1) организация производства и руковод
ство деятельностью всех входящих в со
став треста предприятий;

2) утверждение положений об упра
влении входящими в состав треста произ
водственными предприятиями на основания 
типового положения, утвержденного ВСНХ 
У€ОР;
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3) складати та подавати до ВРНГ УОРР 
на затвердження варобничо-фгаапіші пла
ни й ііляпи капітального ремонту, а так 
само плани будівництва нових .виробничих 
підприємств та доустаткуваїиія й пере
устаткування існуючих і за випадків, пе
редбачених законом, складати її подавати 
до ВРНГ УОРР технічні проекта нового бу
дівництва, а так само проекти доуетатюу- 
ігавня й переустаткт ватигя.

Уїв аг а. Якщо ВРНГ УСРР не за
твердить виробшгчо-фінадасового паяну 
треста до початку операційного року, то 
управитель аж до затвердження пляну 
вдійсшое свою виробничу діяльність на 
підставі сійіаденого ним пляну.

4і» подавати та затвердження ВРНГ 
УОРР проекти посутніх змій затверджених 
планів (п. 3);

5) складати й подавати до БРИГ УСРР 
на затвердження періодичні звіти та бааяя- 
си. проекти розподілу прибутків і покриття 
втрат.

6) улаштувати каси, вести звітність за 
встановленою системою та діловодство;

7) наймати й звільняти службовців і 
робітників, укладати колективні договори та 
окремі трудові угоди й удаватися з подан
ням до ВРНГ УСРР про призначення або 
звільнення талонного бухгалтера тресту;

8) наймати, здавати в оренду й придба
ти споруди, а так само набувати право 
забудови:

У в а г а .  Здавати в оренду будинки, 
побудовані коштом фонду поліпшення по
буту робітників та службовців, можна 
лише з дозволу ВРНГ УСРР;

. /
9) відкривати по всій території СРСР від

ділки. кантори, представництва, агентства 
{тресту) тощо;

10) перевласнюватн й заставляти заста
рілі й уиелрндатнвні споруди, будівлі й 
устаткування, перевласнюватн з дозволу 
ВРНГ УСРР споруди, будівлі й устаткуван
ня за всіх інших випадків, а так само за
ставляти та перевласнюватн, з дозволу 
ВРНГ УСРР, право забудови:

11) брати й здавати в оренду устатку
вання й доломіті підприємства па реченець

3) составление и представление в ВСНХ 
УССР на утверждение производственно- 
финансовых планов и планов капитального 
ремонта, а также планов строительства 
новых производственных предприятий и до
оборудования л переоборудования сущест
вующих, а в случаях, предусмотренных за
коном, составление и представление в ВСНХ 
УССР ТеХІШЧеСКИД ЛрОеКТОВ ПО ИОВОМ) 
строительству, а также по Дооборудованию 
и переоборудованию.

П р и м е ч а н и е .  В случав неутвер- 
ждеиия ВСНХ УССР производственно-фн- 
иааюоэого шана треста к началу опера
ционного года управляющий трестом, 
впредь до утверждения плана, осуще
ствляет свою производственную деятель
ность на основе составленного им плана:
4) представление на утверждение ВСНХ 

УССР проектов существенных изменений 
утвержденных планов (п. 3);

5) составление и представление в ВСНХ 
УССР на утверждение периодических отче
тов и балансов, проектов распределения 
прибылей и покрытия убытков;

С) устройство кассы, ведение отчотнос ш 
аго установленной системе н делопроизвод
ства;

. 7) прием в! увольнение служащих и ра
бочих, заключение КОЛЛШТ1Ш1Ш договоров 
и отдельных трудовых соглашешгй зі пре I- 
ставление ВСНХ УССР о назначении- или оо 
увольнении глаздюго бухгалтера треста;

8) наем, сдача їв аренду и приобретение 
строений, а также приобретение прав за
стройки;

‘ Примемап3!е. Сдача в аренду «ггро- 
ений, 'возведенных за счет фовда улуч
шения быта рабочих и служащих, про
изводится лишь е разрешения ВСНХ 
УССР.
9) ага,рыгав на всей территория Союза 

ССР филиалов треста (отделений, контор, 
представительств, агентств н нроч.);

10) отчуждение и залог строений, соору
жений и оборудований, пришедших в вет
хость ШИ негодность, ОГЧ)'ЖДЄІГИЄ и залог 
с разрешешія «ВСНХ УССР строений, соору
жений и оборудования во всех прочих слу
чаях. а равно залог и оиуждепие, с разре
шения ВСНХ УССР прав застройки;

11) взятие и сдача в аренду оборудова
ния и подсобных предприятий па срок до
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до 6-тн років, брати й здавати п оренду 
з дозволу ВРПГ УСРР, устаткування допо- 
Гчиях нідпрнексптв на реченець понад 6 ро
ків, а так само 'виробничих підприємств.— 
незалежно від реченця;

12) страхувати майно, що належить 
тресту;

13) видавати й приймати до оплати век
селі й інші зобов’язання, дисконтувати век
селі; вчиняти кредитові операції в дер
жавних, кооперативних й лриватпнх кре
дитових установах та в приватних осіб;

14) вчигяти довгоречеіщові кредитові 
операції закордоном і випускати довгоре- 
ченцеві облігаційні позики з додержанням 
правил арт. 41 устави про держалні про
мислові трести УСРР з 4 лишїя 1923 р.;

15) укладати всілякі иравочікіи, акти та 
договори, у тому числі договори про підряди 
та постачання, що потрібні для здійснення 
мети тресту; видавати довіреності;

16) брати участь, з дозволу ВР11Г УСРР, 
в заснованні синдикатів, акційних това
риств (пайових товариств) та інших торго
вельно-промислових об'єднань, набувати 
їхні акції та паї, а так само брати участі, 
у синдикатських конвенціях та в товари
ствах, що «є мають на мсті добувати зиск, 
оскільки їхні завдання відповідають меті, 
зазначеній в арт. 1 цього статуту;

17) позивати та відповідати на суді, 
а тав само заступати в усіх адміністратив
них установах особисто або а особі за
ступника, не видаючи йому окремої дові
реносте або через вірників, уповноважених 
їй те. окремими довіреностями.

18. Управите!ь видає свої постанови у 
формі наказів. Порядок підпису паперів, 
що виходять з тресту, встановлює управи
тель. Всілякі правочипп, угоди, зобов’язан
ня, векселі, чеки й довіреності підписує 
управитель. •

Управитель може уповноважити своїм 
■наказом на підпис зазначених документів 
свого заступника, не видаючи йому на це 
окремої довіреносте

Грошові документи стверджує головний 
бухгалтер тресту. Річні звіти й баланси

6-ти лег; взятие и сдача в аренду, с раз
решения ВСНХ УССР, оборудования п под
собных предприятий па срок евшие 6-ти 
лет, а равно производственных предприя
тий,—ншавимпто от срока;

12) страхование принадлежащего тресту 
имущества;

13) выдача и прянятле к штатежу век
селей и других обязательств, учет вексе
лей, совершение кредитных операцій и іч>- 
государственных, кооперативных и част
ных кредитных учреждениях и частных 
лиц;

14) совершение долгосрочных кредит
ных операций за границей и выпуск долго
срочных облигационных займов с соблюде
нием правил ст. 41 положения о государ
ственных промышленных трестах от 4-го 
июля 1928 года:

15) совершение всякого рада необходи
мых Для осуществления целей треста сде
лок, актов и договоров, в том числе Дого
воров подряда и поставки, выдача доверен
ностей;

16) участие, с разрешения ВСНХ УССР, 
в учреждают .синдикатов, акционерных 
обществ (паевых товариществ) п друг'гх 
торгово-пром ышлмпгых. О1»’единений и при
общение их акций и паев, а также уча
стие в спндикатских конвенциях и обще
ствах, но преследующих целой ижгчешш 
прибылей, поскольку их задачп соответ
ствуют целям, указанным в ст. 1 настоя - 
щего устава; *

17) право иска п ответа на суде, а так
же представительство во всех администра
тивных учреждениях ЛИЧНО И.ТП черсс за
местителя, бея выдачи последнему па то 
особой доверенности, ПЛИ через поверенных, 
уполномачиваемых на это споцікільпьгмп 
доверенностями.

18. Управляющий подает свои ітостаїиов- 
ления в форме прикавов. Порядок подписи 
исходящих от треста бумаг устапавти°агг- 
оя управляющим трестом. Всякого рода до
говора. сделки, обизательства. векселя, чэ- 
кн и доверенности подписываются управля
ющим трестом.

Управляющий может уполномочить 
споим постаигов.теиием на подпись указап- 
пых документов своего заіместителя, без 
выдачи ему на то особой доверенности.

Документы денежного характера скреп
ляются главным бухгалтером треста. То-
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підпису є управитель або його заступаю і
голвшій бухгальтер тресту.

19. Управитель та його заступник по
винні вживати всіх заходів, щоб здійснити 
завдання, зазначені в цьому статутові, ви
являючи потрібну дбайливість та передбач
ливість і воігп відповідають дисциплінарно, 
кримінально й цивільно і за цілість дору
ченого їм майна, і за госпо.тарне ведення 
справ, згідно з чаяними законами.

IV. У п р а в л і н н я  в и р о б н и ч и м и  
п і д п р и є м с т в а м и ,  щ о  у в і х о 

д я т ь  д о  с к л а д у  т р е с т у .
20. Безпосередньо управляє окремими ви

робничими підприємствами, що належать 
до складу тресту (арт. 2), завідатель, що 
Його яастановлює управитель тресту; він 
ДЕ одноособово, па підставі окремої устави 
про управління цим підприємствам, що її 
затверджує управитель тресту', і довірено- 
стп, що її видає управитель тресту з до
держанням правил арт.арт. 24—34 устави 
про державші промислом! трести УСРР з
4-го лпшія 1928 року. V.

V. С п е ц і а л ь н і  к а п і т а л и  т р е 
с т у  й  з п с к -

21. КрЬі статутопого капіталу (арт. 13), 
утворюється:

а) амортизаційний капітал; б) резервний 
капітал, їв) капітал на поширення під
приємств, г) фонд поліпшення побуту робіт
ників та службовців.

Утворювати інші спеціальні капітали 
припускається лише з дозволу Української 
економічної наради.

22. Майно тресту амортизується з додер
жанням правил арт. 43 та арт. 44 устави 
про державці промислові тресте УСРР з 
4-го липня 1928 року.

23. Визначення рспшру зиску та витрат, 
розподіл прибутків та визначення відраху
вань від них у спеціальні капітали та на 
прибуток скарбпиці, покриття втрат, а так 
само витрачення спеціальних капіталів 
провадиться з додержанням правил арт.арт. 
45—48 устави, зазначеної в арг. 20.

личные отчеты и балансы подписываются 
управляющим треста млн его заместителем 
и главным бухгалтером треста.

19. Управляющий н его заместитель 
обязаны принимать все меры к осущест- 
аіепию целей, указанных в настоящем 
уставе, проявляя необходимую забоглп 
вость и предусмо іритольиость* и они не
сут дисциплинарную, уголовную и граждан
скую ответственность как за целость вве
ренного нм имущества, так и хозяйствен
ное ведение дела, согласно действующи» 
законам.

IV. У п р а в л е н и е  в х о д я щ и м и  и  
с о с т а в  т р е с т а  и  р о и  з  в о д е  твс.н- 

н ы м и  п р е д п р и я т и я м  л.
20. Непосредственное управление от

дельными производственными предприя
тиями, входящими в состав треста (ст. 2) 
осуществляется управляющим, назначен
ным управляющим трестом; он действует 
на началах единоличия, на основании осо
бого положения об управлении пред
приятием, утверждаемого управляющим 
трестом, с соб.подепном ст.ст. 24—34 
и довсрелшости, вызываемой управляющим 
трестом, положен пи о государственных про
мышленных трестах УООР от 4-го июля 
1928 года.

V. С п е ц и а л ь н ы е  к а п и т а л ы  
т р е с т а  и  п р и б ы л ь -

21. 'Кроме уставного капитала (ст. 13) 
образуется:

а) амортизационный капитал, б) ре- 
зороный капитал, в) капитал расши- 
реїшя предприятий л г) фонд 'улучшения 
быта рабочих и служащих.

Образованно других специальных кали-' 
та.тов допускается лппь с разрешения 
Украинского экономического совещания.

22. Амортизация имущества треста про
изводится с соблюдением правил ст.ст. 43 
и 4-4 устава о государственных лромыэщ 
.теплых трестах УССР от 4-го июля 1928 г.

23. Определение размера прибыли и 
убытка, распределение прибыли и опреде
ление отчислений из нее в специальные 
капиталы и в доход казны, покрытие убыт
ков, а также расходование специальных 
капиталов, производится с соблюденной 
правил ст.ст. 45—48 положен и и, указан
ного в ст. 20.
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VI. З в і т н і с т ь  т р е с т у ,  р е в і з і я  
Й О Г О  Д І Я Л Ь Й О С Т П .

24. Щороку управитель подає найігізшш 
за три місяці по скінченні операційного ро
ку, встановленого з 1-го жовтня до 30-го 
вересня, до БРИГ УСРР на розгляд і за
твердження звіт, балянс та рахунок зиску 
і втрат, складені з додержанням затвердже
них віз Ради праці та оборони правил, а 
так само проекти покриття втрат і розподіл 
зиску згідно з уставов) про державні про
мислові трести УСРР з 4-го липня 1928 
року.

Відстроч) вати подання звіту та баляпсу 
припускається за порядком, передбаченим 
правилами публічної звітності!.

25. Затверджені баланси й рахунки при
бутків та втрат оголошується управителем 
порядком, встановленим правилами публіч
ної звітностн.

20. Ревізує діяльність тресту ВРНГ УСРР. 
Управитель зобов’язаний пред’явити належ
ним оргаиам ВРНГ УСРР для огляду всі 
книги й документи, справи й листування і 
всіляко допомагати їм при ревізії та об-
СЛІДІ ДІЯЛЬІІОСТИ ТрССГ)'.

27. Поза випадками, що їх вказано в 
чинних законах, інші органи влади, крім 
ВРНГ УСРР, мають право, в межах своєї
компетенції, давати управителю тресту 
вказівки й жадати від нього надання звітів 
та відомостей не інакше, як через ВРНГ 
УСРР.

VI. О т ч е т н о с т ь  т . р е с т а ,  р е в и з и я  
е г о  д е я т е л ь н о с т и .

24. Ежегодно, но позднее 8-х месяцев 
по окончании операционного года, устанав
ливаемого с 1-го октября по 30 сентября, 
управляющий трестом представляет в 
ВСЕХ УССР на рассмотрение и утвержде- 
1ПЮ составленные, с соблюдешюм утверж
денных Советом труда и (Короны правил, 
отчет и баланс и счет прибылей л убыт
ков, а также проекты покрытия убытков 
и распределения прибшой, согласно поло
жения о государственных промышленных 
трестах УССР от 4-го июля 1928 года.

Оторочка представления отчета и балан
сов допускается в порядке, предусмотрен
ном правилами публичной отчетности.

25. Утвержденные балансы п счет при
былей и убытков треста публикуются уп
равляющим треста в порядке установленном 
иравиламп публичной отчетности.

26. Ревизия деятельности треста осуще
ствляется ВСНХ .УССР. Управляющий обя
зан пред'являть подлежащим органам ВСНХ 
УССР для обозрения все книги и докумен
ты, дела и переписку л оказывать им вся
ческое содействие при ревизии и обследо
вании деятельности треста.

27. За .исключенном случаев, точно ого
воренных © действующих законах, Другие 
органы «ласта, кроме ВСНХ УССР вправа, 
в пределах своей компетенции давать уп
равляющему трестом указания я требовать 
от него представления отчетов н сведений 
не иначе, как черед ВСНХ УССР.

УД. З м і н и  с т а т у т у  т р е с т у .
28. Збільшення або зменшення розміру 

статутового капіталу або інші зміни в 
цьому статутові провадиться з додержан
ням арт. 10 та 13 устави про державні 
промислові трести УСРР з 4-го липня 
1928 р.

Ш .  П р и п и н е н н я  Д І Я Л Ь Н О С Т І !
т р е с т у .

29. Трест припиняє свою діяльність шля
хом ліквідації, приєднання, злиття або по
ділу в порядкові правил арт. арт. 54—64 
устави про державні промислові трести 
УСРР з 4-го липня 1928 рову.

VII. И з м е н е н и е  у с т а в а  т р е с т а .
28. Увеличение или уменьшение разме

ра уставного капитала нлп другие измене- 
ши в этом уставе производятся с соблюде
нием ст. ст. 10 и 13 положения о государ
ственных промышленных трестах УССР от 
4-го июля 1928 года.

VIII. П р е к р а щ е н и е  д е я т е л ь н о 
с т и  т р е с т а .

29. Трест прекращает свою деятельность 
путем ликвидации, присоединения, слия
ния или разделения в порядке правил 
ст.ст. 54—64 положения о государствен
ных промышленных трестах УООР от 4-го 
июля 1928 года.

Видас Народній Комісаріят Юстиції Редагують редакторн-к онсультанти НКЮ



1-ГО Г Р У Д Н Я  1929 рокуНКЮ УСРР ПЕРЕДБАЧАЄ ВІДКРИТИ
В И Щ І  П О З А О Ч Н ІЮРИДИЧНІ КУРСИ

при НКЮ УСРР
(Уставу затвердив Держнаукметодком НКО УСРР 9-ХІ-28 р.).
В. п. ю. к. мають на меті: 1) підвищити кваліфікацію ро-
■—І--1 * * бітників юстиції, ДПУ, міліції й розшуку;
2) розповсюдити юридичну освіту серед робітників адміні
стративного апарату; 3) підготовити висуванців — рсбітників 
та селян до самостійної праці в органах юстиції та в адміні
стративному апараті.
В. П. Ю. К. розраховані на 24 місяці. Протягом цього 
——- г т часу, через видання друкованих лекцій та ме
тодологічних порадників, буде пройдено курс дисциплін від
повідно до програми правничого факультету інституту народ
нього господарства.

Слухачами - передплатниками В. П. Ю. К. можуть бути 
робітники юстиції, ДіїУ, міліції та розшуку, робітники адмі
ністративного апарату та інші особи.

До складу авторів - викладачів запрошені кращі наукові 
сили.

Особи, що бажають стати слухачами - передплатниками 
В. П. Ю. К., повинні попереду надіслати до Юридичного 
Видавництва НКЮ УСРР (Харків, вул. Артема, 31) заяви 
з своєю адресою. Потім їм надішлють безплатно проспекти 
з вказівками про курс навчання, умови прийняття та перед
плату.

Укрголовліт№ 243. Держтрест .Харполіграф*. Друга друкарня їм. В. Блакитного, Зам. 6918—-0000



ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я  

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 5 ЛИСТОПАДА 1929 р .
ЗИІСТ

Інструкція Наркомюсту та лостанова 
Наркомвнусправ У С Р Р
(10 вересня 1929 р. )

93. Як райвиконкоми й сільради повинні вчи
няти розсліди в справах про зловмисний 
неплатіж єдиного сільсько-господарського 
податку.

94. Типовий статут приватного житлобуді- 
вельного пайового товариства.

95. Статут Всеукраїнської державноГ торго
вельної контори експорту та імпорту 
.Держторг УСРР*.

СОДЕРЖАНИЕ

Инструкция Наркомюста и постанов
ление Наркомвнудела УССР
(10 сентября 1929 г.)

93. О порядке производства райисполкомами и 
сельсоветами расследований по делам о 
злостном неплатеже единого сельско-хозяй
ственного налога.

94. Типовый устав частного жилищнострои
тельного паевого товарищества.

95. Устав Всеу краинской государственной тор
говой конторы по экспорту и импорту 
.Гостсрг УССР*.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМЮСТУ УСРР93. Ян райвиконкоми й сільради повинні вчиняти розсліди в справах цю зловмисний неплатіж єдиного сільсько - господарського податку
Підстава: арт. 83 Устави про єди

ний сільсько-господарський податок 
(36. Зак. Союзу РСР 1929 р. № 12, 
арт. 103). Погоджено з Оргвідділом 
ВУ11ВК.

1. За неплатіж єдиного сільсько-господар
ського податку або відмову виплатити його 
з. боку поодиноких господарств, застосову
ються заходів судовим порядком за арт. 58 
Кримінального кодексу УСРР, коли у вчин
ках ноялатія встановлюється ознаки злов- 
и не пости, а саме, коли неплатіж податку є 
упертий, ле зважаючи на очовидну змогу 
його сплатити, й застое уш ні від відповід-

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМЮСТА УССР93. 0 порядне производства райисполкомами и сельсоветами расследований по делам о злостном неплатеже единого сельсно-хозяйств енного налога
Основание: ст. 83 Положения о 

едином сельсько-хозяйственном налоге 
(С. 3. Союза ССР 1929 г. № 12, ст. 103). 
Согласовано с Орготделом ВУПИ К.

1. Неилатеж единого сельско-Хозяйствен
ного налога или отказ от уплаты такового 
отдельными хозяйствами влечет за собой 
применение мер судебного воздействия по 
ст. 58 Уголовного кодекса УССР, если в 
действиях неплательщик устанавливаются 
признаки злостности, а именно, если неила
теж налога упорный, несмотря на очевид
ную возможность его уплатить, и пряме-
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них органів заходи до стягання, з то, що 
за такі заходи треба вважати не тільки 
опис чайна, а й нагадування (надсплка 
спеціальних повісток від сільради тощо).

2. Питання про застосування заходів 
впливу порядком КК у справах неплатіж у 
єдиного сільсько-господарського податку по
рушується за ініціативою відповідного рай
виконкому або сільради.

Справи ці ігідсудні народньому судові за 
місцем перебування нсплатія; розслід у цих 
справах покладається на райвиконкоми, а 
в доручення їх—-па сільради, що чинять 
його через своїх членів.

ІІрп направленні до судового розгляду 
справи про зловмисний неплатіж сільтосп- 
податку треба мати на увазі, що до суду 
слід надсилати справи в першу чергу на 
куркульські елементи. Бідпяків і середня
ків, як правило, слід притягати до судової 
юдіговідальносги лише по застосований до них 
заходів адміністративного впливу.

3. Підчас цього розсліду слід зібрати та
кі відомості: прізвище, ім’я, жьбатькові ае- 
платія, його вік, національність, домівку, 
партійність, чи є неплатій членом КИС, або 
профспілки, освіту, відношення ДО військо
вої служби, чи судився раніш та, якщо су
дився, то коли й за що, майновий стан 
пенлатія на час, коли треба було платити 
черговий внесок (перелічити головні речі з 
його майна), скільки має землі, скільки їд
ців, скільки коней, сільсько-господарчих 
машин, запальну суму сільгосшіодатку, на
кладеного на його господарство, песилачену 
еру, чи не було дано відстрочки й яких 
заходів було івнснто до стягнення з ні,ого не
доплати.

Зібравши ці відомості треба допитати не- 
платія про причини неплатежу, зізнання до
питаного записується до протоколу.

4. Склавши допита, його зачитується до
питаному, що має право вимагати доповни
ти протокола й поробити в ньому поправки 
згідно з даним ним зізнанням. Допитаному, 
коли він того зажадає, надається прало 
власноручно написати зізнання. Протокола

ценные соответствующими органами меры 
ко взысканию, при чем такими мерами не
обходимо считать не только опись имуще
ства. но н напоминание (посылка специ
альных повесток сельсоветам и т. п.).

2. Вопрос применения мер воздействия в 
порядке УК по делам о неплатеже единого 
сельско-хозяйственного налога возбуждает
ся по инициативе соответствующего райис
полкома или сельсовета..

Дела эти подсудны народному суду по ме
сту жительства неплательщика; расследо
вание «о этим делам возлагается на рай
исполкомы, а но поручению последних—на( 
сельсоветы, которые производят это рассле
дование через своих членов.

При направлении к судебному рассмотре
нию дел о злостном неплатеже сельхозна
лога необходимо иметь в виду, что в Vуш 
необходимо направлять дела в порвую оче
редь на кулацкие элементы. Бедняков и се
редняков, как правило, следует привлекать 
к с-удебной ответственности лишь после 
принятия в отношении их мер администра
тивного воздействия.

а. Во время этого расследования следует 
собирать такие сведения: фамилия, имя, 
отчество неплательщика, возраст, наци
ональность, местожительство, партийность, 
является ли неплательщик членом КПС или 
профсоюза, образование, отношение к воен
ной службе, судился ли раньше и если су
дился, то когда и за что, имуществеганос 
положение неплательщика в то время, когда 
надлежало платить очередной взнос (пере
числить главные предметы его имущества),
КОЛИЧеСТВО Зе.МЛИ, КОЛИЧеСТВО еДОКОВ, КОЛИ'
чество лошадей, сельско-хозяйствеиных ма
ниш, общая сумма сельхозналога, наложен
ного на его хозяйство, неуплаченная сумма, 
не была ли дана отсрочка л какие меры 
были приняты для взыскания с него недо
плаченного.

По нолучопин этих сведений необходимо 
допросить неплательщика о ігри чипах не
платежа, при чем показания его записыва
ются в протокол.

4. Составленный протокол допроса зачи
тывается допрошен пому, который имеет 
право требовать дополнения протокола я 
внесения в него поправок, согласно з дан
ными им показаниями. Допрошенному по 
его желанию предоставляется право ооб-

518
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підписує особа, тцо переводить розслід та 
попитаний, а коли цей неписьменний, то— 
будь-хто з присутніх, на його про те про
хання.

Якщо допитаний відмовиться підписати 
протокола, то про це робиться відмітку в 
протоколі за підписом свідків і викладається 
молі ви, коли їх допитаний подав, чому він 
відмовився підписати протокола.

5. Коли допитаний па підтвердженая 
будь-яких обставин, що можуть мати зна
чіння для справи, помилується па свідків, 
то особа, що провадить розслід, допитує цих 
свідків, і їхні свідчення заносить до того ж
таки протоколу.

<5. Допитуючи свідків, особа, що прова
дить розслід попереджує їх, що вони мусять 
свідчити по правді, а за кривосвідчення від
повідають по закову.

Про вчинений допит свідка записується 
в протоколі розсліду, зазначаючи в ньому: 
прізвище, ім’я та по-батькові свідка, його 
вік, домівку, партійну належність, чи є зіп 
членом КИС або профспілки, чи судився вій 
або чи не був під слідством і його відношен
ня до несправного платія. Після цього за
значається, що свідка попереджено про від
повідальність за кршювідчетшя й викла
дається його доказ по суті справи.

7. Свідкові прочитується складеного про
токола допиту. В разі заяви про доповнення 
або про виправлення протокола, відповідпо 
до свідчень, протокола відповідпо змінюєть
ся, після чого його підписує допитаний сві
док і особа, що провадить розслід.

8. При допитах не можпа домагатися зіз- 
нанйя насильством або будь-якими іншими 
подібними способами.

9. Розслід повинно закінчити протягом 
тижня. Матеріяли вчиненого розсліду член 
РВК’у безпосередньо, а член сільради—че
рез відпозідау сільраду—передає найпізніш 
за 3 дпі до райвиконкому.

10. Одержавши від члена райвиконкому 
або сільради матеріали розсліду й визнавши, 
що дані розсліду дають підставу порушити 
справу про застосування заходів соціальної 
оборони за зловмисний неплатіж податку за

ствепігоручіго написать показання. Прото
кол подписывает лїїцо, производящее рас
следование, я допрошенный, а в случае его 
неграмотности—кто либо из присутствую
щих по его просьбе.

При отказе допрошенного подписать про
токол, об этом делается отметка в прото
коле за подписями свидетелей и излагаются 
мотивы, если они были допрошенным при
ведены, о причинах отказа подписать про
токол.

5. Если допрошенный для подтверждения 
каких-либо обстоятельств, могущих иметь 
значение для дела, ссылается па свидете
лей, лицо проводящее расследование допра
шивает этих лиц, занося показания их в 
тот же протокол.

6. Допрашивая свидетелей, лицо, произ
водящее расследование, предупреждает их, 
что они обязаны показывать правду а отве
чают по закону за лжесвидетельство.

О произведенном допросе свидетеля запи
сывается в протоколе расследования с ука
занием: фамилии, имени, отчества свидете
ля, его возраста, местожительства, партий
ной принадлежности, является ли он чле
ном КНС или профсоюза, судился ли он 
или не был ли под следствием и отношение 
к неисправному плательщику. После этого 
указывается, что свидетель предупрежден 
об ответственности за лжесвидетельство и 
излагается его показание по существу дела.

7. Составленный протокол о допросе сви
детеля ему прочитывается. В случае заяв
ления о дополнении о.ти исправления про
токола в соответствии с-показаниями, про
токол соответственно изменяется и после 
того подписывается допрошенным свидете
лем и лицом, производящим расследовали©.

8. При допросах нельзя добиваться созна
ния насилием или какими-либо иными по
добными мерами.

9. Расследование необходимо окончить в 
течение недели. Произведенное расследова
ние член РИК непосредственно, а член сель
совета—через соответствующий сельсовет—* 
передает не позже 3-х дней в райисполком.

10. Получив от члена райисполкома или 
сельсовета материалы расследования и най
дя, что данные расследования дают основа
ние возбудить дело о применении мер соци
альной защиты за злостный неплатеж на-
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арт. 58 КК УСРР. РВК пайпізніш за 3 дні 
повинен справу передати до народнього суду.

11. Якщо РВК визнає, що у вчинках не- 
платія вемае ознак зловмисності* і що до 
нього треба вжити адміністративних захо
дів. що їх зазначено в арт. 83 Устави про 
«ппий сільсько-господарський податок (опис 
та продаж майна, стягавши пені), РВК, це 
передаючи матеріалів переведеного розсліду 
до народнього суду, вживає до еешатія впа
яних вище заходів.

12. Якщо парсуддя визпає матеріал роз
сліду за пеповпий і поверне справу па до
датковий розслід по питаннях, конкретно 
визначених в пропозиції парсудді, то райви
конком або сільрада згідпо з вказівками 
парсудді доповпює матеріал розсліду погріб
ними відомостями або довідками й дає справі 
дальший рух або доручає членові РВК чи 
сільраді, що чинить розслід, перевести до
даткові чинності.

ІЗ. Члени РВК або сільради, доповнивши 
розслдд за вказівками парсудді # всім тим, 
ч и м ' з  дальшого перебігу розсліду вони виз
нали б за потрібне його доповнити, надси
лають оправу х» РВК, а цей дає справі 
дальший напрям на загальних підставах.

Харків, 10 вересня 1929 р.

Народній комісар юстиції УСРР та генераль
шей прокурор республіки В. Пораймо.

лога по ст. 58 УК УССР, РНК не позже 3-х
дней должен дело передать в народный суд.

И. Если РНК признает, что в,действиях 
неплательщика налога нет признаков злост
ности п что в отношении его необходимо 
принять административные меры, указан
ные в ст. 83 Положении о едином сельско
хозяйственном налоге (опись и продажу 
имущества, взыскание пели), РИК, не пере
давая произведенного расследования в на
родный суд, принимает относительно непла- 
лммцика указанные выше меры.

12. Если судья найдет материал рассле
дования неполным п возвратит дело для до-, 
иолнительного расследования по конкретно 
указанным в предложении нарсудьи вопро
сам, райисполком или сельсовет, согласно 
данных пареудьей указаниям, догюлпяет ма
териал расследовать необходимыми сведе
ниями пли справками и дает делу дальней
шее движение или поручает члену РИК'а 
или сельсовета, производившему расследо
вание. произвести дополнительные дей
ствия.

13. Члепы РИК’а или сельсовета, допол
нив расследование но указаниям парсудьи 
и всем тем, чем по дальнейшему ходу рас
следования было бы ттризпано ими необхо
димым его дополнить, посылает дело в рай
исполком, который и дает делу дальнейшее 
направление на общих основаниях.
Харьков, 10 сентября 1929 г.

Народный комисоар юстиция УОТ и гене
ральный прокурор республики в. Лорайио.

ПОСТАНОВА НАРНОМВНУСПРАВ УСРР94. Типовий статут приватного житло-бу- дівельного пайового товариства
Затвердив Наркомвнусправ УСРР 

28 серпня 1929 р. на підставі арт. 2 
постанови РНК УСРР з 12 березня 
1929 р. (36. Зак. 1929 р.,М 9, арт. 72).

В цьому статуті передбачені лише ті 
моменти, що е специфічні для даного виду 
пайових товариств. В усьому іншому—слід 
додержувати відповідних арт. арт. Цивіль
ного кодекса УСРР.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРНОМВНУДЕЛ УССР94. Тиловый устав частного жилищностроительного паевого товарищества
Утвержден Наркомвнудел УССР 

28 августа 1929 г. на основании 
ст. 2 постановления СНК УССР от 
12 марта 1920 г. (36. Зак. УССР 
1929 р., № 9, арт 72).

В настоящем уставе предусмотрены 
номенты, являющиеся специфическими для 
данного вида акционерных товариществ. 
В остальном—надлежит руководствоваться 
соответствующими ст. ст. гражданскоер 
кодекса УССР.
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І. Предмет діяльносте, склад фуїдаторів, права, 
обов'язки т» район дімьноотії Товариства

1- Дая буяувавга жішх будвігків для 
своїх пайіцііків і для власної ешілоатації, 
або продажу засновується приватне житло- 
будівельне пайове Товариство під назвою . . 
.............. * 1), скорочено...................... * 2).

У в а т а :  Фундаторами товариства є:

1

І........................................ 3)
І........................................ 3)
3........................................3)

2. Для здійснення мети, зазначеної в арт. 
цього Статуту, Товариство має право:

І. Прадивт деятельности састав учредителем, 
прана, обязанности и район деятельности те- 

варищеова
1. Для постройки жилых домов как для

своих пайщиков, так и для собственной 
эксплоатацин учреждается частное жилищ
но-строительное паевое Товарищество под 
наименованием..................... * 1), сокращен
но ..................... * 2).

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Това
рищества являются: ,

1 ......................................3)
2 ...........................................3)
3 ..................................... 3)

2. Для осуществления, указанной в ст. 1 
настоящего Устава цели, Товарищество 
имеет право:

1) одержувати земельні дільниці під за
будову їх жилими будинками;

2) набувати жилі будипкн для відбудови, 
надбудови й добудови їх у розмірі найменш 
30% від загальної їх вартости, а також іи-

-і будівлі для перебудови їх у житлові;
3) провадити виробництво потрібних для 

буїівництва Товариства матеріалів та утво
рювати для цього відповідні підприємства;

4) закріпляти за своїми членами та зда
вати будь-кому приміщення в належних То
вариству будинках, та здавати ці будинки 
в оренду та перевлаонювати їх;

5) організовувати й використовувати ви
ключно для потреб мешканців будинків То
вариства такі жнтло-побутові підприємства: 
їдальні, пральні, лазні, вапни, садки, пере
їзні засоби щодо обслуговування приміщень 
та виконання особистих доручень пожиль
ців.

У в а г а .  За жилі будинки, передба
чувані цим арг., вважається тай будівлі, 
що в них розмір жилих приміщень разом 
з безпосередньо зв'занимн з ними при
міщеннями допомічпого значіння (кухня
ми, передніми, іваноимн, вбиральнями то
що), складає пайменга 75% від загаль
ної корисної площі, що її можна експлу
атувати в даному будинку (житлової, 
торговельної, промислової, склепної). 
При цьому в загальнокорисну площу не 
зараховується службові для допоуправи 
і комірпиків приміщення (льохи, сарай 
для палива, окремі від кватир «ладові,

*) Див. додані наприкінці статуту провідні

1) получать земельные участки для за
стройки их жилыми домами;

2) приобретать жилые дома для отстрой
ки, надстройки и достройки их в размере не 
меньше 30% &бщей их стоимости, а также 
другие дома для перестройки их в жилые;

3) осуществлять производство нужных 
для строительства Товарищества матери
алов и учреждать для этого соответствую
щие предприятия;

4) закреплять за своими членами и сда
вать кому бы то ни было помещения в при
надлежащих Товариществу домах, а также 
сдавать последние в аренду и отчуждать их;

5) организовывать и эксплоатировать ис
ключительно для нужд жильцов домов То
варищества следующие жилищно-бытовые 
предприятия: столовые, прачешные, бани, 
ванные, сады, средства передвижения по 
обслуживанию помещений и по выполнению 
особых поручений жильцов.

П р и м е ч а н и е .  Жилыми домами, 
предусмотренными настоящей статьей, 
считаются такие дома, в которых размер 
жилых помещений вместе с непосред
ственно связанными с ними помещени
ями вспомогательного значения (кухня
ми, передними, ванными, уборными и 
т. п.), составляет не менее 75% общепо
лезной площади, которую можно эксило- 
атировать в данном доме (жилой, торго
вой, промьппл виной, складочной). Лри 
этом в общеполезную площадь не засчи
тывается служебные для домоуправления 
и квартиронанимателей помещения (оа- 

вказівки до заповнення пунктиру.
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Малаві для чай па домоуправи тощо).

3. З дня реєстрації Товариства в Народ
ні, ом у комісаріят! торгівлі УСРР воно має 
всі права юридичної особи і, як таке, може 
провадити всі правочинн щодо здійснення 
своєї мети й використання прав передбаче
них в арт. 2 цього статуту.

4. Товариство має печатку з повного сво
єю иавзою.

5. Район діяльностп Товариства * . .

0>. Управа товариства має осідок у .
9 9 9 0 0 0 . 0 0 0 9 9

7. Товариство підлягає всім 'чинним під 
час діяльпости Товариства законам СРСР й 
УСРР та правилам і розпорядженням орга
нів влади, що стосуються до його діяль- 
иостн. •
II. Статутовий капітал, паї і порядок розміщення їх

8. Статутовий капітал Товариства вста
новлюється в........................ крб., поділених
іга ... . паїв, вартістю в . . . крб. 
кожний.

9. Найпізніше за . . . .4) місяц . . 
. . . но оголошенні про затвердження 
статуту, повинно зібрати найменш . .
. . . 5) частину статутового капіталу -з 
тим, що кожний фупдатор і передплатник 
паїв повинен внести до зазначеного реченця 
найменш....................... 6) суми, що нале
жить з нього па оплату паїв. Сповна ж ста- 
тутовпй капітал повинно зібрати найпізпіш 
через ... .7) місяців, а в тому разі,
коли фундатори сповна розмістили паї між 
собою,—найпізпіш через . . . .  8) міся
ців по оголошенні про затвердження стату
ту Товариства.

10. Паї сплачують грішми, державний
ціліший паперами і такими от матеріяльшош 
цінностями: будинками, будівельними мате
ріалами, знаряддям виробництва, передба
ченими п. св» арт. 2 цього статуту, з тим, 
проте, що найменш . . °/о статутового
капіталу треба сплатити тільки грішми.

.і
її. Остаточну оцінку матеріальних цін

ностей, що їх вноситься на сплату паїв,

рай для топлива, отдельные от квартир- 
кладовые, кладовые для имущества до
моуправления и т. п.).
3. Со для регистрации Товарищества в 

Народном комиссариате торговли УССР оно 
■имеет все права юридического лица и, как 
таковое, может производить все правовые 
действия для осуществления своей цели и 
использования предусмотренных в ст. 2 на
стоящего Устава прав.

4. Товарищество имеет свою печать с 
полным своим названием.

5. Районы деятельности Товарищества .

6. Правление Товарищества имеет свое
местопребывание...........................................

7. Товарищество подчиняется всем дей
ствующим во время деятельности Товари
щества законам СССР и УССР, а также пра
вилам и распоряжениям органов власти, ка
сающихся его деятельности.
II. Уставный капитал, паи и порядок размеще

ния последних
8. Уставный капитал Товарищества уста

навливается в.......................  руб., поделен
ных па . . . . . .  . паев, стоимостью . . .
........... руб. каждый.

9. По позже, как через................... 4) ме
сяцев ................... ..  . после об’явлення об
утверждения Устава, должно быть собрано 
не мене-5............... ..  5) части устав
ного капитала с тем, что каждый учреди
тель и- нодписчнк паев должен внести к 
указанному сроку не менее
6) причитающейся с него в оплату паев 
суммы. Полностью же уставный капитал 
должен Сыть собран не позже, как через . .
...................."О месяцев, а в том случае,
когда учредители полностью разместили пан
между собою,—не позже как через...................
.............. 8) месяцев после об'явлення об
утверждении устава Товарищества.

10. Оплата паев производится как день
гами и государственными ценными бумага
ми, так и такими материальными ценностя
ми: домами, строительными материалами, 
орудиями производства, предусмотренными
п. «в» ст. 2 настоящего устава, но с тем» 
что не менее................. °10 уставного капи
тала должно быть оплачено только день
гами.

И. Окончательную оценку материальных 
ценностей, вносимых в оплату паев, уста-
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встановлює....................... 9) за угодою осо
би, тцо ®в?саа ці цінності

12. Грошеві внески на оплату паїв до 
реєстрації Товариства передплатники впо- 
сять на ім’я фундаторів до . . . 10).

13. Зібрані гроші та майно фундатори, а 
після реєстрації Товариства—Управа, запи
сують у шпурові книги, видаючи про одер
жання розписки, а після реєстрації Това
риства—пайові свідоцтва (коли такі виго
товлені й коли паї оплачуються повністю) 
або тимчасові свідоцтва (коли пайові сві
доцтва не виготовлені або не оплачені пов
ністю). 1

Про одержував пайові внески йотується 
на тимчасових свідоцтвах.

14. Державцям тимчасових свідоцтв, аж 
до заміни їх пайовими свідоцтвами, пада- 
ється всіх прав й обов’язків лайщпків.

15. Втрачене тимчасове свідоцтво замі
нюється тим самим порядком, що встанов
лений ЦК УСРР для замши пайових сві
доцтв.

16. Тимчасові свідоцтва замінюється па
йовими по виготовленні пайових свідоцтв, 
при чому за тих випадків, коли паї ще ’ 
повністю не оплачено, тимчасові свідоцтза 
замалюється пайовим лише підчас остан
нього внеску.

17. На пайових свідоцтвах позначусться 
назву державця Й порядковий нумер. Сві
доцтва ці вирізується з книги й видається 
державцеві за підписом голови Управи або 
його заступника, члепа Управи й бухгаль- 
тера та за печаткою Товариства.

18. До кожного пайового свідоцтва дода
ється лист куполів па одержания за ними 
дивіденду протягом . . . .  11) років.

По скінченні цього реченця державцям 
паїв видається па той самий реченець тим 
самим порядком паві листи купонів. Па 
купонах визначується нумера паїв, зо 
яких кожний з них належить, та роки пос
лідовним порядком. Купони ці можпа пере
давати окремо від пайових свідоцтв.

Втрачені купони заміпюється тим самим 
порядком, що установлений відповідали 
арт. ЦК УСРР для замідаг втрачених паїв.

навллвает........................ 9) по соглашению
с жцом внесшим эти ценности.

12. Денежные взносы в оплату паев, до 
регистрации Товарищества, подписчики вно
сят на имя учредителей..........................10)

13. Собранные деньга и имущество учре
дители, а после регистрации Товарищест
ва—Правление, записывают в прошнуро
ванные книга, выдавая о получении распис
ку, а после регистрации Товарищества— 
паевые свидетельства (если таковые изго
товлены и если пая оплачиваются пол
ностью) или временные свидетельства (ес
ли паевые свидетельства не изготовлены 
лли не оплачены полностью).

0 полученных паевых взносах отмечает
ся на временных свидетельствах.

14. Держателям временных свидетельств, 
до замены их паевыми свидетельствами, 
присваиваются все права и обязанности 
пайщиков.

15. Замена утратившего силу временно
го свидетельства производится в том же по
рядке, который установлен ГК УССР для 
замены паевых свидетельств.

16. Временные свидетельства заменяют
ся паевыми после изготовления последних, 
при чем в тех случаях, когда пап еще пол- 
ноотью пе оплачены, временные свидетель
ства заменяются паевыми лишь во время 
последнего взноса.

17. На паевых свидетельствах указыва
ется название держателя п порядковый ло- 
мер. Свидетельства эти вырезываются из 
книги и выдаются держателю за подписью 
председателя Правлення или его заместите
ля члепа Правлепня и бухгалтера и с пе
чатью Товарищества.

18. В каждому паевому свидетельству 
прикладывается лист купонов на получение 
по ним дивиденда в течотги . . . . 11) лет.

По окончании этого срока держателям 
паев выдается на тот же срок, тем же са
мым порядком новые листы купонов. На ку
понах указываются номера паев, к каким 
каждый из них принадлежит и года в по
следовательном порядке. Купоны эти можно 
передавать отдельно от паевых свиде
тельств.

Замена утративших силу купонов произ
водится тем же порядком, который установ
лен для замены утраченных паев соответ
ствующей сї. ГК УОСР.
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19. Пайовики можуть переїзд асиовага паї 
лише одержавши від Управи Товариства 
довідку про те, що перешкод до цього пе- 
ревласнювапня немає.

Управа повивпа видати таку довідку най
пізніше за п’ять день після заяви про те, 
що в пій буде визначено умови перевлас- 
оеевя паїв.

Управа не може видавати довідку па пе- 
рев.'йснення паїв ляше за випадав, коли 
пайовик, що перевлаонює овій пай відмо
виться перевласпнти його другому, що має 
перевагу на те, та тих самих умовах, за 
яшми він хоче перевлаошгги іншим, або не 
поверне виданого па підставі даного паю 
сщдоцтаа евро заторі ішиня приміщеппя.

У в а г а .  Одержавши заяву про пере- 
власнеїшя паю, Управа повинна в той же 
день, і найпізніше па другпй день оголо
сити про це до відому пайовиків. При 
цьому, якщо від пайовиків були попе
редні заяви про бажання набути паї То
вариства взагалі, то цих пайовиків про
тягом зазначеного реченця повідомляєть
ся кожного окремо.

III. Організаційні видатки, резервний та спеці
яльний капітали

20. Для покриття організаційних видат
ків фупдаторів па закладення Товариства з 
пвресШдагпншв береться . . . .  12) % на
рахувань па кожний пай.

Ці (нарахування вносять передплатники 
.................. '• із).

21. Суми зазначених в арт. 20 цього ста
туту нарахувань, що залишаються після 
покриття фактичних організаційних видат
ків фундаторів повертаються.................... 14).

22. Товариство обов’язково утворює амор
тизаційний та резервний капітали.

Крім того, за постановами загальних збо
рів Товариства з прибутків останнього мож
на утворювати й інші спеціальні капітали.

19. Пайщики могут отчуждать паи лишь, 
«шугавши от Правления Товарищества 
справку о том, что препятствий для этого 
отчуждения 'НОТ.

Правлепие должно выдать такую справ
ку не позже как через пять дней после за
явления о том, в котором будут указаны 
условия отчуждения пая.

Правление не может выдавать справку 
на отчуждение пая, но лишь в случаях, коща 
пайщик, отчуждающий спой пай, откажется 
отчудить последний пайщику имеющему пре
имущество зга то, на тех же условиях, на 
каких он хочет отчудить иным лицам, или 
не возвратит выданного па основании дан
ного пая свидетельства о закреплении по
мещения.

П р и м е ч а н и е .  После получения за
явления об отчуждении пая Правление 
должно в тот же день, в крайнем случае, 
зга другой день, об'явить об этом до сведе
ния пайщиков. При этом, если от пай
щиков были предварительные заявления 
о желании приобрести паи Товарищества 
вообще, то этих пайщиков в течении ука
занного срока уведомляется отдельно 
каждого.

• III. Организационные расходы, резервный 
и специальный капитаны

20. Д.тя покрытия организационных рас
ходов учредителей на учреждение Товари
щества с подписчиков взимается . . . .  12) 
% начислений та каждый тай.

Эти начисления вносятся подписчика
ми ........................... 13).

21. Суммы, указанные в ст. 20 настоя
щего Устава начислений, которые остаются 
после покрытия фактических организацион
ных расходоз учредителей обращаются. . . . 
-------Щ. •

22. В Товариществе обязательно созда
ется амортизационный и резервный капи
талы.

Кроме того, по постановлению общего 
собрания Товарищества с доходов последне
го можно создавать и другие специальные 
капиталы.

23. Амортизаційний капітал складається:

1) з амортизаційних внесків пайовиків, 
яю за ними закришено приміщення;

2) з частини плати за приміщення в роз
мірі . . . . % вартости приміщення і

23. Аморгизапноиный капитал состав
ляется:

1) из амортизационных взносов пайщи
ков, за которыми закреплены помещения;

2) из части платы за помещения в раз
мере . . . . 0 / в  со стоимости последних я
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3) з відрахувань із прибутків Товариства 
в розмірі найменш .,. . % вартости 
■будівель я частині цих будівель, що яв яв
ляють собою приміщень зазначених в п. п. 
«1» і «2» цього арт.

Амортшзаційшрй капітал можна витрачати 
в першу чергу па ремоігг будівель, що являв 
собою заміну конструктивних частин буді
вель та на іпший ремонт, що видатки па 
нього пе включені в експлуатаційні прибут
ки, а в другу чергу—<на нове будівництво.

24. Резервний капітал складається з що
річних відрахувань у розмірі . . . % 15) 
від чистого прибутку товариства. Ці відра
хування провадиться аж поки резервний 
капітал не досягле . . . 16) статуто- 
вого капіталу.

Резервний капітал витрачається па по
криття витрат. Порядок витрачання його 
встановлюють загальні збори, проте з тим, 
що всі така витрати потім затверджують пі 
збори.

Коли резервний капітал зменшується че
рез покриття з нього втрат, то його знову 
іюповнюєпля передбаченим вище порядком.

іV. Права й «бов'мки фундаторів 
Товариства

25. Після оголошення про затвердження 
Статуту та аж до публікації про реєстрацію 
Товариства, фундатори мають право вчиня
ти від свого імепи всі операції й правочнни, 
сполучені з організацією Товариства, за 
своєю солідарною відповідальністю.

Права й обов'язки в цих лравочинах пе
реходять на Товариство лише в тому разі, 
коли ці правочини схвалюють установчі 
збори, або найближчі після них загальні 
збори пайовиків.

26. За настанням умов, передбачених від
повідними артикулами ЦК УСРР, та в за
значені в цих артикулах реченці фундатори 
повинні скликати попередні та установчі 
збори. Ці збори сплітається окремими пові
стками, що їх надсилається всім особам, що 
передплатили паї, вказавши в цих повіст
ках (місце й час зборів.

У в а г а .  Про зазначені збори фунда
торі повинні за сім день до зборів пові
домим Народній комісаріят внутрішніх

3) о отчислений с доходов Товарищества
в размере не менее................... % стоимости
домов в части этих домов, не представля
ющей собою указанных в п.п. «1» и <2> 
настоящей статьи тюмещеяий.

Амортизационный капитал может рас
ходоваться в первую очередь на ремонт до
мов, представляющий собою замену кон
структивных частей последних и на иной 
ремонт, на который расходы не включены 
в эксплоатациоаные доходы, я во вторую 
очередь—на повое строительство.

24. Резервный капитал составляется с
ежегодных отчислений в размере . . . .  % 
15) с чистого дохода Товарищества. Эти от
числения производятся до тех пор, пока ре
зервный капитал не достигнет.................... 16)
Уставного капитала.

Резервный капитал расходуется на по
крытие убытков. Порядок расходования его 
устанавливает Общее Собрание, но с тем, 
чтобы все такие расходы йотом утвержда
лись этим собранием. 15 случае уменьшения 
резервного капитала ввиду покрытия из не
го убытков, он снова пополняется преду
смотренным выше порядком.

IV. Права и обязанности учредителей 
Товарищества

25. После об'явлення об утверждения 
Устава и до публикации о регистрации То
варищества, учредители имеют право про
изводить от своего имев и все операции и 
сделки, связанные с организацией Товари
щества, по солидарной ответственности.

Права и обязанности по этим сделкам пе
реходят к Товариществу лишь в том слу
чае, если эти сделки утверждаются учреди
тельными собраниями или ближайшими пос
ле них общими собраниями пайщиков.

26. По наступлении условий предусмот
ренных в соответствующих ст.ст. Гражд. 
Код. УССР, и в указанные в последних сро
ки учредители должны собрать предвари
тельные и учредительные собрания. Эти со
брания созываются особыми повестками, 
которые рассылаются всем лицам подписав
шимся па пан с указанием в этих повест
ках места и время собрания.

П р и м е ч а н и е .  Об указанном собра
нии учредителя должны за семь дней до

собрания уведомить Народный коэшсса-
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(паї і тародаМ комісаріат торгівлі 
УСРР.
27. Після установчих зборів і обрання 

Управи фундатори повинні негайно переда
ти Управі всі справи щодо оргааііацг: То- 
яариства.

28. Управа й ревігШла комісія повин
ні негайно після свого обрання перекрити 
чинності фундаторів.

29. Члепи Управи й Ревізійної комісії, 
що допустили недбалість, перевіряючи чин
ності фуїдаторів, солідарно відповідають 
перед товариством, поодинокими пайщика- 
ми й кредиторами Товариства за заподіяні 
під них втрати, оскільки їх не можва стягти 
2 фундаторів.

V. Органі товаріства

30. Органами Товариства є:
а) загальні збори пайовиків;
б) Управа.
в) ревізійна комісія.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  
•

31. Загальні збори Товариства складають
ся з державців паїв Товариства, що їх запи
сали пайовики найшзігіш за 7 день перед 
даними зборами, або їх довірених, незалежно 
від кількосте належних цим державцям 
паїв.

32. Право ухвального голосч па загаль
них зборах дас кожний пай, що належать 
присутньому на зборах, або його вірите- •
лес:.

33. Крім прав передбачених відповідним . 
арт. Цнвільното кодексу УСРР, до виключ
ного відання загальних зборів палежить: 1

1) яоречевцеве звільнення обраних осіб 
управи та ревізії;

2) постановляти про збудову, надбудову й 
відбудову для Товариства будинків та про 
вивласпспня таких;

3) про встановлення частини капіталів 
для ріжпих лідаригмстз Товариства;

4) про злиття з іншими підприємствами 
й товариствами;

5) затверджувати інструкції Управі, ре
візійній комісії та Призначеній від загаль
них зборів ліквідаційній комісії.

34. Загальні збори скликається за від по
меншим арт. арт. цивільного кодексу УСРР,

рвзт внутренних дел і Народный комме
«аряат торговли У ОСР.
27. После учредительного собран*я ■ п- 

браж Правления, учредители должны не
медленно 'передать последнему все дела по 
организации Товарищества.

28. Правление и ревизионная глмкеза 
должны немедленно после езоеп? издании 
проверять действия учредителей.

29. Члены правления и резпсяонной ко
миссия, допустивши* небрежность при про
верке действий учредителей, солидарно от
вечают перед Товариществом, отдельными 
пайщиками и кредиторами Товарищества *а 
происшедшие по их вине расходы, посколь
ку їх нельзя взыскать с учрелпыей.

V. Оргааы тааарвцоетаа
30. Органами Товарищества являются:
а) общее собрание пайщиков;
б) Правление;
в) ревизионная комиссия.

А. О б щ е е  с о б р а н и е
31. Общее собрание Товарищества со

ставляется пз держателей паев Товарищест
ва, записанных пайщиками по позже чем за 
7 дней перед данным собранием, или из их 
доверенных, независимо от количества при
надлежащих этим держателям паев.

32. Право решающего голоса на общем 
собранна дает всякий пай. принадлежащий 
присутствующему на собрании, или его аю- 
ссргггелю.

33. Кроме прав, предусмотренных соот
ветствующей статьей Гражданского кодака 
У СОР. к исключительному ведению общего 
собрания подлежит:

1) увольнение досрочно избранных .тин 
рпраакятя и ревизии;

2) вынесение постановления о постройке, 
надстройке н отстройке для Товарищества 
домов и об отчуждении типовых;

3) «У» устономентп: доли капиталов для 
разных предприятий Товарищества:

4) о слиянии с дутими тгоештрвятждая 
к Товариществами;

5) утверждение инструкции Правлению 
Ревизионной Комиссии л паэвачопяоЯ об
щим собранием ликвидационной комиссии.

34. Омпее собрание созывается по соот
ветствующим ст. ст. Гражда некого кодексе
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з тим що про ок-таавя загальних зборів 
(звичайних і надзвичайних) та про час 'і 
місце, де такі відбудуться, а також про ті 
питання, що їх будуть збори вирішити, То
вариство повинно завчасно повідомити На
ївшій комісаріят внутрішніх справ та На
родній комісаріат торгівлі УСРР.

35. Всі доповіді з приводу призначених до 
обміркувапня на загальних зборах справ 
трооа подавати в службовий час, щоб пай
щики розглянули їх принаймні за сім день 
до для загальних зборів.

ЗО. Справи, що їх треба розглядати на 
загальних зборах, падходять до шх пе 
інакше, як через Управу.4

Пайовики, що бажають зробити якусь 
пропозицію загальпим зборам, повинні лис
товно вдатися з нею до Управи пайпізніш за 
два тижні перед зборами. Якщо пропозицію 
зробили пайовики, що мають сукупно най
менш одну двадцяту частину статутового 
капіталу, то Управа зобов’язала подати га
ку пропозицію найближчим 'загальним зб>- 
рам із споїм висновком.

37. Для участи в загальних зборах мож
на подавати, зазясть оригіналів пайових 
с підпити, посвідки й подписки так держав
цю, тс і приватних яредпгошгх рядов 
II |Ю прийняття цих свідоцтв до схову або в лмтаву. якщо в пнх посвідках і розписці х 
позначено нум ери даних свідоцтв.

38. Список пайовиків, що мають право 
брати участь на зборах, складає Управа з 
лазнрчеііііям в цьому списку пумерів паїв, 
иаложіих кожному пайовикові.

Цей описок вивішується в лрншцеїші 
Уіфови за чтщя диі перед зборами, а копію 
його дасться кожному пайовикові на його 
вимогу.

39. Перед відкриттям загальнії зборів 
ревізійна комісія перевіряє складений спи
сок пайовиків; прн цьому па вимогу пайови
ків. що прибули на зборе й репрезентують 
найменше */*• частоту опвтаого капіталу, пе
ревірку зазначеного списку треба зробити па 
самих зборах через обраних для цього "гід 
пайовиків з поміж них осіб числом найменш 
три і з их принаймні одну особу повиаеа 
обрати група пайовиків, що зажадала пере-

УОСР, причем о созыве общего собрания 
(очередных и чреавьлайных) и о времени 
л мосте, аде таковое состоится, а также 
о подлежащих его разрешению вопросах, То
варищество должно своевременно уведомить 
Народный комиссариат внутренних дел н 
Народный комиссариат торговли УССР.

35. Все доклады по поводу назначенных 
к обсуждению на общем собрании дел, нуж
но подавать в служебное время, чтобы 
пайщики рассмотрели их, в крайнем случае 
за семь дней до для общего собрания.

36. Дела, подлежащие разбору на общем 
собрании, поступают на таковое не иначе, 
как через Управление.

Пайщики, желающие внести какое либо 
предложение общему’ собранию, должны 
письменно обратиться с ним в Правление не 
позже, как за две недели перед собралпеу. 
Если предложение внесли пайщики, имею
щие совместпо не мопсе одной двадцатой 
части уставного капитала, то Правление 
обязано подать таксо предложение ближай
шему общему собранию со своим заключе
нием.

37. Дія участия в общем собрании можно 
подавать вместо оригиналов паевых свиде
тельств, удостоверения и расписки как гэ- 
судартеншх, так и частных кредитных 
учреждений о принятии этих свидетельств 
на хранение или в залог, если в этих удо
стоверениях п расписках указаны номера 
данных свидетельств.

38. Список пайщиков, имеющих право 
принимать участие в собрании, составляет 
Правление, с указанием в нем номеров паев 
принадлежащих каждому пайщику.

Этот список вывоппгваетоя в помещении 
Правления за четыре дня перед собранием, 
а колли его выдаются каждому пайщику 
по его требованию.

39. До открытия общего собрания реви
зионная комиссия проверяет составленный 
слисек пайщиков, при этом в случаю тре
бования прибывших на собрание пайщиков, 
представляющих яе меивее */„ части основ
ного кашгга.та, проверка указанного спис
ка должна быть произведена ша самом со
брании черев иобраяпьге для этого самими 
пайщиками из своей феды лиц не менее 
трех, ш которых тю крайней мо|»е, о?по
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вірити списка, з тим. що ця група по бере 
участи в обранці інших.

40. Збори відкриває готова Управи або 
особа, що його заступає. По відкритті збо
рів пайовиків, що мають право голосу, оби
рають з поміж себе голову. Голова загаль
них зборів не має права з свого розсуду від
кладати обміркування й розв’язання справ, 
внесених па загальні збори.

41. Пайовики, що є члени Управи й ре
візійної комісії аго мають права голосу ні 
особисто, пі за довіреністю інших пайови
ків за розв’язання справ щодо притягнення 
їх до відповідальності! або увільнення від 
неї, усунення їх з посади, призначенця їм 
платні й затвердження звітів, що вони під
писали.

За ухвалення постанови про вчипеппя від 
Товариства договору з особою, що є «в числі 
пайовиків, ця особа аго має права голосу на 
зборах ні особисто, ні за довіреністю ін
ших.

42. Порядок голосуваппя справ установ
люють самі загальні збори.

43. Пайовики, що пе погодилася з біль
шістю, мають право подати окрему думку, 
про що записується до протоколу загальних 
зборів. Той, хто подав окрему думку, може 
протягом соми днів від дня зборів подати 
дія долучепня до протоколу докладний вик
лад своєї думки.

44’. Постанови, ухвалені на загальних 
зборах, обов'язкові для «всіх пайовиків і при
сутніх і відсутніх.

('.правам, їх мають обмірковувати 
і розв’язувати Загальні збори, ведеться до
кладний протокол. Викладаючи постанови 
зборів, зазначається, якою більшістю голо
сів ухвалено «постанови, а так само ноту
ється заявлені до цього окремі думки. Про
токоли веде особа, що її запросив голова 
зборів з пайовиків або сторонніх осіб, з тим’, 
що голова зборів відповідає за погоджсн- 
иоть. протоколу, з міркуваннями й постано
вами, що мали місце на зборах.

' Правдивість протоколу посвідчують свої
ми пишюамя голова зборі» та шш пайо
вики, на їх бажання, числом найменш три.

лицо должно быть избрало группой пайщи
ков, испробовавшей проверим описка с тем, 
что эта группа не участвует в юбрашга 
остальных.

40. Собрание открывает Председатель 
Правлення или лицо ого заменяющее. По 
открытии собрания пайщики, имеющие пра
во голоса, избирают из своей среды предсе
дателя. Председатель общего собрания ее 
имеет права по своему усмотрению откла
дывать обсуждение и решение дел, внесен
ных на общее ссбрашге.

41. Пайщики являющиеся члепами Прав
ления и 'ревизионной комиссии не имеют пра. 
ва голоса ли лично, пи по доверенности 
других пайщиков* в разрешении дел, касаю
щихся привлечении их к ответственности 
или освобождения от таковой, устранения 
их от должности, (назначения вознагражде
ния п утверждения подписанных ими отче
тов.

При принятии постатшепия о заключе
нии Товариществом договора с лицом, со
стоящим в чиоте пайщиков, это лицо не- 
имеет права голоса на собрании пи лично,, 
ии но доверенности другая.

42. Порядок голосования вопросов уста
навливает само общее собрание.

43. Пайщики, не согласившиеся с боль
шинством, имеют право подавать особое 
мнение, о чем записывается в протоколе об
щего собрания. Подавший особое мнение мо
жет в течение семи дней со звя собрания 
подать для присоединения к протоколу по
дробное изложение своего мнения.

44. Постановления, принятые па общих 
сюбрапиях, являются обязательными для 
всех пайщиков как присутствующих, так и 
отсутствующи.

45. Подлежащим обсуждению и разреше
нию общего собрания вопросам «ведется по
дробный протокол. При изложении поста
новлений собрания указывается, каким 
большинством голосов «принято постановле
ние, а также заносятся заявленные к это
му* особые мнения. Протоколы ведет лицо, 
ирлпмашешое председателем собрания, из 
пайщиков жги из (посторонних лиц, при этом 
председатель собрания отвечает за соответ
ствие протокола с бывшими на собрании 
суждениями и решениями.

'Правильность протокола удоставеряют- 
своими подписями председатель собрания и 
другие пайщики, по их желанию, в количе
стве не менее трех.
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Засвідчені від Управи копії протоколу 
мгалшях зборів, окремих думок і взагалі 
—всіх до нього додатків належить давати 
кожному пайовикові на його вимогу.

Б. У п р а в а
46. Управа Товариства складається з

. . . • 17) членів . . . .  обраних
на загальних зборах пайовиків речевцем
на.....................років, з числа пайовиків
або сторонніх осіб 18).

Обов'язки між членами Управи розподі
ляються за постановою Управи.

На той же реченець, що й членів Управи, 
загальні збори обирають тим самим поряд
ком кандидатів від одного до трьох.

47. Члени Управи й кандидата до них по 
упливі реченця їх обрання зберігають свої 
повноваження до найближчих зборів.

48. Члени Управи можуть одержувати 
крім визначеного від загальних зборів, ут
римання ще й відсоткову з чистого зиску 
плату за призначенням загальних зборів.

49. Управа відає всіма справами То
вариства й заряджує майном Товариства.

.Зокрема до її обов’язків належить:
1) приймати надійшлі й ті, що надходять 

за паї Товариства, гроші та видавати імен
ні тимчасові свідоцтва, а по повній їх оп
латі—й пайові свідоцтва.

2) заводити бухгальтерію, касу і діловод
ство, а так само складати звіт, баланс, кош
торис і плян діяльносте та подавати звіт
ність Товариства загальним зборам;

3) наймати службовців, призначаючи їм 
плату і звільнювати їх;

4) купувати й продавати майно і за готів
ку. і на кредит;

5) наймати склепи, кватнрі й інші примі
щення;

6) кредитуватися в різних кредитових 
установах, а так оаосо <у приватних осіб;

7) страхувати майно Товариства;

8) видавати й приймати до виплати век
селі й кіш ретеяцеа зобов'язати ;

Засвидетельствованные Правлением копие 
піютошов общего собрания, особых инв- 
ппй и вообще—всех к нему приложений 
должны быть выдаваемы каждому пайщи
ку по его требованию.

іБ. П р а в л е н и е
46. Правление Товарищества состоит из
........................ 17) членов избранных

на общем собрании пайщиков сроком па
................... года, из числа пайщиков

или посторонних лиц 18).
Обязанности между членами Правления 

распределяются по постановлению Правле
ния.

На тот же срок, что и членов Правления, 
общее собрание избирает тем же самым по
рядком кандидатов от одного до трех.

47. Члены Правления и кандидаты к ним, 
по пстечешш срока их избрания, сохраня
ют свои полномочия до ближайшего собра
тья.

48. Члены Правления могут получать 
кроме назначенного общим ссбрапнем содер
жания, еще и процентную с чистого дохода 
■плату по назначению общего собрания.

49. Правление заведывает всеми дела
ми Товарищества и распоряжается имуще
ством Товарищества.

В частности к его обязанности относятся:
1) прием поступивших и поступающих за 

паи Товарищества деньги и выдача имен
ных временных свидетельств, а при полбой 
их оплате—н паевых свидетельств;

2) устройство бухгалтерии, кассы я дело
производства, а также составление отчета, 
баланса, смет и шипа деятельности и пред
ставление отчетности Товарищества обще
му собранпгю;

3) наем служащих, назначение им пла
ты и увольнение их;

4) покупка я щхяажа имущества как за 
наличный расчет, так я в вредит;

5) наем складов, квартир и других поме
щений;

6) кредитование в (различных кредитных 
учреждениях, а также у частых лид;

7) страхование имущества Товарище
ства;

8) выдача и принятие к платежу вексе
лей и уфугих срочных обязательств;
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9) дисконтувати векселі, що надійшли 
йа ім'я Товариства;

10) укладати від імена Товариства дого
вори й угоди з державними установами й 
підприємствами, а таї; само й з приватнімп 
особами;

11) видавати довіреності;
12) складати законні акти па набуття, 

перевласпення, заставу будівель і право 
забудови;

13) скликати загальні збори пайовиків;
14) взагалі завідувати й заряджувати 

всіма справаїми Товариства без винятку, що 
входять до обсягу операцій Товариства, в 
рямцях установлених від загальних зборів.

50. Управа робить видатки за кошториса
ми, що їх щороку затверджують загальні 
збори. Загальним зборам надається праео 
визначити, по якої суми Управа може вит
рачати понад кошторисне призначення у 
невідкладних випадках за відповідальністю 
Управи перед загальними зборами за пот
ребу і наслідки цієї витрати. Про кожний 
такий видаток належить подавати на розсуд 
найближчим загальним зборам.

51. Управа вбирається па запрошення 
голови управи в міру потреби. Для дійсності! 
постанов Управи потрібна присутність біль
шості! членів Управи, включаючи голову 
Управи або його заступника. Засіданням 
Управи ведеться протоколи, що їх підпису
ють толова та всі приступи члени Управи.

52. Усі справи Управа розв'язує звичай
ною більшістю голосів присутніх членів. У 
разі голоси поділяються нарівно, голос го
лови або того, що заступає його, дає пере
вагу. Якщо буде більш як дві думки й 
жодна з них не збере більшості!, то спірну 
справу переноситься на розв’язання загаль
них зборів.

В. Р е в і з і й н а  к о м і с і я
53. Ревізійну комісію вибирається на 

той самий реченець, що й Управу . . -17) 
осіб.

54. -До ревізійної комісії ие можуть бути 
обрані особи, що є на посадах, обсаджуваних

9) дисконт векселей, поступивши на 
тая Товарищества;

10) заключение от имени Товарищества 
договоров яг соглашений с государственны- 
ми учреждениями и предприятиями, а так
же и с частными лицами;

11) выдача доверенностей;
12) совершение законных актов, на при

обретение, передачу, залог домов я права 
застройки;

13) созыв общих собраний пайщиков;
14) вообще заведывание н распоряжение 

©семи делами Товарищества без исключе
ния. входящими в круг операций Товарище- ’ 
ства в пределах, установленных общим со
бранном.

50. Правление производит расходы по 
сметам ежегодно 'утверждаемым общим со
бранием. Общему собранию продоотавляст- 
с.я право определять до какой суммы правле
ние может расходовать сверх сметпых на
значений ® неотложных случаях,., за ответ
ственностью пра вления перед общим собра
нием за необходимость и последствия этих 
расходов. 0 каждом таком расходе докла
дывается на усмотрение ближайшего обще
го собрания.

51. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по мере на
добности. Для действительности постановле
ний правления нужно присутствие болыпин- 
ства членов правления, включая председа
теля правленім! или его заместителя. Засе
даниям правления ведутся протоколы, кото
рые подписываются председателем и всеми 
присутствующими членами правления.

56. Все дела на Правлении разрешаются 
обыкновенным большинством голосов при
сутствующих членов. В случае разделения 
голосов поровну, голос председателя или за
ступающего ею место дает перевес. Если 
будет более двух млений и ни одно из них 
т соберет большинства, то спорный вопрос 
переносится на разрешение общего собра
ния.

В. Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я
53. Ревишшпиая комиссия избирает-и на

тот же срок, на какой избирается ж Прав
ление, на.........................17) лиц.

54. В ревизионную комиссию но могут 
был. избраны лица, находящиеся на долж-
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о ««'тати запальних зборів, або в настанов
ленім Управи.

55. Меншість пайовиків, що заступає од
ну десяту частину с,татттового капіталу, 
мас право обрати з-поміж’себе одною чле
на ревізійної комісії, з тим що ці пайовики 
ЬЖ<: но беруть участи в обранні інших чле
нів ревізійної комісії. Члени Управи, по ви
бутті їх з посад, не можуть бути обрані в 
ТЛ..ІІИ ревізійної комісії протягом ДВОХ років 
ьід дня вибуття.

Ревізійній комісії надасться право з дсе- 
во.іу загальних зборів притягти до своєї 
прані експертів.

Ревізійна комісія повинна найпізніш іа 
місяць до дпя сагальппх зборів розпочати 
■перевірку каси й капіталів і ревізію усіх 
палежних до звіту й балансу книг, рахув- 
ків, документів і взагалі діловодства Това
риства. По перевірці звіту й баляпсу реві
зійна Комісія дао свій на них висновок ю 
Управи. Ревізійна Комісій може провадити 
«піп і ревізію псюго майна Товариства па 
місцях і перевірку зроблених протягом року 
риїіт, а так сомо зробленій; «ндатаге. Для 
іпгкшппш цим о Управа повинна дати ко- 
місії не і потрібці засоби.

■>б. Ревізійна комісія мас право вшіагаги 
від Управи, якщо визнас за потрібне, скли
кати надзвичаГіпі загальпі збори пайовиків.

57. Ревізійна комісія повніша вести до
кладні протоколи усім своїм засіданням й 
зазначати в цих протоколах міркування і 
заявлені окремі думки поодиноких членів 
|М‘ВІЗІЙК0Ї комісії.

Лазначепі протоколи, а так само і всі до
повіді та висновки ревізійної комісії Упра
ва повніша внести із своїм поясненням на 
розгляд найближчим загальним зборам.

58 Плату членам ревізійної кгогісії вста-
::.•плюють загальпі збори.

VI. Соо«Іммі мна та оСов азка пайовиків
59. Всі пайовики товариства мають не- 

уважно перед будь-ким право, за всіх ін
ших рівних умов, одержувати в найом 
приміщення, що їх-здає Товариство, а та
кож вибувати паї Товариства.

ігоотях по выбору общего собрания, или по 
назначению Пржкишг.

55. Меньшинство пайщиков, представля
ющее десятую часть уставного капитала, 
имеет щшю избрать го своей среды одаго- 
ю члена ревизионной комиссии с тем. что 
..ти пайщики уже «не принимают участии в 
и.ібрашги других членов ревизионной комис
сии. Члены Управления по выбытия их с 
должности, яе жшуг быть избраны в члены 
ревгошлтой комиссии в течении двух лет 
со дня выбытия.

Рошізпошіой комиссии предоставляется 
право, с разрешения общего собрания, при
влечь в своей работе зкспе[ітов.

Ревизионная комиссия обязана де позже 
как па месяц до дня (Кодего собрания тсри- 
стулить к проверке кассы и капиталов и к 
ревизии всех относящихся к отчету и ба
лансу 'ктпгг, счетов, документов и вообще 
делопроизводства Товарищества. По провер
ке отчета и баланса ровнзиопиая ісомисспя 
яяот свое на них заключение в Правление. 
Ревизионная комиссия может производить 
осмотр и ревизию всего имущества товари
щества ага -местах и проверку сделанных в 
течешш года работ, а также сделанных рас
ходов. Для исполнения этого Правление 
доїж но дать комишит все 'нужные сред
ства.

Ревгошжиая комиссия имеет право 
требовать от Правления, если найдет нуж
ным, созыва чрезвычайных общих собікшлй 
пайщиков.

57. Ревизионная комиссия должна вести 
• подробные протоколы всем заседаниям ко

миссии и указывать в этих протоколах со- 
ображеігая и эаявлепиые особью мнения от
дельных членов ревизионной комиссии.

Указанные протоколы, а также и все до
клады и заключения ревизионной комиссии 
Правление должно «нести со своими об’яс- 
цеии-ямп па рассмотреаше ближайшего об
щего собрашгя.

58- Плата членам ревизионной комиссии 
у,-пшав.ттгвается сбпгим собрашюм.

VI. Особые права и обманносте пайщиков
59. Всо пайщика Товарищества имеют 

і:[юимущостіюшгое перса гаи бы то пи бы- 
зо право, ігри всех прочих равных услови
ях. получагь я наем жоющеяия, сдаваемые 
Товаршцеспвом, а также приобретать паи 
последнего.

531



Арт. 94 № 20 Ст. 94

У в а г а .  Правила цього арт. до при
кладаються за випадків, коли паї Това
риства продасться з прилюдних торгів, 
коли пайовик передає свої паї дружині, 
своїм близьким родичам (батькам, дітям, 
братам, сестрам, онукам), або особам, що 
їх фактично утримує пайовик, та за ви
падків коли дим самим особам переда
ється закріплені за пайовиком приміщен
ня разом із відповідними паями.

60. Коли за того самого випадку декілька 
пайовиків претендуватимуть на надан
ня їм переваги або здійснення їх прав на 
підставі цього статуту або чинного законо
давства, то в першу чергу задовольняється 
тих із них, що володіють паями на більшу 
суму, а за рівеостп паїв—тих, що раніш 
набули паїв на більшу суму.

61. Кожний пайовик, що має паїв на су
му пе нижче від вартости будь-якого окре
мого приміщення в будинках Товариства, 
якщо це приміщення не перебуває в ко
ристуванні інших пайовиків, має право па 
закріплення за ппм такого приміщення в 
постійне користування й розпорядження 
згідно з арт. арт. 62—79 цього статуту.

У в а г а  1. За окремі приміщення, що 
їх має па увазі цей арт., вважається такі 
приміщення, що їх цілком можна зайня
ти й використати без перешкод для ви
користання інших приміщень і пе спільно 
з мешканцями інших приміщень. ,

У в а г а  2. Вартість приміщень уста
новлюється в залежності як від будівель
ної собівартосте як і від особливостей 
приміщення. Ця вартість може бути ви
ща або нижча від будівельної собіварто
сте

У в а г а  3. За тих випадків, коли со
бівартість будинків Товариства вища за 
статутовий капітал Товариства, то за по
становою устаповчих або загальних збо
рів Товариства, а коли такі ще не функ
ціонують то за розсудом більшосте фун
даторів сума паїв потрібних для закріп
лення приміщень може бути установлена 
менша за розмір собі вартости приміщен
ня, проте, в усякому [ті не нижче роз-

П р и м е ч а н и е .  Правила настчя- 
щей статьи иге применяются в случаях 
когда паи Товарищества продаются с 
публичных торгов, когда пайщик пере
дает свои паи жене, своим близким род
ственникам (отцу, детям, братьям, се
страм, внукам), или лицам-фактически 
состоящим на иждивении пайщика и 
в случаях, коща этим лицам переда
ются закрепленные за пайщиком поме
щения вместе с соответствующими па
ями.

60. Если в одном н том же случав будет 
несколько пайщиков претендовать па про 
.(оставление им преимуществ иле осуществ
ления их прав ш основании настоящих) 
устава или действующего законодательства, 
то в нервую очередь удовлетворяются те из 
них, которые івтадеют паями па большую 
сумму, а при равенстве паев—тех, которые 
раньше приобрели паев на большую сумму.

61. Каждый пайщик, имеющий паев на 
сумму не ниже стоимости какого либо по
мещения в домах Товарищества, если это 
помещение пе находится в пользования дру
гих пайщиков, имеет право на закрепление 
за ним этого помещения в постоянное поль
зование и распоряжение, согласно ст.ст. 62- 
79 настоящего устава.

П р и м е ч а н и е  1. Ощельньмн по
мещениями, которые имеет в виду на
стоящая статья, считаются такие по
мещения, которые целиком могут быть 
заняты н использованы без помехи для 
использования других помещений и не 
совместно с жильцами других помеще
ний.

П р и м е ч а н и е  2. Стоимость по
мещений устанавливается в зависимо
сти как от строительной системы, так 
и от особенностей помещения. Эта сто
имость может быть выше пли ниже 
строительной себестоимости.

П р и м е ч а н и е  3. В тех случаях, 
когда себестоимость домов Товарище
ства выше уставшого капитала Товари
ществ, то по постановлению учреди
тельного или общего собрания Товари
щества, а «огда таковые еяце -не функ
ционируют—по решению большинства 
учредителей, сумма нужных для закре
пления помещения паев может быть 
установлена меньше размера себесток-

532



Арт. 94 № 20 Ст. 94

міру івкладшь у цю собівартість масних 
ваганта Товариства.

62. Приміщення, що їх пайовики можуть 
закріпляти за собою, а так само орієнтовну 
вартість їх визначають за планом будинку 
ще до початку будування його установчими, 
або загальніші зборами Товариства, а коли 
плян будинку готовий ще до реєстрації То
вариства, то ці приміщеная, визначають 
фундатора.

63. Зазначені в арт. 62 приміщення лай- 
раніше за 7 день но їх визначенні на за
яву пайовиків попередньо закріпляються 
за пайовиками, відповідно до суми належних 
їм або розміщених між нимн паїв.

Закріплепня це провадить управа Това
риства, а коли товариство ще не функціо
нує, то—фундатори.

Про це закріплення Управа або фунда
тори (в останньому разі за підписом най
менш ... .. .............. фундаторів) видають па
йовикам або передплатникам паїв довідку. В 
цій довідці обов’язково зазначається: прізви
ще, ім'я, по-батькові пайовика або перед
платника, в якому будинку, па якому по
версі, яке саме приміщення закріплюеться, 
розмір приміщення, орієнтовна вартість 
його та розмір оплачених або передплачених 
паїв, що палежать пайовикові або перед
платникові.

64. Остаточне встановлення 1 вартості! за
кріплюваних приміщень провадять загаль
ні збори Товариства по закінченні будуван
ня будинку. При пьому зміна попередньої 
орієнтовної вартості! припускається лише 
відповідно до будівельної <х*>і вартосте.

65. Пайовики, що не мають повністю паїв 
на суму остаточної вартосте закріплених 
за ними приміщень, повинні довести суму 
паїв до рошгіру цієї вартосте 'протягом най- 
пізніш.............. місяців.

У в а г а .  За виключних випадків, уста
новлений цим арт. реченець, за постано
вою управи може бути продовжений ще 
на ... . місяців. Свою постанову про це 
продовження управа швидша ввести на за
твердження найближчих загадь них зборів, 
якщо ці вбори вибуватимуться ще до скін-

МОСШ помещения, ПО ВО 'ВСЯКОМ случае
це ниже размера шат в’ эту себе
стоимость собственных капиталов То
варищества.

62. Помещения, которые пайщики могут 
закреплять за собою, а равно ориентировоч
ную стоимость их определяют по плану до
ма, чадо до начала постройки последнего, 
учредительное или общее собрание Товари
щества, а если план дома готов еще до ре
гистрации Товарищества, то эти помещения 
определяют учредители.

63. Указанные в ст. 62 помещения по 
ранее семи дней после их определения, по 
заявлению пайщиков предварительно за
крепляются за последними, соответственно 
сумме принадлежащих им или размещенных 
между ними паев.

Закрепление это проводится правлением 
Товарищества, а если последнее еще не 
функционирует, то—учредителями.

О таком закреплении Правление или уч
редители (в последнем случае за подписью 
не менее . . . .  учредителей) выдают пай
щикам пли подписчикам паев справку. В по
следней обязательно указывается: фамилия, 
имя и отчество пайщиков иля подписчика, 
в каком доме, «на каком этаже, какое имен
но помещение закрепляется, размер помеще
ния. ориентировочная стоимость его и размер 
оплаченных или выписанных пайщиком или 
подписчиком паев.

64. Окончательное установление стоимо
сти закрепляемых помещений производится 
оощвм собранием Товарищества после окон
чания постройки дома. При этом измен е- 
ппо первоначальной ориентировочной стои
мости допускается лишь соответственно 
строительной себестоимости.

65. Пайщики, не имеющие полностью наев 
на сумму окончательной стоимости закреп
ленных за ними нойе тений, должны дове
сти ері му паев до размера этой стоимо
сти в течении не позже.................. м-цев.

П р и м е ч а н и е .  В нсключителыпых 
случаях установленный настоящей ста
тьей срок по постановлению Правления 
может быть продолжен ещо на. . . м-цев. 
Свое постановление об этом продолжении 
правление должно внести па утвержде
ние ближайшего общего собрания, если533
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’рєяиія реченця, продовженого на підставі 
цієї увага.

66. Якщо пайошгкн не доведуть суму на
лежних їм таїв до розміру остаточної тар
тати попередньо закріплених за ними при
міщень, то по закріплення з для «шву 
реченця, зазначеного з передньому арт. (65) 
й увазі до нього, втрачав свою салу.

67. Приміщення, що ие були попередньо 
закріплені, та приміщення, що їхив попо
роти»: закріплення втратило свою силу, або 
іцо від їх закріплення пайовики відмовили
ся. закріпляється за пайовиками па загаль
них підставах.

68. Приміщеная за пайовиками остаточно 
закріпляються за ностаиозою управи на 
листовну заяву пайовиків. гао бажають 
закріпити за собою ці приміщеная.

69. Для закріплення за собою приміщень 
пайовики можуть з’єдну вати свої паї.

70. Про закріплення приміщення управа 
видав пайовикам свідоцтво за додаток* до 
нього «{юрмою (див. додаток).

71. Якщо приміщення закріпляються не за 
озлим, а за декількома пайовиками, згідно 
з арт. 69 цього статуту, то у свідоцтві заз
начається всіх цих пайовиків з визначен
ням для кожного з них належних їм паїв, 
що ними оплачено вартість приміщень. За 
цих «випадків свідоцтво «видасться лише о.шо- 
згу будь-кому з цих пайовиків, як буде зазна
чено в їх заяві про закргплеипя за н и м и  при
міщень.

72. На пайових свідоцтвах, що були за 
•підставу для закріплення будинку, управа 
визначає про то, що їх згідно з арт. 19 цьо
го статуту можна передавати або иеревлас- 
ігити лише з відома управи.

73. Якщо з будьякнх підстав паї, зазна
чені в свідоцтві про закріплення приміщень, 
зменшується, збільшується або замінюється, 
при чому це те перешкоджає закріпленню, то 
•взамін раніш вндадюго свідоцтва видається 
нове з відповідною зміною його тексту, сто
совно до збільшення, зметиеїтя або замі
ни паїв.

последнее состоится еще до «жончалі на
^юдолжешгсго ота осяоиашш этого при
мем апия срока.
66. Я случаях когда пайщики «е дове

дут суммы принадлежащих им паев до .раз
мера окоігчательной стоимости предварн- 
телыю закреадепвых за шош помещений, 
то это закрепление со дня истечения, ука- 
записи) в иредьцущей статье (65) и в 
примечании! в ной срока, теряет свою 
си-ту.

67. Помещения, которые не были предва
рительно закреплены, л помещения, Преі- 
варптелыгоэ закрепление которых утрати
ло овою силу, или от закрепледпя которых, 
пайщики опошлись, закропляк/ші за лай-
лппсами т общих основаниях.

68. Помещения окончательно скрепляют
ся за пайщиками по постановлению прав
леная но письменным заявлениям пайщиков, 
желающих закрепить за собою эти поме
щен ИЯ.

6!). Для закрепления за собою по.чеидо- 
тгй, лайнппш могут об’одгаїяті. свои паи..

70. 0 закреплении помещений п|ш.;еіиге- 
ь..!дает пайщикам свидетельств» по при- 
лагаечой к этому форме (см. дополнение).

71. В случаях, кота помещения накоп
ляются за одним, а за не»тіькими 
пайщиками согласно ст. 69 настоящего Ус
тава, то в свидетельстве указываются вое 
эти пайщики с обозначением для каждого 
из тих принадлежащих им пае», которы
ми оплачена стоимость помещений. В этих 
случаях свидетеліство івьдается лишь одіго- 
му «игу либо пз этих пайіциков, как бу
дет уїсазано в их заявлепил о закрепле
нии за «ими ягомеїцеїгий.

72. На паевых свидетельствах г.туя;ащих 
осповаїшсм для закрепления дома, правле
ние отмечает о том, что опи, согласно- 
ст. 19 [настоящего Устава могут быть нера
да шл 'ми отчуждены лишь с его ведома.

73. В случаях когда по каким либо ос
нованиям указанные в свидетельстве о за
креплении помещений паи умепьшаются. 
увеличиваются или заменяются, причем 
ото не мешает закреплению, то взамен ра- 
1ш« вьцаиигото свидетельства выдается но
вое, с соответствующим изменением его 
текста, вытекающим из увеличения, умоігь- 
шония или замены наев.534
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74. Якщо сума паїв за передачею або пе
ремащенням* зменшується й не досягає но* 
трійного для закріплення розміру, то одно
часно з видачею дозволу па передачу або 
вивласнення паїв. Управа відбирає від 
пайовика й анулює видане йому свідоцтво 
про закріплення даного приміщення, запи
сом про це анулювання па свідоцтві.

75. Пайовик!!, що за ями закріплено при
міщення, мають право, без окремого па то 
дозвату або згоди Товариства, використову
вати ці приміщення за їх прямим призна
ченням і безпосередньо для своїх особистих
потреб, і здаючи їх будькому в чіаііом.

Відповідно до цього вони мають право за 
своїм розсудом учиняти ївсілякп правочіппі 
щодо використання й розпорядження цими 
приміщеннями (укладати договори, брати пла
ту за здані в пай ом приміщення, закладати 
позови тощо).

У в а г  а. Порядок здійснення прав, що 
походять із трака закріплення приміщень 
за пайовиками, коли приміщення закріп
лено спільно за декількома пайовиками, 
визпачаєтьоя «в окремій смаленій між ші-' 
ми умові. Па заяву хоч бп одного з цих 
пайовиків що умову’ додаєш я до овідоц- 
тва за сургучною печаткою Товариства, 
або в копії, завіреній управою Товариства, 
викладається на свідоцтві.

76. Усі права, що мишкають для третіх 
-осіб з права пайовиків на закріплення примі
щень. дійсні .липо до часу, доки приміщення 
ці закріплені за пайовиком. Пайовики по
нятті передбачити це у договорах та уго
дах. що вони їх складають з третіми осо
бами.

77. Пайовики, що за ними закріплено 
приміщення, повинні за овій рахунок прова
дити внутрішній ремонт, утримувати їх в 
належному стані, що забезпечував би від 
пошкоджень і руйнування, використовувати 
ці приміщення літіпс за прямим їх при
значенням та додержувати щодо користу
вання й розпоііядження ними установлених 
відповідними держащими органами або Това
риствами протипожежних, санітарних йІ Н І Й .  і і | М В И Л .  . . .

74. В случаях когда сумма паев при пе
редаче или отчужден® уменьшается и не 
достигает нужного для закрепления разме
ра, то одновременно с выдачей разреше
ния на передачу иля отчуждение пае®, 
Правление отбирает от пайщика и аннули
рует выданное последнему, свидетельстве о 
закреплении данного помещения путем над
ітая об этом анну.шровашт на свидетель
ство. •

75. Пайщики за которыми закреплено по
мещение, нмекхг право, без особого па то 
разрешения пля согласия Товарищества, 
использовать эти помещения по прямому их 
назначению как непосредственно для своих
.тачных нужд, так л сдавая щ кому либо 
в наем.

Соответственно этому они имеют право 
по своему усмотрению ’ совершать всякие 

/ сделки в отношении пользования и распо
ряжения этими помещениями, заключать 
договоры, взимать плату за едаппые в наем 
помещепня, пред’являть иски и т. я.).

П р и м е ч а н и е .  Порядок осущест
вления прав, вытекающих из права за
крепления помощеншй за пайщиками, 
если иомощоїгнс закреплено совместно за 
несколькими пайщиками, указывается в 
особом заключением между ними усло
вии, Но заявлению хотя бы одного из 
этих пайщиков это условие присоеди
няется к свидетельству за сургучной пе
чатью Товарищества или в заверенной 
правлением последнего копии излагается 
на свидетельстве.
76. Все права, возникающие Для третьих 

лиц из права пайщиков па закіреплевяе по- 
мещеіпія, действительны лишь на .время по
ка помещения эти закуплены за пайщиком. 
Пайщики должны предусмотреть это в до
говорах и соглашениях, заключаемых ими 
с третьими лицами.

77. Пайщики, за которыми закреплено по
мещение, должны за свой счет производить 
в нем внутренний ремонт, содержать их в 
соответствующем состоянии обеспечиваю
щем от повреждений н разрушений, исполь
зовать эти пометепия .тишь но прямому их 
назначешію н соблюдать в отношении 
использования и распоряжения ими уста
новленные соответствующими государствен
ными органами или Товариществом противо
пожарные, санитарные в т. п. правила.
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У в а г а .  Внутрішній ремоігг, що являє 
собою заміну окремії конструктивних ча
стин брилку, а також увесь зовнішній 
ремонт, якщо потреба у цих ремонтах 
івиннкла з незалежних від даною пайовика 
причин, провадить домоуправа коштом 
амортизаційних капіталів.

78. ІІайовннки, що за ними закріплено 
приміщення, повинні сплачувати амортиза
ційні внески та експлуатаційні витрати в 
такому порядку. -

Амортизаційні внески сплачуються щоріч
но, яайшзніш................ 19) в розмірі . . %
від будівельно! вартосте закріплених примі
щень.

Експлуатаційні витрати {утримання до
моуправ і персоналу, що обслуговує бу
динок: савідатоля будинком, двірників, 
сторожів і т. п., чищення димоходів, освіт
лення, патинку й прибирати дворів, ву
лиць, місць загального користування, по
датки й оплата з страхування, виконання 
обов'язкових поставов тощо) сплачується 
авансом у міру -дійсної потреби в цих ви
тратах і в розмірі та реченнями, що їх 
установит!. Управа Товариства. Остаточ
ний розрахунок по цих витратах провадиться 
по скінченні операційного року.

Сума внесків на експлуатаційні витрати 
установлюється з такого розрахунку:

1) па утримання персоналу домоуправи 
(завідателя будинком, двірників, сторожів 
тощо), чищенню димоходів і труб та по ви
конанню обов'язковій постанов—пропорцій
но до розміру площі приміщень:

2) па чищення й освтіеіпія двору, ву
лиці. і місць загального користування, па 
вивіз нечистот і сміття — пропорційно доКІЛЬКОСТІ! пожильців;

3) па страхуваїпгя, податки, оплати та 
ренту—пропорційно до будівельної вартостп 
приміщень.

У в а г а .  Ті з пайовників, що мають 
паїв па суму меншу від будівельної вар
тосте закріплених за ними приміщень, по
винні також сплачувати відсотки па вкла
дений капітал у розмірі ... % від су
ми. що на пеї не дістає у пайовика паїв до 
будівельної вартосте цих приміщень.

79. Опалення й комунальні послуга, що з 
них корисгають пайовики, за якими шага за-

П р и м е ч а и и е .  Внутренний ремонт, 
представляющий собою замену отдельных 
конструктивных частей дома, а также 
весь внешний ремонт, если потребность в 
этих ремонтах возникла по независимым 
от дапнопо пайщика причинам, произво
дит домоуправление за счет аммортиза- 
ционных капиталов.
78. Пайщики, за «отожми закреплено 

помещение, должны уплачивать аммортиза- 
циопные взносы а экоплоатациоавые рас
ходы в следующем порядке:

Амортизационные взносы уплачиваются
ежегодно не позже...............  19) в размере
---- % со строительной стоимости закреп
ленных помещений.

Эксплоатацяониые расходы (содержание 
домоуправления и персонала, обслуживаю
щего дом; управляющего домом, дворников, 
сторожей и т. л.; по чистке дымоходор, 
освещению, поливке л уборке .дворов, улиц 
мест общего пользования, налоги и сборы, 
страхование, выполнение обязательных по
становлений и т. п.) уплачиваются авансом 
по мере действительной потребности в этих 
расходах и в .размере и в сроки устанавли
ваемые Правлением Товарищества. Оконча
тельный расчет по этим расходам произво
дится после окончания операционного года.

Сумма взносов на эксплоатационные рас
ходы устанавливается из такого расчета:

1) ’па содержание персонала домоуправ
ления (управляющего домом, дворников, 
сторожей и т. и.), чистку дымоходов И труб 
и по выполнению обязательных постанов
лений—пропорционально размеру • площади 
помещений;

2) по очистке л освещению дворов, улиц 
и мест общего пользования, по вывозу не
чистот я мусора,—«пропорционально количе
ству жильцов;

3) по страхованию, налогам, сборам и 
ренте—пропорционально строительной стои
мости помещений.

П р и м е ч а н и е .  Те из пайщиков, ко
торые имеют паев на сумму менее строи
тельной стоимости закрепленных за ними 
помещений, должны также уплачивать 
проценты на вложенный капитал в раз 
мере ... % с суммы, па которую яедо- 
с/гает у пайщика паев до строительной 
стоимости втих помещений.
79. Отопление я коммунальные услуги 

коими пользуются пайщики, за которыми
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кріпіево приміщення. або їхні пожильці 
спільно з іншими шшіьцшге оплачують 
на загальних підставах, установлених для 
оплатя приміщень пожильцями житлових 
приміщень, оплачуваних за установленими 
законом розмірами. -

VII. Заітиіеть, розподіл зиску й видача диві
денду

80. За колений минулий рів управа подає 
на розгляд і затвердження звичайним річним 
загалт.ігим зборам річний звіт про операції 
Товариства і баланс, що їх складається 
найпізніше через три місяці по скінченні 
операцій його року, з висновком ревізійної 
комісії. Примірники звіту & балявсу роздає 
управа Товариства за два тижні перед річ
ними загальними зборами ївсім пайовикам, 
що висловили бажання дістати їх. Від того 
ж часу відкривається пайовикам для огляду 
в службові години управи книги управи з 
усіма рахунками й документами, належними 
до звіту й балансу.

81. Зніт маг. містити докладно такі головні 
стати:

1) стан статутового капіталу із вказів
ко» в пасиві окремо частин капіталу, опла
чених готовими грішми й майном, ви оселим 
за паї* а так. само капіталів резервного та 
амортизаційного, з тим, що налітали Това
риства. які є у відсоткових паперах і у всі
лякому крамі, повинно зазначити іне біль
шою ціпою від тої, за яку цей крам і на
пори набуто; якщо біржова ціпа на день 
складання баляпсу нижча від купівельної 
ціни, то вартість паперів і краму зазна
чається за біржовим курсом, що буїв па день 
закриття рахунку;

2) загальний прибуток і ввдатт за той 
самий час, що за інього подається звіт;

3) рахунок, витрат ва платню службов
цям Т-ва й інші ввдатаи по управлінню:

4) рахунок довгів Товариства іншим осо
бам і цих осіб Товариству;

5) рахунок наявного майна Товариства 
і належних йому вашем за набувшою або 
ринковою цін-ою, вважаючи ва те, яка з 
них буде нижча.

82. Звіт і балявс, по затвердженні від 
югажьшгх йорів порядкам правил про пу

за креплено помещение, или мі жильцы сов
местно с другими жильцами, оплачиваются 
па общих основаниях, установленных для 
оплаты помещений жильцами жилых поме
щений, оплачиваемых по установленным за
коном ставкам.

VII. Отчетность, распределение прибыли и вы
дача дивиденда

80. За каждый прошедший год правле
ние представляет на рассмотрение и 
утверждение очередному годовому общему 
собранию годовой отчет об операциях Това
рищества и баланс составляемые не позже 
как через три месяца по окончания опера
ционного года, с заключенном ревизионной 
комиссии. Экземпляры отчета л баланса 
правлепие Товарищества раздает за дво пе
деля пород годовым общим собранием всем 
пайщикам заявившим желание получить 
их. С того же времени открывается шай- 
Щпкам для осмотра, и служебные часы 
правления книги правления со ‘всеми счета
ми и документами, относящимися к отчету я 
балансу.

81. Отчет должен содержать подробно 
следующие главпыо статьи:

1) состояние уставного капитала с ука
занием в пассиве в отдельности частей ка
питала, оплаченных (наличными деньгами и 
имуществом, внешня им за пан, а также ка
питалов резервного и аімморпгзационного, 
причем капиталы Товарищества заклю
чающиеся в процентных бумагах и всякого 
рода товарах должны быть покапываемы не 
свыше той цепы, по которой эти товары и 
бумаги приобретены, если же биржевая це
на на день составления баланса отже куп
ленной цены, то отоотость бумаг и това
ров показывается по биржевому курсу, жа
твой был в день заключения счета;

2) общий приход и расход за тоже время, 
за которое отчет представляется;

3) счет издержек па жалованье служащих 
Товарищества и прочие расходы по управ
лению;

4) счет долгов Товарищества другим «ли
цам н ятях лиц Товариществу;

■г>) счет паличного имущества Товарище
ства и принадлежащих ему запасов по при
обретательной или рыночной цене, смот
ря ТЮ тому, какая т лях будет ниже.

82. Отчет и баланс, по утверждении 
общим собранием в порядке правил о огуб-
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блініу знітпість, подасться до Народнього 
комісаріяту фінансів УСРР й оголошується 
до загального відома.

83. По затвердженні звіту від загальних
зборів к* сум. що залишаються за іюкрнт- 
тям всіх видатків, амортизаційна* відраху- 
гасів за жалі бузини і втрат, якщо тая 
будуть, .провадиться ворадуванпн до родерв- 
ного капіталу; крім того, за постановою за
гальних зборів вираховується що визначу
вану від пих отчу яга оплачений первіоної 
вартості! іншого майна Товариства аж до 
повного її оплечения (якщо оплачений вар
тості! майна встановлюється шляхом відраху- 
валь від чистого зиску), на видачу додаткової 
плати члопам управи, робітникам і служ
бовцям Т-ва, а решту суми повертається на 
дивіденд пайовикам.’

84. Дивіденд, пезажаданий протягом трьох 
років, стає власністю Т-ва, крюг тих випад
ків, коли задави ювання вважається за за
коном зупиненим; за таких вшіадкіїв ди
відендні™ и сумами розпоряджають згідно з 
судовим про ’тпгх Вітроком або з роспоряд
ження відповідних урядових установ. На не- 
одержані вчасно дивідендні суми відсотків 
не видасться. Управа не зважає на те, 
чи дійсно купон належить подавцеві 
йстз, іц»ім тих випадків. коли за судовою 
постановою видавати дивіденд за купонами 
забороеепо, або коли поданий купон буде 
одним із тих. що яро їх втрату подано заяву 
до управі Товариства.

VIII. Закриття діяльности Товариства

85. Закриття Товариства провадити 
згідно з правилами Цивільного кодексу УСРР 
і іросструсться та оголошується тим самим 
порядком, як І заснування його.

86. За випадків, передбачених віщовії- 
ням арг Цивільного Кодексу УСРР про по
рядок ліквідації, ліквідацію, порядок і ре
ченець її призначає Народній комісаріят 
злутрілпгіт справ УСРР.

лячний отаетноота, представляется в На
родный комиссариат финансов УССР Я пу
бликуется во всеобщее сведение.

83. Но утверждении отчета общим ссбра- 
пиом, из сумм оставшихся по покрытии всех 
[«асходов, амморгизацнонных отчислений 
за жи-тыо дома и убытков, если таюжые 
окажутся, ігроизводеть отчисление в ресерв- 
п мй капитал, кроме того, по постанов
лению общего собрания отчисляется еще 
определяемая последним сумма па погаше
ние первоначальной стоимости прочего иму
щества Товарищества до полного ого пога- 
I нения (если погашение стоимости нмуще- 
сгва устанавливается путем отчислений от 
чистой прибыли), па выдачу дополнится ь- 
иого вознаграждения членам праіиония, ра
бочим и служащим Товарищества, а оста
ток суммы обращается в дивиденд пайщикам.

84. Дивиденд, неистребоваивий в течении 
трех лот. обращается в собственность То
варищества. кроме тех случаев. когда те
чение давности считается по закону при
остановленным: в таких случаях с дивиден
дными сушами поступают согласно судеб
ному о них решению или распоряжению со
ответствующих правительственных учрежде
ний. На непо.тучепзис своезремспло диви
дендные суммы проценты но выдаются, ііра- 
вдічпіе не входит в разбирательство дей
ствительно лп купон принадлежит лред'явп- 
телю его. кроме тех случает, когда по су
дебному постановлению вы дача дивиденда по 
купонам запрещена, или когда пред'явлен
им й купон окажется одним из тех. об утрате 
которых подано в правление Товарищества 
заяагение.

VIII. Прекращение деятельности Товарищества

85. Прекращение деятельности Товари
щества производится согласно правил Граж
данского кодекса УССР, а регистрируется и 
появляется тем же порядком, как я учрежде
ние его.

86. В случаях предусмотренных соответ
ствующей ст. Гражданского Кодекса УССР о 
порядке лтзидацип. ликипапию, порядок 
и срок ее назначает Народный комиссариат 
іпіутреїтних дел УССР.
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С в і д о ц т в о

Додаток до арт. 94. 36. За*, 
(арт. 70 статуту).

192. .р. . . . дня, я. . . ... . :
1) а7рнія'тг<‘, житло-будівельнс пайове Това
риство ................................... 2) що за-
І-*.т|і\\цав Па|юдяій Комісаріят Торгівлі 
УОР? . . . . . . . .  19 в
реєстрі за 19 . . р., під Лі . .), па підставі 
адгт. 70 езего статуту, затвердженого від 
Наїюдяього Комісаріяту’ Внутрішніх страв 
УОРР.................................. 19 . . р., ви
дає до свідоцтво ево . . . паковке.

■ ’• '• ’• '• ■' •’ • ’• ’ 3)
про те, що воно, па підставі арт. 61 свого 
статуту закріпило за ним (шгмп) в постійне 
користування й розпорядження у будішп;у 
Товариства .................................................

• • ... .....................4),.............................5)
приміщення па.............. поверсі, що відкре
слено червоним і затушоване на доданому 
до цього свідоцтва лдятгі зазначеного повер
ху Й що складіае...................................... 6)
загальною площею в . . . кг. мір.

Остатотну вартість цього приміщення ус
тановило Товариство у..................................
карбованців паями. Цю суму’ оплатив пай
щик ................................... ‘ . . . .  7)
згідно з . . . ч8) арт. 61 статуту Това
риства неладними.........................................

...........................  • • ■ • • ’9)

Зазначені вище приміщеним пайовик . . ,
.................................. 10) згідно з арт. 75-
статуту Товариства має право використову
вати за прямим призначенням їх безпосеред
ньо або здаючи будь-кому в наем беї будь- 
якого дозволу з боку Товариства.

Усі правовими щодо користування й по
рядкування зазначеними вищо’приіміщеіша- 
ми (здача їх у паєм, укладання догов орів, 
стягалшя комірного, виселення тощо), да-
йовнк................................................ ......  .
10) здійсню . . . безпосередньо за своїм 
розсудом па підставі чшшого законодавства.

В усьому іншому пайовик........................ .....
10) використовує свої права й виконує обо
в'язки згідно з правилами статуту Товари
ства. •

Усі права третіх осіб, що походять із 
вчинених на підставі цього свідоцтва пра- 
водинів, згідпо з арт. 75 статуту Товарист
ва, дійсні лише на час. поки зазначені в 
цьому свідоцтві приміщення е закрин-тені 
за як-азан . . . .  втггае паіЬвд . . . .

свідоцтво це вважається нодійспігї, кола 
згадащ . . . .  пайовик . . . . не во- 
лод............................... 'повністю переліче
ними вище паями.

(Підаен). .
(м. п.).

Вказівки до складання свідоцтва

1. Яко саме товариство (Харківське, Київ
сько гощо).

2. Коротка назва Товариства.
3. Прізвище, ім’я й по батькові пайови

ка (пайовиків-), що за ним (за шин) за
кріплюється приміщення.

4. В якому саме будинку (місто, вулн- 
пя. У? . . . тощо).

5. Яко само приміщення (житлове, тор
говельне, промислове, складське).

6. Кількість кімнат а назва іщннх при
міщень (кухоль, нередіюкоїв, іиших, уби
ралень тощо).

7. В якому само розмірі ослачопо паями 
остаточну вартість закріпленого приміщен
ня—чи повністю, згідно з арт. 6 статуту, чи 
в розмірі, установленому згідно з увагою 
З до цього арт.

8. Якщо розмір паїв потрібних для за
кріпленні: приміщень установлено згідно з 
увагою 3 до арт. 61 Статуту, то в пункти
рі ставиться слово: «увагою 3 до*-, з ін
ших висадках пунктир прокреслюється й 
залишається покликання лише па арт. 61.

9. Зазначається прізвище пайовика (па
йовиків) і Х2У2 належних йому (їм) наїв.

10. Прізвище пайовика (пайовиків).
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Провідні вказівки до складанні статуту.

1. Зазначити яке саме (Харківське, Оде
ське тощо) Товариство.

2. Подати коротку назву Товариства 
(«жнтлобуд», «домбуд»).

3. Вказати прізвище, ім'я, по батькові 
й якої держави громадянин (фізична особа), 
або повну. назву юридичної особи.

4. Найбільше через 3.
5. Наймавше одна чверть статут, капі

талу (теж).
6. Пропорційно частині статугового капі

талу.
7. Найбільш через 12 місяців.
8. Найтлнш через 6 місяців.
9. Зазначити, який саме орган з перед

бачених Цкв. Код. УСРР встановлює оцінку.
10. Зазначити повністю зддовіаву кре

дитку установу.
11. Найбільш 10 років.
12. Мету, розмір і порядок утворення й 

видаткуаашія опеціяльпих капіталів вста
новлюють фундатори й зазначається' в 
статутах тих товариств, які визнають за 
потрібно мати спеці ял вігі капітали.

. 13. Визначити, коли саме внюягься на
рахування.

14. Зазначити, куди саме ці сумі йдуть.
15. Найменш 10%.
16. Визначити, якої саме суми, або ча

стини статугового капіталу, але в усяко
му -разі не менше половини останнього.

17. Найменш 3-х осіб.
18. За випадків, коли замісць упрзви 

обирається директора, арт. 46 викладається 
так: «Директора обирають загальні збори 
реченцем на . . . . 1 9 )  років з числа 
пайщиків або сторішііх осіб. На той же ре
ченець і тям же порядком, що й директора, 
обирають віце-дирекггор, який заступає ди
ректора за випадків, коли з будь-яких об
ставин не зможе виконувати свої обов’язки 
або залишити посаду».

За цих випадків у всіх місцях статуту 
слово «Управа» відповідно належить замі
нити словом «директор», а арт. арт. 47, 51 
і 52 із статуту виключаються.

20. Число й місяць.

Затвердив Нарком- 
.торг УСРР 29 червня 
1929 р.

95. Статут Всеукраїнської державної торго
вельної контори експорту та імпорту 

«Держторг УСРР»

І .  З а с а д и

1. Щоб провадити операції заготівлі й ку
півлі на території УСРР сировини, иівфабри- 
катіїв і фабрикатів, продавати експортові 
товари та зовнішніх ринках і всередині 
країни, купувати та лродаїкта імпортові 
товари й організовувати та експлуатувати 
промислові та сальсько-гошодарські під
приємства, що сприяють збільшенню та по- 
лшшедаю експорту, засновується, як основ
ний орган зовнішньої торгівлі України, 
Державне торговаїьпе підприємство під 
назвою— -Всеукраїнська державна торговель
на контора експорту та імпорту (скороче
но «Держторг УСРР»), що є у віданні Нар-

Утвеожден Наркомтор- 
гом УССР 29 июня 1929 г.

95. Устав Всеукраинскои государственной 
торговой конторы по экспорту и импорту 

«Госторг УССР»

I. Общие положения .

1. Для производства операций по заго
товке и закупке иа территории УССР сырья, 
полуфабрикатов и фабрикатов, продаже 
экспортных товаров на внешних рынадх и 
внутри страны, закупке и продаже импорт
ных товаров и для организации и эвсллоа- 
тацнн промышленных и сельсао-хозяй- 
ственных предприятий, содействующих 
увеличению и улучшению экспорта, учреж
дается как основной орган внешней торгов
ли Украины, Государственное Торговое 
предприятие под наименованием—'Всеук- 
раинспкая Государственная Торговая Конто
ра по экспорт)' и импорту (сокращенно540
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аомторгу УСРР, в осідком упреш ® м. Хар
кові.

2. Держторг УСРР становить самостій
ну господарчу одиницю з иоподіленим на паї 
капіталом і діє на засадах комерційного 
рсорах уші у вщювідео до планових завданг,, 
що їх затверджує Нарвомторг УСРР та 
ОРОР. Від дня реєстрації в торговельному 
реєстрі мав права юридичної особи.

У в а г а .  Список допоміжних під
приємств, що належать Держторгові 
УШ* до цього додається.
3. Держторг УСРР володає, користуєть

ся й поряткуе майном та провадить свої 
операції на виставах загальних законів, з 
винятками, вію встановлені або будуть вста
новлені в опетяльтгях законах.

4. Держторг УСРР оіюдатковується всіма 
державшою й місцевими податками на ос
новах і порядком, ївставювлбітами для дер
жаниях сксаортових підприємств, що діють 
на засадах комерційного розрахунку.

о. Держторг УСРР «ішовше за свої зо
бов'язання лише тим належним йому май
ном, на яке за читана законодавством мож
на пверпупт правіж.

Державна скарбниця, а так сало місцеві
ради за борги Держторгу не відповідають. 
Держторг УСРР пе відповідає за борги дер
жави та місцевих рад.

6. Беззаоишо вимаслювати в Держ- 
торіа УСРР будь-яке майно дозволяється 
лише з додержуванням правил, зазначених 
в арт. 6 «Устави про держав» торговец.» 
підприємства» від 8 серпня 1928 р. (36. У і 
УСРР 1928 р., від. 1, А* 23, арг. 194).

•
7. Держторг УСРР перевласнює й набу

ває товари, що ціпи на них нонормовав >, 
ач цінами, що їх він встановлює, порозу
мівшись із ооя)дщя¥и або продавцами.

У в а г  а. Обов'язкові для Держторгу 
УСРР відпусяні ціни встановлюється по
рядком арт. ЗО зазначеної «Устави про 
державні торговельні адприемстаа».

8. Укладаючи оравочяи, Держторг УСРР 
зобов’язаний за інших однакових умо
таю, даеата перевагу держанням установам

Госторг УССР), находящаяся в ведении 
Наркомторга УСОР, с местонахождением 
правленая в г. Харькове.

2. Госторг УССР является самостоятель
ной хозяйственной единицей с неразделен
ным на пая капиталом и действует на на
чалах коммерческого расчета в соответ
ствии с плановыми заданиями, утверждае
мыми Наркомторгом УССР и СССР. Со дня 
регистрации в торговой реестре пользуется 
правами юридического лица.

П р и м е ч а н и е .  Список подсобных 
предприятий, принадлежащих Госгоргу 
УСОР, при сем прилагается.
3. Госторг УССР владеет, пользуется л 

распоряжается имуществом и производят 
овои операции на основе общих законов с 
из’ятиями. установленными идя каковые 
будут установлены в специальных заколах.

4. Госторг УССР облагается всеми госу- 
дарствеными и местными налогами па 
основе я порядком, установленным для го
сударственных экспортных предприятий, 
действующих па началах коммерческого 
расчета.

5. Госторг УССР несет ответственность 
по своим обязательствам лишь тем принад
лежащим ому имуществом, на которое, со
гласно действующего законодательства, мо
жет быть обращено взыскание.

Государственная казна, а равно местные 
советы за долги Госторта не отвечают. Гос
торг УССР не песет ответственности за дол
ги государства и местных советов.

6. Безвозмездное отчуждение у Госторта 
УССР какого-либо имущества разрешается 
лишь с соблюдением правил, указанных в 
ст. 6 «Положения о государственных торго
вых предприятиях» <гг 8 августа 1928 г. 
(36. Уз. УССР 1928 г., отд. 1, № 23 
ст. 194).

7. Госторг УССР отчуждает и приобре
тает товары, цены на которые не нормиро
ваны, но ценам, устанавливаемым им, по
соглаяпвшпо с покупателями или продав
ца*!.

И р и м е ч а <н я е. Обязательные для 
■Госторта УССР отпускные цепы устанав
ливаются в порядке ст. 30 вышеуказан
ного «Положения о государственных тор
говых предприятиях».
8. При заключении сделок Госторг УССР 

обязал при прочих равных условиях, оказы
вать преимущество государттвенпым учреж-
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і оиогакшсгеам та нооператевним органі
зація. що в не тупають я; контрагенті.

9. Зегорадаш товаре і послуг Дерх- 
торгу УСРР за користь дериаияп органів 
припускається зггдао з арт. 31 «Уставі про 
державні торговельні потриемства» ви 
8 серпня 1928 р.

10. В усіх «модах, що не передбачені 
цим статутом, ,'іержторг УСРР діб на під
ставі «У.-гави про держанні торговельні під
приємства» від 8 евриня 1928 рм а також 
ва поставі інших чінніх законів.

11. Держторг УСРР мас печатку із своєю
назвою.

11. Сгітутиий ■ •■ Іти Д*рот«ргу УСРР

12. Статутовий капітал Держторгу УСРР 
визнанаегпля згідно з інвентарю» баляисом 
на 1-е жовтня 1928 р. в сумі дев'ять 
мільйонів дев’ятсот сімдесят дві тисячі п’ят
сот сорок карб. 99 кап. (9.972.540 карб. 99 
нон.).

III. Органи управління Двржтвргу УСРР

13. Органами управлімя Держторгу
УСРР є:

а) НарКі-мторг УСРР,
б) Управа Держторгу УСРР.
14. До компотенції Паркомгоріу УСРР 

належить:
1) Настаисвлюватя й звільнювати членів 

управи та членів .тіквідаційноі комісії і 
встзінишовати розмір їхньої платні;

2) затвор їжуїкіти подання управління про 
настановлення й звільнення головного бух- 
гальтера;

3) затверджувати інструкції управлінню 
Й головному бухгалтеру иа основі чинних 
законів і статуту Держторгу УСРР;

4) дашштя учшдата довгореченцюі по
зики. набувати й перевлаотшвати право за
будови. будівлі та двдюмічні мробиящ під- 
•Гфие.мсгва. брати » здавати в оренду бу
дівлі і топомачні виробничі твдарвйжтгва, 
яа р'чеищь левад шктгь років і переніас- 
нюватіг майно Держторгу УСРР за я—д- 
ьдя передбачених узаконеннями про пере- 
атасшмгпя державного майна;

двам ■ пр^цшгшя ■ ~шіціміи
оргапваціаї, выступают* в качестве 

• вошрагевтов.
9. Занагаживавие товаров я услуг Гос- 

торга УООР в «шву гооударявеввіл орга
нов дооуежаегея в поріже ст. 31 «Поло
жения о гопдарствеввых торгових оред- 
Ч»нгшп> от 8 августа 1928 г.

10. Во веек непредусмотренных настоя
щим уставом случаях. Пжтсрг УССР дей
ствует на основали Положения о государ* 
ствеваых торговых предприятиях от 8 авгу
ста 1928 г., а равно да опадании кых 
действующих законов. ,

11. Гостов УОСР имеет печать с ивейра- 
аегаем своего тип оповзша.

II. Уетавям* ММТІ* Гмгмга У СО»

12. Уставный капитал Госторга УСОР 
определяется, согласно інвентарного балан
са на 1-е октября 1928 г., в сумме девять 
миллионов девятьсот семьдесят две тысячи 
пятьсот сорок »рхб. 99 коп. (9.972.540 ргб. 
99 коп.).

Ш. 0»шы уарімоия Гітуп УССР 1

13. Оравам управления Госторга УОСР 
являются:

а) Нз}мииггорг УСОР; 
б> Правление Госторга УОСР.
14. К ведению Нзркомторга УОСР отно

сится:
1> назначение ж увольнение члене* прав* 

левая и членов лнтсвадвциоинсй комиссии 
я установление им размера воевагражде- 
им;

2) утверждение представления правле
ния о назначении и увольнении главного 
бухгалтера;

3) утверждение ивефумця* оравдеввти 
главному бухгалтеру на освованив дей
ствующих законов и устава Госторга УССР;

4) разрешение на соввршвие дояосря* 
ных за&іюе, приобретение и отчуждение 
орава застройка, строений ■  оедеобвых 
праювсасгввБаъп ареаврвятмі, прием и 
сдача в аренду строений и подсобных прою- 
вспственных дреяпршпмй еросом «выше 
6 дет и отчуждевие имущества Госторга 
УОСР в случаях, предусмотренных запиши 
об отчуадеяии госумарственввго шуте-
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5) затверджувати фінансово-операційний 
тяв їй наступяий рік;

6) затверджувати звіт, баланс, рахунки 
зиску й івтрат, розподіляти зиск і визнава
ти способи покриття трат за минулий рів, 
а так само зетверджуватн ліквідаційний звіт 
і баланс, додержуючись порядку, встановле
ного спеціяльним законом;

7) розв'язувати оправу про зміну статуту 
і розміру статутового капіталу і про за
криття діяльності Держторгу УСРР;

8) дозволяй витрачати резервний капітал;

9) дозваїятя управі робити посуші зміни 
у затвердженому фінансово-операційному 
плямі;

10) дозволяти Держторгові УСРР брати 
участь у закладенні акційних (пайових) 
товариств і інших торговельно-промислових 
об'єднань, набувати їхні акції (паї), а тав 
само брати участь у синдикатських конвен
ціях і « товариствах, що не мають на меті 
добувати зиск, оскільки їхні завдання від
повідають меті Держторгу УСРР;

11) встановляти обов'язкові для Держ
торгу УСРР ціни на товари, що він продає, 
і на подавані шш послуги;

12) за нараджувати товари й послуги 
Держторгу УСРР;

13) ревізувати й обслідувати діяльність 
Держторгу УСРР.

15. Управа Держторгу УСРР вастанов- 
люєгься числом 5 членів, включаючи голову 
і його заступника.

16. Управа Держторгу УСРР самостійно 
провадить всю оперативну й адміністратив
ну роботу Держторгу УСРР, порядкуючи 
його справами й майном, що « під його 
зарядом, вчиняючи всі правочини й опера
ції, що ушодт да обсягу відання Держ
торгу УСРР.

17. До компетенції управи Держторгу 
УСРР зокрема належить:

1) організувати й керувати діяльністю 
місцевих органів Держторгу й допомічних 
торговельних та промислових підориемств, 
що є в його складі, та затверджувати по
ложення про віх;

5) утверждение финансово-оперативного
ялина на предстоящий год;

6) утверждение отчета, баланса, счетов 
прибылей и (убытков, распрлоделеппе при
былей н определение способов погашения 
убытков за истекший год, а_ равно утвер
ждение ликвидационного отчёта и баланса 
с соблюдением порядка, установленного спе
циальным законом;

7) разрешение вопроса об изменении 
устава я «размера уставного капитала и 
о прекращения деятельности Госторга 
УССР;

8) разрешение расходования резервного 
капитала;

9) разрешение правлению производить 
существенные изменения в утвержденном 
финансово-оперативном плане;

10) (разрешение Госторгу УССР прини
мать участив в учреждении акционерных 
(паевых) обществ и других торгово-про
мышленных сб'едонеиий. приобретение ях 
акций (паев),'а равно участие в синдикат- 
свих конвенциях я в обществах, по пре
следующих цели извлечения прибылей, по
скольку их задачи соответствуют целям 
Госторга УССР;

11) установление обязательных для Гос
торга УССР цен на продаваемые им товары 
и предоставляемые услуги;

12) запарнжшванно товаров я услуг Гос
торга УССР;

13) ревизия и обследование деятельно
сти Госторга УССР,

15. Правление Госторга УССР назна
чается в составе 5 членов, включая предсе
дателя и его заместителя.

16. Правление Госторга УССР самостоя
тельно ведет всю оперативную я админи
стративную работу Госторга У СОР. управ
ляя его делами и находящимся в его рас
поряжении имуществом, совершая все «сдел
ки я операции, входящие в крут веления 
Госторга УССР.

17. К ведению правления Госторга 
УССР, в частности, относится:

1) организация я (руководство деятель
ностью местных органов Госторга я под
собных торговых л промышленных пред
приятий. входящих в состав его, и утверж
дено положений ях;
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2) складати й подавати до Наркомторгу
УСРР (шеративяо-фюаіюовг шяш, пляпи 
будімпиггва, а також проекти посутніх змій 
затверджених плинів;

У в а г  а. Якщо Нарюгаггорг УСРР не 
затвердить фіяавсовьоператишого плину 
до початку операційного року, то Держ- 
торг УСРР, аж до затвердження пляну, 
здійснює свою діяльність на підставі пли
ну, що його склала управа.

3) складати й подавати- на затвердження 
до Наркомторгу УСРР періодичні звіти й ба
ланси, просісти розподілу зиску та покриття 
втрат;

4) приймати та звільняти службовців і 
робітників, складати колумови, окромі тру
дові угоди та подавати до Наркомторгу 
УСРР про призначення або звільнення го
ловного бухгальтера Держторгу УСРР;

5) наймати та здавати в оренду будівлі 
та допомічігі підприємства, строком до 6 
років і, з дозволу НКТ УСРР, на строк по
над 6 років;

6) вивласиювати спорудження, будівлі та 
устаткування постарілі й непридатні, а та
кож набуватп, заставляти й ивровластова- 
тн, з дозволу Наркомторгу УСРР, будівлі, 
дономічні виробничі підприємства й права за
будови;

7) відкривати філії, контори, представни
цтва. агентури, заготнункти й інші філіа
ли Держторгу УСРР;

8) страхувати маііио, що належить Держ- 
торгсюі УСРР;

9) видавати й приймати до платежу век
селі й і ніш зсбов’язаши, дискчштуватн век
селі, брати позики, ігровадити кредитові 
операції в Держбанкові та в інших дер
жавних, кооперативних і прігватпнх кре
дитовий установах і у приватних осіб;

10) складати всілякі, потрібні для здій
снення завдань Держторгу УСРР, правочи- 
ігя, акти й договори, в'тому числі й дого
вори теа підряди й постаті; видавати дові
реності;

11) називати й відповідати на суді, а 
також бути за представника в усіх адміні
стративних установах в особі голови або його 
заступника, або за постановою управи, в 
особі члена управи, без видачі їм на це

2) составление и представление в Иар- 
комторг УССР оператно-финаншых пла
нов, планов строительства, а равпо проек
тов существенных изменений утвержден
ных планов;

П р и м е ч а н и е .  В случае, если Пар- 
комторг УССР ив утвердит финансово- 
оперативный план до начала операцион
ного года, Госторг УССР, впредь до 
утверждения плана, осуществляет свою 
деятельность на сюновашш плана, состав
ленного правлением.
3) составление и представление на 

утверждение Наркомторга УССР периодиче
ских отчетов и балансов, проектов распре
деления прибылей и погашения убытков;

4) прием и увольпеїпге служащих и рабо
чих, заключение коллективных договоров, 
отдельных трудовых сот ладивший и пред
ставление в Йаркомторг УССР о назначе
нии либо увольнении главного бухгалтера 
Госторга УССР;

5) наем и сдача в аренду строений и под
собных предприятий сроком до 6 лет, а с 
разрешения Наркомторга УССР, на срок 
свыше 6 лет;

6) отчуждение сооружений, строений и 
оборудования, пришедших ® ветхость или 
негодность, а равно приобретение, залог и 
отчуждение, с разрешения Наркомторга 
УССР, строений, подсобных производствен
ных предприятий и нрава застройки;

7) открытие отделений, контор, предста
вительств, агентств, заготпунктов я лроч. 
отделений Госторга УССР;
* 8) страхование принадлежащего Гос- 

торгу УССР имущества;
9) выдача л принятие к оплате векселей 

и других обязательств, учет векселей, по
лучение ссуд, совершение кредитных опе
раций в Госбанке и в других государствен
ных, кооперативных и частных кредитных 
учреждениях я у частных лиц;

10) заключение всякого рода необходи
мых для осуществления целей Госторга 
УССР сделок, актов и договоров, в том чис
ле и договоров подрада н поставки; выдача 
доверенностей;

И) право искать н отвечать на суде, а 
равно представительствовать во всех адми
нистративных учреждениях в лице предсе
дателя или его заместителя, либо, по поста
новлению правления, в лице членов прав-
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окремої довіреності, або через довірених, 
уповноважених опещяль'шия довіреностями.

18. Для дійсіюстн постанов управи на 
засіданні повинна бути більшість членів, 
.включаючи голову або його заступника.

Постанови, управи ухвалюють звичай
ною більшістю голосів присутніх членів. 
Ухвалені постанови негайно набирають чин
ности.

У в а г а .  У раеі розбіжпостп поміж 
головою й більшістю управи, голова 
мав право за своєю відповідальністю за- 
щюваджувати свою постанову до жнтгя, 
негайно повідомляючи про суть розбіжно
сті! і івжиті ним заходи до відома Нарком- 
торгу УСРР. Останній має право скасува
ти постанову голови.

19. Обов’язки між членами управління 
розподіляється за постановою управи.

20. Засігаяли управи протоколюється; про
токоли підписує готова й секретар управи.

21. Порядок підпису вихідних: від Держ- 
торгу УСРР паперів встановлює управа. 
Всілякі договори, правотаян, зобов’язання, 
векселі, чеки Й ДОБІ|ЮИОСТІ підписує голова 
управи або його заступник. Управа має 
право уповноважити своєю постановою під
писувати зазначені документи й члена уп
рави без видачі йому на це окремої дові
реності!. Грошеві документи візує ГОЛОВНИЙ 
бухгалтер Держторту УСРР. Річні звіти й 
баланси підписує голова управи, усі при
сутні члени управи та головний бухгал
тер Доржторгу УСРР.

22. Голова, його заступник і члетгн упра
ви повинні вживати всіх заходів, щоб здій
снити мету,- зазначену в статуті Держтор-
гу, виявляючи потрібну дбайливість та пе
редбачливість, вони відповідають у дисциплі
нарному, кримінальному та цивільному по
рядкові, як за цілість дорученого майна, 
як і господарське ведения справи, згідно 
з чіпніими законами.

23. Управляти окремими оперативними 
одиницями, що увіходять до складу Держ- 
торгу УСРР, доручається особам, яких на-

лония, не выдавая т на то специальной 
доверенности, либо через поверенных, уш
лом ач и ваемых специальными доверенно
стями.

18. Для действительности постановлений 
правления в заседании должно нриоутство- 
вать большинство членов, включая предсе
дателя или его заместителя.

Постановления лравлопия принимаются 
по простому большинству голосов присут
ствующих членов. Принятые постановле
ния ветшают в силу немедленно.

П р и м е ч а н и е .  В случае разногла
сия между председателем и большинством 
(правлення, председатель имеет право за 
своей ответственностью проводить свое 
решение в жизнь, с немедленным дове
дением о существе разногласия н приня
тых им мерах до сведения Наркомторга 
УССР. Последний вправе отменить реше

ние председателя.
19. Обязанности между членами правле

ния распределяются ею постановлению 
правления.

20. Заседаниям правления ведутся прото
колы; протоколы подписываются председа
телем и секретарем правления.

21. Поредок подписывании исходящих 
бумаг Госторга У СОР устанавливается прав
лением. Всякого рода договоры, сделки, 
обязательства, векселя, чеки « доверенно- 
ста подписываются председателем правле
ния или его заместителем. Правление имеет 
право уполномочить своим постановлением 
на подписывание указанных документов и 
члена правления, не выдавая ему па то 
отдельной доверенности. Денежные доку
менты визируются главным бухгалтером 
Госторга УССР. Годовые отчеты л балансы 
подписываются председателем правления, 
всеми присутствующими членами правления 
н главным бухгалтером Госторга УССР.

22. Председатель, его заместитель и чле
ны правления обязаны принимать все меры 
в осуществлению целей, указанных в уста
ве Госторга, проявляя необходимую забот
ливость и вреду смотритель пості», и несут 
ответственность в дисциплинарном, уголов
ном и гражданском .порядке как за Целость 
вверенного имущества, так л за хозяй
ственное ведение дела, согласно существую
щих законов.

23. Управление отельными оперативны
ми единицами, входящими в состав Гос
торга УССР, поручается лицам, пазначае-
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єтаїговлоє й змльпяє управа Держгоргу 
УСРР і що діють на засадах одлоособовоста 
в межах повноважень, наданих їм від 
управи.

мым .и увольняемым правлением Госторга 
УССР н действующим на началах единоли
чия в пределах полномочий, предоставляе
мых нм лравлепием.

IV. Спеціальні капітали Держторгу УСРР і по
рядок розподілу зисків

IV. Специальные капиталы Госторга УССР и и* 
рядок распределения прибыли

24. Крім стартового капіталу (арт. 12), 
Держторг УСРР утворює:

1) амортизаційний капітал;
2) резервовий капітал;
3) фовд патгашення побуту робітників і 

службовців.
Утворювати інші спеціяльпі капітали, в 

тому числі, капіталі розширення підприєм
ства, допускається за спеціяльною поста
новою Української економічної паради.

25. Амортизація майна Держторгу УСРР 
провадиться додержуючи арт. 37 «Устави 
про доржавпі торговельні підприємства» від 
8 серпня 1928 р.

26. Резервовий капітал утворюється через 
щорічні відрахування 20% злену доти, 
доки він не досягне половини отатутового 
капіталу; його призначається на покриття 
втрап1, що можуть бути від операцій Держ
торгу УСРР.

27. Розмір і порядок провадження та ви
користання відрахувань до фонду поліпшен
ня побуту робіт птасі в і службовців, а так 
само до належного фонду для видачі заохог- 
іюї винагороди провадиться відповідно до 
чинних спеціальних законів.

* 28. Щороку, затверджуючи встановленим 
у снеціяльпому законі порядком, річішй звіт 
і баланс Держторгу УСРР, визначається роз
мір зиску' або втрати його за минулий опе
раційний рік. Із зиску Держгоргу УСРР в 
першу чергу' відрахується на .виплату при
буткового податку з місцевою на нього над
ми гкюю. Решту* зиску, якщо на баляїоі 
Держторгу УОРР е втрати минулих рокіз, 
повертається на сплачення зазначеної втра
ті». Частину зиску, що залишається по цьо
му, належить розподілити таким порядком:

1) Найменш 20%—до резервового капіта
лу. дони вія не досягне половини статуто- 
вого капіталу.

24. Кроме уставного капитала (ст. 12) 
Госторг УССР образует:

1) амортизационный капитал;
2) резервный капитал;
3) фонд улучшения быта рабочих я слу

жащих.
Образование других специальных капи

талов, в том числе капиталов ша расшире
ние предприятий, допускается лишь по спе
циальному постановлению Украинского 
экономического совещания.

25. Амморгизация имущества Госто])га 
УССР производится с соблюдением ст. 37 
«Положения о государственных торговых 
предприятиях» от о августа 1928 г.

26. Резервный капитал образуется из 
ежегодных отчислений 20% прибыли до тех 
пор, пока он не достигнет половипы устав
ного капитала я предназначается для по
крытия убытков, могущих был, от операций 
Госторга УССР.

епия Я 
у лучше-

пижі27. Размер
использования отчислений 
ния быта рабочих и служащих, а равно в 
соответствующий фонд для выдачи поощри
тельного вознаграждения производится в 
соответствия с действующими специальны
ми закопали.

28. Ежегодно при утверждении в уста
новленном особым законам порядке годово
го отчета и баланса Госторга УССР опреде
ляется размер прибыли или убытка его за 
истекший операционный год. Из прибыли 
Госторга УССР в первую очередь дроаз го
дится отчисление на уплату' подоходного 
налога с местной к ламу надбавкой. Остав
шаяся часть прибыли, в случав наличия яа 
балансе Госгоргв УССР убытка прошлых 
лет, обращается па погашение означенного 
убытка. Оставшаяся после этого часть при
были 'подлежит .распределению в следующем 
порядке* • »

1) по менее 20% в резервный капитал, 
пока он не достигнет половины уставного 
капитала;
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2) Решту зиску, крім відсоткових відра
хувань, що &уть згідио з постановами УКІІ 
■на утворення спеціальних капіталів 
(арт. 24), а так само відрахувань, зазна
чених у арт. 27 цього статуту, повертаєть
ся піа прибуток Держави за республікан
ським бюджетом УСРР, відповідно до тайно
го законодавства.

У в а г а .  Порядком, встановленим для 
розподілу зиску Дерасторпу УСРР, частину 
зиску можна залишити оіа баїяпсі Дорж- 
торгу УСРР без розподілу до затверджен
ня балансу пастушюго |кжу.
29. Якщо по скінченні звітного рову опе

рації Держторгу УСРР будуть закітічпгі із 
втратами, то їх покривається коштом ре- 
лоріювоп• капіталу, а коди резервового капі
талу не вистачить,—залишається па балянсі 
Дераторгу УСРР. Порядком, встановленим 
для розподілу зиску’, можна передбачити по
криття втрати, що значиться на балансі, 
прибутками наступних років або зметне» - 
іоізі ттутооюго капіталу Держторгу УСРР. 
додержуючись арт1. 17 «Устави про державні 
торіччглпні підприємства» під 8 серпня 
1928 р.

V. Звітність Держторгу УСРР І ревізія його 
дімьмости

30. Операційний рік встановлюється з 
1-Го ЖИВИНІ до 30-го вересни.

31. Щороку, іііїйигізціше, протяти трьох 
місяців по скінченні операційного року, 
управа Держторгу УСРР подає до Нарком- 
торг)' УСРР для розгляду № затвердження 
встановленим порядком звіт, баляпс і ра
хунок зи ків та «трат. Відстрочувати по- 
дапия вві і у й балансу прігтгускається поряд
ком. церімбач«мшч правилами оушічиої звіт
ності.

У в а г  а. Балансі! складається, додер- 
жуючп затверджених піц РІК) правил. 
Проваджуючи інвеятарвий опис, Держторг 
УСРР керується правилами, що їх видав 
Наркомторг СРСР.

32. Ватіющжсні звіти, баланси й рахупкп 
писку та втрат ого.юшуєгіюя порядком, 
встановленим правилами публічної звітпо- 
сти.

33. Ревізію діяльності! Держторгу УСРР 
зіійсшис Наркомторг УПТ.

2) остальная часть прибыли, за ясклп- 
чеіпкйї лрацазгаш отчислений, иаупш, 
согласно постановлений УЭС, на образова
ние специальных капиталов (ст. 24), а 
равно отчислений, указанных «в сг. 27 на
стоящего устава, обращается в доход госу-

Жгва но республиканскому бюджету 
Р в соответствии с действующим зако

нодательством .
П р и м е ч а н и е .  В породке, установ

ленном для распределения прибыли Гос- 
торга УССР, часть прибыли может быть 
оставлена на балансе Госторга УССР без 
распределения до утверждения баланса 
следующего года.
29. Соли по иствчешш отчетного года 

операции Госторга УССР будут заключены 
с убьтсом, последний покрываются за счет 
розореного капитала, а в случае недоста
точности резервного капитала—оставляется 
на балансе Госторга УССР. В порядке, уста
новленном для распределения прибыли, мо
жет быть предусмотрено покрытие знача
щегося на балансе -убытка прибылями сле
дующих лег или гузгепыпоиие уставного 
капитала Госторга УССР, с соблюдением 
ст. 17 «Положення о государственных тор
говых предприятиях от 8 августа 1928 г.

V. Отчетность Госторга УССР и ревизия его 
деятельности

30. Операционный год устанавливает.'я с 
1 октября по 30 сентября.

31. Ежегодно не позднее трех месяцев по 
окончании операционного года правление 
Госторга УССР представляет в Парвомторг 
УССР для рассмотрения п утверждения в 
установленном порядке отчет, баланс и 
счет прибылой п убытков. Оторочка пред
став.! он я я отчета и баланса допускается в 
порядке, предтомотроншом правшаїмн пуб
личной отчетности.

( П р и м е ч а н и е .  Балансы составия- 
ются с соблюдением утвержденных Сове
том труда и обороны правил. При произ
водстве инвентарной описи Госторг УССР 
руководствуется правилами, изданнымн 
Наркомторгом ССОР.
32. Утввржденпыо отчеты, балансы п 

счета .прибылей и убытков публикуются в 
породно, установленном правилами публич
ной отчетности.

33. Ревизия деятельности Госторга УССР
о. ущесттяотся Наркоогторгом УССР.
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VI. Закратта діядьности Дерширгу УСРР

54. Держторг УСРР закриває свою діяль
ність через: а) ліквідацію, 6) пряодиан* 
ня. олптя або Поділ за правилами арт. арт. 
48—56 «Устави яро державні торговодьп: 
підприємства» від 8 серпня 1928 ржу.

•
Додаток до арт. 95 36. 

Зак. (до уваги арт. 2 стату
ту Держторгу УСРР).

С п и с о к  д о п о м і ж н и х  п і д п р и 
є м с т в ,  щ о  н а л е ж а т ь  Д е р ж -  

т о р г о в і  УСРР.
1. Лухо-пір'я на фабрика в Одесі.
2. Щетинна фабрика в Одесі.
3. Тартак в (&есі.
4. Дві мзслотошгі в Миколаєві та Мелі

тополі. "■
5. Шість кишкових завод» у Харкові, 

Києві. Одесі, Полтаві, Дніпропетровському 
* числом роботах понад 50 чоловіка.

6. 150 кишкових заводів у інших містах 
УСРР з числом робітників до 50 чоловіка, 
(о них сто заводів з числом робітників до 
10 чолов.).

VI. Превращена деатвльвостм Госторга УССР

34. Госторт УССР прекращает свою дея
тельность путем: а) ликвидации, б) присое
динения, слияния ми разделения согласно 
правил ст. ст. 48—56 «Положения о госу
дарственных торговых предприятиях» от 
8 августа 1928 г.

Приложен, к ст. 95 36 Зак. 
(к примечанию ст. 2 устава 

- Госторга УССР)

С п и с о к  ‘ п о д с о б н ы х  п р е д  п р и я 
т и и .  п р и н а д л е ж а щ и х  Г о с т о р г у

УССР.
1. Фабрика птха и перьев в Одесо.
2. Щетинная фабрика в Одессе.
3. Лесопильный завод в Оіессе.
4. Два маслотоояльвых завода в гт. Ни

колаеве и Мелитополе.
5. Шесть кишечных заводов в г.г. Х<грь- 

кч>ве, Киеве, Одессе. Полтаве, Днепропет
ровске с числом рабочих свыше 50 чел.

6. 150 килечных завода в других горо
дах УСОР с числом рабочих до 50 чел. (из 
них сто заводов с числом рабочих до 10 
чел.).

Видав Народній Комісаріят Юстиції Редагують рвдажторн-консультантн НКЮ
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Пролетарі всі* країн, єдиавтегяі/*

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
ОФІ Ц І Й Н В  В И Д А Н Н Я

ДЬ91 НАР°ДНЬ0Г0 КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 1 пор р
- Ю ВІДДІЛ ДРУГИЙ І 16 ЛИСТОПАДА

ЗМІСТ

Постанови Каркомосвіти УСРР і УЕН

/
(З жовтня, 24 грудня 1929 р.)

96. Як прикладати постанову Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету і Ради 
народніх комісарів УСРР з 12 червня 
1929 р. „Про плату за навчання в дер
жавних учбових закладах' до освітніх 
установ, що е на місцевому бюджеті.

97. Про порядок затвердження проектів не» 
промислового будівництва.

С т а т у т и :

н8. М шаного акційного товариства .Укрутиль- 
абір".

99. Державного міжокружного млинарського 
акційного товариства .Дніпромлин*.

100. Українського державного акційного то
вариства виробництва та торгівлі хемІ»о- 
фірмацевгичними препаратами та медич
ним майном .Укрмедтор<т'ром“, що б у ві
данні Наролнього комісаріяту охорони 
здоров’я УСРР.

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомпроса УССР 
и УЭС.

(3 октября, 24 декабря 1929 г.)

96. О порядке применения постановления 
Всеукраинского центрального исполнитель
ного комитета и Совета народвых комис
саров УССР от 12 июня 1929 г. .О плате- 
за учение в государственных учебных за-

. ведениях* к учебным заведениям, состоя
щим на местном бюджете.

97. О порядке утверждения проектов непро
мышленного строительства.

У с т а в ы :

98. Смешанного акционерного общества .Укр- 
утильзбір*.

99. Государственного между окружного муко
мольного акционерного общества. .Дні
промлин*.

100. Украинского государственного акционер
ного общества производства и торговли 
химико-ф«рмацевтическичи препаратами 
и медицинским имуществом .Укрмед- 
торгпром', состоящего в ведении Народно
го комиссариата здравоохранения УССР.
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ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМОСВІТИ УСРР.96. Як прикладати постанову Всеукраїнського центрального виконавчого комітету й Ради народніх комісарів УСРР з 12 червня 1929р. «Про плату за навчання в державних учбових закладах» до освітніх установ, що є на місцевому бюджеті.
П і д с т а в а :  Арт. 4 постанови 

ВУЦВК і РНК УСРР з 12 червня 1929р. 
яПро плату за навчання в держав
них учбових закладах“ (36. Зак. УСРР 
1929 р. № 16, арт. 121).

1. Розмір цдата за навчали в професійних
школах, в другому концентрі семирічних 
трудових шкіл у місті, а таксамо а в сіль
ських семирічках, відповідно до уваги 1-ої 
арт. 1 постанови ВУЦВК. і РНК. з 12 чер
вня 1929 р. «Про плату за навчання в дер
жавних учбових закладах», та в дошкіль
них установах встановлюють округові ви
конавчі комітети, ураховуючи дійсні потреби 
цих закладів. Розмір цієї плати за навчання 
з усіх категорій громадян не може переви
щувати в .межах 1-го поясу таких ставок:

1) Робітники, наймити і службовці,' а 
так само члени родин, що є на утриманні 
зазначених категорій осіб, вносять плату в 
такому відсотковому співвідношенні до їх
нього заробітку:

Місячний заробіток
2 о >•
І р і йК і І

о*З
Я

Від 101 крб. до 150к. 196 1*/2%
„ 151 „ „ 210 к. 1і/а54 296
„ 211 „ 250к. 296 2‘/29б

Понад 250 карб ... 396 3*/з9б
У в а г а  1. У межах інших ноясів роз

мір заробітної шати, що з неї вирахову
ється плату за навчання, змінюється від
повідно до співвідношення між розміра
ми державного мінімуму заробітньої пла
ти, вегавовленнми від Народнього комі
саріяту праці УСРР для різних поясів.

У в а г а  2. В дошкільних установах 
видатки на годівлю дітей оплачують їх
ні батьки за собівартістю окремо.

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМПРОСА УССР96. О порядке применения постановления Всеукраинского центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров УССР от 12 июня 1929 года «О плате за учение в государственных учебных заведениях» к учебным заведениям, состоящим на местном бюджете.
Основание: Ст. 4 постановления 

В У Ц И К а  и С Н К  УССР от 12 июня 
1929 г. п0 плате за учение в госу
дарственных учебных заведениях" 
(Собр. зак. УССР 1929 г. М 16, ст. 121)

1. Размер платы за обучение в профессио
нальных школах и во втором копценрте 
семилетиях трудовых школ в городе, а так
же и в сельских семилетках, в соответствия 
с примечанием первым ст. 1-й постановления 
ВУЦИК и СНК от 12 июня 1929 г. <0 пла
те за учение в государственных учебных за
ведениях», н в дошкольных учреждени
ях устанавливают окружные исполнитель
ные комитеты, учитывая действительные по
требности этих учреждений. Размер этой 
платы за обучение со всех категорий граж
дан не может превышать в пределах пер
вого пояса следующих ставок:

1) Рабочие, батраки и служащие, а также 
члены семей, состоящие на содержании лиц
указанных категорий, вносят нлату в следу
ющем процентном соотношения к их зара
ботку:

Месячный зара *§
|§з

■оX3
>©•

боток оо.= X шя
со £ 5. со «5

От 101 до 150 руб. . 196 1>/*94
„ 151 до 210 „ . 1»/* 94 296
,. 211 до 250 „ . 

Свыше 250 рублей .
296 2'/* »4
396 3‘/> 96

П р и м е ч а н и е  1. В пределах дру
гих поясов размер заработной платы, из 
которой исчисляется плата за обучение, 
изменяется в соответствии к соотноше
нию меайу ставками государственного ми
нимума заработной платы, установленны
ми Народным комиссариатом труда УССР 
для разных поясов.

П р и м е ч а н и е  2. В дошколыых 
учреждениях расходы по питанию детей,
родители оплачивают отдельно по себе
стоимости.
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І) Селяни, що платять єдиний сільсько
господарський податок розміром найменш 
50 карб, на рік з господарства, а так само 
члени їхніх родин, що е на їхньому утри
манні, вносять плату в такому відсотковому 
відношенні до сплачуваного ними сільсько- 
їосйодарського податку.

. . .4 
в § ? и о

Розмір с.-г. по « £ >» е*
датку Чиї* •9-ІIМ "5 і'іР аї я о а. н 3 в с С с

Від 50 ДО 100 крб. 15И 20*4
- 101 „ 150 „ 20 И 25*6
„ 151 200 „ 25** 30*6

. 201 „ 250 30*ь 35*6
* 251 .. 300 ,. 30*6 40 Н

Понад 30о . . . . 30*6 45*6
але не більше 150 крб. на рік

2) Крестьяне, уплачивающие единый 
сельсько-хозяйственный налог в размере не 
менее 50 рублей в год 'с хозяйства, а равно 
члены семьи, состоящие на их иждивений 
вносят плату в следующем процентном со
отношении к уплачиваемому ими сельско
хозяйственному налогу:

Размер с.-х. і 11 і її
налога | І І § *  •

с 3
&*!■
з§-а. ю х 5,* о а, ю

От 50 до 100 рубл. 15*4 2096и 101 150 И 2056 2596
I» 151 „ 200 и» 25*6 30*6
и 201 „ 250 II 30*6 3596
» 251 „ 300 •1 30*6 40*6
и Свыше 300 30*6 45*6но не свыше 150 руб. 
в год.

И) Ремісники й кустарі, що вживають у 
свойому виробництві найманої праці та чле
ни родин, що с на утриманні цих ремісників 
і кустарів, вносять плату розміром 80% 
сплачуваної ними загальної суми прибут
кового податку з надвншкою до місцевих 
коштів, ало но більш, як 300 карб, на рік.

4) Ромісннків і кустарів, що працюють 
без найманих робітників сами або за допо
могою членів родин, кустарів, що мають най
більш двох учнів віком до 20 років, членів 
зареєстрованих встановленим порядком сіль
сько-господарських колективів (крім випад
ків, зазначених у п. З арт. 8 згаданої поста
нови з 12 червня 1929 р.), промислових ко
оперативних артілей і артілей інвалідів, що 
працю їх оплачується періодично за нор
мами, встановленими від загальних зборів 
членів колективів або артілей, робітників лі
тературної праці, художників, різбярів, а так 
само членів родин перелічених у цьому пун
кті осіб, які є на їхньому утриманні, прирів
нюється щодо шати з;» навчання до ро
бітників і службовців (н. >а< цього арти
кулу) і вони вносять плату із свого фактич
ного заробітку, встановленого від фінансо
вих органів.

5) Особи вільних професій (лікарі, члени 
колегії оборонців, архітектори тощо) і чле
ни їх родім, що к на їхньому утриманні,

3) Ремесленники и кустари, пользующие
ся в своем производстве наемным трудом и 
члены семьи, шаходшциеся на (иждивении 
этих .ремесленников и кустарей, вносят пла
ту в размере 80% уплачиваемой ими об
щей суммы подоходного налога с надбавкой 
в местные средства, но не свыше 300 руб
лей в год.

4) Ремесленники и кустари, работающие 
без наемных рабочих единолично Пли с по
мощью членов семьи, кустари, имеющие не 
более двух учеников в возрасте до 20 мет, 
члены зарегистрирован пых установленным 
порядком сельско-хозяПсгвенпых коллекти
вов (кроме случаев/ указанных в п. 3 ст. 8 
упомянутого постановления от 12 июня 
1929 г.), члены промышленных, кооператив
ных артелей и артелей инвалидов, труд ко
торых оплачивается периодически но нор
мам, устанавливаемым общими собраниями 
членов коллективов или артелей, работники 
литературного труда, художники, скуль
пторы, а также члены семей перечисленных 
в этом пункте лиц, состоящих па их иждиве
нии, приравниваются в отпошетши платы за 
обученно к рабочим и служащим (п. «а» 
настоящей статі л) и вносят плату по свое
му фактическому заработку, установленному 
финансовыми органами.

5) Лица свободных профессий (врачи, чле
ны коллегии защитников, архитекторы н т. 
п.) и члены их семей, состоящие па их яж-
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вносять плату за навчання як робітники і
службовці, коли загальна сума їхнього за
робітку не перевищує 400 карб, на місяць, 
і як кустарі, що вживають найману працю, 
коли загальна сума їхнього заробітку пере
вищує 400 карб, на місяць.,

6) Особи, що живуть на нетрудовий при
буток і особи, що є на їхньому утриманні, 
вносять плату розміром 120% виплачуваної 
ними загальної суми прибуткового податку 
з надвишкою до місцевих коштів, але най
більше 300 карб, на рік.

2. Плату за навчання і розмір її з кож
ного окремого учня встановлює шкільна ра
да на підставі документів, що стверджують 
як право на повне звільнення від плати (н. 
8 постанови ВУЦВК і РНК з 12 червня 
1929 р.), так і належність до тої чи іншої 
категорії платіїв.

3. Зваживши на особливі матеріальні об
ставини ндатія (велпкородннність, загин 
жайна тощо), шкільна рада має право 
зменшити ставку плати до 50% або дава
ти відстрочення виплати, а за окремих ви
падків і зовсім звільняти.

У в а г а  1. Постанову шкільної ради 
про звільнення від плати іі про розмір 
плати з кожного учня оголошується на 
вборах батьків.

У в а г а  2. Протести на неправильну 
постанову шкільної ради спочатку роз
глядає сама рада, а коли но буде задо
волення, справу передається на розв'я
зання інспектури наросвіти, що відає 
школою.

4. В учбовьх закладах, де встановлено 
плату за иавчаппя, від внесення п увіль- 
нюють:

1) робітників, наймитів і службовців, ко
ли заробіток їхній не перевищує 100 карб, 
ла місяць у межах першого поясу або від
повідного розміру в інших тарифних поясах 
за заробітною платою, а так само членів їх
ніх родин, що їх ці особи утримують;

2) селян, що увільнені від єдиного сіль
сько-господарського податку або сплачу
ють його розміром найбільш 50 карб., а так 
само членів їхніх родив, що є на їхньому 
утриманні;

днвении, вносят плату ва обучение как ра
бочие я служащие, есл общая суша их за
работка не превышает 400 рублей в месяц, 
н как кустари, пользующиеся наемным тру
дом, если общая сумма их заработка пре
вышает 400 рублей в месяц.

6) Лица, живущие па нетрудовой доход я 
лица, состоящие на их иждивении, вносят 
плату в размере 120% уплачиваемой ими 
общей суммы нодоходнаї» налога с надбав
кой в местные средства, но не более 300 
рублей в год.

2. Плату за обучение и размер ее с каж
дого отдельного учащеі'О&я устанавливает 
школьный совет на основании документов, 
которые подтверждают как право па полное 
освобождение от платы (п. 8 постановления 
ВУЦИК’а н СНК от 12 июня 1929 г.), так 
и принадлежность к той или другой кате
гории плательщиков.

3. Учитывая особые материальные обсто
ятельства плательщика (многосемейность, 
гибель имущества и т. я.), школьный совет 
имеет право уменьшать ставку платы до 
50 % или предоставлять отсрочку для ее вы
платы, а в отдельных случаях и совсем ос
вобождать от платы.

П р и м е ч а н и е  1. Постановление 
школьного совета об освобождении от пла 
ты н о размере платы относительно каж
дого учащегося об'являюся на собраниях 
родителей.

П р и м е ч а н и е  2. Протесты на не
правильное постановление школьного со
вета сначала рассматривает сам совет, а 
если протест не будет удовлетворен, дело 
передается на разрешение инспектуры 
народного просвещения, которая ведает 
школою.
4. В учебных заведениях, в которых уста

новлено взимание платы за ученье, от ее 
внесения освобождаются:

1) рабочие, батраки и служащие, если их 
заработок не превышает 100 рублей в месяц 
в пределах первого пояса или соответствую
щего размера в других тарифных поясах по 
заработной плате, а также состоящие нп 
иждивении этих лиц члены их семей;

2) крестьяне, освобожденные от единого 
сельско-хозяйственного налога или уплачи
вающие его в размере не свыше 50 рублей, 
а также состоящие на их иждивении члены 
вх семей;
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3) осіб, що в за членів сільсько-госпо
дарських колективів (комун, артілей, това
риств громадського обробітку землі) і членів 
родини цих осіб, коли їх зазначені колек
тиви послали вчитися і вони зобов’язалися 
по закінченні навчання працювати у сво
йому колективі за своїм фахом;

4) осіб рядового і старшинського (команд
ного, адміністративного, політичного, медич
ного і ветеринарного) складу Робітничо- 
ссляиської червоної армії і червоної фльотн, 
військ спеціяльного призначення. Об’єднано
го державного політичного управління та 
конвойної сторожі, колишніх червоних пар
тизан та червоногвардійців, осіб, що пра
цюють у Робітничо-селянській міліції, ад- 
міністративно-муштровий склад поправно- 
трудових установ, співробітників органів 
Державного політичного управління, осіб, 
що « на службі у воєнізованій охороні під
приємств і споруд, які мають особливе дер
жавне значення, а так само неповнолітніх 
членів родин зазначених осіб, що є на їх
ньому утриманні.

У в а г а  1. Повнолітніх членів родин 
осіб, зазначених у цьому 4 пуийті, що є на 
їхньому утриманні, увільиюегься від 
плати за навчання в тому разі,.коли роз
мір основного окладу утримання зазначе
них осіб не перевищує 120 карбованців 
па місяць (для першого поясу).

У в а г а  2. Дітей колишніх червоних 
партизан і червоногвардійців увільнюєть- 
ьн від плати за навчання незалежно від 
їхнього віку та розміру платні, що одер
жують колишні партизани та чорвоногвар- 
лійці.
5) членів товариства колишніх політич

них каторжан та засланих поселенців і чле
нів товариства старих більшовиків, а так 
само членів родин, зазначених осіб, що є на 
їхньому утриманці;

6) героїв праці та членів їхніх родин, що
»: на їхньому угріванні;

7) осіб, нагороджених орденом червоного 
прапору або трудового прапору і членів їх
ніх родин, що є па їхньому утриманні;

в) студентів вищих учбових закладів, що 
одержують державні стипеидії або стипен
дії від інших установ і організацій та чле
нів їхніх родин, то є на їхньому утриманні;

3) лица, состоящие членами сельско-хо
зяйственных коллективов (коммун, артелей, 
товариществ по общественной обработке 
земли) и члены семей этих лиц, если они 
посланы для обучения указанными коллек
тивами и они обязались по окончании об/ 
чення работать в своем коллективе по своей 
специальности;

4) .тнца рядового и начальствующего 
(командного, административного, политике-, 
ского, медицинского и ветеринарного) соста
ва Рабоче-крестьянской красной армии и 
красного флота, войск специального назна
чения Соединенного государственного поли 
ти чесного управлення я конвойной стражп. 
бывшие красные партизаны к красноту
дейцы, .лица, работающие в Рабоче-крестьян
ской милиции, административно-строевой 
состав псправителыю трудовых учреждений, 
сотрудники органов Государственного поли
тического управления, лица, состоящие на 
службе в военизированной охране предпрн- 
тий и сооружений, имеющих особое государ
ственное значение, а также несовершенно
летние члены семей указанных лиц, нахо
дящиеся на их иждивения. ;

П р и м е ч а н и е  1. Совершеннолетние 
члены семей лиц, указанных в настоящем 
пункте 4, состоящие па их иждивении, ос 
вобождаются от платы за обучение в том 
случае, если размер основного оклада со
держания указанных лиц не превышает 
120 рублей в месяц (для 1-го пояса).

П р и м е ч а н и е  2. Дети бывших крас
ных партизан и красногвардейцев осво
бождаются от платы за обучение незави
симо от их возраста и оклада, получаемого
б. партизанами и красногвардейцами.

5) члены общества бывших политических 
каторжан в ссыльно поселенцев и члены об
щества старых большевиков, а также члены 
семей указанных лиц, состоящие на их иж
дивения;

6) герои труда и члены их семей, состоя
щие на их иждивении;

7) лица, награжденные орденом красного 
знамени иля трудового знамени и члены их 
семей, состоящие на их иждивении;

8) студенты высших учебных заведений, 
получающие государственные стипендии или 
стипендии от других учреждений или орга
низаций, и члены их семей, состоящие на 
их иждивении;
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9) інвалідів прані та війни громадянської 
і імперіалістичної (крім тих, що живуть 
з кустарного або ремісничого промислу і на 
нетрудові прибутки), а так само членів їх- 
піх родин, що є на їхньому утриманні;

19) безробітних, що мають право на допо
могу порядком соціяльного страхування і не 
мають інших джерел прибутку, а так само 
членів їхніх родин, що є на їхпьому утри
манці;

11) державних пенсіонерів, а так само 
членів їхніх родин, що е на їхньому утри
манні;

12) осіб, що основною роботою їх є пе
дагогічна, науково-педагогічна, науково-до- 
слідча або науково-практична праця в уч
бових, учбово-вихіюгах, освітніх, науково- 
дослідчих або науково-практичних устано
вах, а так само членів родин цих осіб, що 
є на їхньому утриманні, коли постійний за
робіток зазначених осіб не перевищує 250 
карбованців на місяць.

У в а г а  1. Перелік посад, що дають 
право на увільнення робітників освіти 
від плати за навчаиия, встановлює Народ
ній комісаріят освіти УСРР, порозу мівши
ся з- Всеукраїнською радою професійних 
спілок.

У в а г  а 2. Служба батька або матері 
в установі народньої освіти як робітника 
освіти увільнюе від плати за навчаиия 
дітей, незалежно від того, що хтось з них 
має роботу, яка не дає зазначеної пільги, 
крім тих випадків, коли хтось із них тор
гує або має промислово підприємство.

13) членів [ЮДИН -робітників медицини, 
що є до їхньому утриманні, коли ці робіт
ники медицини обслуговують учбові й уч- 
бовно-вихівпі установи як постійні робітни
ки. не мають приватної практики й їхній 
постійний заробіток не перевищує 250 карб, 
на місяць;

14) членів родин робітників медицини, 
агрономії і ветеринарії у сільських місце
востях (робітників медичної, агрономічної й 
ветеринарної районової морежі), що є на 
їхньому утримали і, коли заробіток цих ро
бітників но перевищує 250 карб, на місяці,.

9) инвалиды труда н войны, как граж
данской, так я имперналістяческой (за 
исключением.занимающихся кустарным или 
ремесленным промыслом н живущих на не
трудовые доходы), а также состоящие на нх 
иждивении члены их семьи;

10) безработные, имеющие право на посо
бие в порядке социального страхования, я не 
пользующиеся другими источниками дохода, 
а также и члены их семей, состоящие на их 
иждивении;

11) государственные пенсионеры, а так
же члены их семей, состоящие на их иж
дивении;

12) лица, основной работой которых яв
ляется педагогическая, научно-недагогнчй* 
ская, научно-исследовательская и научно- 
практическая работа в учебных, учебно-пос* 
шттательиых, просветительных, научпо--ис
следовательских или лаучио-ирактичвских 
учреждениях, а также члены семей этих лип. 
состоящие на их иждивении, если постоян
ный заработок указанных лиц не превышает 
250 рублей в месяц.

П р и м е ч а н и е  1. Перечень должно
стей. дающих право на освобождение ра
ботников просвещения от платы за обуче
ние, устанавливается Народным комисса
риатом просвещения УССР по соглашению 
с Всеукраннским советом профессиональ
ных союзов.

П р и м е ч а н и е  2. Служба одного из 
родителей в учреждении народного прос
вещения в качестве работника просвеще
ния освобождает от платы за обучение 
детей, независимо от того, что другой ро
дитель имеет работ)', не дающую указан
ной льготы, за исключением тех случаев, 
когда другой родитель занимается тор
говлей или имеет промышленное пред
приятие;
13) члены семей работников медициаіьі. 

состоящие га иждивении последних, если 
эти работники медиципы обслуживают учеб
ный я учебно-воспитательные учреждения, 
как постоянные работники, то имеют част
ной практики и нх постоянный заработок не 
превышает 250 рублей в месяц;

14) члены семей работников медицины, 
агрономии и ветеринарии в сольськнх мест
ностях (работников медицинской, агрономи
ческой и ветеринарной участковой сети), 
состоящие на иждивении этих работников, 
если заработок последних по превышает 
250 рублей в месяц.

554



Арт. 96 № 21 Ст. 96

У в а г а .  До робітників агрономії на
лежать так само землевпорядники, меліо
ратори й лісоводи.
15) осіб, що утримують безпритульних ді

тей (за навчання цих дітей); ,
16) дітей робітників, що загинули від не

щасливих випадків підчас роботи у проми
слових і трапспортовнх підприємствах, а так 
само сиріт інших зазначених у цьому ар
тикулі осіб, ко.тп ці сироти не мають само
сійного заробітку або прибутку.

5. Плату за навчання з кількох учнів, що 
одночасно вчаться в учбових закладах, не
залежно від типу їх, і що є на утриманні 
одної особи, береться з такого розрахунку:

коли вчиться двоє, плату зменшується для 
кожного з них на ЗО %, 

колм вчиться троє, плату зменшується 
для кожного з них на 40%, 

коли вчиться більш як трос, плату змен
шується на 50% для кожного з них.

Коли платій утримує чотирьох або біль
ше осіб, що не мають самостійного заробіт
ку. дозволяється зменшувати встановлені 
цією постановою норми плати за навчання 
або цілком звільняти від плати:

6. Плату за навчаня сплачують в 4 тер
міни: у вересні, грудні, березні й червні— 
в числах, що їх встановлює шкільна рада. 
За окремих випадків шкільна рада може да
ти платієві розсрочеявя з щомісячним оп
лачуванням.

7. Плату за навчання илатії вносять без
посередньо до дапої освітньої установи 
(школи, дошкільної установи).

8. Жодних вимог чи нагадувань дітям про 
заборгованість батьків щодо плати за нав
чання школа не має права робити, як немож
на вживати до дітей і будь яких репресій, 
коли батьки затамують внесення пчати за 
навчайпя. В таких випадках заборгоь^чсть 
стягається з батьків в судовому порядкові.

9. На учбові заклади, що є на місцевому 
бюджеті, поширюється арт. арт.« 1, 5, 9 і 
11 згадапої постанови ВУЦВК’у та РНК 
УОРР з 12 червня 1929 р. <Про’ плату за 
навчання в державних учбових закладах».

Харків, 3 жовтня 1929 р. 
ласт. Народнього Комісара Освіти 

УСРР Полоцький.

П р и м е ч а н и е .  В работникам агро
номии относятся также землеустроителя, 
мелиораторы и лесоводы.
15) лица, содержащие беспризорных де

тей (за обучение этих детей);
. 16) дети рабочих, погибших вследствие 
несчастных случаев во время работы в про
мышленных н транспортных предприятиях, 
а также сироты иных указанных в настоя
щей статье лиц, если эти сироты не имеют 
самостоятельного зароботка или доходов.
• 5. Плата за обучение с нескольких уча

щихся, .которые одновременно обучаются в 
учебных заведениях, независимо от типа 
последних, и состоят на иждивении одного 
лица, взимается нз следующего расчета: 

при наличии 'Двух учащихся плата умень
шается для каждого из них на 30%;

лрц наличии трех учащихся плата умень
шается па 40 %для каждого р них;

при наличии более трех учащихся плата 
уменьшается на 50% для каждого из них.

При наличии у плательщиков четырех или 
более иждивенцев, не имеющих самостоя
тельного заработка, допускается уменьшение 
установленных настоящим постановлением 
норм платы за обучение или полное осво
бождение от платы.

6. Плата за обучение вносится в 4 срока: 
в сентябре, в деісабре, марте и июне, в чис
ла, устанавливаемые школьным советом. В 
отдельных случаях школьный совет может 
дать плательщику рассрочку с ежемесячною 
выплатою.

7. Плату за ученье плательщики вносят 
непосредственно в дапное учебное заведение 
(школу, допгкольноо учреждение).

8. Школа не имеет права напоминать де
тям или пред'являть какие-либо требования 
к ним относительно задолженности родителей 
по плате за ученье, а также по имеет права 
применять к детям какие-либо репрессии, 
если родители задерживают внесение платы 
за обучение. В таких случаях задолженность 
взыскивается с родителей в судебном по
рядке.

9. На учебные заведения, состоящие на 
местном бюджете, распространяются статьи 
1, 5, 9, 11 вышеуказанного постановления 
ВУЦИК'а и СНК УССР от 12 июня 1929 г. 
«О плате за ученье в государственных учеб
ных заведениях.

Харьков, 3 октября 1929 г.
Зам. Народного Комиссара Просвещения

УССР Полоцкий.
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97. Про порядок затвердження проектів не- промислового будівництва.

1. Чинність цієї інструкції поширюєть
ся на непромислове будівництво, що його 
провадять:

1) об’єднані й необ'єднані народні комі
саріати УСРР і АМСРР та ігрирівнені до цих 
центральні установи УСРР і АМСРР і їхні 
місцеві органи;

2) місцеві виконавчі комітети і ради, їхні
відділи та інспектури;

3) державні підприємства (трести, торги, 
акційні товариства тощо), підурядні об'єд
наним і необ'єднаним комісарі ятам УСРР 
та АМСРР. і місцеві органи цих підпри
ємств.

У в а г а  1. Під непромисловим будів
ництвом, що на нього поширюється чин
ність цієї інструкції, розуміється всіляке 
будівництво, крім: а) промислового бу
дівництва і будівництва електричних 
станцій, б) будівпицтва, що його прова
дять державні організації, підурядні На- 
родньому комісаріятові зовнішньої і вну
трішньої торгівлі Союзу РСР, Народньому 
комісаріятові торгівлі УСРР і його міс
цевим органам, мішані торгові акційні 
товариства, а так само споживча, сіль
сько-господарська і промислова коопера
ція, в) транспортового будівпицтва, що 
його здійснює Народній комісаріят шля
хів, г) будівництва, що його здійснює 
Народній комісаріят пошти і телеграфу,
д) іригаційного і зв'язаних з ним інших 
видів водогосподарського будівництва,
о) шляхового будівництва, ж) будівниц
тва оборонних споруд.

У в а г а  2. Будівництво, що його здій
снюють народні комісаріят і централь
ні установи Союзу РСР, місцеві органи 
зазначених народніх комісаріятів і уста
нов та державні підприємства, підурядні 
народнім комісаріятам Союзу РСР, регу-
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ИНСТРУКЦИЯУКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ97. О порядке утверждения проектов непромышленного строительства.
1. Действие настоящей инструкции рас

пространяется на непромышленное строи
тельство, производимое:

1) об’еднпенными н необ’едипениыми на
родными комиссариатами УССР и АМССР и 
приравненными к ига центральными учре
ждениями УССР и АМССР и их местными 
органами;

2) местными исполнительными комитета
ми 01 советами, их отделами и инспекту
рами;

3) государственными предприятиями (тре
стами, торгами, акционерными обществами 
и т. д.), подведомственными об единенным 
и необ’единеншым комиссариатам УССР и 
АМССР, и местными органами этих пред
приятий.

П р и м е ч а н и е  1. Под непромыш
ленным строительством, на которое рас
пространяется действие настоящей 'ин
струкции, подразумевается всякого рода 
строительство, за исключением: а) про
мышленного строительства и строитель
ства электрических станций, б) строи
тельства, производимого государственны
ми организациями, подведомственьгми На
родному комиссариату внешней и внуг- 
ренпей торговли Союза ССР, Народному 
комиссариату торговли УССР и ею мест
ным органам, смешанными торговыми 
акционерными обществами, а также пот
ребительской. сельскохозяйственной и 
промысловой коопераций, в) транспорт
ного строительства, осуществляемого На
родным комиссариатом путей сообщения,
г) строительства, осуществляемого На
родным комиссариатом почт и телегра
фов. д) ирригационного и связанных 
с ни других видов водохозяйственного 
строительства, е) дорожного строитель
ства, ж) строительства оборонительных 
сооружений.

П р и м е ч а я  «е 2. Строительство, 
осуществляемое народными .комиссариа
тами и центральными учреждениями Сою
за ССР, местными органами указанных 
народных комиссариатов и учреждений и 
государственными предприятиями, под-
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люеться виданою від Комісії для будів
ництва при РПО з 18 червня 1928 р. 
Інструкцією про застосування постанови 
Центрального виконавчого комітету і Ра
ди народніх комісаріятів Союзу РСР з 
4 січня 1928 р. Про порядок затверджен
ня технічних проектів непромпслового 
будівництва (36. зак. СРСР 1928 р. Від.
II. * 44. арт. 180).

2. Будівництво, передбачене, в арт. 1 ці
єї інструкції, поділяється на дві катего
рії:

До першої категорії належать великі спо
руди, що мають республіканське або широке 
громадське значення, а так само споруди, 
що підчас здійснення їх вживається склад
них чн нових відповідальних конструкцій, 
наприклад:

1) будинки, призначені для народніх ко
місаріятів, центральних державних уста
нов та округових виконавчих комітетів;

2) будинки, призначені для управ дер
жавцях підприємств республіканського зна
чення, передбачених в арт. 1;

3) будинки громадсько-культурних уста
лое (книгозбірні, театри тощо), що мають 
республіканське значення;

4) відповідальні технічні споруди, що об
слуговують залюднені пункти;

5) всілякі споруди, що мають типове зна
чення, проекти яких призначені для кілька
разового здійснення, незалежно від їх роз
міру, вартості! тощо:

6) всілякі споруди, що в них уперше 
вживається відповідальних нових конструк
цій або конструкцій значної технічної склад-* 
пости (наприклад, конструкції великих про
солів. складні види підвалин під споруди то
що).

До другої Кчтгогорії належить усе інше 
будівництво.

3. Номенклатуру споруд із поділом їх на 
дві категорії встановлюють належні народ
ні комісаріят і центральні установи про
тягом місяця від дня видання цієї інст- 
рш».

ведомственными народным комиссариатам 
Союза ССР, регуяфувтся изданной Ко- 
мнсспей по строительству при СТО от 
18 июня 1928 г. Инструкцией по приме
нению постановления Центрального ис
полнительного комитета и Совета парод- 
ных комиссаров Союза ССР от 4 января 
1928 г. о порядке утверждения техниче
ских проектов непромышленного строи
тельства (С. з. СССР 1928 г. Отд- II. 
Хя  44, ст. 180).
2. Строительство, предусмотренное в 

ст. 1 настоящей инструкции, делится на две 
категории.

К первой категории относятся крупные 
сооружения, л моющие республиканское и.тн 
широкое общественное значение, а также 
сооружения, при осуществлении которых 
применяются сложные или новые ответ 
ствспные конструкции, например:

1) здания, предназначенные для народ
ных комиссариатов, центральных государ
ственных учреждений и окружных 'исполни
тельных комитетов;

2) здания, предназначенные для правле
ний государственных предприятий респуб
ликанского значения, предусмотренных * 
ст. 1;

3) здании общественно-культурных уч
реждений (библиотеки, театры н т. п.), 
имеющие республиканское значение;

4) ответственные технические соору
жения, обслуживающпо населенные пункты.

5) всякого рода сооружения, имеющие 
типовое значение, проекты которых пред
назначены для многократного осуществле
ния, независимо от их размера, стоимости 
и т. и.;

6) всякого рода сооружения, в коих при
меняются впервые ответственные новые 
конструкции или конструкции, отличаю
щиеся значительной' технической слож
ностью (например, конструкции больших 
Пролетов, сложные виды оснований под со
оружения и т. п.).

Ко второй категория относится все 
остальное строительство.

3. Номенклатура сооружений с разделе
нием их на две категории устанавливается 
подлежащими народными комиссариатами 
и центральными учреждениями в течение 
месячного срока со дня издания настоящей 
инструкции. 55?
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На підставі встановлено! номенклатури 
установи, що провадять будівництво, скла
дають щороку На кожну категорію окремо 
титульні списки призначених до здійснення 
в даному операційному році споруд і по
дають їх найпізнішо 1 грудня кожного ро
ку, відповідно, до народніх комісаріятів, 
центральних установ або округоних вико- 

-илвчих комітетів.

4. Проекти будівництва, що підлягають 
чинності цієї інструкції, розробляють уста
нови, які відають спорудами, па підставі 
відповідних завдань і програм; порядок і ре
ченці провадження завдань, програм і про
ектів, а так само порядок складання 
титульних списків • споруд обох кате
горій встановлюють, відповідно, народ
ні комісаріати, иришвнепі до них централь
ні установи та округові виконавчі комітети.

5. Проекти будівництва першої категорії 
затверджує відповідний народній коміса
ріят УСРР або прирівнена до нього цен

тральна установа, проекти будівництва дру
гої категорії, що його провадять установи, 
які є на республіканському бюджеті, а так 
само підурядні народнім комісаріатам під
приємства. що діють па засадах комерцій
ного (господарського) розрахунку, затвер
джують, відповідно, особи, які є на чолі за
значених установ і управи згаданих під
приємств. Проекти будівництва другої ка
тегорії. що його провадять установи, • які є 
на місцевому бюджеті, а так само підпри
ємства місцевого значення, що діють на за
садах комерційного (господарського) роз
рахунку, затверджують, відповідно, прези
дії відповідного місцевого виконавчого комі
тету або міської ради.

У в а г а .  Проекти будинків округоввх 
виконавчих комітетів, споруд, що мають 
типове значення, а також само сноруд, 
що в них уперше вживається відпові
дальних конструкцій (п.п. 5 і 6 арт. 2) 
затверджує Технічно-будівельний комі
тет при Народньому комісаріятові вну
трішніх справ.
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На основе установленной номенклатури 
производящие строительство учреждения со
ставляют ежегодно по каждой категории 
отдельно титульные списки назначенных 
к осуществлению в данном операционном 
году сооружений л представляют их не поз
же ‘ 1 декабря каждого года в народные ко
миссариаты, центральные учреждения иля 
окружные пополнительные комитеты—по 
принадлежности.

4. Проекты но строительству, подлежа
щие действию настоящей инструкции, раз
рабатываются учреждениями, в ведении ко
торых находятся сооружения, на основания 
соответствующих заданий и программ; по 
рядок л сроки прохождения заданий, про
грамм и проектов, а также. порядок состав
ления титульных списков сооружений 
обоих категорий устанавливаются народны
ми комиссариатами, приравненными к ним 
центральными учреждениями и окружным* 
исполнительными комитетами—по принад
лежности.

5. Проекты строительства первой кате
гории подлежат утверждению соответствую
щего народного комисариата УССР пли при
равненного к нему центрального учрежде
ния, проекты строительства второй катего
рии, производимого учреждениями, состоя
щими на ресіїублякашжом бюджете, а также 
подведомственными народным комиссариа
там предприятиями, действующими на нача
лах коммерческого (хозяйственного) рас- 
счета, утверждаются лицами, возглавляю
щими указаиные учреждения я правлення
ми упомянутых преднриятіїй, по принадлеж
ности. Проекты строительства второй кате
гория, производимого учреждениями, состоя
щими на местном бюджете, а равно пред
приятиями местного значения, действующи
ми на началах коммерческого (хозяйствен
ного) расчета, утверждаются президиумам* 
соответствующего местного шюлігительно- л 
го комитета или городского совета, по при
надлежности.

П р и м е ч а н и е .  Проекты зданий 
окружных исполнительных комитетов, со
оружений, имеющих типовое значение, а 
также сооружений, ® которых впервые 
применяются ответственные конструкции 
(п. п. 5 и 6 ст. 2) утверждаются Техни
ческо-строительными комитетом при На
родном комиссариате внутренних дел.
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6. Завдання щодо розробок у проектів 
и*ршої категорії, а так сало проекти на бу
дівництво обох категорій, що безпосередньо 
торкаються інтересів кількох урядпицтв або 
установ, треба, до їх затвердження, пого
джувати між зазначеними урядннцтгеми й 
установами в реченці, що не перевищують 
для проектів першої категорії;—одного мі
сяця, а для проектів другої категорії—двох 
тижнів. Зазначене погодження, а так само 
розв’язання виниклих між заінтересованими 
урядництвами й установами, в тому числі 
й виконавчими комітетами, розбіжностей 
проводиться в Вищому тсхнічЕіо-будівель- 
ному комітеті при Народиьому комісаріатові 
внутрішніх справ УСРР—щодо будівництва 
першої категорії, або в управах округовнх 
інжеперів—щодо будівництва другої'кате
горії.

7. Розпочинати роботу щодо здійснення 
будівництва, які підлягає . чинності цієї 
інструкції, дозволяється тільки:

1) коли асигнування на дане будівництво 
передбачено у затвердженому встановленим 
порядком кошторисі відповідної установи, 
підприємства або організації;

2) по одержанні дозволу відповідних орга
нів тохнічао-адміпістративпого нагляду за 
будівництвом порядком, визначуваним у 
Статуті цивільного будівництва.

8. Дли кожної споруди першої категорії 
розроблюється відповідним послідовним по
рядком пижчезазеячепі проекти:

1) попередній (ескізний), що містить у 
собі зобоаження проектованої споруди в 
трьох основних проекціях (нлян, фасад, роз
різ) і розроблений у такому обсязі, щоб 
дати загальне уявлення про основні розміри 
всієї споруди і головніших її складових 
частин, а так само про основний характер 
конструктивної схеми споруди. На рисунках 
будинків належить зазначати призначення 
приміщень.

Попередній проект мусить уможливлювати 
складання кошторису за побільшеними (об
тяжними, лінійними, площовнми тощо) мір 
никами вартости споруди;

2) остаточний, що в результат деталіза 
ції Й технічного розробігку попереднього 
проекту, що береться для здійснення в ре-

6. Задания но разработке проектов пер
вой категории, а также проекты по строи
тельству обеих категорий, непосредственно 
затрагивающих интересы нескольких ве
домств или учреждений, подлежат, до их 
утверждения, согласованию между указан
ными ведомствами и учреждения ми в сроки, 
не превышающие для проектов первой ка
тегории—одного месяца, а для проектов 
второй категории—двух недель. Означенное 
согласование, а также и разрешение возник
ших между заинтересованными ведомствами 
и учреждениями, в том числе и исполни
тельными комитетами, разногласий произ
водится в Высшем техническо-строительном 
комитете при Народном комиссариате внут
ренних дел УССР—по строительству первой 
категории, или в управлениях окружных 
инженеров—по строительству второй кате
гории.

7. Приступ к работам но осуществлению 
строительства, подпадающего под действие 
настоящей инструкции, допускается только:

1) в случае, если ассигнования на дан
ное строительство предусмотрены утверж
денной в установленном порядке сметой со
ответствующего учреждения, 'предприятия 
или организации;

2) после получения разрешения соответ
ствующих органов те-хиическо-адмииистра- 
тнвного надзора за строительством в поряд
ке, определяемом Уставом гражданского 
строительства.

8. Для каждого сооружения первой кате
гории разрабатываются в соответствующем 
последовательном порядке нижеследующие 
проекты:

1) предварительный (эскизный), содержа
щий изображение проектируемого сооруже
ния в трех основных проекциях (план, фа
сад, разрез) и разработанный в таком об’є
ме, чтобы дать общее представление об 
основных размерах всего сооружения и глав
нейших его составных частей, а также об 
основном характере хояструвпвмюй схемы 
сооружения. На чертежах зданий должно 
быть указан назначение помещений.

Предварительный проект должен дать воз
можность составления сметы по укрупнен
ным (об’ємним, лилейным, площадным м 
т. п.) измерителям стоимости сооружения;

2) окончательный, являющийся результа
том детализации и технической разработки 
предварительного проекта, выбираемого для559
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зуіьтаті аналізи кількох розроблених в об- 
іязі попереднього проекту варіантів. Обсяі 
•статочного проекту визначається можли
вістю складання за ним виробничого кошто
рису, хоч би із застосуванням перевірених 
на практиці мірників, щоб визначити вар
тість окремих складних конструктивних еле
ментів споруди. На рисунках остаточного 
проекту зазначається основні розміри голов
ніших основних частин споруди й зазна
чається призначення приміщень у будин
ках;

3) робочі конструктивні рисунки (деталь
ний проект), що їх складається на підставі 
остаточного проекта і потрібні для здійснен
ня всіх деталів споруди в натурі. На робочих 
рисунках указується матеріял, що з нього 
належить виконати окремі елементи кон- 
«трукції і всі розміри, що визначають ве
личину цих елементів. Крім того, робочі ри
сунки для будинків повинні містити в собі 
всі дані й розміри внутрішнього та зовніш
нього санітарно-технічного й іншого устат
кування будинку.

У в а г а .  Для споруд, що на них є за
тверджені установленим порядком типо
ві проекти і робочі рисунки, розробітку 
проектів, зназначешіх у цьому артикулі, 
пе вимагається.
9. Для споруд другої категорії, залежно 

від їх технічної складности, попередній 
(ескізний) проект можна об'єднувати з оста
точним проектом, а для найпростіших спо
руд цієї самої категорії—з остаточним про
ектом можна об’єднувати і попередній 
(ескізний) проект, і детальний проект (ро
бочі конструктивні рисунки). Перелік спо
руд, що для них подібне об'єднання допу
скається, встановлюють, відповідно, народ
ні комісаріят», центральні установи й окру
гові виконавчі комітети.

10. Докладний обсяг проектів (поперед
нього, остаточного й детального) для різ
них видів будівництва стосовно ступеня де
талізації рисунків, мінімального числа зо
бражень, маштабу й способу виконання, 
числа примірників, що їх подається за про
ходження та затвердження проектів, атак 
само перелік споруд, що для них допуска
ється об’єднувати попередній і остаточний 
проекти (арт. 9), встановлюють, відповідно,

осуществления в результате анализа не
скольких разработанных в об'єме предвари
тельного проекта вариантов. Об’єм оконча
тельного ’ проекта определяется возмож
ностью составления по иему производствен
ной скеты, хотя бы с применением прове
ренных на практике измерителей для опре
деления стоимости отдельных сложных кон
структивных элементов сооружения. На чер
тежах окончательного проекта указываются 
основные размеры главнейших основных ча
стой сооружения н указывается назначение 
помещений в зданиях;

3) рабочие конструктивные чертежи (де
тальный проект), составляемые на основа
нии окончательного проекта и необходимые 
для осуществления всох деталей сооружения 
в натуре. На рабочих чертежах указывается 
материал, из которого подлежат выполне
нию отдельные элементы конструкции н все- 
размеры, определяющие величину этих эле
ментов. Кроме того, рабочио чертежи для 
зданий должны содержать все данные и раз
меры внутреннего и наружного санитарно- 
технического и иного оборудования здания.

П р и м е ч а н и е .  Для сооружений, но 
коим имеются утвержденные в установ
ленном иорщке типовые проекты и рабо
чио чертежи, разработка проектов, ука
занных в настоящей статье, не требуется.
9. Для сооружений іггорой категории, в 

зависимости от их технической сложности, 
предварительный (эскизный) проект может 
быть об’одннен с окончательным проектом, 
а для наиболее простых сооружений этой 
же категории—с окончательным проектом 
может быть об‘единен как предварительный 
(эскизный) проект, так и детальный проект 
(рабочие конструктивные чертежи). Пере
чень сооружений, для которых подобное 
обвинение допускается, устанавливается 
народиыми комисариатами, центральными 
учреждениями и окружными исполнительны
ми комитетами—по принадлежности.

10. Подробный обои проектов (предвари
тельного, окончательного и детального) для 
различных видов строительства в отноше
нии степени детализации чертежей, мини
мального числа изображений, масштаба и 
способа исполнения, числа экземпляров, 
представляемых при прохождении и утверж
дении проектов, а также перечень сооруже
ний, для которых допускается об'единение 
предварительного и окончательного нроек-560
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народні комісаріати, іірирівнеиі до них цен- 
траіьиі установи та округові виконавчі ко 
мітети.

11. До проектів додасться лнжчепе'релі-
чені матеріали: '

1) до попереднього проекту—а) поясню
вальну записку, що містить, крім технічно
го опису споруди, економічне обґрунтування 
доцільності! здійснення даної споруди й
б) оріентаційний кошторис;

2) до остаточного проекту—а) поясню
вальну записку, що містить у собі деталь
ний технічний опис споруди з відповідним 
обґрунтуванням прийнятих розмірів та 
основ конструкцій і детальне економічне 
обґрунтування доцідьностя вибраного до 
здійснення варіяпту, б) виробничий кошто
рис;

, 3) до детального проекту—потрібні роз
рахунки міцності! й інші потрібні, залежно 
від характеру споруди, технічні розрахунки.

У в а г а .  Обсяг змісту а склад иоясню- 
вальнпх заинсок, кошторисів і розрахун
ків, а рівно вимоги, що їм вони повинні 
відповідати, встановлюється щодо будів
ництва і першої і другої категорії за по
становами відповідних народніх коміса
ріятів і припівнених до них центральних 
установ УСРР.

12. Затверджувати і погоджувати за цією 
інструкцією треба:

1) щодо будівництва першої категорії— 
і поперідні і остаточні проекти;

2) щодо будівництва другої категорії— 
тільки остаточні проекти.

13. Порядок затвердження попередніх 
проектів щодо будівництва другої категорії, 
а так само детальних проектів (робочих 
конструктивних рисунків) щодо будівництва 
і першої і другої категорії встановлюють, 
відповідно, народні комісаріати, прирівпені 
до них центральні установи УСРР і округові 
виконавчі комітети.

14. На споруди, що для них вже затвер
джено встановленим порядком типові ри
сунки, додаткового затверджування відповід-

тов (ст. 9), устанавливается народными ко
миссариатами, приравненными к ним цент
ральными учреждениями и окружными ис
полнительными комитетами—по принадлеж
ности.

И. К проектам прилагаются нижесле
дующие материалы:

1) к предварительному проекту—а) об'яс- 
ннтельпая записка, содержащая, кроме тех
нического описания сооружения, экономиче
ское обоснование целесообразности осуще
ствления данного сооружения и б) ориенти
ровочная смета;

2) к 'окончательному проекту—а) об“яс- 
нитольная записка, заключающая їв себе как 
детальное техническое описание сооружения 
с соотвествующим обоснованием принятых 
размеров и оснований копсгрукций, так и де
тальное экономическое обоснование целесо
образности выбранного к осуществлению ва
рианта, б) производственная смета;

3) к детальному проекту—необходимые 
расчеты ігрочносги я иные необходимые, в 
зависимости от характера сооружении, тех
нические расчеты.

П р и м е ч а н и е .  Об'єм содержании и 
состав об’ясшггольных. записок, смет и 
расчетов, а равно требования, которым 
таковыо должны отвечать, устанавли- 

• ваются по строительству, как первой, так 
и второй категории постановления ми со
ответствующих народных комиссариатов 
и приравненных к ним центральных уч
реждений УССР.
12. Утверждению и согласованию в по

рядке настоящей инструкции подлежат:
1) но строительству первой категории — 

как предварительные, так и окончательные 
проекты;

2) по строительству второй категории— 
тюлько окончательные проекты.

13. Порядок утверждения предваритель
ных проектов по строительству второй кате
гории, а также детальных проектов (рабочих 
конструктивных чертежей) по строитель
ству как первой, так и второй категории 
устанавливается народными комиссариата
ми, приравненными к ним центральными 
учреждениями УССР и окружпыми исполни
тельными комитетами по принадлежности.

14. Но сооружениям, для коих уже имеют
ся утвержденные в установленном порядке 
типовые чертежи, дополнительного утверж-
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їх не вимагається.

15. Затверджені проекти непромислово- 
го будівництва подасться органам технічпо- 
адміністратнвного нагляду за будівництвом 
для одержания від них дозволу на про
вадження будівельних робіт порядком, пе
редбаченим у Огатуі цивільного будівництва 
(36. уз. УСРР 1928 р. № 2, арт. 20), 
а так само в інструкціях, що їх видасться 
на розвитої; зазначеного статуту.

16. Органи, що затверджують проекти, 
розглядають їх з технічного боку та еконо
мічної доцільности, як цього вимагають 
господарські міркування.

17. Цю постанову видасться на підставі 
арт. 11 постанови ЦВК і РНК Союзу РСР з 
4 січня 1928 р. «Про порядок затверджен
ня проектів иопромислового будівництва» 
(36. зак. СРСР 1928 р. Уз 5, арт. 43) у ре
дакції арт. 6 постанови РНК Союзу РСР з 
16 серпня 1928 р. «Про зміну постанови 
Центрального виконавчого комітету і Ради 
народніх комісарів Союзу РСР з 4 січня 
1928 р. «Про порядок затвердження техніч
них проектів иопромислового будівництва» 
(36. зак. СРСР 1928 р. Уа 53, арт. 477).

Харків, 24 грудин 1929 р.

Заст. Голови Української економічної 
наради Сербиченко.

Керівнії чий справ Української економічної
наради Я. Касян.

деагая соответствующих проектов при пов
торном их осуществлен® не требуется.

15. Утвержденные проекты непромыш
ленного строительства подлежат представле
нию органам техннческо-админнстратавного 
надзора за строительством для получения от 
них разрешения па производство строитель
ных работ в порядке, предусмотренном Уста
вом гражданского строительства (36. Уз. 
УСРР 1928 р., У2 2, ст. 20), а также ин
струкциями, издаваемыми в развитие ука
занного устава.

16. Органы, утверждающие проекты, рас
сматривают их со стороны технической, а 
также экономической целесообразности, по
скольку это вызывается хозяйственными Со
ображениями.

17. Настоящее постановление издается 
па оснований ст. 11 постановления ЦИК и 
СПК Союза ССР от 4 января 1928 г. «О по
рядке утверждения проектов неумышлен
ного строительства» (С. з. СССР 1928 г.г 
X* 5, ст. 43) в редакции ст. 6 постановле
ния СИ К Союза ССР от 16 августа 1928 г. 
«Об изменении постановления Центрального 
исполнительного комитета н Совета народ
ных комиссаров Союза ССР от 4 января 
1928 г. «9 порядке утверждения техниче
ских проектов непромышленного строитель
ства» (С. з. СССР 1928 г. № 53, ст. 477).

Харьков, 24 декабря 1929 г.

Зам. Председателя Украинского
экономического совещания Сербиченко.
Управляющий делами Украинского
экономического совещания Я. Касьян.
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Затвердив Нарк<?мторг. УСРР 
26 липня 1928 року.98. Статут мішаного акційного товариства «Укрутильзбір».

І. Меті заснування Товариства, йоге орава й 
обов'язки.

§ 1. Для переведення всіляких операцій 
щодо збору, скупки, переробки й продажу 
всіляких покидьків (ганчір’я паперу, кі
сток, металів то-що) засновується мішане 
акційне товариство «Укрутильзбір*.

У в а г  а. Фундаторами Товариствах є: 
1) Головна Управа Українського черво
ного хреста, 2) Центральна комісія допо
мог! дітям, 3) Центральний комітет бо
ротьби з безробіттям, 4) Всеукраїнська 
спілка інвалідної кооперації та 5) Все
український центральний комітет допо
моги хворим та пораненим червоноармій- 
цям, та їх родинам.
§ 2. Для здійснення зазначеної в арт. 1 

мети Товариству надасться право провадити 
такі операції: а) набувати, продавать, за
ставляти й орендувати всіляко не вилучено 
з загально-громадянського обігу майно і б) 
приймати крам па комісію, в) організовувати 
й орендувати за дозволом Народнього комі
саріяту торгівлі промислові підприємства для 
переробки й утилізації покидьків.

§ 3. Від дня реєстрації Товариство має всі 
права юридичної особи.

§ 4. Товариство має печатку з своєю нов- 
ною назвою.

§ 5. Управа Товариства має осідок в м. 
Харкові, де відбуваються й загальні збори 
акціонерів.

§ 6. Товариство підлягає всім чинним 
узаконенням, правилам і розпорядженням 
Уряду, що стосуються до об'єкту його діяль
носте.
И. Статутзвиі капітал Товариства, акції, права 
і обов'язки Тхміх державців, відповідальність 

фундаторів.

§ 7. Стагутовий капітал Товариства ви
значається з 300.000 карб., поділених на

Утвержден Наркомторгом УССР
26 июля 1928 года.98. Устав смешанного акционерного общества «Унрутипьзбір».

I. Цель учреждении Общества, его права и обя
занности.

§ 1. Для производства всяких операций в 
-отношении сбора, скупки, переработки ■ 
продажи всяких отбросов (трапья, бумаге,, 
костей, металлов и др.) учреждается сме
шанное акционерное общество «Укрутиль
збір».

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Обще
ства являются: 1) Главное Управление

Украинского красного креста, 2) Цен
тральная комиссия помощи детям, 3) Цен
тральный комитет борьбы с безработицей.
4) Всеукраинский союз инвалидной ко
операции и 5) Всеукраинский централь
ный комитет помощи больным и раненым 
красноармейцам и их семьям.

§ 2. Для осуществления указанных к 
ст. 1 целей Обществу предоставляется пра
во производить такие операции: а) приоб
ретать, продавать, закладывать и арендо
вать всякое но взятое из обще-граждан
ского оборота имущество И б) Принимать 
товар на комиссию, б) организовывать и 
арендовать с разрешения Народного комис
сариата торговли промышленные предприя
тия для переработки и утилизации отбросов.

§ 3. Со дня регистрации Общество поль
зуется всеми правами юридического лица.

§ 4. Общество имеет, печать с обозначе
нием своего полного наименования.

§ 5. Правление Общества имеет место
нахождение в гор. Харькове, где и происхо
дят общие собрания акционеров.

§ 6. Общество подчиняется всем действу
ющим законам, правилам и распоряжениям 
Правительства, относящимся к предмету ега 
деятельности.
II. Уставные капитал Общества, акции, права 
и обязанности их владельцев, ответственность

учредителей.

§ 7. Уставный капитал Общества уста
навливается в 500.000 рублей, разделен--56£
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3,000 акцій 1-го випуску вартістю 100 крб. 
кожна та 2.000 акцій ІІ-го випуску варті
стю ію 100 крб. кожна. Не менше як на 
50 відсотків статутового капіталу акцій по
винно бути розподілено поміж державними 
органами.

§ 8. Акціонери не відповідають за зобо
в'язання Товариства. Товариство не відпо- 
відас за зобов'язання акціонерів.

§ 9. Після оголошення про затвердження 
Статуту фундатори Товариства розпочина
ють розміщувати акції і збирати статуто- 
иий капітал.

§ 10. Передплачуючи акції, передплатник 
дає на передплатному листі писане зобо
в'язання сплатити акції й зазначає терміна 
плати.

Передплатникові видається іменну роз
писку з зазначенням кількости та порядко
вих нумерів акцій, що залічуються за ним:

На зазначеній розписці про внески, * що 
иадійшли для оплати акцій, фундатори, а 
після реєстрації Товариства Унрата—роб
лять нотатку.

§ 11. У передплатних листах на акції і 
в оголошеннях па публічну передплату 
(проспектах), разом з іншими відомостями 
повинно обов'язково зазначити:

а) дату оголошення про затвердження 
статуту й орган, де це оголошення було умі- 
щепо;

б) список фундаторів з зазначенням їх 
адрес;

в) назву фірми Товариства;
г) об’єкт діяльносте Товариства;
д) розмір статутового капіталу;
е) номінальну ціну акцій, порядок і тер

мін їх оплати;
ж) кількість акцій, що їх фундатори за

лишають за собою;
з) оцінку майна, що його вносять фун

датори для оплати акцій.

§ 12. Найпізніш за 3 місяці після оголо
шення про затвердження статуту іювинпо 
зібрати одну чверть статутового капіталу з 
тим, що кожний фундатор і передплатник 
акцій повинен внести до зазначеного тер
міну паймепш одну чверть суми, що нале
жить з нього на оплату акцій. Сповна ж 
статутовігй капітал повинно зібрати най
пізніш за 12 місяців, а в тому разі, коли 
акції фундатори сповна розмістили поміж-

ных на 3.000 акций 1-го выпуска стоимо
стью 100 руб. кащл и 2.000 акций 11-го 
выпуска стоимостью по 100 руб. каждая. 
Не менее 50 процентов акций уставного 
капитала должно быть распределено между 
государственными органами.

§ 8. Акционеры не отвечают по обяза
тельствам Общества. Общество не отвечает 
по обязательствам акционеров.

§ 9. По опубликовании об утверждении 
устава учредители Общества приступают 
к размещению акций и собиранию устав
ного капитала.

§ 10. При нодииске на акцин, подписчик 
дает на подписном листе обязательство оп
латить акции и указывает сроки оплаты.-

.Подписчику выдается именная расписка 
с указанием количества и порядковых но
меров акций, зачисляемых за ним.

На указанной расписке о взносах, по
ступивших для оплаты акций, делается от
метка учредителями, а после регистрации 
Общества — Правлением.

§ 11. В подписных: листах на акции н в 
об'явленнях о публичной подписке (проспек
тах), в числе прочих сведений должны быть 
обязательно указаны:

а) дата публикации об утверждении ус
тава и орган, в котором публикация поме
щена;

б) список учредителей с указанном их 
адресов;

в) фирменное наименование Общества;
г) предмет деятельности Общества;
д) размер уставного капитала;
е) нарицательная цена акций, порядок 

и срок их оплаты;
ж) количество акций, оставляемых уч

редителями за собой;
з; оценка имущества, вносимого учре

дителями в оплату акций.

§ 12. Не позднее, чем через 3 месяца 
после опубликования об утверждении уста-- 
ва, должно быть собрано ие менее одной 
четверти уставного капитала, при этом 
каждый учредитель и иодлнечнк на акции 
обязан внести к указанному сроку не ме
нее одной четверти причитающейся с него 
в оплату акций суммы. Полностью же 
уставный капитал должен быть собран пе 
позднее, чем через 12 месяцев, а в случае, 
если акции полностью размещены учреди-564
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себе,—4І1ЙПІШШН за 6 їісіщв після оголо
шення про затвердження статуту.

Якщо не додержується реченця, встанов
леного, щоб покрита порту чверть статуто- 
вого капіталу, то Товариство визнається за 
не здійснене.

Коли те додержується речеш#, встанов
леного, щоб покрити сповіга статутовнй ка
пітал, то Товариство належить ліквідувати, 
якщо порядком зміни цього статуту не буде 
відповідно зменшено статутовнй капітал, або 
не буде збільшено реченця для покриття 
сповна патутового капіталу.

Фундатори Товариства зобов'язані разом 
залишити за собою акції на суму найменш 
одну п’ятяну статут ого капіталу і зобо
в'язані залишити за собою акції на суну, 
що становить найменш одну пятину ста- 
тутового капіталу, до затвердження звіту 
за другий операційний рік Товариства.

Протягом того ж реченця фундатори та 
акціонери не можуть перевласнювати акцій, 
що за них заплачено не грішми й держав-* 
ними цінними паперами, а інших майном.

У в а г а .  Реченець внесків на оплату
акцій відповідно до арт. 12 цього статуту-

встановлюють установчі збори або за
гальні збори акціонерів.

§ 13. Акції онлачуються за їх номіналь
ною ціною грішми, державними цінними па
перами або ОШІМ -МЗЙ5ІОМ, що міститься в 
таких матеріяльиих цінностях або ігравах, 
використання яких входить до його діяль
носте або потрібно для організації Товари
ства.

Найменш 20% статутового капіталу То
вариства повинно в усякому разі покрити 
грішми.

Попередню оцінку матеріальних цінно
стей, що їх вносяться на оплату акцій, ви- 
зішчаєгші угодою лфодшпшка, що вно
сить ці цінності з фундаторами, коли оплату 
провадиться після реєстрації Товариства.

Кінцеву оцінку зазначеного майна вста
новлюється за згодою особи, яка вносить 
майно, о установчими зборами (арт. арт. 24 
та 25), або з загальними зборами акціоне
рів, або з радою Товариства. Оцінка не може 
перевищувати біржові або пересічні рин-

телями между собою, не позднее, 'ЧСМ 
черев 6 месяцев по опублікований об уі- 
верждении устава Общества.

Веля в течение установленного срока н*л 
будет некрыта первая четверть уставного 
капитала, Общество пряввается не состояв
шимся.

Бели в течение установленного срока не 
будет покрыт полностью уставпый кави- 
тал, Общество подлежит ликвидации, если 
в порядке изменения настоящего, устава 
уставный капитал не будет соответствен им 
уменьшен иди срок па полное покрытие 
уставного капитала удлинен.

Учредители Общества обязаны все вме
сте оставить за собой акций на сумму ше 
менее одной пятой уставного капитала и 
обязаны сохранять за собой акции «а 
сумму, равную одной пятой уставного ка
питала, до утверждения отчета за втори 
операционный год Общества.

В течение того же срока учредители и 
акционеры не могут отчуждать акций, оп
лаченных иным, кроме деист и туда- • 
ственных ценных бумаг, имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Ороки взносов на 
оплату акций в соответствии со ст. 12 
настоящего устава устанавливают утр;* 
днтельское собрание или общее собрали • с 
акционеров.
§ 13. Акции оплачиваются по их нари

цательной цепе деньгами, государстве нш- 
ми ценными бумагами или иным имуще
ством, заключающимся в такого рода «ь 
териальиых ценностях или нравах, исно.'.ь- 
зовапно которых относится к предмету его 
деятельности или необходимо для организа
ции Общества.

Не менее как 20% уставного капитала 
Общоства должно быть во всяком случае 
покрыто деньгами.

Первоначальная оценка вносимых в са
лату акций материальных ценностей опу :• 
делается соглашением вносящих) эти цен
ности подписчика с учредителями, если 
оплата производится после регистрации 
Общества.

Окончательная оценка указанного и м у 
щества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество лица с учредитель
ским собранием (ст. ст. 24 и 25), или с 
общим собрапнем акционеров, или с советом 
Общества. Оцепка не .может быть выше
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нові ціни на то майно, що вноситься на 
місці і в день передачі майна. Тим же по
рядком, що зазначено в цьому арт., прова
дяться оцінку прав, що їх передасться на 
оплату акцій.

§ 14. Грошові внески на оплату акцій 
передплатники вносять до реєстрації Това
риства на ім'я фундаторів в Держбанк і їх 
перодасться Товариству лише після тою, 
як його запишуть до торговельного реєстру.

Внески, що їх роблять до реєстрації То
вариства на оплату акцій майном, що мі
ститься в матеріальних цінностях, пере
дасться фундаторам. Фундатори повинні 
вживати всіх потрібних заходів, щоб збе
регти цінність цього майна.

Передачу нрав, що їх впоситься для опла
ти акцій (арт. 13), провадиться тільки 
після реєстрації Товариства.

§ 15. Зібрані гроші та майно фундатори, 
а після реєстрації Товариства—-Управа, за
писують в шнутрові книги, видаючи про одер
жання їх тимчасові свідоцтва. Про одержу
ванні акційні внески нотується па тимчасо
вих свідоцтва-х, що під час останнього 
внеску належить замінити акційними сві
доцтвами.

Державцям згаданих тимчасових сві
доцтв. аж до заміни їх акційними свідо
цтвами. присвоюється всі права і обов'язки 
акціонерів.

§ 16. Фунда тори Товариства, а після реє
страції Товариства — його Управа, мають 
право стягати з передплатників прострочені 
внески на оплату акцій, або, анулювавши 
передплату, повернути акцію, що за нею про
строчено внески, на продаж, з тим, що акції 
мають бути сповна оплачені до скінчення 
зазначеного в арт. 12 реченця для спла
чення всього статутового капіталу Товари
ства. За останнього випадку попередньому 
передплатникові з уторгованої суми повер
тається зроблені впос-ки з відрахуванням 
видатків, звязашіх з анулюванням колиш
ньої передплати й продажем акцій.

баржевих пли средних рыночных цен на впо- 
сігаоо ігмущество, в месте и в день передачи 
имущества. Тем же порядком, который ука
зан в этой ст., производится оценка прав, 
передаваемых в оплату акций.

§ 14. Денежные взносы в оплату акций 
вносятся подписчиками до регастрации Об
щества па имя учредителей в Госбанк и 
выдаются Обществу лишь после виесения 
его в торговый реестр.

Производимые до регистрации Общества 
взносы в оплату акций имуществом, за
ключающимся в материальных ценностях, 
передаются учредителям. Учредители обя
заны принимать все необходимые меры к 
сохранению цешюсти этого имущества.'

Передача прав, вносимых в оплату акций 
(ст. 13), производится не иначе, как после 
регистрации Общества.

§ 15. Собранные деньги и имущество 
заносят учредители, а после регистраций 
Общества — правление, в шнурованные 
книги с выдачей в 'получении их времен- 

-ных свидетельств. Получаемые Правлением 
взносы но акциям отмечаются на времен
ных свидетельствах, которые при послед
нем взносе должны быть заменены акцно-. 
нерными свидетельствами.

Владельцы упомянутых временных сви
детельств, шгредь до замены их акционер
ными свидетельствами, присваивают все 
права и обязанности акционеров.

§ 16. Учредители Обшрстаа, а после ре
гистрации Общества — его правление, 
вправе взыскивать с подписчиков просро
ченные взносы в оплату акций, либо, анну
лировав подписку, обратить акцию, взнос 
по которой просрочен, в продажу, с тем, 
что акции должны быть сдолна оплачены 
до окопчаїшя указанного в ст. 12 срока 
для оплаты всего уставного капитала Об
щества. В последнем случае первоначаль
ному подписчику ш вырученной от прода
жи суммы возвращаются сделанные взносы 
за вычетом расходов, связанных с аннули
рованием прежней подписки д продажею

§ 17. Акції Товариства можуть бути 
тільки іменні. На акційних свідоцтвах по
значається назву державця. Акційні свідо
цтва вирізується з книги, позначається по
рядковим кулером і видасться за підписом 
голови Управи або його застучіпика, члена

§ 17. Акцпи Общества могут быть только 
именными. На* акциоперпых свидетельствах 
указывается наименование владельца. Ак
ционерные свидетельства вырезываются 
из книги, обозначаются номером по поряд
ку п выдаются за подписью председателя
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правішая і бухгадьтера за печаткою Това
риства.

Товариство повинно вести книгу акцій за 
формою та за правилами, що її затверджує 
Народній комісаріят зовнішньої та внутріш
ньої торгівлі Союзу РСР.

§ 18. До кожного акційного свідоцтва до
дається лист купонів на одержання за ними 
дивіденду протягом 10 років. По скінченні 
цього реченця державцям видасться на той 
самий реченець тим самим порядком нові ли
сти купонів.

На купонах позначається нумера акций, 
до яких кожний з енх належить, та роки по- 
слдовннм порядком.

§ 19. Акційні й тимчасові свідоцтва мож
на передавати через передавальний напне, 
що його робить сам акціонер, або на його за
яву Управа Товариства. Про передачу анцій- 
Управа робить нотатку в книзі акцій. За мо
мент' переходу акцій вважається момент но
татки про її передачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах інших ніж 
передача, оформлюється в книзі акцій на 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу вважається мо
мент, вгаданий в зазначених документах. За 
цп випадків Управа робить відповідний на
пис на акційному або тимчасовому свідо
цтві.

Тимчасове свідоцтво, де не буде нотатки 
■Управи Товариства, що вона одержала вне
сок, якому реченець скінчився, не можна 
передавати іншій особі і всілякий лравочнн- 
з таким свідоцтвом визнається за недійсний. 
Цю умову належить зазначити на тимчасо
вих свідоцтвах.

§ 20. Акцій не можна дробити. Якщо ак
ції належать кільком особам, то права, 
що стосуються до Товариства, може здійс
нювати тільки одна, особа, що її на це упов
новажили співдержавці акцій.

Особові права акціонерів по акціях, що 
належать юридичним особам, здійснюють 
уповноважені на те їх представники. Зазна
чено в цьому артикулі уповноваження можна 
видавати у формі ваявп на ім'я Управи 
Товариства.

правления или его заместителя, члена пра
вления и бухгалтера с приложением печа
ти Общества.

Общество должно вести книгу акций по 
форме и по правилам, установленным На
родным комиссариатом внешней и внутрен
ней торговли СССР.

§ 18. К каждому акционерному свиде
тельству прилагается лист купонов на по
лучение по нем дивиденда в течение 10 
лет. По.истечении этого срока владельцам 
выдаются на тот самый срок, тем самым 
порядком новые листы купонов.

Ла куполах обозначаются номера акций, 
к которым каждый из них принадлежит, и 
годы в последовательном порядке.

§ 19. Акционерные и времеппые свиде
тельства можно передавать посредством 
передаточной надписи, делаемой самим ак
ционером или по его заявлению, правлени
ем Общества. 0 передаче акций правление 
делает отметку в книге акций. Моментом 
перехода акции считается момент отметки 
о ее передаче в книге акций.

Переход акций по иным основаниям, кро
ме передачи, оформляется путем отметки 
в книге акций, на основании удостоверяю
щих такой переход документов. Моментом 
перехода считается момент, указанный в 
озпачмгаых документах. В этих случаях 
правление делает соответствующую над
пись на акционерном или временном сви
детельстве.

Временное свидетельство, на котором пе 
будет отметки правления Общества о полу
чении ими взноса, срок которому истек, не 
может быть передаваемо другому лицу, п 
всякая сделка по таковому свидетельству 
признается недействительной. Условие это 
•доляоео быть обозначено на временных сви
детельствах.

§ 20. Акции не могут быть. дробимы. В 
случае принадлежности акций несколькким 
лицам, права то отношению к Обществу 
могут быть осуществляемы только одним 
лицом, уполномоченным па то совладель
цами акций.

Личные права акционеров по акциям, 
что принадлежат юридическим лицам, осу
ществляются уполномоченными на то их 
представителями. Указанные в настоящей 
статье уполномочия можно выдавать з фор
ме заявления на имя правления Общества.

567



Арт. 98 № 21 Ст. 98

У в а г а .  Якщо представник втрачає 
уповноваження тої юридичної особи, що 
віл її репрезентує, то він вибуває зі скла
ді- відповідного виборного органу Товари
ства.
§ 21. Купони до акційних свідоцтв не 

можна передавати окремо від акційних сві
доцтв.

§ 22. Якщо акційне або тимчасове сві
доцтво втрачено, то акціонер, або його ак
ційний правонаступник має право заявити 
Управі Товариства про втрату акційного або 
тимчасового свідоцтва. Управа оголошує 
про втрату акційного або тимчасового сві
доцтва і з упливом 6 місяців з дня оголо
шення Замінює втрачене тимчасове або ак
ційне свідоцтво дублікатом за тим самим 
нумером, коли ніхто пе заперечуватиме це 
судом.

§ 23. Після розміщення всіх акцій й 
сплачення одної чверти статутового капі
талу, найпізнішо за один місяць після за
значеного сплачення, фундатори скликають 
попередні збори фундаторів та передплат
ників акцій. На цих зборах фундатори по
дають писану доповідь про розміщення акцій 
Товариства, про грошові суми та інше май
но, що надійшло на оплату акцій, про ви
датки, що їх поробили, а заходи, оц.о їх вжили 
фундатори для організації Товариства, про 
всі чинності й правочиип, що вони вчинили 
їх, і що їх пропонується Товариству взяти 
та себо, взагалі про юсі обставини, погрібні 
для судження про стан справ засновуваного 
Товариства, а так само подають інвентар
ний опис майна й проект його вступного 
баланса.

Для перевірки доповіді фундаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного ба
лансу збори обирають з поміж себе пере
вірочну комісію.

Фундатори Товариства ие можуть увіхо
дити до складу перевірочної комісії.

§ 24. Найраніш за три дні й найпізніш 
за місяць після попередніх зборів фундато
рів і передплатників на акції, фундатори 
скликають установчі їх збори, що вислуху
ють доповідь перевірочної комісії й розвя- 
зують питання про визнання Товариства за 
здійснене, про ухвалу чинностей та право-

Л р и і м е ч а н и е .  При утрате пред
ставителем йолномочня от представляе
мого им юридического лица, оп выбывает 
из состава соответствующего выборного 
органа Общества.
§ 21. Купоны к акционерным свидетель

ствам нельзя передавать отдельно от ак-і 
пионерных свидетельств.

§ 22. При утрате акционерного свиде
тельства или временного свидетельства, 
акционер или законный его правоприемник 
вправо заявить правлению Общества об 
утрате акционерного .или временного сви
детельства. Правление производит публи
кацию об утрате акционерного или времен
ного свидетельства и, но истечении ше-ітії- 
месячного срока со дня публикации, заме
няет утраченное акционерное ын времен
ное свидетельство дубликатом за тем же 
номером, если ШІ с чьей стороны 116 будет 
заявлено опора в судебном порядке.

§ 23. После размещения всех акций и 
покрытия одной четверти уставного капи
тала, не позднее чем через один месяц 
после означенного покрытия, учредителями 
созывается предварительное собрание уч
редителей и подписчиков на акции. На этом 
собрании учредители вносят письменный до
клад о размещении акций Общества, о посту
пивших в оплату акций денежных суммах и 
ином имуществе, о произведенных учреди
телями расходах и проведенных мероприя
тиях по организация Общества, о всех дей
ствиях и сделках, совершенных ими и пред
лагаемых к принятию на Общество, н, во
обще, о всех обстоятельствах, необходи
мых для суждения о состоя и ии дел учреж
даемого Общества, а равно представляют 
инвентарную опись его имущества и проект 
ого вступительного баланса.

Для проверки доклада учредителей, ин
вентарной описи и проекта вступительно
го баланса собрание избирает проверочную 
комиссию из своей среды.

Учредители Общества Не могут входить 
в состав проверочной комиссии.

§ 24. Не ранее трех дней и не позднее, 
чем черев месяц после предварительного 
собрания учредителей и подписчиков на 
акции, учредителями созывается учреди
тельское их собрание, которое заслушивает 
доклад проверочкой комиссии и разрешает 
вопросы о признании Общества состояв-
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ЧИНІВ, що їх вчинили фундатори, про оцінку 
майна, що надходить до оплати акцій, про 
затвердження інвентарного опису й вступ
ного балансу Товаристваї, про обрання чле
нів Управи та інших виборних по Товари
ству осіб, а так само інші питання з до
повіли фундаторів або з поточних оправ То
вариства.

§ 25. Якщо фундатори сповна розмістили 
акції Товариства'поміж себе й покрили най- 
мепш одну "чверть статугового капіталу, то 
замість іборбв, зазначених в арг. 23, 24, 
фундатори збираються на установчі збори, 
які розв’язують зазначені в арт. 24 пи
тання.

§ 26. Вважається, що зазначені в арт. 
23—25 збори законно відбулися, 'коли в 
них беруть участь особи, що репрезентують 
принаймні половину' загального числа акцій.

Постанову про внзнакпя Товариства за 
здійснене повинна ухвалити більшість трьох 
чвертей загальної кількості! голосів учасни
ків зборів.

Всі інші питання розв’язується на цих 
зборах звичайною більшістю голосів.

§ 27. Якщо установчі збори (арт. арт. 24 
та 25) визнали Товариство за здійсноне, то 
обрана на зборах Управа повніша негайно 
подати заяву до Народнього комісаріяту тор
гівлі УСРР про реєстрацію Товариства з до
датком матеріалів згідно з правилами про 
торговельну реєстрацію.

Управа розпочинає .інше тоді вико
нувати чинності й правочини від імепп 
акційного Товариства, коли Товариство за
писано до торговельного реєстру.

§ 28. Зазначені в арт. арт. 23—25 збори 
скликаються оповістками, що їх надсила
ється на адресу осіб, які передплатили 
акції. Фундатори Товариства повинні пові
домити Народній комісаріят торгівлі УСРР 
за сім день наперед про попередні та уста
новчі збори, що їх скликається.

§ 29. Після оголошення про затверджен
ня статуту й до публікації про реєстрацію 
Товариства фундатори мають право вчи
нити вія свого «єни всі операції й правочи- 
нн, сполучені з організацією Товариства, ва 
овоєю солдарвшю відповідальністю.

ішися, об одобрении совершенных учреди
телями действий и сделок, об сделке иму
щества, поступающего в оплату акций, об 
утверждении инвентарной описи я всту
пительного баланса Общества, об избрании 
членов правления и лрупга выборных по 
Обществу лиц, а также другие вопросы по 
докладу учредителей или по текущим де
лам Общества.

§ 25. Если акции Общества полностью 
размещены учредителями между собой и 
'■покрыто не менее одной четверти уставно
го капитала, то вместо собраний, указан
ных в ст.ст. 23, 24, учредители собирают
ся в учредительское собрание, которое раз
решает указанные в сг. 24 вопросы.

§ 26. Указанные в суг.ст. 23—56 собра
ния считаются законно состоявшимися, 
если в них участвуют овца, представляю
щие, по крайней мере, половину общего 
числа акций.

Постановление о признании Общества со
стоявшимся должно быть принято боль
шинством трех четвертей />бщего числа 
голосов участников собрания.

Все прочие вопросы решаются в этих 
собраниях простым большинством голосов.

§ 27. Если учредительское собрание 
(ст.ст. 24 л 25) признало (Хіщєство со
стоявшимся, то избранное собранном пра
вление обязано' Немедленно «подать заявле
ние в Народный комиссариат торговли УССР 
п регистрации Общества с приложением 
материалов, согласно правил о тортової 
регистрации.

Е совершению действий и сделок пт 
имени акционерного Общества правление 
приступает лишь после внесения Общества 
в торговый реестр.

$ 28. Указанные в ст.ст. 23—25 собра
ния созываются посредством повесток, ко
торые посылаются по адресу лиц. подпи
савшихся на акции. Учредители Общества 
обязаны уведомить Народный комиссариат 
торговли УССР за семь дней вперед о созы
ваемых предварительных и учредительских 
собраниях.

§ 29. По опубликовании об утверждении 
устава и до публикации о регистрации Об
щества учредители имеют право совершать 
от своего имени все операции и сделки, 
овяоааиые с организацией общества, за 
своей солидарной ответственностью.
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Правд й обов'язки в цих правочииах пе
реходять до Товариства лише в толу разі, 
коли ці правочини схвалюють установчі 
збори або найближчі після них загальні збо
ри акціонерів.

§ ЗО. За втрати, що їх фундатори запо
діяли через свій недогляд та неправильні 
ташості, що зшиті з організацією Товари
ства. фундатори солідарно відповідають пе- 

- ред Товариство* та овреапвш акціонерами 
протягом одного року з того часу, як заре
єстровано Товариство.

Члени управи та ревізійної комісії, що 
допустили недбалість, перевіряючи чинності 
фундаторів, солідарно відповідають . перед 
Товариством, поодинокими акціонерами і 
кредиторами товариства за заподіяні від 
них втрати, оскільки їх не можна стягти з 
фундаторів.

III. Органи управління та контролі.

§ 31. Органи управління Товариства є:

а) Загальні збори акціонерів;
б) управа;
в) рада.
Органом контролі є ревізійна комісія.

т

§ 32. Особи, що є у виборних органах 
Товариства, зобов’язані вживати всіх захо
дів до здійснення зазначепої в статуті мети 
Товариства, виявляючи потрібну дбайли
вість та обачність.

За втрати, що їх спричинила недбалість 
та неправильні чинності виборних осіб То
вариства в звязку з виконанням покладених 
на них обов'язків, вони відповідають перед 
Товариством і окремими акціонерами, а в 
разі невпплатностп Товариства і перед його 
кредиторами з тим, що за втрати, що їх за
подіяли зазпачепі особи разом, вони відпо
відають солідарно.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  а к ц і о н е р і в .

§ 33. Найвищий орган Товариства ста
новлять загальні збори акціонерів. Неодмін
ному віданню загальних зборів належить:

а) обирати й авілшп® членів управи, 
ради і ревізійної комісії;

Нрава я обязанности но этим сделкам 
переходят к Обществу в том лишь случае, 
если эта сделки одобрены учредительским 
собранием идя ближайшим после их со
вершения общим собранием акционере®.

§ 30. За убытки, причиненные упуще
ниями и неправильними действиям учре
дителей, связанными с организацией Об
щества, учредители несут солидарную 
ответственность перед Обществом и отдель
ными акционерами в течение одного года 
со времени, регистрации Общества.

Члены правления и ревизионной ксоис- 
сни, допустившие небрежность при про
верке действий учредителей, подлежат со- 
.гадарной ответственности • перед Обще
ством, отдельными акционерами и кредито
рами Общества за причиненные ими убыт
ки, поскольку таковые не могут быть 
взысканы с учредителей.

III. Органы управления и контроля.

§ 31. Органами управления Общества 
являются:

а) Общее собрание акционеров;
б) нравлейю;
в) совет.
Органом контроля является ревизионная 

комиссия.
§ 32. Лица, состоящие в выборных ор

ганах Общества, обязаны принимать все 
меры к осуществлению указанной в уставе 
цели Общества, проявляя необходимую за
ботливость и предусмотрительность.

За убытки, причине алые упущениями и 
неправильными действияэгп выборных лиц 
Общества в связи с выполнением лежащих 
на них обязанностей, они отвечают перед 
Обществом и отдельными акционерами, а 
л случае несостоятельности Общества и 
перед его кредиторами, при этом за убытки, 
причиненные указанными выборными ли
цами совместно, они отвечают солидарно.

А. О б щ е е  с ю б р а л н е  а к ц и о н е р о в .

§ 33. Высшим органом Общества являет
ся общее собрание акционеров. Непремен
ному ведению общего собрания подлежит:

а) избрание и смещение членов правле
ния, совета и ревизионной комиссии;
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б) затверджувати інструкції управі, раді, 
ревюійкій комісії та жвідаційзпй комісії;

в) затверджувати річний звіт, бадане, ко
шторис видатків та фінансово-операційний 
план на майбутній рік, розподіл зиску та 
встановлення способів покриття втрат;

г) постановляти про набування будівель 
і прав забудови для Товариства, про пере- 
власнення й заставу будівель і прав забудо
ви, належних ІЬрриству, а так само про 
розширення підприємств Товариства;

д) розглядати питання про зміну статуто- 
вого капіталу та про зміні' й доповпеная 
статуту;

е) розв'язувапня питання про з’єднання 
Товариства з іншими підприємствами та про 
закриття діяльности Товариства.

§ 34. Загальні збори- бувають звичайні 
й надзвичайні.

Звичайні загальні збори управи окли
кає найменш один раз на рік для того, щоб 
вона розглянули та затвердили звіт і ба
дане за минулий операційний період, роз
глянули й затвердила кошторис прибутків 
та фінансово-операційний шян на наступний 
рік, розподілили зиск і визначили спосіб, як 
покрити втрати, а так само, щоб провести 
в належних випадках обрапня органів упра
вління та ревізії Товариства. Звичайні за
гальні збори можуть розглядати й інші пи
тання, що їх закоп або статут відносить до 
компетенції загальних зборів.

§ 35. Надзвичайні загальні збори упра
ва скликає на свій розсуд або на пропозицію 
ради чи ревізійної комісії, або на заяву ак
ціонерів, що репрезентують разом найменш 
одну двадцяту частину статутового капіта
лу, для розв'язування негайних питань, що 
виникають з ходи справ Товариства.

Якщо управ» не виконує вимоги ради, 
або ревізійної комісії про скликання над 
звичайних загальних зборів протягом двох 
тижнів від часу її надходження, то зазначе
ні збори, рада чи ревізійна комісія може без- 
вос^редньо скликати сама

б) утверждение инструкций правленню, 
совету; ревизионной шисснв и лшнввда-
цноппой комиссии;

в) утверждение годового отчета, баланса, 
сметы расходов н финансово-операционного 
плана на предстоящий тод, распределение 
прибыли и определение способов покрытия
убытков;

г) постановление о приобретения строе
ний н права застройки для Общества, об 
отчуждения и залоге строений и права за
стройки, принадлежащего ' Обществу, а 
равно о расширении предприятий Обще
ства; # •

д) рассмотрение вопросов об изменении 
уставного капитала и об изменении н до
полнении устава;

е) разрешение вопросов о слиянии Об
щества с другими предприятиями я о пре
кращения деятельности Общества.

§ 34. Общие собрания бывают обыкно
венные и чрезвычайные.

Обыкновенные обіцяє собрания созыва
ются правлением не менее одного раза в 
год, для рассмотрения и утверждения от
чета н баланса за истекший операционный 
период, распределения прибыли и опреде
ления способов покрытия убытков, для 
производства в подлежащих случаях выбо
ров органов управления и ревизии Обще
ства, утверждения финансово-операцион
ного плана и сметы расходов па предстоя
щий год.- Обыкновенным общим собранием 
могут рассматриваться и другие вопросы, 
отнесенные к Компетенция общего собра
ния законом или уставом.

§ 35. Чрезвычайные общие собрания со
зываются правлением по собственному 
усмотрению, либо по предложению совета 
или ревизионной комиссии, либо по заяв
лению акционеров, представляющих в сово
купности но менее одной двадцатой части 
уставного капитала для разрешения сроч
ных вопросов, возникающих по ходу Обще
ства.

Если правление не выполнит требова
ния совета или ревизионной комиссии о со
зыве чрезвычайного общего собрания в те
чение двух недель со времени его поступ
лення, то названное собрание может быть 
-созвано советом иля ревизионной комиссией 
Общества непосредственно.
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Якщо управа не виконує вимоги одної 
двадцятої частини акціонерів протягом того 
ж самого реченця, то дозвіл на скликання 
надзвичайних загальних зборів може дати 
Наркомторг УСРР.

§ 36. Загальні збори скликаються опо
вістками, оголошуваними до загального ві
дома в офіційному органі друку по місцю 
осадку управи найменше за два тижні до за
гальних зборів.

В оголошенні зазначається час, місце й 
працю загальних зборів. Якщо надзвичайні 
збори акціонерів скликають акціонери з до
зволу згаданого варт. 35 органу, то обов’яз
ково треба вмістити вказівку на цей дозвіл 
до оголошення про скликання зборів.

Про день скликання зборів (звичайних та 
надзвичайних) Товариство повинно спові
стити Народній комісаріят торгівлі УСРР.

§ 37. Доповіді управи з приводу призна
чених до обміркування снрав треба подава
ти в службовий час, щоб акціонери розгля
нули принаймні за сім день до дня загаль
них зборів.

§ 38. Оправи, що їх треба розглядати на 
загальних зборах, надходять до тих не інак
ше як через управу. Акціонери, що бажа
ють зробити якусь пропозицію загальним 
зборам, повинні листовно вдатися з нею до 
управи не пізніш за два тижні перед загаль
ними зборами. Якщо пропозицію зробили 
акціонери, що мають сукупно найменш одну 
двадцяту частину статутового капіталу, то 
управа зобов’язана подати таку пропозицію 
найближчим загальним зборам із своїм ви
сновком.

§ 39. Кожний акціонер має право бути на 
загальних зборах і -брати участь в обмірку
ванні пропонованих зборам справ.

§ 40. Право голосу мають акціонери, що 
держать найменш 5 акцій. Акціонери, що 
держать метне число акцій, можуть з’єдну
вати свої акції в загальній довіреності для 
одержання права па один або більше го
лосів.

§ 41. Державці акцій мають право брати 
участь на загальних зборах тільки тоді, ко
ли їх записано в книзі уірави принаймні 
за сім день перед загальними зборами.

Бели правление не выполнит требова
ния одной двадцатой части акционеров в 
течение того же самого срока, те разреше
ние на созыв чрезвычайных общих собра
ний может дать Наркомторг УССР.

§ 36. Общие обрання созываются посред- 
етвея об’явлений, публикуемых во всеоб
щее сведение в официальном органе печа
ти но месту нахождения правления, но 
крайней мере, за две недели до общего со
брания.

В об'явленнях указывается вреия. место 
и порядок дня общего собрания. Если чрез
вычайное собрание акционеров созывают 
акционеры с разрешения умазанного в 
от. 35 органа, то обязательно нужно, по
местить указание на это разрешение до 
об’явлення о созыве собрания.

О дне общего собрания (обыкновенного 
и чрезвычайного) Общество должно уведо
мить Народный комиссариат торговли УССР.

§ 37. Доклады. правления по назначен
ным к обсуждению вопросам должны пред
ставляться в присутственные часы сия 
рассмотрения акционерам, по крайней мере, 
за семь дней до дня общего собрания.

§ 38. Дела, подлежащие рассмотрению 
в общем собрании, поступают в него не 
иначе, как через правление. Акционеры, 
желающие сделать какое-либо предложение 
общему собранию, должны письменно об
ратиться с ним в правление не позже, как 
за две недели до общего собрания. Если 
предложение сделано акционерами, имею
щими в совокупности пе менее одной двад
цатой части уставного капитала, то пра
вд ел пе обязано, во всяком случае, пред
ставить такое предложение ближайшему 
общему собранию со своим заключением.

§ 39. Каждый акционер имеет право 
присутствовать в общем собрании и уча
ствовать в обсуждении предлагаемых со
бранием вопросов.

§ 40. Право голоса имеют акционеры, 
которые имеют не мелев 5 акций. Акцио
неры, которые имеют меньшее число ак
ций, могут соединять свои акции в обшей 
доверенности для получения, права яа.один 
или больше голосов.

§ 41. Владельцы акций пользуются пра
вом участия в общем собрании лишь в том 
случае, если они внесены в книги правле
ния, по крайней мере, за сеогь дней до 
общего собрашия.
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Замість оригіналів акційних свідоцтв мо

жна подавати посвідки й розписки яро прий
мання акційних свідоцтв на схов або в за
ставу, так державних, як і приватних кре
дитових установ. У посвідках (розгшсках) по
знач усться ну мери акційних свідоцтв.

§ 42. Акціонери, що є члени управи, ра
ди або ревізійної комісії, не мають права го
лка пі особисто, пі за довіреністю інших 
акціонерів, за розв’язування справ щодо 
притягнення до відповідальносте, або увіль
нення з під неї, усунення їх з посада, при
значенім їм платні й-затвердження звітів, 
що вони підписали. За ухваленням постано
ви про вчинення від Товариства договору з 
особою, що є в числі акціонерів, ця особа не 
має права голосу на зборах ні особистого, ні 
за довіреністю інших акціонерів.

§ 43. Виготовлений від управи список ак
ціонерів, що мають право брати участь на 
вборах, до позначені нумори належних їм 
акцій, вивішується в приміщенні управи за 
чотири дні перед загальними зборами». Копію 
зазначеного списку видасться кожному ак
ціонерові на його вимогу.

§ 44. Перед викриттям загальних зборів 
ревізійна комісія провіряє складений від 
управи список акціонерів і в разі вимоги ак
ціонерів, що прибули на збори й репрезен
тують не менше */*© частини основного ка
піталу, перевірку зазначеного сниспа треба 
зробити на самих зборах через, осіб обраних 
для цього з поміж акціонерів, числом най
менш—чрм і з них принаймні одну особу 
повинна обрати група акціонерів, що за
жадала перевірити списка з тим, що ця гру
па по бере участи в обранні інших.

§ 45. Збори відкриває голова управи, або 
особа, що його заступає. По відкритті зборів 
акціонери, ацо мають право голосу, обирають 
з поміж себе голову. Голова загальних збо
рів не має права з свого розсуду відкладати 
обміркування й розв’язання справ, внесе
них на загальні збори.

§ 46. На загальних зборах не можна ух
валювати постанов в справах, 24)0 які но 
було зазначено в оголошенні про скликання 
зборів, якщо воші не стосуються до числа

Вместо подлинников акций можно пре
доставлять удостоверения и расписки о при
нятии акцій на сохранение иди в заклад 
как государственных, так и частных кре
дитных учреждений. ' В удостоверениях: 
(расписках) указываются номера акця^.

§ 42. Акционеры, состоящие членами 
правления, совета или ревизионной комис
сия, во имеют права голоса пи лично, ив 
по доверешоств других акционеров при 
разрешении вопросов о привлечении к от
ветственности или освобождению от нее, 
увольнения их с должности, определения 
им жалования и утверждения отчетов, ко
торые они подписали. При принятии по
становления о заключении от имени Обще
ства договора с лицом, которое находится 
в числе его акционеров, это лицо пе имеет 
права голоса па собраниях ни лично, ни 
по доверенности других акционеров.

§ 43. Составленный правлением список 
акционеров, которые имеют право прини
мать участие в собраниях, где указаны но
мера принадлежащих нм акций, вывеши
вается в помещении правления за четыре 
дня перед общим собранием. Копня указан
ного списка выдастся каждому акционеру 
по его требованию.

§ 44. Перед открытием общего собрания 
ревизионная комиссия проверяет составлен
ный правлением список акционеров и в слу
чае требования акционеров, прибывших па 
собранно и представляющих не менее Ч»0 
части основного капитала, проверку указан
ного списка неооходимо сделать на' самом 
собрании избранными из среды акционеров 
для этой цели лиц* в числе не менее трех 
и из них приблизительно одно лицо должна 
избрать группа акционеров, которая из’яви- 
ла желание проверить список с том, чтобы 
эта группа не принимала участия в избра
нии других.

§ 45. Собрание открывается председате
лем правления или лицом, заступающим его
место. По открытии собрания акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из своей 
среды председателя. Председатель общего 
собрания не имеет права по ейоему усмот
рению откладывать обсуждение н разреше
ние дел, внесенных в общее собрание.

§ 46. В общем собрании пе могут быть 
постановляемы решения по вопросам, кото
рые не значились в об’явленнях о созыве 
собрания, если они не относятся к числу
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поточних справ. Віднесення будь-якого пи
тання ідо числа поточних справ провадять 
запальні збори з тим, що до числа їх не мо
жна віднести питань, перелічених в арт. 33.

§ 47. Щоб загальні збори були дійсні, 
треба щоб за розв’язування кожного питан
ня, що його обговорюється на зборах, були 
присутніми акціонери, яга разом репрезен
тують найменш одну третину статутового 
капіталу.

§ 48. Питання про зміну статуту й про 
закриття діяльносте Товариства можна ро
звішувати тільки двохтретинпою більшістю 
поданих голосів, якщо при тому на загаль
ні збори прибули акціонери, що репрезен
тують найменш половину статутового капі
талу.

§ 49. В оголошенні • про скликання за
гальних зборів можна передбачати повтор
ні загальні збори на той випадок, коли ак
ціонери, що прибули па збори, не будуть 
репрезентувати тої частини статутового 
капіталу, що їїї вимагається в законі. В та
кому разі повторні загальні збори можуть 
відбутися пайраніш за 24 години після 
перших зборів, що яв відбулися. Якщо вка
зівки па це в оголошенні не було, то по
вторні загальні збори окликаються, додер
жуючи арт. 36.

Повторні загальні збори вважаються за 
відбулі незалежпо тад розміру тої частини 
статутового капіталу Товариства, що за 
них репрезентовано. Постанови на них ух
валюється звичайною більшістю поданих 
голосів, крім янтаиь, зазначених в арт. 48, 
для ухвали яких треба‘більшість в дві тре
тини поданих голосів.

'Повторні збори можуть розвязувати ли
ше ті питання, що були па порядкові ден
ному перших зборів, які не відбулися.

§ 50. Акціонери можуть оскаржити ті 
постанови загальних зборів, що порушують 
їх права, протягом одного місяця від дня, 
коли їх було ухвадеео, подавши па Това
риство позов про скасування зазначених 
постанов. ,

§ 51. Акціонери, що не погодилися з 
більшістю, мають арраво подати окрему дум
ку, про що записують до протоколу загаль
них зборів. Той, хто подав окрему думку, 
може протягом сьомц днів від дня зборів 
подати для долученпя до протоколу доклад- 
лнй виклад своєї думки.

текущих дел. Отнесение какого-либо вопро
са к числу текущих дел производится общим 
собранием, при этом к числу их не могут 
быть относимы вопросы, перечисленные в
ст. 33. '

§ 47. Для действительности общего собра
ния требуется, чтобы при разрешении каж
дого обсущаемого в нем вопроса в соб
рании присутствовали акционеры, пред
ставляющие в общей совокупности яе ме
нее одной трети уставного капитала. *

§ 48. Вопросы об изменении устава и о 
прекращении деятельности Общества могут 
быть разрешаемы только большинством двух 
третей поданных голосов, если при этом на 
общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее половины уставной 
капитала.

§ 49. В об'явлений о созыве общего соб
рания может быть предусмотрено вторичное 
общее собрание на случай, если явившиеся 
на собрание акционеры не представляют 
требуемой законом части уставного капита
ла. В этом случае вторичное общее собрадие 
может состояться се ранее, как черев 24 
часа после несостоявшегося первого собра
ния. Если такого указания в об'явлений не 
было, то вторичное общее собрание созы
вается с соблюдением ст. 36.

• * •

Вторичное общее собрание признается со
стоявшимся независимо от р^мера представ
ленной части уставного капитала Общества. 
Решения в нем принимаются простым боль
шинством поданных голосов, кроме вопросов, 
указанных в ст. 48, для решении которых 
требуется большинство в две трети подан
ных голосов.

Вторичное собрание может разрешать 
лишь те вопросы, которые стояли в порядке 
дня первого, несостоявшегося собрания.

§ 50. Постановления общих собраний, на
рушающие права акционеров, могут быть 
оспорены акционерами в течение месячного 
срока со дня принятия постановлений по
средством пред’явлення к Обществу иска об 
отмене указанных постановлений.

§ 51. Акционеры, не согласившиеся с 
большинством, ©праве подать особое мнение, 
о чем заносится в протокол общего собра
ния. Заявивший особое мнение может в се
мидневный срок со дия собрания предста
вить для приобщения к протоколу подробное 
изложение своего мнения.
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§ 52. Порядок голосування прав уста
новлюють самі загальні збори. За рвалоні 
на загальних зборах вважається ті поста
нови, що за їх висловилась звичайна біль
шість поданих голосів.

§ 53. Постанови, ухвалені на загальних 
«борах, в обов’язкові для всіх акціонерів і 
присутніх і відсутніх.

§ 54. Справам, зцо їх мають обміркову
вати і розвязуватн загальні збори, ведеть
ся докладний протокол. Викладаючи поста
нови зборів, зазначається якою більшістю 
голосів ухвалено постанови, а так само но
тується заявлені до цього окремі думки. 
Протоколи веде особа, що п запросив го
лова зборів з акціонерів, або сторонніх осіб, 
з тим, що голова зборів вцповідае за по
годженість протоколу з булнмн па зборах 
мірну ванними й постановами. Правдивість 
протоколу посвідчують своїми підписами 
голова зборів та іішгі акціонери, па їх ба
жання, числом най межо три.

Засвідчені від управи копії протоколу за
гальних зборів, окремих думок і взагалі всіх 
до нього додатків палежнть давати кожно
му акціонерові на його вимогу.

Б. У п р а в а  Т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а 
в а  т а  о б о в ' я з к и .

§ 55. Управу Т-аа обирається з 3-х до
5-тн членів загальними зборами акціонерів 
строком яа 2 роки зі складу акціонерів 
або сторонніх осіб.

Обов'язки між членами управи розподі
ляється за постановою управи.

На той же .реченець, що д членів упра
ви загальні збори обирають тим- самим по
рядком кандидатов від одного до трьох.

§ 56. Загальні збори акціонерів можуть 
усували членів такащндатів у члени упра
ви й до терміну їх обрання.

§ 57. Чівяя управи й кандшти до 
них по уплнві реченця їх обраиБЯ зберіга
ють свої повноваження до 'найближчих збо
рів.

§ 58. Члени управи можуть одержу
вати крім зазначеного від загальних збо
рів акціонерів утримання й відсоткову з 
чистого зиску плату з призначення загаль
них зборів, розміром від них установленим.

§ 52. Порядок голосования вопросов уста- • 
навлївается самим общим собранием. При
нятыми в общем собрании считаются реше
ния, за которые высказалось простое боль
шинство поданных голосов.

§ 53. Постановления, принятые общим со
бранием, обязательны для всех акционеров, 
как присутствующих, так и отсутствующих.

§ 54. По делам, подлежащим обсуждению 
общего собрания, ведется подробный прото
кол. При изложении постановлений собрания 
указывается, каким большинством голосов 
постановления приняты, а равно отмечают
ся заявленные при этом особые мнения. Про
токолы ведет лицо, приглашенное предсе
дателем собрания \у, акционеров или посто
ронних лиц, при чем председатель собрания 
ответственен за согласованность протокола 
с бывшими в собрании суждениями и реше
ниями. Правильность протокола удостоверя
ют своими подписями председатель собрания 
и другие акционеры, по их желанию, в числе 
не менее трех.

Засвидетельствованные правлением копии 
протокола общего собрания, особых мнений 
и вообще всех к нему приложений надлежит 
представлять каждому акционеру по его тре
бованию.

Б. П р а в л е н и е  О б щ е с т в а ,  е г о  
п р а в а  и  о б я з а н н о с т и .

§ 55. Правление Общества избирается от
3-х до 5-ти членов общим собранием акцио
неров сроком яа 2 года, из числа акцио
неров или посторонних лиц.

Распределение обязанностей между чле
нами правления производится по постанов
лению правления.

На тот же срок, что и членов правления, 
обще© собрание избирает тем же самым по
рядком кандидатов от одного до трех.

§ 56. Общее собрание акционеров имеет 
право отстранять членов и кандидатов в чле
ны правления и до срока их избрания.

§ 57. Члены правления и кандидаты к 
ним по истечении срока их избрания сохра
няют свои полномочия до ближайшего об
щего собрания.

§ 58. Члены правлония могут получать, 
кроме определенного общим собранием ак
ционеров содержания и процентное возна
граждение от чистой прибыли, согласно по
становления общего собрания, в размере, 
тановлопном последним.
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§ 59. Уяраш завідує всіма справами 
Товариства й керує 'майном Товариства. 
Зокрема, до його обов'язків належить:

а) приймати надійно і \й ті, що яадхо- 
допь за акції Товариства гроші та ввдавати 
іменні тимчасові свідоцтва, а по повній їх 
«плані й акційні свідоцтва;

б) заводити бухгальтерію, касу і діло
водство, а так само складати звіт, баланс, 
шторне і план діяльности, подавати звіт- 
ність Товариства загальпих вборам;

в) наймані службовців, призначаючи їм 
плату і звільнювати їх;

т) купувати й продавати* майно і за го
тівку і за кредит;

Я) ікаймапЦ склепи, кватирі й інші при
міщення;

е) кредитувалися <і в державному бан
кові, і в (інших кредитових установах, а 
так само і в приватник осіб;

ж) страхувати майно Товариства;
з) видавати й приймати до виплати век-' 

селі й ііишл реченцеві зобов'язання;
и) дисконтувати векселі, що надійшли 

на ім’я Товариства;
- к) укладати від імени Товариства дого

вори й угоди з державними установами й 
підприємствами, а так само і з приватними 
особами;

л) видавати довіреності;
м) складати законні акти на набуття, 

перевласяення, заставу будівель і право за
будови;

п) скликати загальні збори акціонерів;
о) взагалі завідувати й зараджувати всі

ма справами Товариства без винятку, що 
входить до обсягу операцій Товариства в 
рямках, установлених від загальних збсірів.

•Найближчий порядок чинности управи, 
рямки його прав і обов’язків можуть бути 
визначені інструкцією, виробленою від Ради 
і затверджуваною та змінюваною від за
гальних зборів.

§ 60. Управа робить видатки за кошто
рисами, які що-року затверджують за
гальні збори. Загальним зборам надасться 
право визначити, до якої суми управа 
може витрачати понад кошторисні призна- 
ч і т ш я  у невідкладних випадках за відпові
дальністю управи перед загальними збора
ми за потребу й наслідок цієї витрати. Про 
кожний такий видаток належить подавати 
на розсуд найближчим загальним зборам.

§ 59. Правление заведует всеми делами 
Общества и управляет имуществом Обще
ства. В частности, к обязанностям его от
носятся:

а) прием поступивших и поступающих за 
акции Общества денег и выдача именных 
временных свидетельств, в полной оплате 
акций—акционерных свидетельств;

б) завести бухгалтерию, кассу и делопро
изводство, а равно и составление отчета, 
баланса, сметы и плана действий, представ
ление отчетности Общества общему собра
нию;1

в) прием служащих с назначением нм воз
награждения, а также и их увольнение;

г) покупка н продажа имущества, как за 
наличные деньги, так и в кредит;

д) наем складов, квартир и других по
мещений;

е) кредитование как в Государственно* 
Банке, так и в других кредитных учрежде
ниях, а также,.и у частных лиц;

ж) страхование имущества Общества;
з) выдача и принятие к платежу вексе

лей и других срочных обязательств;
и) дисконт векселей, поступивших на имя 

Общества;
. к) заключение от имени Общества догово
ров и соглашений, как с государственными, 
учреждениями и предприятиями, так и с- 
часовыми лицами;

л) выдача доверенностей;
м) совершепие закошшх актов на при

обретение, отчуждение и залог строений в 
права застройки;

н) созыв общих собраний акционеров;
о) вообще, заведывание и распоряжение 

всеми делами Общества без исключения, вхо
дящими в круг операций Общества в пре
делах, установленных общим собранием.

Бллпгайптй порядок действия правления, 
пределы прав и обязанностей его могут быть 
определены инструкцией, вырабатываемой 
Советом и утверждаемой и изменяемой об
щим собранием ? " *

§ 60. Правление производит расходы по 
сметам, ежегодно утверждаемым общим со
бранием. Общему собранию предоставляется 
право определить, до какой суммы Правле
ние может расходовать сверх сметного на
значения в случаях, не терпящих отлага
тельства с ответственностью правления пред 
общим собранием за необходимость и по
следствия этого расхода. О каждом тако* 
расходе должно бьггь представлено па ус-
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Ваююштаряш задатки управа .ноже яро-
ваднтн ткіькя з попвредиьшх» давшу Ради.

§ 61. Усі напори в справах Товариства, 
векселі, довіреності, договори та інші ан
ти, вимоги на зворотнє одержання суд То
вариства з кредитових установ, а так само 
теки біжучих рахунків підписує особа (або 
особи), уповнапажена на те від управи.

§ 62. За потрібних у оправах Товариства 
випадках управі надасться право удаватися 
до урядових установ та урядових осіб без 
особливої на те давіренооти; так само до
зволяється управі уповноважувати па до 
одного з членів управи або сторонню особу; 
у справах, проваджуваних у судових уста
новах, додержусться відповідних правил.

. § 63. Управа збирається на запрошоння 
голови управи в міру потреби. Для дойсно- 
стя постанов -управи потрібна присутність 
бшлгости членів управи, включаючи голову 
управи або його заступника. Засіданням 
управи ведеться протоколи, що їх підпису
ють голова та всі присутні члени управи.

§ 64. Усі оправи па управі розлизується 
звичайною більшістю голосів присутніх 
членів. У разі голоси поділяються нарівпо, 
голос голови, або того, що заступає Його, 
дає перевагу. Якщо буде більш як дві дум
ки й жодна з них не збере більшосте, то 
опірну справу переноситься на розвязання 
загальних зборів або ради.

В. Р а д а  Т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а в а  
й  о б о в ' я з к и .

§ 65. Для загального керівництва і до
гляду над ходом справ Товариства загальні 
зЦж акціонерів обирають раду Товариства 
окладом найменш 11 членів, тім самим по
рядком і на той же реченець, як і членів 
управи.

На той же реченець, що і членів -ради, 
загальні гіори ага ролерів обирають канди
датів — від 2 до 4-х.

До членів ради можна обирати, тав ак
ціонерів, як і сторонніх осіб.

Загальні збори акціонерів можуть усува
ти членів та квадидапів ради до терміну 
їх обрання.

мотренне ближайшего общего собранвя. 
Сверхсметные расходы могут производиться 
лишь с предварительного разрешения Со- 

. вета.
§ 61. Все бумаги цо делам Общества, век

селя, доверенности, договоры и иные акты, 
а также требования на обратное получение 
сумм Общества из кредитных учреждений, 
а также чеки по текущим счетам подписы
вает лнцо (или лица), уполномоченные на 
то правлением.

§ 62. В необходимых по делам Общества 
случаях правлению предоставляется право 
ходатайства в правительственных учрежде
ниях и у должностных лиц, без особой на 
то доверенности; равно разрешается правле
нию уполномачивать на это одного из членов 
правления или постороннее лицо; по делам, 
производящимся в судебных установлениях, 
соблюдаются соответствующие правила.

§ 63. Правление собирается по пригла 
шению председателя правления по мере на 
добности. Для действительности постановло 
ния правления требуется присутствие боль 
шинства членов правления, включая пред 
седателя правления или его заместителя 
Заседаниям правления ведутся протоколы, 
которые подписываются председателем и 
всеми присутствующими членами правле
нии.

§ 64. Все вопросы в правлении решаются 
простым большинством голосов присутствую
щих членов. В случае разделения голосов по
ровну, голос председателя или заступающего 
его место дает перевес. Если будет больше, 
чем два мнения и ни одно из них не соберет 
большинства, то спорный вопрос переносится 
на разрешение общего собрания или совета.

В. С - о в е т  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  и  
о б  я  з а я в  о с т  и.

§ 65. Для общего руководства н наблюде
ния за ходом дел Общества, общее собрание 
акционеров выбирает совет Общества в со
ставе не менее 11 членов, в том же порядке 
и па тот жо срок, как и членов правлення.

На тот жо срок, что и членов совета, 
общее собрание акционеров избирает кан
дидатов—от 2 до 4.

В члены совета могут быть избраны как 
акционеры, так и посторонние лица.

Общее собрание акционеров имеет право 
отстранять членов н кандидатов совета 
до срока их избрания.
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§ 66. Для дійсносте постанов ради на 
ній повити брати участь найдеш полови
на членів ради. Оправи розвазуєтьея біль
шістю голосів. Засіданням ради ведеться 
протоколи, про їх підписують усі присутні 
члени ради. На засіданнг ради, у разі поді
лу голосів порівну, голос голови, або його 
заступника дає перевагу.

§ 67. Рада збирасться в міру потреби на 
запрошення голови, а так само на вимогу 
ущшш або трьох членів ради і ревізійної 
комісії вайнізніш через 2 тижні від часу 
надходження такої вимоги.

§ 68. До відання ради наложить:
а) наперед розглядати всі справи, що на

дійшли па обміркування загальних зборів і 
давати па них висновки;

б) дозволяти управі провадити чинності, 
не завбачені кошторисом і планами, за
твердженими від загальних зборів акціоне
рів, подаючи за невідкладних випадків від
повідні постанови па ухвалення найближ
чим загальним зборам;

•в) остаточно розвязувати справи, що в 
них на управі не буде досягнуто більшосте 
голосів, або що до них буде подано окрему 
думну одного або кількох членів управи;'

г) остаточно розвішувати справи, що в 
пнх управі визнає за погрібне чинити за 
порозумінням з радою;

л) скасовувати або зупиняти постанови 
управи за всіх випадків, коли нони супере
чать законові або статутові;

е) розробляти проекти, інструкції і по
давати їх на затвердження загальним збо
рам акціонерів;

ж) давати загальнім зборам звіт про 
свою діяльність.

Члени ради можуть діставати плату на 
підставах, що їх установлюють загальні 
«бори акціонерів.

Г. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .
§ 69. Для перевірки звіту й баланса 

обирається на той самий реченець, що й' 
управу, ревізійну комісію найменш з 3-х 
осіб з числа акціонерів або сторонніх осіб. 
Членами ревізійної комісії можуть бути ли
ше ті, що не є ана члени управи ані ради, 
ані е на інших посадах, обсаджуваних з

§ 66. Для действительности постановленая 
совета, в нем должно участвовать не аееее 
половины членов совета. Дела решаются по 
большинству голосов. Заседаниям ведутся 
протоколы, которые подписываются всеми 
присутствующими членами совета. В заседа
нии совета, в случае разделения голосов 
поровну, голос председателя или заступаю
щего его дает перевес.

§ 67. Совет собирается по мере надобно
сти, -но приглашению председателя, а равно 
и по требованию правления или трех членов 
совета пли ревизионной комиссии не позже 
двухнедельного срока со времени поступле
ния такого требования. \

§ 68. Ведению совета подлежит: '
а) предварительное рассмотрение всех 

дел, поступивших на обсуждение общего со
брания, и составление по пим заключений;

б) разрешение правлению производства 
действий, не предусмотренных сметами и 
планами, утвержденными общим собранием 
акционеров, в нетерпящих отлагательства 
случаях, с представлением соответствующих 
постановлений на утверждение ближайшего 
общего собрания;

в) окончательное решение вопросов, по 
которым в правлении не будет достигнуто 
большинства голосов или по которым будет 
заявлено особое мнение одного пли несколь
ких членов правлення;

г) окончательное решение вопросов, по 
которым правление признает необходимым 
действовать с согласия совета;

д) отмена или приостановление постанов
лений правления во всех случаях,, коща она 
противоречат закону или уставу;

«) разработка проектов инструкций и 
представление их на утверждение общего 
собрания акционеров; ;

ж) представление общему собранию отче
та о своей деятельности.

Члены совета могут получать содержание 
на основаниях установленных общим собра
нием акционеров.

Г. Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я .
§ 69. Для проверки отчета и баланса из

бирается па тот же срок, что н правление, 
ревизионная комиссия не менее, чем из трех 
лиц, из числа акционеров ши посторонних 
лиц. Членами ревизионной комиссии могут 
быть лишь те лица, которые не состоят Нй 
членами правления ни совета, пи в других
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обрання нагальних зборів або з наставлен
ия управи Товариства.

§ 70. Меншість акціонерів, що заступає 
одну десяту частину статутового капіталу, 
пае право обрати зі свого складу одного 
члена ревізійної комісії з тим, що ці акціо
нери вже не беруть участи в обранні ін
ших членів ревізійної комісії. Члени упра
ви по вибутті їх з посад не можуть бути 
обрані в члени ревізійної комісії протягом 
звої років від дня вЯэутгя. Ревізійній комі
сії надається право з дозволу загальних 
зборів притягати до своєї праці експертів. 
Ревізійна комісія повинна найпізніше за 
місяць до дня загальних зборів розпочати 
перевірку каси й капіталів і ревізію усіх 
належних до звіту а балансу книг, рахун
ків, документів і взагалі діловодства Това
риства. По перевірці звіту й балансу реві
зійна комісія дає овій па них висновок до 
ради. Ревізійна комісія може провадити 
огадд та ревізію всього майна Товариства 
на місцях і перевірку зроблених протягом 
року робіт, так само і зроблених видатків. 
Для виконання цього управа поташна дати 
рентайяій комісії всі потрібні засоби

§ 71. Рвввійна комісія має право вима
гати від управи, якщо визнав за потрібне, 
скликати надзвичайні загальні збори акціо
нерів.

§ 72. Ревізійна комісія повинна вести 
докладні протоколи усім засіданням комісії 
й зазначити в цих протоколах міркрання 
й заявлені окремі думки поодиноких членів 
комісії. Зазначені протоколи, а так само і 
всі доповіді та висновки ревізійної комісії, 
управа повніша внести із своїм пояснен
ням на розгляд найближчих загальних збо
рів акціонерів.

§ 73. П.татпю членам ревізійної комісії 
встановлюють загальні зоорп «акціонерів.

IV. Звітність у справді Товариства. Розподіл 
зиску й видача дивіденду.

§ 74. Операційний рік Товариства лі
читься з 1-го жовтня до 30-го вересня 
включно, за винятком першого звітного пе
ріоду, що його оризначщтгься від двя'за-

должностях, замещаемых по выбору общего- 
собрания или но шдаадко правления Об
щества.

§ 70. Меньшинство акционеров, которые- 
представляют одну десятую часть уставного 
капитала, имеют право выбрать из своего 
числа одного члена ревизионной комиссии с 
тем, чтобы эти акционеры не принимали 
участия в избрании других членов ревизи
онной комиссии. Члцны правления после 
увольнения их с должностей не могут быть 
избраны в члены ревизионной комиссии в 
течение двух лет со дня выбытия. Ревизион
ной комиссии предоставляется право с раз
решения общего собрания привлекать к сво
им занятиям экспертов. Ревизионная комис
сия обязана не позже, как за месяц до дня 
общего собрания, приступить к проверке 
кассы и капиталов и к ревизии всех отно
сящихся к отчету и балансу книг, счетов, 
документов и вообще делопроизводства Об
щества. По проверке отчета н баланса ре
визионная комиссия представляет своо по 
ним заключение в совет. Ревизионная комис
сия производит осмотр и ревизию всего иму
щества Общества на местах и проверку еде-- 
данных в течение года работ, равно н про
изведенных расходов. Для исполнения этого, 
правление обязано предоставить ревизион
ной комиссии все необходимые средства.

§ 71. Ревизиоппая комиссия имеет право
требовать от правления, если прнзнаот ото 
необходимым, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционеров.

§ 72. Ревизионная комиссия обязана ве
сти подробные протоколы всем заседаниям 
комиссии п отмечать в этих протоколах со
ображения и особые мнения, заявленные от
дельными членами комиссии. Указанные про
токолы, а также все доклады и заключения 
ровнзпонной комиссии правление обязано 
внести вместе со своим об’яснением на рас
смотрение ближайшему общему собранию ак
ционеров.

§ 73. Содержание членам ревизионной, ко
миссии устанавливает общее собранно ак
ционеров.

IV. Отчетность по делам Общества. Распреде
ление прибыли и выдача дивиденда.

§ 74. Операционный год Общества счита
ется с 1-го октября но 30 сентября включи
тельно, за исключением первого отчетного 
периода, который назначается со дня осно-
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гнувалня Товариства до ЗО вересня даль
шого року. За кожний минулий рік управа 
подає па розгляд і затвердження звичай ним 
річним загальним зборам річний звіт про 
.операції Товариства і баланс, що їх скла
дається найпізніше через три місяці по скін
ченню операційного ріжу, з 'висновком ре
візійної комісії. Примірники звіту й .балан
су роздає уярава Товариства за два тяжи і 
пород річними загальними зборами всім ак
ціонерам, що заявили про бажання дістати 
їх; від того ж часу відкривається акціоне
рам для огляду в службові години управи 
книги управи з усіма рахунками й докумен
тами, належними до звіту й балансу.

§ 75. Звіт має містити докладно такі го
ловні статті:

а) стан статутового капіталу зі вказів
кою в пасиві окремо частям капіталу, 
оплачених готовими грішми й майном, вне
сеним за акції, а так само капіталів запас
ного та амортизаційного, з тим, що капі
тали Товариства, які є у відсоткових папе
рах і у всілякому крамі, повинно зазначити 
не більшою ціною від тої, за яку «ей крам 
і напори набуто; якщо біржова ціна на 
день складання балансу нижча від купі
вельної ціпи, то вартість напорів і краму, 
зазначеного за біржові™ курсом, що був на 
день закриття рахунків;

б) загальна прибутки і видатки та той 
самий час, що за нього подасться звіт;

в) рахунок витрат на платню службов
цям Товариства та інша видатки по управ
лінню;

г) рахунок боргів Товариства іншим осо
бам і цих осіб Товариству;

д) рахунок наявного майна Товариства 
й належних йому запасів за набувною або 
ринковою ціною, вважаючи па те, яка з них 
буде нижча.

§ 76. Звіт і баланс по затвердженні від 
загальних зборів, порядком правил про пу
блічну звітність, подається до Народнього 
комісаріяту фінансів і оголошується до за
гального відома.

§ 77. По затвердженню звіту від загаль
них зборів із сум, що залишаються за по
криттям всіх видатків і втрат, якщо такі 
будуть, відраховується */ю чистого зиску до 
запасного капіталу; крім того, за постано
вою загальних зборів відраховується ще

вания Общества до ЗО сентября следующего 
года. За каждый прошедший год правление 
представляет на рассмотрение и утвержде
ние обыкновенному годичному общему соб
ранию годовой отчет об операциях Обще
ства, который составляется не жаднее 
истечения трех месяцев по окончании опе
рационного года, с заключением ревизион
ной комиссии. Экоемиляры отчета и балан
са правлением Общества раздаются за две 
неделя до годичного общего собрания всем 
акционерам, из'явншним желание на полу
чение их; с того же времени открываются 
акционерам для осмотра, в часы занятия 
правления, книги правления со всеми сче
тами и документами, относящимися к. от
чету и балансу.

§ 75. Отчет должен содержать в подроб
ности следующие главные статьи;

. а) состояние уставного капитала с пока
занием в пассиве в отдельности частей ка
питала, оплаченных наличными деньгами н 
имуществом, внесенным за акции, а также 
капиталов запасного и амноргизационтого 
с тем, что капиталы общества, которые вло
жены в процентных бумагах и во всяком 
товаре, надлежит указывать не больше той 
цепы, за каковую этот товар и бумаги при
обретены; если биржевая цепа на день со
ставления баланса ниже покупательской 
цепы, то стоимость бумаги и товара по бир
жевому курсу, который был на день закры
тия счетов;

б) общий приход 'И 'расход за то же вре
мя, та которое отчет представляется;

в) счет издержек на жалованье служа
щих в Обществе я на прочие расходы по 
управлению;

г) счет долгов Общества другим лицам н 
этих последних Обществу;

д) счет наличного имущества Общества 
и принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или рыночной цене, смотря по 
тому, какая из них окажется ниже. -

§ 76. Отчет и баланс после утверждения 
их общим собранием акционеров, в порядке 
правій о публичной отчетности, представ
ляются в Народный комиссариат финансов 
и об’явдяется для всеобщего сведения.

§ 77. Но утверждении отчета общим со
бранием из сумм, которые остаются после 
покрытия всех расходов и убытков, если та
ковые будут, отчисляется V.о чистой при
были в запасный капитал; кроме того, со
гласно постановления общего собрания, от-
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вганзбувану на них %уму на сплачення 
яервісаої ва;ітости майна Товариства аж 
до повного її сплачення, якщо снлачення 
вартости майна встановлюється шляхом 
відрахувань від чистого ‘зиску на видачу 
додаткової плати членам управи, робітни
кам і службовцям Т-ва, а решту повер
тається на дивіденд акціонерам.

§ 78. Обов'язкове відрахування до за
пасного капіталу продовжується доки він не 
буде рівний половині статутового капіталу. 
Це відрахування поновлюється, якщо за
пасний капітал буде витрачено повністю 
або частиною. Запасний капітал призна
чується виключно на покриття втрат.

Видаткуєгься зайаспнй капітал не інак
ше, як за постановою загальних зборів ак
ціонерів.

§ 79. Дивіденд, не зажаданий протягом 
трьох років, стає власністю Товариства, 
крім тих випадків, коли задавнюваная вва
жає*! ься за законом зупиненим; за таких ви
падків дивідендними сумами розпоряджують 
згідно з судовим про них вироком, або з 
розпорядження відповідних урядових уста
нов. На пеодержані вчасно дивіденди суми 
відсотків не видається.
•

Управа ію увіходить у розправу, чи 
дійсно купон належить подавцеві його, крім 
тих випадків, коли за судовою постановою 
видавати дивіденд за купонами заборонено, 
або коли поданий купон буде одним з тих, 
що про їх вграту подано до управи Товари
ства заяву (арт. 22). V.

V. Закрития діяльиости Товариства.
§ 80. Реченця існування Товариства не 

встановлюється. Діяльність Товариства за
кривається:

а) за ліквідацією його справ та майна;
б) без ліквідації.
§ 81. Діяльність Товариства закриваєть

ся з ліквідацією його справ та майна:
а) коли витрачено більше за дві п’яті 

•статутово: о капіталу, якщо його не буче 
встановленим порядком зміиеоо з тим. що 
заяву про таку зміну иованію подавати 
протягом одного місяця -від дня затверд
ження ба.шсу, що в ньому викрито зазна
чену вмтоату;

числяется определенную ими сумму па 
оплату первичной стоимости имущества Об
щества до полнейшей ее выплаты, если вы
плата стоимости имущества устанавли- 

• вается путем отчислений от чистой прибыли, 
на выдачу дополнительного содержания -чле
нам крапления, работникам н служащим 
Общества, а остаток обращается йа диви
денд акционерам.

§ 78. Обязательное отчисление в запас
ный капитал продолжается, пока последний 
не сравняется с -половиной уставного ка
питала. Это отчисление возобновляется, 
если запасный капитал будет истрачен пол
ностью или частично. Запасный капитал 
определяется исключительно для покрытия 
убытков.

Израсходывается запасный каиитал не 
иначе, как по постановлению общего собра
ния акционеров.

§ 79. Дивиденд, не востребованный в те
чение трех лет, делается собственностью 
Общества,, кроме тех случаев, когда дав
ность считается согласно закона, приоста
новленной; в таких случаях дивидендными 
суммами распоряжаются согласно судебного 
по ним приговора, или же по распоряжению 
соответствующих правительственных уч
реждений. На пепелучепиые своевременно 
суммы дивидендов проценты ее выдаются.

Правление ие занимается выяснением,
действительно ли купон принадлежит пода
телю его, кроме тех.случаев, когда соглас
но с удобною постановления выдавать диви
денд по купонам запрещено лли, когда по
данный купон является одним из тех* об 
утере которых в правление поступило со
общение (от. 22).

V. Прекращение деятельности Общества.
§ 80. Срок существования Общества не 

устанавливается. Деятельность Общества 
прекращается:

а) с ликвидацией ого дол и имущества;
б) без ликвидации.
§ 81. Деятельность Общества прекра

щается с ликвидацией его дел и имущества:
а) в случае потери более двух пятых 

уставного капитала, если последний не бу
дет в установленном порядке изменен, при 
этом заявленій о таком изменении должно 
быть подано в месячный срок со дня утвер
ждения баланса, по которому обнаружилась 
указания потеря;
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б) в наслідок оголошення Товариства по 
суду нсвнплатним;

в) за постановою Уряду УСРР через ухн- 
ленея Т-ва від (мети, зазначеної в статуті 
або в сторону, що перечить інтересам дер
жави, або за визнанням дальшої діяльно- 
сти Товариства за недоцільне;

г) з розсуду загальних зборів Товари
ства. • . ' •

§ 82. Діяльність Товариства закриваєть
ся без ліквідації його справ та майиа в 
разі:

а) кант воно з'єднується з іншим акцій
ним Товариством в нове Товариство, або 
приєднується до іншого товариства;

б) коли його поділяється на два або кіль
ка самостійних товариств;

в) коли актив та пасив переходять до 
юридичної особи іншого веду.

§ 33. Закриття Товариства реєструється 
й оголошується том самим порядком як і 
заснування його.

§ 84. Якщо надійдуть умови, передбачені' 
в п. «а> арт. 81, то управа найпізніше за 
один місяць після того, як виник привід до 
ліквідації, скликає загальні збори, які вста
новлюють порядок і реченець ліквідації 
справ і майна Товариства.

§ 85. Якщо Товариство визнано за не- 
виплатне по суду (п. *б» арт. 81), то лі
квідацію його справ та іайнй провадиться 
порядком, що його встановлено спеціяль- 
ними законами.

§ 86. За випадку, передбаченого в п. «-в§ **, 
арт. 81, а так само, каш за випадків, пе
редбачених в п. «а» того самого артикулу, 
не буде вчасно скликано (арт. 84) загальні 
збори, або загальні збори не вживуть по
трібних заходів до ліквідації, ліквідацію, 
порядок і реченець її призначає Нарком- 
торг УСРР.

§ 87. За випадку, передбаченого в п. «г> 
арт. 81, загальні збори, ухвалюючи поста
нову ігро ліквідацію Товариства, установ
люють також порядок і реченець ліквіда
ції- "

§ 88. Ліквідацію справ та майна Това
риства провадиться ліквідаційною комі
сією, що її обирається в складі найменш з 
трьох осіб па загальних зборах або її при
значає Наркомторг УСРР.

§ 89. Реченець, що Його встановлюють 
загальні збори або ПКТ (арт. 86) для іцкві-

б) . вследствие об’Аления Общества па 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства 
УССР, вследствие уклонения Общества от 
цели, указанной в уставе, или в Сторону 
противную интересам государства, а равно- 
в случае признания дальнейшей деятельно
сти Общества нецелесообразной;

г) по усмотрению общего собрания акци
онеров.

§ 82. Деятельность Общества прекра
щается без ликвидации, ею дел и имуще
ства в случае:

а) соединения его с другим акционерным? 
Обществом-в новое общество или присоеди
нения его к другому обществу;

б) разделения его на два или несколько- 
самостоятельных обществ;

в) перехода его актива и пассива к юри
дическому лицу другого вида. -

§ 83. Прекращение Общества регистри
руется и опубликовывается тем же поряд
ком, что и возникновение его.

§ 84. При наступлении условий, преду
смотренных в п. «а» ст. 81,'правление не 
позднее месячного срока после возникнове
ния повода к ликвидации, созывает общее 
собрашіе, которое устанавливает порядок 
и срок ликвидации дел и Имущества Обще
ства.

§ 85. При признании Общества несостои-* 
тельным по суду (п. «б» ст. 81) ликвида
ция его дел и имущества производится в 
порядке, установленном специальными уза
конениями.

§ 86. В случае, предусмотренном гс. *в* 
ст. 81, а'также, если в случаях, предусмо
тренных п. «а» той же статьи, не будет 
созвано в срок (ст. 84) общее собрание или 
общим собранием не будут приняты необ
ходимые меры к ликвидации, ликвидация, 
порядок и срок ее назначается Нарком- 
торгом УССР.

§ 87. В случае, предусмотренном п. «г» 
ст. 81, общее собрание при принятии по
становления о ликвидации Общества уста
навливает также порядок и срок ликвида
ции.

§ 88. Ликвидация дел и имущества про
изводится ликвидационной комиссией; из
бираемой в составе не* менее трех членов 
общим собранием или назначаемой Нарком- 
тортом УССР.

§ 89. Срок, устанавливаемый общим со
бранием или Наркомторгои (ст. 86), кото-
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дації справ та майна, не може перебіль
шувати одного року від дня" постайови про 
повернення Товариства на ліквідацію.

§ 90. Ліквідаційна комісія негайно після 
її обрання або призначення подає заяву до 
Наркомторгу УСРР про повернення Това
риства на ліквідацію і, після занесення за
пису до торговельного ресстоу, робить ого- 
лошбппя з зазначенням складу ліквідаційної 
комісії і місця осідки, а так само реченця 
для заяви претензії. Оголошення робиться 
в газеті с Вісті ВУЦВК>.

§ 91. До обов’язків ліквідаційної комісії 
належить: точна установити актив і пасив 
Товариства і скласти з участю управи 
вступний ліквідаційний баланс, розшукати, 
оцінити й реалізувати майно, справити бор
ги, заготовити план ліквідації майна й за
доволення кредиторів, виконати цей план, 
зокрема через мирові угоди і скласти .лікві
даційний звіт та остаточний ліквідаційний 
Оалцнс.

§ 92. Ліквідаційна комісія, щоб виконати 
свої обов’язки, мав права управи Това
риства за його статутом і може складати всі 
праяочшш, оскільки вони потрібні "для лі
квідації, правити судом і відповідати перед 
судом та репрезептуватн Товариство, що 
ліквідуеться, за інших випадків.

§ 93. Лідвідаційпу комісію, що її обрано 
на загальних зборах, контролює ревізійна 
комісія. Управа Товариства, що його лікві
дується, від моменту обрання ліквідаційної 
комісії закриває свою діяльність і передає 
всі справи і майно Товариства ліквідацій
ній комісії.

Щоб розвязуватп питання про поряд<ж 
ліквідації, не передбачені на загальних збо
рах, а так само, щоб затвердити звіт про 
зроблену- ліквідацію й кінцевий ліквідацій
ний баланс, ліквідаційна комісія скликає 
загальні збори. §

§ 94. Ліквідаційна комісія, утворена по
рядком призначення (арт. 86), працює під 
контролем Нартомторгу, жому наложить 
також право остаточно затверджувати лі
квідаційний звіт та кінцевий ліквідаційний 
(звіт) баланс. Від моменту призначення лі
квідаційної комісії, органи керування, що

рым Общество обращается к ликвидации, 
дли ликвидации дел и имущества, не может 
превышать одного года со дня постановле
ния об обращении Общества к ликвидации.

§ 90. Ликвидационная-комиссия, немед
ленно до ее избрании или назначении, по
дает заявление в Наркомторг УССР об обра
щении Олцоства к ликвидации л, по вне
сении записи в торговый реестр, производит 
публикацию, с указанием состава ликвида
ционной каиясои, ее местонахождения, а. 
также срока заявления претензии. Публи
кация производится в газете «Вісті ВУЦВК>. 
- § 91. В обязанности ликвидационной ко
миссии входит: точное установление ак
тива л пассива Общества и ^составление 
при_^часііш лравдедля вступительного ли
квидационного баланса, разыскание, оцен
ка и реализация имущества, взыскание 
долгов, выработка плана ликвидации иму
щества н удовлетворения кредиторов, вы
полнение этого плана, в частности, путем 
мирных соглашений, и составление ликви
дационного отчета п заключительного ли
квидационного баланса.

§ 92. Ликвидационная комиссия для вы
полнения своих обязанностей пользует^ 
нравами правления Общества, согласно его 
устава и может заключить все сделки, по
скольку таковые необходимы д^н ликвида
ции, искать и отвечать на суде и представ
лять ликвидируемое Общество в прочих 
случаях.

§ 93. Ликвидационную комиссию, избран
ную общим собранием, контролирует ре
визионная комиссия. Правление ликвиди
руемого Общества с момента избрания ли
квидационной комиссии прекращает свою 
деятельность и передает все дела и иму
щество Общества ликвидационной комис
сии.

Для разрешения вопросов о порядке ли
квидации, не предусмотренных общим со
бранием, а также для утверждения отчета 
о произведенной ликвидации и окончатель
ного ликвидационного баланса, ликвида
ционная комиссия созывает общее .собра
ние.

§ 94. Ликвидационная комиссия, создан
ная в порядке назначения (ст. 86), работает 
іюд ^контролем Наркомторг^ каковому при
надлежит также право окончательного 
утверждения ликвидационного отчета н 
окончательного ликвидационного баланса. 
С момента назначения ликвидационной ко-
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передбачені в статуті ліквідованого Това
риства, закривають свою діяльність і упра
ва Товариства передає всі справи'та майно 
ліквідаційній комісії. Загальні збори членів 
ліквідаційної комісії скликається лише для 
попереднього розгляду ліквідаційного звіту 
та кінцевого ліквідаційного балансу.

§ 95. Члени ліквідаційної комісії за втра
ти, що вони заподіяли своїми неправиль
ними чинностями та недбалістю, солідарно 
відповідають перед акціонерами та креди
торами ліквідованого Товариства.
- § 96. Порядок подання від кредиторів їх 
претензій до ліквідаційної комісії, а так 
■само порядок задоволення претензій креди
торів провадйться за чинними законами.

і
§ 97. Ліквідаційна комісія протягом трьох 

днів по затвердженні звіту повідомляє про 
скінчення ліквідації Народній комісаріят 
торгівлі УСРР для заведення запасу до тор
тового реєстру.

§ 98. Видатки на утримання ліквідацій
ної комісії робляться з коштів Товариства,

Є ліквідується, в межах кошторису, що 
ю затверджують загальні збори або Нар- 

комторг УСРР.
§ 99. Книги, документи і ппиіі матешя- 

ля, по скінченні ліквідації, передається Па- 
родиьому комісаріатові торгівлі УСРР, який 
повинен зберігати всі ці матеріали протя
гом трьох років, а по скінченні цього ре
ченця вчинити з ними за вказівками Цен
трального архівного управління УСРР.

миссии, органу управления, предусмотрен
ные в Уставе ликвидированного Общества, 
приостанавливают $вою деятельность и 
правление Общества передает вое дела и 
имущество ликвидационной комиссии. Об
щее Собрание членов ликвидационной ко
миссии созывается для предварительного 
рассмотрения отчета и окончательного ли
квидационного баланса.

§ 95: Члены ликвидационной комиссии 
за причиненные их неправильными дей
ствиями и упущениями убытки отвечают 
солидарно перед акционерами к кредито
рами ликвидируемого Общества.

§ 96. Порядок представления кредитора
ми своих претензий в ликвидационную' ко
миссию, а также порядок удовлетворения 
претензий кредиторов производится соглас
но действующих законов.

§ 97. Ликвидационная комиссия в трех- 
дпевный срок но утверждении отчета сооб
щает об окончания ликвидации в. Народный 
комиссариат торговли УССР для внесення 
записи в торговый реестр.

§ 98. Расходы на содержание ликвида
ционной комиссии производятся из средств 
ликвидируемого Общества в пределах сме
ты, утверждаемой общим собранием пли 
Наркомторгом УССР.

§ 99. Книги, документы и другие мате
риалы, по окончании ликвидации, переда
ются Паролевому комиссариату торговли 
УССР, который обязан* хранить все эти ма
териалы в течение трех лет, а по истече
нии этого срока поступить с ними согласно 
указаниям Центрального архивного прав
лення УССР.

Затвердив Наркомтсрг УСРР 
5 квітня Ю29 року.

99. Статут державного міжокругового мли
нарською акційного товариства «Дніпро- 

млин».

1. Мета закладення товариства, його права 
й обов'язки. 1

1. 8 метою організованої оксплоатації то
варового млинарства, а також для органі
зованої заготівлі й переробки збіжжя та про
дажу борошно-мельно-кру п’яної продукції 
засновується акційне товариство під назвою 
«Державне міжокругове акційно товарист-

Утвержден Наркомторгом УССР 
5 апреля 1929 года.

99. Устав Государственного между важ
ного мукомольного акционерного общества 

«Днілромлин».

I. Цель учреждения Обществе, его права 
и обязанности.

1. С целью организованной экенлоатацяи 
товарного мукомолья, а также для органи
зованной заготовки н переработки зерна в 
продажи мукомольно-крупяной продукции 
учреждается Акционерное Общество под на
именованием «Государственное между<л-
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*о», скорочено «Дншромлпн», що в в віданні 
Наркомторгу У£РР.

У в а г а :  Фундаторами товариства в:

а) Київський округовий виконавчий ко
мітет ради робітничих, селянських та чер- 
воиоапмійських депутатів,-

б) Білоцерківський округовий виконав
чий комітет ради робітничих, селянських 
та чврвояоаржйськнх депутатів,

в) Черкаський округовий виконавчий 
комітет ради робітничих; селянських та 
червопоармійських депутатів.
2. Для здійснення зазначеної в арт. І ме

ти товариству надається право провадити 
такі операції:

а) набувати, перевластоввти, орендувати, 
а також споруджувати та добудовувати 
млини, рушки і всілякі промислові підпри
ємства щодо переробки збіжжя, а рівно і 
всілякі допомІчві й промислові підприємства, 
які зв’язані зі здійсненням товариством ме
ти, зазначеної в арт. І;

б) закуповувати збіжжя всіх видів і про
давати борошно та інші продукти переробки 
збіжжя, організуючи для цього в потрібних 
випадках склепові та торговельні підприєм
ства;

в) увіходити у склад інших об’єднань, які 
.чають мету, аналогічну меті товариства. •

3. Від дня реєстрації товариство має всі* 
права юридичної особи.

4. Товариство має печатку зі своєю пов- 
ною назвою.

5. Управа товариства перебуває у місті 
Київі.

6. Товариство підлягає всім чинним зако
нам, правилам і розпорядженням Уряду, до
тично об'єкту Ного діяльности.

На товариство поширюється загальні за
кони, дотичні всіх державних підприємств, 
що чинять на засадах комерційного (госпо
дарчого) розрахунку, незалежно від форми 
її організації, оскільки закони но встанов
люють інакшого.

7. Вчиняючи правочини, товариство обов’- 
язано, за однакових умов, давати перевагу 
державним установам та підприємствам і 
кооперативним організаціям, що виступають 
як контрагенті.

ружное огукомольпоо акционерное общество 
сокращенно «Дншроют», находящееся з 
ведении Наркомторга УССР.

П р и м е ч а л  и е. У'чредителями об
щества являются:

а) Киевский окружной ишшиггельввй 
козгцтет совета рабочих, крестьянских и 
красноармейских депутатов,

б) Белоцерковский окружной пополет:: 
тельный комитет совета рабочих, кре
стьянам и крзфгоармейоигх депутатов,

в) Черкасский окружной исполнитель
ный комитет совета рабочих, кроет ьятг- 
ких и красноармейских депутатов.
2. Для осуществления указанных в ст. 1 

целей обществу предоставляется право про
изводить такие операции:

а) приобретать, отчуждать, арендовать, а 
равПб сооружать вновь и достраивать мель
ницы,. рушки н всякого рода промысловые 
предприятия, перерабатывающие зерно, а 
такжо и 'Всякого рода подсобные предприя
тия, ювязавпые с осуществлением общест
вом це.їи, указанной в ст. 1; .

б) закупать зерно всех видов н отчуж
дать мужу и ппыо продукты переработки 
зерна, с организацией для Ьтого в необходи
мых случаях складочных п торговых пред
приятий; . .

в) входить в состав других об'единений, 
преследующих цели аналогичные целям об
щества^

3. Ох» дня регистрации общество пользу
ется ївсемп правами юридического лица.

4. Общество имеет печать с обозначением 
своего полного наименования.

5. Правление общества имеет местона
хождение в гор. Киеве.

6. Общество подчиняется всем действую
щим законам, правилам и распоряжениям 
Правительства, относящимся к предмету 
его деятельности.

Па общество распространяются общие ва-. 
копы, касающиеся всех государственных, 
предприятий, действующих на основе ком
мерческого (хозяйственного) рассвета, неза
висимо от формы их организации, посколь
ку закопы не устанавливают иного. „ • ;

7. При заключении сделок общество обя
зано, при прочих равных условиях, оказы
вать преимущество государственным уч
реждениям и предприятиям и кооператив
ным организациям, выступившим в каче
стве контрагентов. *
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Я. Статутов** капітал товариства, акції, права 
і обм'яіки їхніх державців, відповідальність 

фундаторів.'

8. Статутові! капітал товариства вста
новлено в 350.000 крб., поділених на 70 
акцій, вартістю 5.000 карбованців кожна,
« них 35 акцій першого випуску, 15 акцій 
другою випуску й 20 акцій третього ви
пуску.

9. За свої зобов'язання товариство відпо
відач лише тим належним йому майном, на 
яке за чинним законодавством можна звер
нути справленвя. Загально-державна скарб
ниця та місцеві ради за борги товариства 
не відповідають. Товариство не відповідає 
.ча борги державних та місцевих рад.

10. Акціонери не відповідають за зобов’-" 
язання товариства. Товариство не відпові
дає за зобов'язання акціонерів.

11. Акціонерами товариства можуть бути 
лише державні установи, державні підприєм
ства та державні товариства акційні й *з 
обмеженою -відповідальністю.

12. Після оголошення про затвердження 
статуту фундатори товариства розпочинають 
розміщувати акції й збирати статутовий ка
пітал.

13. Передплачуючи акції, передплатник 
«ає на підписному листі писане зобов'язан
ня оплатити акції й зазначає термін оплати.

Передплатникові видається іменну роз
писку із зазначенням числа та порядкових 
нумерів акцій, що їх зараховується за ним.

На зазначеній розписці про внески, що 
вадійшли дли оплати акцій, роблять помітку 
фундатори, а після реєстрації товариства— 
1*ірава.

44. У иідшкчіих листах на акції разом 
з іншими відомостями повинно обов’язково 
«азначити:

а) дату оголошення про.затвердження ста- 
і|ту й у якому орлані огодоигевкя вшщеао;

в) список фундаторів та їхні адреси;

в) назву фірми товариства;
г) предмет діяльносте товариства;
ц) розмір статутового капіталу;
в) номінальну ціну акцій, порядок і тер

міни їх оплати; .ж) яке число акцій фундатори залишають 
м собою;

Н. Уставші капитал Иацастаа, «ми, арам и 
•бяпипктя МІДМЬЦИ МЦ •таатста'имсть 

учредителей.*

8. Уставный капитал общества устанав
ливается в 350.000 руб., рааделенных на 
70 акций, стоимостью 5.000 руб. каждая, 
из них 35 акций первого выпуска, 15 ак
ций второго вйпуока х 20 акций третьего 
выпуска.
, 9. Но своим обязанностям общество огае- 
чает лишь тем прав ад лежащим ему иму
ществом,- на которое согласно с действую
щим законодательством может быть обра
щено взыскание. Общегосударственная Вій
на н местные советы за долги общества но 
отвечают. Общество не отвечает за долги 
государства и местных советов.

10. Акционеры не отвечают по обязатель
ствам общества. Общество но отвечает по 
обязательствам акционеров.

И. Акционерами общества могут быть 
только государственные учреждения, госу
дарственны© предприятия и государствен
ные акционерные общества и товарищества 
с ограниченной ответственностью.

12. По опубликовании об учреждении ус
тава учредители общества приступают х 
размещению акций и собиранию уставного 
капитала.

13. При подаж'ке на акции, подшечип 
дает ла подписном листо обязательство оп
латить акции н указывает сроки оплаты.

Подписчику*, выдается именная .расписка 
с указанием количества и акрадковых ло-. 
меро© акций, зачисляемых за иим.

На укаоашой ратаї иске о взносах, посту
пивших для оплаты акций, делается отмет
ка учредителями, а после регистрации об
щества—правлевием.

14. В подписных листах па акции в чи
сле прочих сведений должны быть обяза
тельно указаны:

а) дата публикации об утверждения ус
тава и 05гаи, в котором публикация Ьаме-
щш;

б) «иксе учредителей с укатай» их 
адресов;

в) фирменное наименование существа;
г) предмет аеягеяяосте существа:
Я) размер уставвого капитала;
е) нарицательная цена акций, порядок с 

срок оплаты хх;
ж) количество акций, оставляемых уч

редителями га собой;
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в) розмір нарахувань на акції дія покрит
тя організаційних видатків фундаторів на 
закладення товариства, якщо такі нараху
вання встановлять фундатори;

и) на яку діну оціпюеться майно, що його 
вносять фундатори для оплати акцій.

15. Найпізніш через 3 місяці після ого
лошення про затвердження статуту, повин
но зібрати найменш одну чверть статутового 
капіталу, при цьому кожний фундатор і пе
редплатник акцій зобов'язаний внести до 
назначеного терміну найменш одну чверть 
суми, що належить з нього па оплату ак
цій Сповна ж статутовиіі* капітал повинно 
зібрати найпізніш через 12 місяців, а в то
му разі, коля акції фундатори сповна роз
містили поміж себе—найпізніш через 6 мі
сяців після оголошення про затвердження 
статуту товариства.

Коли протятом встановленого реченця не 
буде покрито першої чвертн статутового ка
піталу, то товариство визнається за недій
сне. Коли протягом встановленого реченця 
пс буде покрито сповна статутовпй капітал, 
то товариство належить ліквідувати, якщо 
через зміну цього статуту не буде відповідно 
зменшено статутовпй капітал або не буде 
збільшено речей ця для покриття сповна ста
ртового капіталу.

* Фундатори товариства зобов’язані разом 
залишити за собою акції на суму пе мепшу 
за одну н’ятину статутового капіталу й зо
бов'язані задержувати за собою акції па 
суму, що становить одну н’ятину статую* 
воіч> капіталу, до затвердження звіту за дру
гий операційний рік товариства.

Протягом-того ж реченця фундатори та 
акціонери но можуть перевласнювати акцій, 
що за них заплачено не грішми чи держав
ними цінними паперами, а іншим майном.

У в а г а. Терміни внесків на оплату ак
цій- відповідно до артг 13 нього статуту 
встановлюють установчі збори або загаль

ні збори акціонерів. •

16. Акції сплачується за їх номінальною 
цшою грішми, державними цінними папера
ми або іншим маікюм, що міститься в таких 
матеріальних цінностях або правах, вико
ристовувати які належить до предмету його 
діяльності або потрібно для організації то
вариства.

о) размер начислений яа акции дія по
крытия оргашшцжгапых (расходов учреди
телей по учреждению общества (если тако
вые начисления устаповлят учредители);

' и) оценка имущества, вносимого учреди
телями в оплату акций.

15. Но позднее, чем через 3 месяца по- 
. еле опубликования об утверждении устава,

должно быть собрано не монсо одной, чет
верти уставного капитала, при этом каждый 
учредитель и подписчик на акции обязан 
внести к указанному сроку не менее одной 
четверти причитающейся с него ® оплату 
акций суммы. Полностью же уставный ка
питал должен быть собран не позднее чем 
через 12 месяцев, а в случае, если акции 
полностью размещены учредителями между 
собой—не позднее чем через 6 месяцев по 
опубликовании об утверждении устава Об
щества. - •

Если в течение установленного срока не 
будет покрыта первая четверть уставного. 

- капитала, общество признается яесостожв- 
шился. Если в течение установленного срока 
пе будет "покрыт полностью уставной капи
тал, Общество подлежит ликвидации, если в 
порядке изменения настоящее устава устав
ной капитал не будет соответственно 
умепьшен или срок на полное покрытие 
установленного кашггала удлинен.

Учредители общества обязаны все вмес
те оставить за собой акций па сумму ив ме- 
пее одной пятой уставного капитала и обя
заны сохранить за собой акции на сумму, 
равную одной пятой уставного капитала, 
до утверждения отчета за второй опера
ционный год общества.

В течение того же срока учредители и ак- 
лдиоперы пе могут отчуждать акций, опла
ченным иным, кроме денег и государспвеш- 
чшх и ценных бумаг, 'имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Сроки взносов на.оп
лату акцій в соответствии со ст. 13 
настоящего устава устанавливают учре
дитель окое собрание или общее собрание 
акционеров.
16. Акции оплачиваются по их нарица

тельной цепе деньгами, государственными 
ценными бумагами или иным имуществом, 
заключающимся в такого рода материаль
ных ценностях или правах, вгатольвованне 
которых относится к предмету его деятель
ности иля необходимо для организация об
щества.
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Акції товариства можйа оплачувати й 
майном, що не підлягай перодвласнсиию для 
приватних осіб. Оцінюється це майно за 
правилами, що їх видає Народній Комісаріят 
фінансів Союзу РСР.

Найменш 50% статутового капіталу то
вариство повинно в усякому разі покрити 
грішми.

Попередню оцінку матеріальних цінно
стей, що їх вноситься до оплати акцій, 
встановлюється угодою передплатника, що 
вносить ці цінності, а фундаторами, коли 
оплату вчиняється до реєстрації товариства, 
і з управою, коли оплату вчиняється після 
реєстрації товариства.

Остаточну оцінку зазначеного майна вста
новлюється за угодою особи, яка вносить 
майно, з установчими зборами (арт. арт. 27 
і 28), або з загальними зборами акціонерів. 
Оцінка не може перевищувати біржових або 
рппкових пересічних ціп на те майно, що 
його вноситься, на місці й в день пере
даная майна. Таким саме чино& учиняється 
оцінку прав, що їх передається у а оплату 
акцій.

17. Грошові внески на оплату аісцій пе
редплатники Лосять до реєстрації товарист
ва на ім’я фуЕДаторів в Держбанк а ви
дається їх товариству лише після запису йо
го до торговельного реєстру.

Внески, що їх роблять до реєстрації то
вариства, на оплату акцій майном, що мі
ститься в матеріальних цінностях, переда
ється фундаторам. Фундатори повинні вжи
вати всіх потрібних заходів, щоб зберегти 
цінність цього майна.

Права на -оплату акцій (арт. 16) переда
ється тільки після реєстрації товариства.

18. Зібрані гроші та майно вносять фуп* 
датори, а після реєстрації товариства—уп
рава, в шпурові книги, видавши про одер
жання їх тимчасові свідоцтва. Про одержу
вані управою акційні шіеокп позначується 
на тимчасових свідоцтвах, що їх за остан
нього внеску .належить замінити акційними 
свідоцтвам^

Державцям згаданих тимчасових свідоцтв, 
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, на
даються всі нрава Й обов’язки акціонерів.

19. Фундатори товариства, а після ре
єстрації товариства його управа, мають пра
во стягувати з передплатників прострочені

Акции общества можно оплачивать и 
имуществом, яо юйіежапюм огеуяиигио 
частным лицам. Оценивается это имущество 
по правилам, издаваемым Народным комис
сариатом финансов Союза ССР.'

Пе менее как 50°/о уставпого капитала 
общества должно быть во всяком случае 
покрыто деньгами.

Первоначальная оценка вносимых в опла
ті' акций материальных ценностей опреде
ляется соглашением вносящего эти цен
ности подписчика с учредителями, если оп
лата производится до регистрации общест
ва, и с правлением» если оплата произво
дится после регистрации Общества.

Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество лица с учредитель
ским соцранпем (ст. ст. .27 и 28) или с 
общим собраігием акционеров. Оценка не 
может быть выше биржевых или средних 
рыночных цон на- вносимое имущество в 
месте и в день передачи имущества. Тем же 
порядком производится оценка прав переда
ваемых в оплату акций.

17. Денежные взносы в оплату акций 
вносятся подписчиками до регистрации об
щества на имя учредителей в госбапк и вы
даются обществу лишь после внесения его 
в торговый реестр.

Производимые по регистрации общества 
взносы в оплату акций имуществом, заклю
чающимся в материальных ценностях, пере
даются учредителям. Учредители обязаны 
принимать все необходимые меры к сохра
нению ценности этого имущества.

Передача прав, вносимых в оплату акций 
(ст. 16), производится пе иначе, как после- 
регистрации общества.

18. Собранные деньги и имущество за
носят учредители, а после регистрации 
общества — правление, в прошнурованные- 
тага с выдачей в получении их в^емен- 
пых стандетельсив. Получаемые правлением 
взносы по акциям отмечаются на времен
ных свидетельствах, которые при последней 
взносе должны быть заменены акцвоиор- 
иыми свидетельствами.

Владельцам упомянутых временных сви
детельств, впредь до замены их акционер
ными свидетельствами, присваиваются все- 
права н обязанности акционеров.

19. Учредители общества, а после реги
страция общества—его правление, .«праве- 
взыскивать с подписчиков просроченные вено-
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вклада ад окату акцій, або, анулювавши
передплату, повернути акцію, що за неї 
прострочено внесли, па продаж, з там, що 
акції мають бути сповна оплачені до скін
чення зазначеного в арт. 15 роченця для 
сплачення всього статутового капіталу то
вариства. За останнього випадку поперед
ньому передплатникові з уторгованої суми 
повертається внески з відрахуванням видат
ків, зв’язаних з анулюванням колишньої 
передплати й продажем акцій.

2'1. Акції товариства можуть бути тільки 
іменні. На акційних свідоцтвах'позначусться 
назву державця. Акційні свідоцтва вирізу
ється з книги, позначається черговим ну
мером і видається за підписом голови упра
ви або його заступника, члена управи і бух
галтера ? додатком печатки товариства.

Товариство повинно вести книгу акцій за 
формою та правилами, що їх затверджує 
Народпій комісаріят зовнішньої та внутріш
ньої торгівлі Союзу РСР.

Виготовлення акційних свідоцгв_та купон
них листів по обов’язково й провадиться за 
постановою загальних зборів.

21. До кожного акційного свідоцтва до
дається лист кроків на одержання за пл
ин дивіденду протягом 10 років. По скін
ченні цього реченця державцям видається 
на той самий речепець, тим самим- порядком 
нові листи купонів.

На купонах познач усться нумори акцій, 
до яких кожний з них належить, іа роки 
послідовним порядком.

22. Акції й тимчасові свідоцтва можна 
передавати за передавальним написом, що 
його робить сам акціонер або на його заяву 
управа товариства. Про передачу акцій уп
рава робить нотатку в книзі акцій. За мо
мент переходу акцій вважається момент но
татки про її передачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах, інакших як 
передача, оформлюється в кнпзі акцій на 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу вважається мо- 
мепт, згаданий в зазначених документах. За 
цих випадків управа робить відповідпий на
кис на акційному або тимчасовому свідоцтві.

Акції товариства неможна псревласяюва- 
ти під загрозою, що перевдаснення буде не 
дійсне, нікому, крім державних установ, дер
жавних підприємств та державних товариств.

сы в оплату акций, либо, аннулировав под
писку, обрать акцию, взнос по которой 
просрочен, в продажу, с . тем, что акции 
должны быть сполна оплачены до оконча
ния указанного в ст. 15 срока для оплаты 
всего уставного капитала общества. В пос
леднем случае первоначальному подите,чику 
из вырученной от продажи суммы возвра
щаются сделанные взносы за вычетом рас
ходов, связанных с аннулированием прежней 
подписки и продажею акций.

20. Акции общества могут быть только 
именными. На акционерных свидетельст
вах указывается наименование владельца. 
Акционерные свидетельства вырезываются 
из книги, обозначаются номером по порядку 
и выдаются за подписью председателя прав
ления или его заместителя, члена правле
ния и бухгалтера с приложением печати 
общества.

.Общество должно вести книгу акций но 
форме и правилам, установленным Народ- 
пым комиссариатом внешней н внутренней 
торговли СССР.

Изготовление акционерных свидетельств 
п купонных листов необязательно и произ
водится по постановлению общего собрания.

21. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается лист купонов на получе
ние по плм днвщента в течение 10 лет. По 
истсчепни этого срока владельцам выдаются 
па тот самый срок тем самым порядком по
лые листы купонов.

На купонах обозначаются номера акций, 
к которым каждый пз них принадлежит, и 
годы в последовательном порядке.

22. .Акционерные и вммеаные свидетель
ства можно передавать посредством переда
точной надписи, делаемой самим акционе
ром или по его заявлению правлением* об
щества. О передаче акций правление де
лает отметку в книге акций. .Моментом пе
рехода акций считается момент од метки о 
ее передаче в книге акций^

Переход акций по иным, кроме передачи, 
основаниям оформляется путем отметки в 
книге акций, па основании удостоверяющих 
такой переход документов. В этих случаях 
правление делает соответствующую над
пись на акционерном или временном сви
детельстве.

Акции общества нельзя отчуждать, под 
страхом недействительности отчуждения, 
никому, кромр государственных учреждений, 
государственных предприятий и государст
венных обществ.
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Тимчасове свідоцтво, до не буяє нотатки 
управи товариства, що воно одержало вне
сок, якому реченець скінчився, неможна пе
редавати інійТЙ особі й всілякий* правочин 
з таким свідоцтвом визнається за нечинний. 
Цю умову належить зазначити на тимчасових 
.свідоцтвах.

23. Акцій не можна дробити. Якщо акція 
належить кільком особам, то права, що сто
суються до товариства, може здійснювати 
тільки одна особа, що її на те уповноважили 
слівдержавці акцій.

Особові права акціонерів на акціях здій
снюють уповноважені т те їх представ
ники. Зазначене в цьому артикулі уповно
важення можна видавати в формі заяви на 
ім’я управи товариства.

У в а г а .  Якщо представник втрачуе 
уповноваження тої юридичної особи, що 
він її репрезентує, то він вибуває зі скла
ду відповідного виборного органу товари
ства.. . .
24. Купони до акційних свідоцтв це можна 

передавати окремо від акційних свідоцтв.-

25. Якщо акційне свідоцтво (або тимча-- 
сово свідоцтво) втрачено, то акціонер або 
його законний правонаступник вправі зая
вити управі товариства нро втрату акцій
ного або тимчасового свідоцтва. Управа ого
лошує про втрату акційного або тимчасового 
«свідоцтва й, з ушивом 6 айсяцгё з дня .ого
лошення, замінює втрачене акційне або 
тимчасове свідоцтво дублікатом за тим са
мим нумером, кол# ніхто не буде заперечу
вати це судовим порядком.

26. Після розміщення всіх акцій й по
криття одної чверти статутового капіталу, 
найпізніш за один місяць після зазначеного 
покриття, фундатори скликають .попередні 
збори фундаторів та передплатників на акції. 
На цих зборах фундатори подають писану 
доповідь про розміщення акцій товариства, 
про грошові суми та інше майно, що надій
шло на оплату аікіій, про видатки, що їх 
зробили % заходи, що їх вжили фундатори 
для організації товариства, яро всі чинно
сті й нравочини, що вони вчинили, і що 
їх пропонується товариству взяти на себе, 
іі взагалі про всі обставини, потрібні для

(Временное свидетельство, па котором не 
будет отметки правлення общества в полу
чении им взноса, срок которому нстек, не 
может быть передаваемо другому лицу, н 
всякая сделка по таковому свидетельству 
признается недействительной. Условие это 
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.

23. Акции не могут быть дробимы. В 
случае принадлежности акции нескольким 
лицам, нрава по'отношению к обществу мо
гут быть осуществляемы только одним .ли
цам, уполномоченным на то совладельцами 
акции.

Личные права акционеров по акциям осу
ществляется уполномоченными на точгх 
представителями. Указанные в настоящей 
статье уполномочия можно выдавать в фор
ме заявления на имя правления общества.

П р и м е ч а н и е .  При утрате предста
вителем полномочия от представляемого 
нм юридического .тнца, оп выбывает из 
состава соответствующего выборного ор
гана общества. .
24. Купоны к акционерным свидетель

ствам нельзя передавать отдельно от акцио
нерных свидетельств.

25. При утрате акционерного-свидетель
ства (или временного свидетельства) акцио
нер или законный его правоприемник впра
ве заявить правлению общества об утрате 
акционерного или временного свидетельства. 
Правление производит публикацию об утра
те акционерного или временного овндетель- 
етва иг по истечении шестимесячного срока 
со дня публикации, заменяет утраченное ак
ционерное или временное свидетельство дуб
ликатом за тем же номером, если пи с чьей 
стороиы не будет заявлено сиора в судеб
ном порядке.

26. После размещения всех акций и пок
рытия одной четверги уставного капитала, 
не позднее чем через один месяц посла* оз
наченного покрытия, учредителями созы
вается предварительное собрание учредите
лей н подписчиков на акции. На этом соб
рали» учредители .вносят письменный доклад
0 размещении акций обществ, о поступив
ших в оплату денежных суммах и ином 
имуществе, о произведенных учредителями 
расходов и проведенных мероприятиях по 
организация общества, о всех действиях і 
сделках, совершенных ими и предлагаемых
1 принятию на общество, и, вообще, о всех
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судження про стан справ засновуваного то
вариства, а так само подають інвентарний 
опис його майна й проект його вступного 
балансу.

т

Для перевірки доповіді фундаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного балансу 
збори обирають перевірчу комісію з-поміж 
себе. Фундатори товариства но можуть уві
ходити до складу перевірної комісії.

27. Найракіш за три дні й пайніяніш за 
місяць після попередніх зборів фундаторів 
г передплатників на акції, фундатори скли
кають установчі їх збори, що вислухують 
доповідь неревірчої комісії й розв’язують пи
тання про визнання товариства за здійсне
не, про схвалення чинностей та правочипів, 
що їх чинили фундатори, про оцінку майна, 
що надходить для сплати акцій, про за
твердження інвентарного опису, й вступного 
балянсу товариства, про обрання членів уп
рави й інших виборних по товариству осіб, 
а тав само інші питання з доповіді фунда
торів або з поточних справ товариства.

28. Якщо фундатори сповна розмістили 
акції товариства поміж себе й покрили най
менш одну чверть статутовоїх» капіталу, то 
замість зборів, зазначених в арт. арт. 26 
і 27, фундатори убираються та установ* 
збори, які розв’язують питання, зазначені 
в арт. 27.

29. Вважається, що зазначені в‘ арт. арт. 
26—28 збори законно відбулися, коли в них 
беруть участь особи, що репрезентують при
наймні половину загального числа акцій.

Постанову про визнання товариства за 
здійснене повинна ухвалити більшість трьох 
чвертей загальної кількости голосів учасни
ків зборів.

Всі інші питання розв’язується на цих 
зборах звичайною більшістю голосів.

30. Якщо установчі збори (арт. арт. 27 
та 28) визнали товариство за здійснене, то 
обрана на зборах управа повинна негайно 
подати заяву до Народпього комісаріяту тор
гівлі УСРР про реєстрацію товариства, з 
додатком матеріялів за правилами про тор
говельну реєстрацію. .

Управа розпочинає Лгало тоді виконувати 
чінності й нравочинн від імени акційного 
товариства, колі товариство записано до 
торговельного реестру.

обстоятельствах, необходимых для суждения 
о состоянии дед учреждаемого общества, 
а равно представляют инвентарную опись 
его. имущества и проект ого вступительно
го баланса.

Для проверки -доклада учредителей, ин
вентарной описи и проекта вступительного 
баланса собрание избирает проверочную ко
миссию из #воей среды. Учредители общест
ва т могут входить в состав іпроверочиой 
комиссии.

27. Не ранее 3-х дней и не позднее, чем 
через месяц после предварительного соб-ра-

. пия учредителей и подписчиков па акции, 
учредителями созывается учредительское их 
собрание, которое заслушивает доклад про
верочной комиссии я разрешает вопросы о 
признании общества состоявшимся, об одоб
рении совершенных учредителями дойстанй 
и сделок, об оценке имущества, поступаю
щего в оплату акций, об утверждении ин
вентарной описи и -вступительного баланса 
общества, об избрании членов правления я 
других выборных по обществу лиц, так- 

. же другие'вопросы по докладу учредите
лей или по текущим делам общества.

28. Если акция общества полностью 
размещены учредителями между собой и 
покрыто не менее одпой четверти уставного 
капитала, то вместо собраний, указанных в 
ст. ст. 26 я 27, учредители собираются в 
учредительское собрание, которое' , разре
шает указанные В ст. 27 вопросы.

29. 'Указанные в ст. ст. 26-28 собрания 
считаются законно состоявшимися, если в 
них участвуют лица, представляющие по 
крайней мере половину общего числа акций.

Постановление о признают общества 
состоявшимся должно быть принято боль
шинством трех четвертей общего числа 
голосов участников собрания.

Все прочие вопросы решаются в этих соб
раниях простым большинством голосов.

30. Если учредительское собрапне (ст.** 
ст. 27 и 28) призішо Общество состояв
шимся, то избранное собранием правление 
обязано немедленно подать заявление в На
родный комиссариат торговли УССРР о реги
страции общества с приложением материа
лов, сот лая» правил о торговой регистра
ции.

К совершению действий и сделок от жме
ня акционерного общества правление ирис? 
тупает лишь после внесення общества в 
торговый реестр.
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31. Зазначені в арт. арт. 26—28 збори 
скликається оповістками, що їх надсилаєть
ся на адресу осіб, які передплатили акції. 
Фундатори товариства повинні повідомити 
Народній комісаріят торгівлі УСРР за сім 
день наперед про попередні та установчі 
збори, шо їх скликається.

32. Після оголошення про затвердження 
статуту й до публікації про реєстрацію то
вариства, фундатори мають право вчиняти 
від свого імена всі операції й правочини, 
сполучені з організацією товариства, за сво
єю солідарною відповідальністю.

Права Я обов’язки в цих правочинах пе
реходять до товариства лише в тому разі, 
колі ці правочини ухвалюють установчі збо
ри або найближчі після їх проведення за
гальні збори акціонерів.

33. За втрати, що їх фундатор заподіяли 
через свій недогляд та неправильні ’ чинио- 
сті, що зв'язані з організацією товариства, 
фундатори солідарно відповідають перед то
вариством та окремими акціонерами протя
гом одного року з того часу, як товариство 
зареестоовано.

Члени управи й ревізійної комісії; що 
попустили недбалість, перевіряючи чинності 
фундаторів, солідарно відповідають перед 
товариством, поодинокими акціонерами й 
кредиторами товариства за заподіяні, ними 
втрати; оскільки таких дсможна стягти в 
фундаторів.

>
31. Указанные в ст. ст. 26-28 собрания- 

созываются посредством повесток, которые- 
посылаются по адресу лиц, подписавшихся 
па акции. Учредители общества обязаны 
уведомить Народпый комиссарит торговля 
УССР за семь дней вперед о созываемых 
предварительных и учредительских собра
ниях.

По опубликовании об утверждении устава 
и до публикации о регистрации общества 
учредители имеют право совершать от свое
го имени все операции и сделки, связапаые 
с организацией общества, за своей соли
дарной ответственностью.

Права и обязанности по этим сделкам пе
реходять к Обществу в том лишь случае, 
если эти сделки одобрены ^родительским 
собранием иле ближайшим поело их совер
шения общим собранием акционеров.

33. За убытки, причиненные упущения
ми и неправильными действиями учреди
телей, связанными с организацией общест
ва, учредители несут солидарную ответ
ственность перед обществом и отдельными 
акционерами в течение одного года со вре
мени регистрации общества.

Члены Правления л ревизионной комис
сия, допустившие небрежность при проверке 
действий учредителей, подложат солидар
ной ответственности перед обществом, от
дельными акционерами н кредиторами об
щества за причипенпые ими убытки, пос
кольку таковые'ве могут быть взысканы с 
учредителей.

III. Органи управління та контролі.
34. Органами управління товариства є:

* а) загальні збори акціонерів, 
б) управа.
Органом контролі є ревізійна комісій.

35.‘Особи, що є у виборних органах то
вариства, зобов’язані вживати всіх заходів 
до здійснення зазначеної в статуті мети то
вариства, виявляючи потрібну дбайливість 
та обачність.

За втрати, що їх спричинила недбайли
вість та неправильні чинності виборних осіб 
товариства в зв’язку з виконанпям покла
дених на них обов’язків, вони відповідають 
перед товариством і окремими акціонерами, 
а в разі невинлатности товариства перед 
його кредиторами, з тим, що за втрата, шо

III. Оріани управления и контроля.
34. Органами управления общества яв

ляются: Ч _ —
а) общее собрапие акционеров;
б) правлепие.
Органом контроля является ревизояная 

комиссия.
35- Лица, состоящие в выборных органах 

общества, обязаны принимать все меры к 
осуществлению указанной в уставе пели об
щества. проявляя необходимую заботли
вость и предусмотрительность.

За убытки, причиненные упущениям* н 
неправильными действиями выборных 1ЯЦ 
общества в связи с выполненном лежащих 
па них обязанностей, они отвечают перед 
обществом и отдельными акционерами, а в 
случае несостоятельности общества и перед 
его кведиторамн, при этом за убытки, ори-592
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їх заподіяли зазначені особи разом, вовн 
відповідають солідарно.

Незалежно від цього, виборних осіб то
вариства притягається до дисциплінарної 
або кримінальної відповідальности як уря
дових осіб.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  а к ц і о н е р і в .
36. Найвищий орган товариства станов

лять загальні збори акціонерів. Неодмінному 
віданню загальних зборів належить:

a) обирати й відстановлювати членів уп
рави й ревізійної комісії,

б) затверджувати інструкції управі, ре
візійній комісії та ліквідаційній комісії,

в) затверджувати річний звіт, балянс, 
кошторис видатків та фінаисово-операційнпй 
плян на майбутній рік, розподіл зиску та 
встановлюйпя способів покриття втрат;

г) постаповляти про набування будівель 
і права забудови для товариства, про пере- 
власненпя й заставу будівель і права забу
дови, належного товариству, а так само про 
розширення підприємств товариства;

д) розглядати питання про зміну стату- 
тового капіталу та про зміну й доповнення 
статуту; <

b) розв’язувати питания про з'єднання то
вариства з іншими підприємствами та про 
закриття діяльпости товариства.

37. Затвердженню Народнього комісаріяту 
торгівлі^ УСРР підлягають постанови загаль
них зборів акціонерів з таких питань:

а) про екіїд управи, ревізійної та лікві
даційної комісії;

б) про фінансово-операційний плян на на
ступний рік;

' в) про затвердження звіту за минулий 
операційний рік;

г) про зміну статуту та про ліквідацію 
товариства. •

38. Загальні збори бувають звичайні й 
надзвичайні.

Звичайні загальні збори управа скликає 
найменш двічі па рік, а саме: одні, щоб роз
глянули й затвердили звіт та баляис за ми
нулий операційний період, розподілили знси 
і визначили спосіб, як покрити витрати, а 
так само, щоб провести за належних ви
падків обрання до органів керування та ре
візії товариства, а другі збори, що їх на-

№

чиненные указанными выборными лицами
совместно, они отвечают солидарно.

Независимо от этого, выборные липа об
щества подлежат ответственности в дисцип
линарном или уголовном порядке, как долж
ности ые лица.
А. О б щ е е  с о б р а н и е  а к ц и о н е р о в

36. Высшим органом общества является 
общее собрание акционеров. Непременному 
ведарию общего собрания подлежит:

а; избрапие и смещение членов правле
ния и ревизионной комиссии;

б) утверждение инструкций правлению, 
ревизионной комиссии « ликвидационной 
комиссии;

в) утверждение годового отчета, баланса, 
сметы расходов и фипансово-операцн «иного 
плана на предстоящий год, расплел енне 
прибыли и определения способов покрытия
убытков;

г) постановление о приобретении строе
ний и права застройки для общества, об от
чуждении и залоге строений и права заст
ройки, принадлежащего обществу, а равно 
о расширении предприятий общества;

д) рассмотрение вопросов об чзмепстіи 
уставного капитала и об изменении и до
полнении устава;

е) разрешение вопросов о слияния об
щества с другими предприятиями и о прек
ращении деятельности общества.

37. Утверждению Народного комиссариа
та торговли УССР подлежат постановления 
общих собраний акционеров по таким воп
росам;
. а) о составе правления, ревизионной и 
ликвидационной комиссия;

б) о финансово-операционпом плане на 
предстоящий операционный год;

в) об утверждении отчета за прошедший 
операционный год;

г) об изменения устава и ликвидация об
щества

38. Шпгис собрания бывают обыкновен
ные п чрезвычайные.

Обыкновенные общие собрания созывают
ся нравлепием не реже двух раз в год, а 
имеггпо: общее собрапие для рассмотрения 
п утвержлепия отчета п баланса за нетон
ший операцноппый период, рас.продел шия 
прибыли н определения способов покрытия 
убытков, а также длй производства л под
лежащих случаях выборов оргапов управ
ления и ревизии обп^тва, а второе собра-

21

593



Арт. 99 Ст. 99№

лежить скликати до початку операційної» 
року—для затвердження фінансово-опера
ційного пляну й кошторису видатків па май
бутній рік. Звичайні загальні збори можуть 
розглядати й інші питання, що їх закон або 
статут покладає на компетенцію загальних 
зборів.

39. Надзвичайні загальні збори управа 
скликає па свій ро&уд, або на пропозицію 
ревізійної комісії, або на заяву акціонерів, 
що репрезентують разом найменш одну двад
цяту частину основного капіталу, або за роз
порядженням Наркомторгу У.СРР для розв’я
зування негайних нптапь, що виникають з 
руху справ товариства-

Якщо управа не виконає вимоги ревізій
ної комісії про скликання надзвичайних збо
рів протягом двох тижнів від часу її надхо
дження, то зазначені збори ревізійна комісія 
товариства агоже безпосередньо скликати 
сама. 7 • і " . і

40. Загальні збори скликається оголошен
ням до загального відому а офіційному ор
гані друку, но місцю осідку управи найменш 
за два тижні до загальних зборів.

В оголошенні зазначається час, місце й 
порядок денний загальних зборів.

Про день загальних зборів (звичайних та 
надзвичайних) товариство повинно сповісти
ти Наркомторг УСРР.

Замість оголошення в пресі, управа має 
право запросити усіх акціонерів та пред
ставників відповідних установ та організа
цій спеціальними оповістками. - .

41. Доповіді управи з приводу призначе
них до обмірісуванга справ треба давати 
в службовий час, щоб акціонери розглянули 
їх, .принаймні за сім день до дня загальних 
зборів.

42. Справи, що їх треба розсуджувати на 
загальних зборах, надходять до них не інак
ше, як через управу. Акціонери, що бажа
ють зробити якусь пропозицію загальним 
зборам, повинні листовно вдатися з нею др 
управи найпізніш за два тижні перед за
гальними зборами. Якщо пропозицію зробили 
акціонери, що мають сукупно найменш одну

ч
ниє, которое должно быть созвано до нача
ла операционного года,—для утверждения 
финансово-операционного нлапа и сметы 
расходов на предстоящий год. Обыкновен
ным общим собранием могут рассматривать
ся и другие вопросы, отнесенные к компе
тенции общего собрания законом или уста
вом.

39. Чрезвычайные общие собрания созы
ваются правлением по собственному усмот
рению, либо по предложению ревизионной 
комиссии, либо по заявлению акционеров, 
представляющих в совокупности не менее 
одной двадцатой части уставного капитала: 
идя по распоряжению Наркомторга УОСР 
для разрешения срочных вопросов, возни
кающих по ходу дол общества.

Бели правление общества не выполнит 
требования ревизионной комиссии о созы
ве чрезвычайного общего собрания в те
чение двух недель со времени его поступ
ления, названное собрание может быть соз
вано ревизионной комиссией непосредствен
но.

40. Общие собрания созываются посред
ством . об’явлений, публикуемых во всеоб
щее сведение в оффнцяальном органе печа
ти по месту нахождеїшя правления, по> 
крайней мере, за две педели до общего мгё- 
рання.

В об’явленнях указывается прютя, место 
и порядок общи» собрания.

О дне, общего собрания (обыкновенного г 
чрезвычайного) общество должно, уведо
мить Народный комиссариат торговли. 
УСРР. - г • _ фВместо опубликования в печати правле
ние имеет право приглашать всех акционе
ров и представителей соответствующих уч
реждений и организаций специальными по
вестками. • 7

41. Доклады правления по назначенным 
к обсуждению вопросам должны представ
ляться в присутственные часы для рассмот
рения акционерам, по крайней мере за семь, 
дней до дня общего собрания.

42. Дела, подлежащие рассмотрению о об
щем собрании, поступают в пето не иначе,, 
как через правление. Акционеры, желающие 
сделать какое-либо предложение общему’ 
собранию, должны письменно обратиться 
с пим в правление не позже как за две не
дели до общего собрания. Если предложение- 
сделапо акционерами, имеющими в сово-594
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двадцяту частину статутового капіталу, то 
управа зобов’язана в кожному разі подати 
таку пропозицію найближчим загальним збо
рам зі своїм висновком. *> 4

43. Кожний акционер має право бути на 
загальних зборах і брати участь в обмір
кувати пропонованих зборам сщрав. Ва^р- 
комторг УСРР мас право відрядити свого 
представника на загальні збори товариства 
з дорадчим голосом.

44. Кожна акція дає право яа юдин голос.

45. Державці акцій мають право брати 
участь на загальних зборах тільки тоді, ко
ли їх занесено в книги управи, принаймні 
за сім день перед загальними зборами.

46. Збори відкриває голова управи або 
особа, що його заступає. По відкритті збо
рів акціонери, що мають право голоса, оби
рають з-поміж себе голову. Голова загаль
них зборів пе має права з свого розсуду від
кладати обміркування й розв’язання справ, 
внесених на загальні збори.

47. На загальних зборах неможна ухва
лювати постанов, в справах, про які не 
було зазначено в оголошенні про скликання 
зборів, якщо вони пе -стосуються ДО ПОТОЧ
НИХ справ. Загальні збори відносять будь- 
яке питання до поточних справ з -тим, що 
до числа їх неможна відновити питань, пе
релічених в арт. 36. Наркомторг УСРР має 
право влада до порядку денного’ загаль
них зборів ті або інші питання.

48. Щоб загальні збори були дійсні, треба, 
щоб за розв'язування кожного питання, що 
його обговорюється на зборці, були присутні 
акціонери, які разом репрезентують найменш 
одну третину статутового капіталу. •

49. Питання про зміну статуту й про за
криття діяльпости товариства можна розв’я
зувати тільки двохтретинною більшістю по
даних голосів, якщо при тому на загальні 
збори з'явились акціопори, що репрезенту
ють найменш половину статутового капіталу.

50. В оголошенні або оповістках про скли
кання загальних зборів можна передбачити 
повторні загальні збори на той випадок, коли

купности не менее одной двадцатой часто 
уставного капитала, то правление обязало, 
во всяком случае, представить такое пред
ложение ближайшему общему собранию со 
своим заключением.

■ 43. Каждый акционер имеет право при
сутствовать в общем собрании и участво
вать в обсуждении предлагаемых собранию 
вопросов. Ларкомторг-УССР имеет траво ко
мандировать своего представителя на об
щее собрание общества с правом совеща
тельного голоса.

44. Каждая акция предоставляет правое 
на один голос.

45. Владельцы акций пользуются правом 
участия 6 общем, собрании лишь в том слу
чае, если они внесены в книги правления,, 
по крайней мере, за семь дней до общего 
собрания.

46. Собрание открывается председателем 
правления или лицом, заступающим его 
место. По открытии «ссгёранпя акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из‘своей 
среды председателя. Председатель общего 
собрания не имеет права по своему усмот
рению, откладывать обсуждение и разреше
ние дел, внесенных в общее собрание.

47. В общем собрании не могут быть 
•постановляемы решения по вопросам, кото
рые не значились в об’явленнях о созыве 
собрания, если они не относятся к'числу те
кущих дел. Отнесение какого либо вопроса 
к числу текущих дел производится общим. 
собранием, при этом к числу их не могут 
быть относимы вопросы, перечисленные
в ст. 36. Наркомторг УССР имеет право 
впосить в порядок дня общего собрания те 
или иные вопросы.

48. Для действительности общего собрания 
требуется, тгобы при (разрешения каждого 
обсуждаемого в нем вопроса в собрании 
присутствовали акционеры, представляю
щие в общей, совокупности не мепео одной 
трети уставного капитала.

49. Вопросы об изменении устава и пре
кращении деятельности общества могут 
быть разрешаемы только большинством 
двух третей поданных голосов, если при 
том па общее собраіние явились акционеры, 
представляющие не менее половины устав
ного капитала.

50. В об'явлений о созыве общего собра
ния может быть предусмотрено вторичное- 
общее собраиие на случай, если явившиеся.
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акціонери, що з’явились на збори, не будуть 
репрезентувати тої частини статутового ка
піталу, що її вимагається в законі. В такому 
разі повторні загальні збоои можуть відбу
тися не раніш, як за 24 години після пер
ших зборів, що не відбулися. Якщо вказівки 
на це в оголошенні не було, то повторні 
загальні ^рбори скликається, додержуючись 
арт. 40.

Повторні загальні збори вважається за 
відбулі незалежно від розміру тої час
тини статутового капіталу товариства, що 
на них репрезентована. Постанови на них 
ухвалюється звичайною більшістю поданих 
голосів, крім питань, зазначених в арт. 49, 
для ухвали яких треба більшість в дві тре4 
тиші поданих голосів.

Повторні збори можуть розв’язувати ли
ше ті питання, що були на порядку ден
ному перших зборів, які не відбулися.

51. - Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що порушують їх 
права, протягом одного місяця від дня, коли 
їх було ухвалено, подавши належну скаргу 
до Наркомторгу УСРР.

52. Акціонери, що не погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку, 
про що заноситься до протоколу загальних 
зборів. Той, хто подав окрему думку, може
протягом семи днів від дня зборів подати 
для долученая до протоколу докладний ви
клад своєї думки, що й повинно надіслати 
до Наркомторгу УСРР.

53. Порядок'голосування справ установ
люють сами загальні збори. За ухвалені на 
загальних зборах вважається ті постанови, 
що за них висловилась звичайна більшість 
голосів.

54. Постанови, що їх ухвалили загальні 
збори, є обов’язкові для всіх акціонерів так 
присутніх, як І відсутніх.

55. Справам, що їх мають обміркувати і 
розв'язати загальні збори, ведеться доклад
ного протокола. Викладаючи постанови збо
рів зазначається, якою більшістю голосів 
ухвалено постанови, а так само нотується 
заявлені до цього окремі думки. Протокол 
веде особа, що її запросив голова зборів 
з акціонерів або сторонніх осіб, з тим, що 
голова зборів відповідає .за погодженість 
протоколу з булими на зборах міркування
ми Й вирішеннями. Правдивість протоколу 
•посвідчує своїм підписом голова зборів.

в собрание акционеры не представляют 
требуемой законов части уставного капита
ла, В этом случае вторичное общее собра
ние может состояться не рапее, как через 
24 часа после п©состоявшегося первого со
брания. Если такого указания в об’явлений 
не было, то вторичное общее собрание со
зывается с соблюдением ст. 40.

Вторичное общее собрание признается со
стоявшимся нееавислмо от размера пред
ставленной части уставпого капитала об
щества. Решения в -нем принимаются про
стым большинством голосов, кроме вопро
сов, указанных в ст. 49, для решения ко
торых требуется большинство в две трети 
поданных голосов.

Вторичное общее собрание может разре
шать лишь те вопросы, которые стояли в 
порядке дня первого, иесостоявшегося со
брания.

51. Постановления общих собрапий. на
рушающие права гкцпоперов, могут быть 
оспорены акционерами в течение месячно
го срока со дпя принятия постановлений, 
посредством подачи соответствующей жало
бы в Нарком торг УС^ОР.

52. Акционеры, не согласившиеся с 
большинством вправе подать особое мпепие, 
о чем заносится в протокол общего собра
ния. Заявивший особое мпепие может в 
семидневный срок со дня собрания пред
ставить-для приобщения к протоколу по
дробное изложение своего мнения, которое 
должно быть отослано в Наркомторг УССР.

53. Порядок голосования вопросов уста
навливается самим общим собранием. При
нятыми на общем собрании считаются ре
шения. за которые высказалось простое 
большинство голосов.

54. Постановления, принятые общим со
бранием, обязательны для всех акционеров, 
как присутствующих, так и отсутствующих. 
. 55. По делам, подлежащим обсуждению 
н решению общего собрания, ведется по
дробный Протокол. При изложении постанов
лений собрания указывается, каким боль
шинством голосов постановления приняты, 
а равно отмечаются заявленные при этом 
особые мпения Протокол ведет лицо,^при
глашенное председателем собрания из ак
ционеров или посторонних лиц, пре чем 
председатель собрания ответственн за со
гласованность протокола с бывшими в со
брании, суждениями л решениями. Правнль-
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Засвідчені від управі копії протоколу 
загальних зборів, окремих думок і взагалі 
всіх до нього додатків, належить надіслати 
іа огляд до Наркомторі7 УСРР, а так само 
юдаваті кожному акціонерові на його ви
могу.

Б. У п р а в а  т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а в а  
й  о б о в ' я з к и .

56. Управа товариства складається най
меш е 3-Х) і найбільш з 5-тн осіб, обра
них на загальних зборах акціонерів речен
ием на 1 рів з числа акціонерів або сто
ронніх осіб.

Розподіл обов'язків між членами управи 
провадиться за постановою управи.

На той же реченець, що й членів управи, 
загальні збори обирають тим саман поряд
ком кандидатів від одного до трьох.

Склад управи затверджує Наркомторг 
УСРР.

57. Наркомторг УСРР та загальні збори 
акціонерів можуть усувати членів та кан
дидатів управи й до упливу реченця їх 
обрання.

58. Члени управи й кандидати до них 
«о упливі реченця їх обрання зберігають 
свої повноваження до найближчих загальних 
зборів.

59. Члени управи можуть одержувати, 
крім визначеного від загальних зборів ак
ціонерів утримання, й заохотлвву винаго
роду, за особливими законами.

60. Управа відає всіма справами това
риства й зараджує майном товариства. Зо
крема, до її обов'язків належить:

а) приймати надійшлі й ті, що надходять 
за акції товариства гроші та видавати імен- 
ві тимчасові свідоцтва, а по повній оплаті 
акцій—і самі акційні свідоцтва;

б) заводити бухгальтерію, касу і діло
водство, а тав само складати звіт, баланс, 
кошторис і плян діяльносте, подавати звіт
ність товариства загальним зборам;

в) наймати службовців, призначаючи їм 
плату, а так само і звільнювати їх;

г) купувати й продавати майно так за 
готові гроші, як і в кредит;

нооть протокола удостоверяет своею под
писью председатель собрания. Засвидетел' 
ствовапеые правлением копии протокола 
общего собрания, особых мнений и вообще 
всех к нему приложений должны быть пе
ресланы в Наркомторг УССР, а также пред
ставляться для обозрения каждому акцио
неру по его требованию.

Б. П р а в л е н и е  о б щ е с т в а ,  е г о  
п р а в а  и  о б я з а н н о с т и .

56. Правление общества состоит не ме
нее из 3 и не более 5 лиц, избираемых 
общим собранием акционеров сроком па 1 
год из числа акционеров или посторонних 
лиц.

Распределение обязанностей между чле
нами правления производится по постанов
лению правления.

На тот же срок, что и членов правления, 
общее собрание избирает тем же самым по
рядком кандидатов от одного до трех.

Состав правления утверждается Нарком- 
торгом УССР.

57. Наркомторг УССР и общее собрание 
акционеров могут отстранять членов и кан
дидатов правления и до срока их избрания.

58. Члены правления и кандидаты к ним 
по истечении срока их избрания сохраияют 
свои полномочия до ближайшего общего со
брания.

59. Члены правления могут получать, 
кроме определенного общим собранием ак
ционеров, содержания, поощрительное воз
награждение в порядке особых законов.

60. Правление заведует всеми делами 
общества и управляет имуществом обще
ства. В частности, к обязанностям его отно
сится:

а) прием поступивших и поступающих 
за акции общества денег и выдача имен
ных временных свидетельств, а по полной 
оплате акций—акциоиерпых свидетельств.

б) устройство бухгалтерии, кассы и де
лопроизводства, а равно и составлепие от
чета, балапса, сметы и плана действий, 
представление отчетности общества общему 
собранию;

в) прием служащих с назначением им 
вознаграждения, «а также ■ их увольнение;

г) покупка н продажа имущества, как за 
наличные, так и в кредит;
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д) наймати склади, квалгрі й гаті при

міщення;
в) кредитуватися так у Державному бан

кові, як і в інших кредитових установах;ж) страхувати майно товариства;
з) видавати й приймати до виплати век

селі й інші реченцеві зобов’язання;
и) дисконтувати векселі, що надійшли на ім’я товариства;
к) укладати від імені товариства договори 

І угоди з державними установами й під
приємствами, а так само і з приватними 
особами;

л) видавати довіреності;
м) складали заков ні акти на набуття, 

перевласнення та заставу будівель і права 
забудови;

в) скликати загальні збори акціонерів;
о) взагалі завідувати і зараджувати всіма 

справами товариства без винятку, що вхо
дять до кола операцій товариства, в рямках, 
встановлених від загальних зборів.

Найближчий порядок чинностей управи, 
ряжки її прав і обов’язків можуть бути 
визначені інструкцією, що її виробляв упра
ва, а затверджують та змінюють загальні 
вбори.

61. Управа робить видатки за коштори
сами, які щороку затверджують загальні збо
ри та Наркомторг УСРР. Загальним зборам 
надасться право визначити, до якої суми 
може управа витрачати понад кошторисне 
призначення за невідкладних випадків з від
повідальністю управи перед загальними збо-

6ами за потребу й наслідки цього видатку.
ро кожний такий випадок належить пода

вати па розсуд найближчим загальним збо
рам.

62. Усі папери в справах товариства, 
векселі, довіреності, договори та іпші акти, 
а так само вимоги на поворотне одержання 
сум товариства з кредитових установ, а так 
само чеки біжучих рахунків підписує особа 
(або особи), уповноважені на те від управи.

63. За потрібних у справах товариства 
випадків управі надасться право вдаватися 
до урядових установ та урядових осіб без 
особливої на те довіреносте так само до
зволяється управі уповноважувати на це 
одного з членів управи або сторонню особу;
Ф
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д) наем складов, квэряр и других по
мещений;

е) кредитование, как в Государственной 
банке, так и в других кредитных учрежде
ниях;

ж) страхование имущества общества;
з) выдача ж принятие к платежу вексе

лей н других срочных обязательств;
и) дисконт векселей, поступивших па 

имя общества;
к) заключение от имени общества дого

воров и соглашений, как с государственны
ми учреждениями и предприятиями, так и 
с частными лицами;

л) выдача доверенностей;
м) совершение законных актов на при

обретение, отчуждение и залог строений и 
права застройке;

и) созыв общих собраний акционеров;
о) вообще, заведование и распоряжение 

всеми делами общества без исключения, 
входящими в круг операций общества в 
пределах, установленных общим собранием.

Ближайший порядок действия правления, 
пределы прав и обязанностей его могут 
быть определены инструкцией, вырабаты
ваемой правлепием и утверждаемой н изме
няемой общим собранней.

61. Правление производит расходы по 
сметам, ежегодпо утверждаемым общим со
бранием и Наркамторгом УССР. Общему со
бранию предоставляется право определить, 
до какой суммы правление может расходо
вать сверх сметного назначения в случаях, 
не терпящих отлагательства, с ответсгвзп- 
постью правления перед общим собранием 
за необходимость и последствия этого рас
хода. О каждом таком расходе должно быт:, 
предоставлено па усмотрение ближайшего 
общего собрания.

62. Все бумаги по делам общества, век
селя, доверенности, договоры и иные акты, 
а также требования па обратное Тполуче- 
пио сумм общества из кредитных учрежде
ний, а также чеки но текущим счетам под
писывает лицо или лица, уполномоченные 
па то правлепием.

63. В необходимых по делам существа 
случаях правлепию предоставляется право 
ходатайства в правительственных учреж
дениях и у должностных лиц, без особой 
на то доверенности; равно разрешается 
правлению уполномачжвать на это одного.
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у справах, проваджуваних у судових уста
новах, додвриують адповдш правої.

64. Управа збирається на запрошення го
лови управи в міру потреби. Для дійсности 
постанов управи потрібна присутність біль- 
шости членів управи, включаючи голову уп
рави або його заступника. Засіданням упра
ви ведеться протоколи, що їх підписують 
голова та всі присутні члени управи.

65. Усі справи на управі розв’язується 
звичайною більшістю голосів присутніх чле
нів. У разі голоси поділяються нарівно, го
лос голови або того, що заступає його, дає 
поревагу.

из членов правления или постороннее лицо; 
по делам, производящимся в судебных уста
новлениях, соблюдаются соответствующие 
правила.

64. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по мере на
добности. Для действительности постанов
ления правлення требуется присутствие 
большинства членов правления, включая 
председателя правления или его заместите
ля. Заседаниям правления ведутся прото
колы, которые подписываются председате
лем н всеми присутствующими членами 
правлення.

65. Все вопросы в правлении решаются 
простым большинством голосов присут
ствующих членов. В случае разделения го
лосов поровну, голос председателя пли за
ступающего его место дает перевес.

В. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .

66. Для перевірки звіту і бадянсу оби
рається на той самий реченець, що й управа, 
ревізійну комісію, найменш з 3 осіб, з числа 
акціонерів або сторонніх осіб.

Членами ревізійної комісії можуть бути 
лише ті особи, що ие є ані члени управи, 
ані є на інших посадах, засаджуваних з 
обраипя загальних зборів або з настанов
лення управи товариства.

67. Ревізійній комісії надається право з 
дозволу загальних зборів притягати до своєї 
праці експертів. Ревізійна комісія повинна 
найпізпіш за місяць до дня загальних зборів 
розпочати перевірку каси й капіталів і ре
візію усіх належних до звіту й балансу 
книг, рахунків, документів і взагалі діло
водства товариства. По перевірці звіту й 
балансу ревізійна комісія дає свій на них 
висновок до управи. Ревізійна комісія може 
провадити огляд і ревізію всього майна то
вариства па місцях і перевірку зроблених 
протягом року робіт, і так само зроблених 
видатків. Для виконання цього управа по
винна дати комісії всі потрібні засоби.

68. Ревізійна комісія має право вимагати 
від управи, якщо визнає за потрібне, скли
кання надзвичайних загальних зборів акціо
нерів.

В. Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я .

66. Для проверки отчета и баланса изби
рается на тот же срок, что и правление, 
ревизионная комиссия не менее, чем из 
трех лиц, из числа акционеров или посто
ронних лиц.

Членами ревизионной комиссии могут быть 
лишь те лица, которые не состоят членами 
правления, нн в 'Других должностях, заме
щаемых по выбору общего собрания или по 
назначению правления общества.

67. Ревизионной комиссии предоставляет
ся право с разрешения общего собрания 
привлекать к своим занятиям экспертов. 
Ревнзяоппая комиссия обязана пе позже, 
как за месяц до дня общего собрания, при
ступить к проверке кассы и капиталов и к 
ревизии всех отпосящихся к отчету л ба
лансу кппг, счетов, документов п вообще 
делопроизводства общества. По проверке 
отчета и баланса ревизионная комиссия 
представляет свое по ним заключение в 
правление. Ревизионная комиссия произво
дит осмотр и ревизию всего имущество об
щества па местах и проверку сделанных в 
течение года работ, равпо и произведенных 
расходов. Для пспогаевия этого, правление 
обязано предоставить комиссии все необхо
димые средства.

68. Ревизионная комиссия пмеет право 
требовать от правления, если призяает это 
необходимым, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционеров.
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69. Ревізійна комісія повинна вести до
кладні протоколи усім засіданням комісії, 
визначаючи в них міркування, заявлені ок
ремі думки поодиноких членів комісії. За
значені протоколи, а так само і всі доповіді 
і висповки ревізійної комісії повнена внести 
управа з її поясненням на розгляд Нарком- 
торгу УСРР, а так само найближчим за
гальним зборам акціонерів.

IV. Занаряжування.

70. Товари або послуги товариства можна 
ванаряджувати на користь державних орга
нів за ціну нижчу за ринкову, але не нижчу 
за собівартість з нарахуванням пересічного 
зиску. Занаряджуваппя робить Народній ко
місаріят торгівлі УСРР, в порозумінні з На
роднім комісаріятом фінансів УСРР та уряд- 
ництвом, на користь органу якого робиться 
занаряжування.

Якщо нема угоди, занаряжування ро
биться за постановою Української економіч
ної наради.

Запаряжуваппя робиться зобов'язанням 
товариства скласти відповідного договора з 
державним органом, на користь якого даєть
ся наряд.

Занаряжування на користь державного 
органу, ще є па загально-державному або 
місцевому бюджеті, припускається лише за 
наивности в кошторисі цього органу відпо
відних асигнувань, які забезпечують вчас
ний розрахунок за занаряжепу продукцію, 
за умовою. Пре цьому відповідну частину 
кредиту бронює розпорядчпк кредиту й її 
неможжа повертати на інші потреби.

Якщо державний орган по виконав гро
шових зобов’язань за таким договором, то 
відповідає загальпо-доржавпа скарбниця або
місцевий бюджет, за належністю.

Якщо товариству, що відпускає свої то
вари порядком занаряжування, ие буде зро
блено будьякого платіжу в один з установ
лених у договорі терміаів, то товариству на
дається право відмовитись від дальшого по
стачання і справити свої витрати на за
гальних підставах.

69. Ревизионная комиссия обязана вести 
подробные’ протоколы всем заседаниям ко
миссии и отмечать в этих протоколах со
ображения и особые мнения, -заявленные 
отдельными членами комиссии. Указанные 
протоколы, а также все доклады и заклю
чения ревизионной комиссии правление обя
зано внести вместе со своими объяснениями 
на рассмотрение Нарконторга УССР, а так
же ближайшему общему собранию акцио
неров.

IV. Занаряживание.

70. Товары или услуги общества могут 
быть занаряжены в пользу государственных 
Органов по цоне ниже рыночной, по по ни
же себестоимости с начислением средней 
прибыли. Занаряживание производится На
родным комиссариатом торговли УССР по 
соглашению с Народным компссарнатом 
финансов УССР и ведомством, в пользу ор
гана которого производится занаряживание.

При отсутствии соглашения запаряжм-
ваппе производится по постановлению Ук
раинского экономического совещания.

Занаряживание производится путем ока
зания общества заключить соответствую
щий договор с государственным оргавм, 
в пользу которого дан наряд.

Запаряжпваппе в пользу государственно
го органа состоящего на общегосударствен
ном или местном бюджете, допускается 
лишь при наличии в смете этого органа 
соответствующих ассигнований, лбеспвчи- 
вающнх своевременный расчет за запаэя- 
женную продукцию согласно договора. При 
этом соответствующая часть кредита бро
нируется распределителем кредита и но 
может быть обращена па другие надобио- 
стя.

В случав невыполнения государственным 
оргапом денежных обязательств по такому 
договору, ответственной является общего
сударственная казна или местный бюджет, 
но принадлежности.

В случав, если обществу, отпускающему 
свои товары в порядке заяаряживания, не 
будет произведен какой-нибудь, платеж п 
один из установленных по договору сроков, 
обществу предоставляется право отказаться 
от дальнейшей поставки я взыскать овои 
убытки на общем основаним.600
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71. Операційний рік товариства лічиться 
від 1 липня до ЗО червня включно, за вн- 
іятком двох дертих звітних періодів, що 
іершнй з них починається з дня заснування 
товариства до ЗО вересня 1927 року включ
но, а другий з 1 жовтня 1927 року до ЗО 
червня 1928 року.

За кожний минулий рік управа подає на 
розгляд і затвердження звичайним річним 
загальним зборам річний звіт про операції 
товариства, що складається найпізніше че
рез три місяці по скінченні операційного 
року, з висновком ревізійної комісії. При
мірники звіту й балянсу роздає управа то
вариства га два тижні перед річними загаль
ними зборами всім акціонерам, що заявили 
бажання дістати їх, від того ж часу від
кривається акціонерам для огляду в годннн 
урядування управи книги управи з усіма 
рахунками й документами, належними до 
звіту й балансу.

72. Звіт має містити докладно такі го
ловні статті:

а) стан статутового капіталу із вказів
кою в пасиві окремо частин капіталу, опла
чених готівкою й майном, внесеним за акції, 
а так само капіталів запасного й амортиза
ційного;

б) загальний прибуток і видаток за той 
•амій час, що за нього подається звіт;

в) рахунок витрат на платню службовцям 
товариства і всі інші видатки по управ
лінню;

г) рахунок боргів товариства іншим осо
бам і цих осіб товариству;

д) рахунок наявного майна товариства 
І належних йому запасів за набувною або 
ринковою ціною, вважаючи на те, яка з 
них буде ніжча.

73. Затвердження балансу та оголошення 
Його, розподіл зиску та встановлення спо
собів покриття втрат провадиться за осо- 
бливнм заковом.

71. Операционный год. общества счи
тается с 1 июля до 30 пюия включительно, 
за исключением двух первых отчетных пе
риодов, первый из них начинается с дня ос
нования общества до 30 сентября 1927 го
да включительно, а другой с 1 октября 
1927 года до 30 июня 1928 года.

За каждый минувший год правление 
представляет на рассмотрение и утвержде
ние обыкновенному годичному общему соб
ранию годовой отчет об операциях общест
ва, который составляется не позднее исте
чения трех месяцев по окончании опера
ционного года, с заключением ревизионной 
комиссии. Экземпляры отчета и баланса 
Правлеппя общества раздаются за две пе
дели до годичного общего собрания всем ак
ционерам, из'явившим желали© иа получе
ние нд; с того же времени открываются 
акционерам для осмотра, в часы занятия 
правления, книги правления со всеми от
четами и документами, относящимися к от
чету и балансу. '

72. Отчет должен содержать в подроб
ности следующие главные статьи:

а) состояние уставного капитала с по
казанием в пассиве в отдельности частей 
капитала, оплаченных наличными деньгами 
н имуществом, внесенным за акции, а так
же капиталов запасного и аммортнзацион- 
ного;

б) общий приход и расход за то же вре
мя, за которое отчет представляется;

в) счет издержек на жалованье служа
щих в обществе и на прочие расходы но уп
равлению;

г) счет долгов общества другим лицам и 
этих последних обществу;

д) счет наличного имущества общества 
н принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или рыночной цепе, смотря по 
тому, какая из них окажется нижо.

73. Утверждение баланса н опубликова
ние его, распределение прибылей и установ
ление способов покрытия убытков произво
дится в порядке, устанавливаемом особым 
законом.
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VI. Закриття діяльнооти товариства.

74. Роченця існування товариства не ви
значається. Діяльність товариства закрива
ється:

а) з ліквідацією його справ та майна,
б) без ліквідації.
75. Діяльність товариства закривається 

з ліквідацією його справ та майна:
а) коли втрачено більш за дві п’яті ста- 

тутового капіталу, якщо його не буде уста
новленим порядком змінено, з тим, що заяву 
про таку зміну повинно подавати протягом 
одного місяця від дня затвердження балянсу, 
що в ньому викрилася зазначена втрата;

б) в наслідок оголошення товариства по 
суду за невиплатне;

в) за постановою Уряду УСРР через ухи
лення товариства од мети, зазначеної в ста
туті, або всторопу, що перечить інтересам 
держави, або за визнанням дальшої діяль- 
ности товариства за недоцільну;

г) за розсудом загальних зборів акціонерів.

76. Діяльність товариства закривається 
без ліквідації його справ та майна в разі:

а) коди воно сполучається з іншим акцій
ним товариством у нове товариство або при
єднується до іншого товариства;

б) коли його поділяється на два або кілька 
самостійних товариства;

в) коли актив і пасив переходять до 
юридичної особи іншого виду.

77. Закриття товариства реєструється й 
оголошується тям самим порядком, як і за
снування його.

78. Якщо настануть умови, передбачені 
в п. <а> арт. 75, управа з свого розсуду 
або па вимогу Паркомторга УСРР найпізніш 
за один місяць після того, як викрився при
від до ліквідації, оклякає загальні збори, які 
встановлюють порядок і реченець ліквідації 
справ і майна товариства.

79. Якщо товариство визнано за неви- 
платне через суд (п. «б» арт. 75), то лі
квідацію його справ та майна провадиться 
за особливим законом.

80. За випадку, передбаченого в п. «в» 
арт. 75, а так само, коли до випадків, перед
бачених в п. <а> того ж самого артикулу,

VI. Прекращение деятельности общества.

74. Орок существования общества пе 
устанавливается. Деятельность общества 
превращается:

а) с ликвидацией его дел я имущества:
б) без ликвидация.
75. Деятельность общества прекращается 

с ликвидацией его дел и имущества:.
а) їв случае потери более двух пятых 

уставного капитала, если послодпий 
пе будет в установленном порядке измен, 
при этом заявление о таком изменении 
должно быть подано в месячный срок го 
ДНЯ утверждения баланса, по которому 
обнаружилась указанная потеря; ,

б) вследствие об’явлення общества п » 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства 
УССР, вследствие уклонения общества от 
цели, указанной в уставе, или в сторону, 
противную интересам государства, а равно 
в случае признания дальнейшей деятель 
пости общества нецелесообразной;

г) по уомотрешио общего собрания акци
онеров.

76- Деятельность общества прекращает
ся без ликвидации его дел и имущества ь 
случае:

а) соединения его с другим акционерным 
обществом в новое общество или присое
динения ого к другому обществу;

б) разделения его па два или несколько 
самостоятельных обществ;

в) перехода его актива и пассива к юри
дическому лицу другого вида.

77. Прекращение общества регистри
руется я опубляковуется том же порядком, 
что и возникновение его.

78. При наступлении условий, преду
смотренных п. «а» ст. 75, Правление по- 
своему усмотрению или но требованию Нар- 
комторга УССР пе позднее месячного срока 
после возпикповепия повода к ликвидации, 
созывает общее собрапне, которое устанав
ливает порядок и срок ликвидации дел и 
имущества общества.

79. При призпанин общества несостоя
тельным по суду (п. <б» ст. 75), ликвида
ция его дел и имущества производится в по
рядке, установленном специальными узако
нениями.

80. В случае, предусмотренном п. «п» 
ст. 75. а также если в случаях, предусмот
ренный п. «а» той же статьи, не будет еоз-
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не буде окликано у свій час (арт. 78) за
гальних зборів, або загальні збори не вжи
вуть потрібних заходів до ліквідації, лікві
дацію, порядок і реченець її призначає Нар- 
комторг УСРР.

81. За випадку, передбаченого в п. «г» 
арт. 75, загальні збори, ухвалюючи поста
нову про ліквідацію товариства, установлю
ють так само порядок і реченець ліквідації.

82. Ліквідацію справ та майна товариства 
проводить ліквідаційна комісія, що її оби
рається в складі найменш трьох осіб на за
гальних зборах, або призначує Наркомторг 
УСРР.

*
83. Реченець, що його встановлюють за

гальні збори, або орган, що повертає то
вариство на ліквідацію (арт. 80), для лік
відації справ та майна не може перебіль
шувати одного року від дня постанови про 
повернення товариства на ліквідацію.

№. Ліквідаційна комісія негайно після її 
обрання або призначення подає заяву до 
Наркомторгу УСРР про повернення товари
ства на ліквідацію, і після занесення запису 
до торговельного реєстру, робить оголошення 
з зазначенням складу ліквідаційної комісії, 
місця осідку, а так само й реченця для зая
ви прете не і ї. Оголошення робиться в газе
ти «Вісті ВУЦВК'у».

85. До обов’язків ліквідаційної комісії на
лежить: точно установити актив і пасив то
вариства і Скласти з участю управи вступ
ний ліквідаційний бал я не, розшукати, оці
нити й реалізувати майно, справити борги, 
виготовити пляїі ліквідації майна і задово
лення кредиторів, виконати цей пляп, зок
рема через мирові, і скласти ліквідаційний 
звіт та остаточний ліквідаційний баланс.

86. Ліквідаційна комісія, щоб виконати 
свої обов'язки, користується правами управи 
товариства, згідно з його статутом і може 
укладати всі правоченн, оскільки такі по
трібні для ліквідації, правити судом і відпо
відати пород судом та репрезентувати това
риство. що ліквідується, в інших випадках.

87. За ліквідаційною комісією наглядає 
та контролює її ревізійна комісія та Нар
комторг УОРР. Управа товариства, іцо його

вано в орок (ст. 78) общее собрание илж 
общим собранием не будут приняты необ
ходимые меры к ликвидации, ликвидация, 
порядок и срок ее назначается Ларкомтор- 
гом УССР.

81. 6 случае, предусмотренном п. «г* 
ст. 75, общее собрание при принятая поста
новления о ликвидации общества устанав
ливает также порядок я срок ликвидации.

82. Ликвидация дел и имущества об
щества производится ликвидационной ко
миссией, избираемой в составе не менее 
трех членов Ы)щнм собранием или назна
чаемой в том же числе постановлением 
Наркомторга УССР.

83. Срок, устанавливаемый общим собра
нием или органом, которым общество обра
щается к ликвидации (ст. 80) для ликви
дации дел и имущества, не может превы
шать одного года со дня постановления об 
обращении общества к ликвидации.

84. Ликвидационная комиссия, немед
ленно по ее избрании или пазпачепии, по
дает заявление в Наркомторг УССР, об об
ращении общества к ликвидации л, по 
вносеппн записи в торговый реестр, произ
водит публикацию, с указанием состаза 
ликвидационной комиссии, ее местонахож
дения, а также срока заявления претензий. 
Публикация производится в газете «Вісти 
ВУЦВК*.

85. В обязанности ликвидационной ко
миссии входит: точное установление акти
ва и пассива общества и составление при 
участии правления вступительного ликвида
ционного баланса, ровысканпе, оценка и 
реализация имущества, взыскание долгов, 
выработка плана ликвидация имущества и 
удовлетворение кредиторов, выл ол пение 
этого плана в частности путем мирных 
соглашений, и составление ликвидационно
го отчета и заключительного ликвидацион
ного баланса

86. Ликвидационная комиссия для выпол
нения своих обязанностей пользуется пра
вами правления общества, согласно его ус
таву н может заключать все сделки, по
скольку таковые необходимы для ликвида
ции, искать и отвечать на суде и представ
лять ликвидируемое общество в прочих слу
чаях.

87. Ликвидационная комиссия подлежит 
надзору и контролю ревизионной комиссии 
я Наркомторгу УССР. Правление ликвидн-
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2навідується, від моменту обраїжя ліквіда
ційної комісії припиняє СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ і 
передає всі справи і майно товариства лікві
даційній комісії.

Ліквідаційний звіт, проект задоволення 
кредиторів та кінцевий ліквідаційний баланс 
ватверджуе Наркомторг УСРР.

88. Члени ліквідаційної комісії за втрати, 
шо вони вчинили своїми неправильними чнн- 
иостями та недбалістю, солідарно відповіда
ють перед акціонерами та кредиторами то
вариства, що ліквідується, й крім того від
повідають у дисциплінарному або криміналь
ному порядкові, як урядові'особи.

89. Порядок подання від кредиторів їх 
лретенсій до ліквідаційної комісії, а так 
само порядок задоволення претензій креди
торів провадиться за чинними законами.

90. Ліквідаційна комісія протягом трьох 
днів по затвердженні звіту повідомляє нро 
скінчення ліквідації Наркомторг УСРР, для 
заведення запису до торговельного -реєстру.

91. Видатки на утримання ліквідаційної 
комісії робляться з коштів товариства, що 
ліквідується, в межах кошторису, що його 
затверджує Наркомторг УСРР.

92. Призначення майна товариства, яке 
не підлягає перевлаонешпо приватним осо
бам, а так сапо майна, що лишилось після 
задоволення встановленим порядком усіх 
кредиторів товариства, визначається у по
станові Української економічної наради або 
РПО, за належністю.

93. Книги, документи й інші матеріали 
по скінченні ліквідації передається Нарком- 
торгові УСРР, який повппен берегти всі ці 
матері ял и протягом трьох років, а по скін
ченні цього реченця вчинити з ними за вка- 
зткамн Центральної архівної управи УСРР.

руемого общества с момента избрания лик
видационной комиссии прекращает свою 
деятельность я передает все дела н иму
щество общества ликвидационной комис
сии.

Ликвидационный отчет, проект удов
летворения кредиторов и заключительный 
ликвидационный баланс подлежит утверж
дению Наркомторга УССР.

88. Члены ликвидационной комиссии за 
причипепные их неправильными действиями 
и упущениями убытки отвечают солидарно- 
перод акционерами л кредиторами ликвиди
руемого общества, кроме того подлежат 
ответственности в дисциплинарном или 
уголовном порядке, как должностные рнца.

89. Порядок представления кредиторами 
своих претензий в ликвидационную комис
сию, а также порядок удовлетворения пре
тензий кредиторов производится согласно 
действующих законов.

90. Ликвидационная комиссия в трех- 
дновный срок по утверждения отчета сооб
щает об окончании ликвидации в Народ
ный Комиссариат Торговли УССР для вне
сения записи в торговый реестр.

91. Расходы на содержание лидвнда- 
ционной комиссии производятся из средств 
ликвидируемого общества -в пределах сме
ты, утверждаемой Наркомторгом УССР.

92. Назначение имущества общества, ко
торое не подлежит отчуждению частным ли
цам, а также имущества, оставшегося пос
ле удовлетворения установленным порядком 
всех кредиторов общества, определяется 
постановлением Украинского экономическо
го совещания илп СТО, по принадлежности.

93. Книги, документы и другие мате
риалы по окончании ликвидации передают
ся Парком торгу УССР, который обязан хра
нить все эти материалы в течение трех 
лет, а по истечении этого срока поступить 
с ними согласно указаниям Центрального 
архивного управления УССР.

г*
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Затвердив Наркомэдоров'я УСРР. 
11 Січня-1629 р.

100. Статут українського державного акційного товариства виробництва та торгівлі хешко-фаркацевтичними препаратами тамедичним майном «Укрмедторгпром», що еу віданні Народнього комісаріяту охорони здоров’я УСРР.
І. Мета «вкладення товариства, його права 

й обов'язки.

Утвержден Наркомздравом УССР 
11 января—1929 г.100. Устав украинского государственного акционерного общества производства и торговли химико-фармацевтическими препаратами и медицинским имуществом «Укрмед- торгпром», состоящего в ведении Народного комиссариата здравоохранения УССР.

I. Цель учреждения общества, его права и 
обязанности.

1. Для провадження всіляких операцій, 
щадв виробу, купівлі та продажу медика
ментів і речей медичного, фармацевтичного 
та санітарно-господарчого постачання, а 
рівно ж для збуту та продажу па внутріш
ньому та зовнішньому ринках фармацевтич
ної сировина, цілющих, пахучих та техніч
них рослин засновується державно акційне 
товариство з назвою «Українське державне 
акційне товариство виробництва та торгівлі 
хеміко-фармацевтичними препаратами та 
медмайном», скорочено «Укрмедторгпром», 
що е у віданні народнього комісаріяту охо
роні здоров'я УСРР.

У в а г а .  Фундатори товариства б:

і) Народиііі комісаріят охорони здо- 
9м я УСРР,

%) Народній комісаріят торгівлі УСРР,

3) Народній комісаріят зомельних справ
УСРР,4) Вища рада народнього господарства УСРР.
2. Щоб здійснити зазначені в арт. 1 зав

дання, т-ву надасться право провадити такі 
•аерації:а) вільно та скрізь набувати та прода- 
ваті всілякі медикаменти й аптечні товари, 
речі медичного та санітарно-господарчого 
нр^значення, довозити ці речі з-за кордону, 
браті їх на комісію й переводити взагалі 
усі чинності й операції, сполучені зі здій
сненням торгівлі медикаментами, додержую
чій чинних законоположень та правил, що 
їх установив Наркомэдоров'я УСРР;

б) заготовляти та купувати на зовніш
ньому та внутрішньому ринках усіляку си-

1. Для производства всякого рода опер- 
цнй по выработке, покупке п продаже меди
каментов и предметов медицинского, фар
мацевтического и санитарно-хозяйственного 
снабжения, а равно для сбыта и продажи на 
внутреннем п внешнем рынках фармацевти
ческого сырья, лекарственных, ароматичес
ких и технических растений учреждается 
Государственное акционерное общество под 
наименованием «Украинское государствен
ное акционерное общество производства ж 
торговли химпко-фармацевтичсскнмн препа
ратами и медицинским имуществом», сокра
щенно «Укрмедторгпром*, состоящее в веде
нии Народного комиссариата здравоохране
ния УССР.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями об
щества являются:

1) Народный комиссариат здравоохра
нения УССР,

2) Народный комиссариат торговли 
УССР,

3) Народный комиссариат земледелия 
УССР,

4) Высший совет народного хозяйства 
УССР.
2. Для осуществления указанных в ст. I 

целей Обществу предоставляется право 
производить такие операции:

а) свободно п повсеместно приобретать 
и продавать всякого рода медикаменты и ап
текарские товары, предметы медвднкоког» 
ц оалштарно- хозяйственного назначения, им
портировать эти предметы нз-заграницы, 
принимать их на комиссию и совершать во
обще все действия и операции, связанны» 
с осуществлением торговли медикаментами, 
согласно действующим узаконениям и пра
вилам, издаваемым Наркомздравом УССР;

б) заготовлять и покупать на внешнем ж 
внутреннем рынках всякого рода сырье, по-
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ровину, напівфабрикати, фабрикати # усі 
взагалі продукти та товари медичного або 
санітарно-господарчого характеру та призна
чення;

в) брати на себе й виконувати всілякі ко
місійні доручення щодо заготівлі, купівлі та 
продажу згаданих у п. 1 товарів;

г) вживати всіх потрібних заходів до від
новлення та розвитку на Україні культури 
цілющих, пахучих, пряних і технічних рос- 
лип, організувати заготівлю зазначених рос
лин і фармацевтичної сировини для потреб 
внутрішнього ринку та для експорту; орга
нізувати та скрізь порсводнти так на вну
трішньому, як і на зовнішньому ринву про
даж і збут усіх цих продуктів; організу
вати механічну’ та фабричну* переробку трав, 
фармацевтичної сировини й ви гонку етеро- 
вих олій; Шчаштовувати, . орендувати та 
іншими способами використовувати парни
ки, оранжерої, плантації, садки, городи, хе- 
чіко-фармацевтичні заводи та всілякі інші 
підприємства, щр відповідають завданням 
товариства;

д) засновувати та відкривати па цілій те
риторії України й поза нею філії, контори, 
агентства, магазипи, аптеки й відповідні до 
завдань товариства допомічні та виробничі 
підприємства;

є) виступати на закордонних ринках у 
в с і х  операціях, що випливають із завдань 
товариства, зокрема, мати за кордоном своїх 
уповноважених і представників, укладати 
відповідні до завдань товариства угоди з всі
лякими підприємствами щодо реалізації 
їхніх товарів на зовнішніх та внутрішніх 
ринках;

ж) набувати та перевласнювати всіма за
конними способами всілякі Майнові права, в 
тому числі купувати, продавати, заставляти, 
•рейдувати Й віддавати в оренду всіляке 
майно в тому числі і будівлі;

0) укладати всілякі угоди та договори з 
державними установами та підприємствами, 
громадськими організаціями, приватними 
особами та підприємствами;

1) кредитуватися в Державному банку та 
інших державних, громадських і приватних 
кредитових та інших установах, а також у 
ириватних осіб так у межах СРСР, як і за 
кордоном;

луфабрикаты, фабрикаты я все восбщв 
продукты и товары медицинского яли еа-ш- 
тарво -хозяйствеиного характера н назна
чения;

в) принимать на себя и выполнять вся
кого рода комиссионные поручения но заго
товке, купле н продаже указанных в ст. I 
товаров;

г) принимать все нужные меры в вос
становлению и развитию на Украине куль
туры лекарственных, ароматических, пря
ных и технических растений, организовы
вать заготовку указанных растений н фар
мацевтического сырья для надобностей внут
реннего рынка я для экспорта; организовы
вать н повсеместно производить, ш /на 
внутреннем, так и на внешнем рынках, 

продажу и сбыт всех этих продуктов: ор
ганизовывать механическую и фабричную 
переработку трав, фармацевтического сырья 
и выгонку эфирных масел; устраивать, 
арендовать я использовывать иными спосо
бами парники, оранжереи, плантации, сады, 
огороды, химико-фармацевтические заводні 
всякне иные предприятия, отвечающие це
лям Общества;

д) учреждать и открывать по всей тер
ритории Украины и вне ее отделения, кон
торы, агенства, магазины, аптеки и соот
ветственно с заданиями Общества, подсоб
ные и производственные предприятия;

е) выступать па заграничных рынках по 
всем операциям, вытекающим из целей Об
щества, в частности, иметь заграницей 
своих уполномоченных и представителей, 
вступать в соответствующие целям Об
щества соглашения со всякого рода пред
приятиями по реализации их товаров на 
внешнем и внутреннем рынках;

ж) приобретать и отчуждать всеми за
конными способами всякого рода имущест
венные права, в том число покупать, про
давать, закладывать, арендовать и отда
вать в аренду .всякого рода имущество/ в 
том числе и строения;

з> заключать всякого рода сделки и до
говоры с государственными учреждениями 
и предприятиями, общественными организа
циями, частными лицами и предприятиями;

и) кредитоваться в Государственном 
банке и в других государственных, обще
ственных и частных ' кредитных и иных 
учреждениях, а также у частных лиц как 
в пределах СССР, так и за границей;
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к) провадтги, додержуючи: чинним уза
конень, в межах республіки й за кордоном 
всілякі фінансові та комерційні операції, 
зв'язані з діяльністю та 'іптересаки товари
ства; переводити всі взагалі чинності та 
операції, сполучені з завданнями товари
ства;

і) укладати спеціальні й загальні угоди 
з іншими, аналогічними, або близькими щодо 
їхньої діяльносте підприємствами або ціли
ми об’єднаннями.

3. Від дня реєстрації товариство мав всі 
права правної особи.

4. Товариство має печатку зі своєю пов
ного назвою.

5. Управа товариства має осідок у м. Хар
кові.

6. Товариство підлягає всім чинним за
конам, правилам і розпорядженням Уряду, 
дотично об’єкту його діяльности.

На товариство поширюються загальні за
кони, дотичні всіх державних підприємств, 
що чинять на засадах комерційного (госпо
дарчого) розрахунку незалежно від форми 
їх організації, оскільки закони не встанов
люють інакше.

( 7. Вчиняючи правочини, товариство обо- 
в’язапо, за однакових умов, давати перевагу 
державним установам та підприємствам і 
кооперативним організаціям, що виступають 
як контрагенти.

II. Статутовий капітал товариства, акції, права 
й обов'язки їхніх державців, ідповідальність 

фундаторів.

8. Огатутовпй капітал товариства вста
новлено в 1.800.000 карб., поділених на 
2.800 аіщій першого випуску, вартістю 
250 крб. кожна, на 2.400 акцій другого ви
пуску вартістю 250 крб. кожна, й па 2.000 
акцій третього випуску, вартістю 250 крб. 
кожна.

9. За свої зобов’язання товариство відпо
відає лише тим належним йому майном,, на 
яке за чинним законодавством можна звер
нути справлення. Загальнодержавна скарб
ниця та місцеві ради за довга товариства 
не відповідають. Товариство не виповідає за 
довга держави та місцевих рад.

к) производить, с соблюдением действую
щи узаконений, в пределах Республики и 
заграницей всякого рода финансовые и 
коммерческие операции, вызываемые дея
тельностью п интересами Общества; совер
шать все вообще действия и операции, 
связанные с целями Обчва;

л) вступать в специальные л общие со
глашения с другими, аналогичными или 
близкими к его деятельности предприятия
ми или целыми обедюпепиями.

3. Со дня регистрации Общество поль
зуется всеми правами юридического лица.
• 4. Общество имеет печать с обозначением 
своего полного наименования.

5. Правление Общества имеет местона
хождение в гор. Харькове.

6. Общество подчиняется всем действую
щим законам, правилам и распоряжениям 
Правительства, относящимся к предмету его 
деятельности.

На Общество распространяются общие 
законы, касающиеся всех государственных 
предприятий, действующих на началах ком
мерческого (хозяйственного) расчета, не
зависимо от формы их организации, по
скольку законы не устанавливают иного.

7. При заключении сделок Общество обя
зано, при прочих равных условиях, оказы
вать преимущество государственным учре
ждениям и предприятиям и кооперативным 
оргашшциям, выступившим в качестве 
контрагентов.

II. Уставный капітал Общества, акции, права и 
обязанности владельцев их, ответственность 

учредителей.

8. Уставный капитал Общества устана
вливается в 1.800.000 руб., разделенных 
па 2.800 акций первого выпуска, стоимо
стью 250 руб. каждая, па 2.400 акций вто
рого выпуска, стоимостью 250 руб. каждая 
и на 2.000 акций третьего выпуска, сто
имостью 250 руб. каждая.

9. По своим обязательствам Общество 
отвечает лишь тем принадлежащим ему 
имуществом, на которое согласно дейст
вующему законодательству может быть 
обращено взыскание. Общегосударственная 
казна и местные советы за долги Общества 
не отвечают. Общество не отвечает за долги 
государства и местных советов.
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10. Акціонери не відповідають за зобов'я
зали товариства. Товариство но відповідає 
за зобов'язання акціонерів.

11. Акціонерами товариства можуть бути 
лише державні установи, державні підприєм
ства та державні товариства акційні й 8 
обмеженою відповідальністю.

12. Після оголошення про затвердження 
статуту, фундатори товариства розпочина
ють розміщувати акції й збирати статуто- 
вий капітал.

13. Передплачуючи акції, передплатник 
дає на підаисному листі нисане зобов'язання 
оплатити акції й зазначає термін оплати.

Передплатникові видасться іменну роз
писку із зазначенням числа та порядкових 
нумерів акцій, що їх зараховується за 
ними.

На зазначеній розписці про внески, що 
надійшли для оплати акцій, роблять помітку 
фундатори, а після реєстрації товариства— 
управа.

14. У підписних листах на акції разом з 
ішиими відомостями повинно обов'язково за- 
зпачатн:

а) дату оголошення про затвердження 
статуту й у якому органі оголошення вмі
щено;

б) список фундаторів та їх адреси;

в) назву фірми товариства;
г) предмет діяльностп товариства;
д) розмір статутового капіталу;
є) номінальну ціну акцій, порядок іі тер

мін їх оплати;
ж) яке число акцій фундатори залишають 

за собою;
з) розмір нарахувань на акції для по

криття організаційних видатків фундаторів 
на закладення товариства (якщо такі нара
хування встановлять фундатори);

і) на яку суму оцінюється майно, що його 
вносять фундатори для сплати акцій.

15. Найпізніш через 3 місяці після ого
лошення про затвердження статуту повинно 
зібрати найменш одну чверть статутового 
капіталу, при цьому кожний фундатор і пе
редплатник акцій обов'язаний внести до за
значеного терміну найменш одну чверть 
суми, що належить з нього на оплату акцій. 
Сповна ж статутовий капітал повинно зібра
ти найпізніш через 12 місяців, а в тому разі,

10. Акционеры не отвечают по обяза
тельствам Общества. Общество но отвечает 
по обязательствам акционеров.

11. Акционерами Общества могут быть 
только государственные учреждения, госу
дарственные предприятия и государствен
ные Общества акционерные и с ограничен
ной -ответственностью.

12. По опубликовании об утверждении 
устава учредители Общества приступают к 
размещению акций и собиранию уставного 
капитала.

13. При по дин око на акции, подписчик 
дает на подписном листе обязательство 
оплатить акции и указывает сроки оплаты.

Подписчику выдается именная росисва 
с указанием количества и порядковых но
меров акций, зачисляемых за ним.

На указанной росписке о взпосах, посту
пивших для оплаты акций, делается от
метка учредителями, а после регистрации 
Общества—правлением.

14. В подписных листах на акции в чи- 
але прочих сведений должны быть обяза
тельно указаны:

а) дата публикации об утверждении 
устава и оргапа, в котором публикация по
мещена;

б) список учредителей с указанием их 
адресов;

в) фирменное наименование Общества;
г) предмет деятельности Общества;
д) размер уставного капитала;
е) нарицательная цена акций, порядок и 

срок их оплаты;
ж) количество акций, оставляемых утре- . 

днтелямн за собой;
з) размер, начислений на акции для по

крытия организационных расходов учреди
телей по учреждению Общества (если та
кие начисления будут установлены учреди
телями);

и) оценка имущества, вносимого учреди
телями в оплату акций.

15. Не позднее, чем через 3 месяца после 
опубликования об утверждении устава, - 
должно быть собрано не менее одной чет
верти уставного капитала, при этом каж
дый учредитель и подписчик на акции обя
зал внести в указанному сроку не менее 
одной четверти ^причитающейся с него в 
оплату акций суммы. Полностью же устав
ный капитал должен быть собран не поэд-
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кои акції фундатори сповна розмістили по
між себе—найпізніш через 6 місяців після 
оголошення про затвердження статуту то
вариства.

Коли протягом встановленого реченця не 
буде покрито першої чверти статутового ка
піталу, то товариство визнається за нездій
снене.

Кола протягом встановленого реченця 
не буде покрито сповна статутовнй капітал, 
то товариство належить ліквідувати, якщо 
через зміну цього статуту не буде відповідно 
зменшено статутовнй капітал або но буде 
збільшено реченця для покриття сповна ста
тутового капіталу.

Фундатори товариства зобов'язані разом 
залишити за собою акції на суму не меншу 
за одну п'яту статутового капіталу й зобо
в'язані задержувати за собою акції на суму, 
що становить одну п'яту статутового капі
талу, до затвердження звіту на другий опе
раційний рік товариства.

Протягом того ж реченця фундатори та 
акціонери не можуть перевласнюватп акцій, 
що за них заплачено не грішми чи держав
ними цінними паперами, а іншим майном.

У в а г а .  Терміни внесків на оплату
акцій відповідно до арт. 13 цього статуту

встановлюють установчі збори, або за
гальні збори акціонерів.

16. Акції оплачуються за їх номінальною 
ціною грішми, державними цінними папе
рами, або іншим майном, що міститься в 
таких матеріальних цінностях або правах, 
використовувати які належить до предмету 
діяльносте або потрібно для організації то
вариства.

Акції товариства можна оплачувати й 
майном, що не підлягає персвласпенпю для 
приватних осіб. Оцінюється це майно за пра
вилами, що їх видає Народній комісаріят 
фінансів Союзу РСР.

Найменш 50% статутового капіталу то
вариства повинно в усякому разі покрити 
грішми.

Попередню оцінку матеріяльннх цінно
стей, що їх вноситься для оплати акцій, 
встановлюється угодою передплатника, що 
вносить ці цінності з фундаторами, коли 
оплату вчиняється до реєстрації товариства,

нее чем через 12 месяцев, а в случае, если 
акции полностью размещены учредителями 
между собой—не позднее, чем через 6 ме
сяцев по опубликовавши об утверждении 
устава Общества.

Если в течепно установленного срока не 
будет покрыта первая четверть уставного 
капитала, Общество признается песостояв- 
шимся.

Если в течение установленного срока не 
будет покрыт полностью уставной капитал, 
Общество подлежит ликвидации, если в 
порядке изменения настоящего устава 
уставный капитал не будет соответственно 
уменьшен или срок па полное покрытие 
уставного капитала удлинен.

Учредители Общества обязаны все вмо- 
сте оставить за собой акции на сумму не 
менее одной пятой уставного капитала и 
обязаны сохранять за собой акции на сум
му, равную одной пятой уставного капита
ла, до утверждения отчета за второй опе
рационный год Общества.

В течение того же срока учредители и 
акционеры не могут отчуждать акций, опла
ченных иным, кроме денег и государствен
ных ценных бумаг, имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Сроки (взносов на 
оплату акций в порядке ст. 13 настоя
щего устава устанавливаются учреди
тельским собранном либо общим собра
нием акционеров.
16. Акции оплачиваются по их нарица

тельной цене деньгами, государственными 
ценными брагами или иным имуществом, 
заключающимся в такого рода материаль
ных ценностях или правах, использование 
которых относится к предмету его дея
тельности или пообходимо для организации 
Общества.

Акция Общества можно оплачивать и 
имуществом, не подлежащим отчуждению 
частным лицам. Оценивается это имуще
ство но правилам, издаваемым Народным 
комиссариатом фшіапсов Союза ССР.

Не менее как 50% уставного капитала 
Общества должно быть во всяком случае 
покрыто депьгамн.

.Первоначальная оценка вносимых в оп
лату акций материальных ценностей опре
деляется соглашенном вносящего эти цен
ности подписчика с учредителями, если 
оплата производится до регистрации Обшо- 609
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з управою колл оплату вчнняєтші після 
реєстрації товариства.

Остаточну оцінку зазначеного майна вста
новлюється за угодою особи, яка вносить 
майно, з установчими збораж'^Арт. арт. 27 
і 28) або з загальніші зборами акціонерів. 
Оцінка не може перевищувати біржових, або 
ринкових пересічних цін на те майно, що 
його вноситься, на місці і в день передання 
майна. Таким самим чином учиняється оцін
ку прав, що їх передається па оплату акцій.

17. Грошові внески на оплату акцій пе
редплатники вносять до реєстрації товари
ства на ім'я фундаторів у Державний банк, 
а видається їх товариству лише після за
пису його до торговельного реєстру.

Внески, що їх роблять до реєстрації то 
вариства, на оплату акцій майном, що мі
ститься в матсріяльшіх цінностях, пере
дається фундаторам. Фундатори повинні 
вживати всіх потрібних заходів, щоб збе
регти цінність цього майпа.

Права на оплату акцій (арт. 16) пере
дається тільки після реєстрації товариства.

18. Зібрапі гроші та майно вносять фун
датори, а після реєстрації товариства— 
управа в шнурові книги, видавиш про одер
жання їх тимчасові свідоцтва, Про одер
жувані акційні внески позначується на тим
часових свідоцтвах, що за останнього внеску 
належить замінити акційними свідоцтвами.

Державцям згаданих тимчасових свідоцтв, 
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, при
своюється всі права й обов'язки акціоне
рів.

19. Фундатори товариства, а після реє
страції товариства—його управа має право 
стягати з передплатників прострочені 
вклади на оплату акцій, або, анулювавши 
передплату, повернути акцію, що за псї про
строчено впсски, па продаж з тим, що акції 
мають бути сповна оплачені до скінчення 
зазначеного в арт. 15 реченця для сплачення 
всього статутового капіталу товариства. За 
останнього випадку попередньому передплат
никові з уторгованої суми повертається 
зроблені внески з відрахуванням видатків, 
зв'язаних з апулюваппям кодигапьої перед
плати й продажем акцій.

ства, и с правлением, если оплата шрот- 
водится после регистрации Общества.

Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество лица с учредитель
ским собранием (ст. ст. 27 и 28) и лк с 
общим собранием акционеров. Оценка не 
может быть выше биржевых или средних 
рыночных цен па вносимое имущество в 
мосте и в день передачи имущества. Тем 
же порядком производится оценка прав, 
передаваемых в оплату акций.

17. Денежные взносы в оплату акций 
вносятся подписчиками до регистрации 
Общества па имя учредителей в Государ- 
ствошшй банк и выдаются Обществу авшь 
после внесения его в торговый реестр.

Производимые до регистрации Общества 
взносы в оплату акций имуществом, за
ключающимся в материальных ценностях, 
передаются учредителям. Учредители обя
заны принимать все необходимые меры к 
сохрапепию ценности этого имущества.

Передача прав, вносимых в оплату акций 
(ст. 16), производится лншь после регист
рации Общества.

18. Собранные деньги и имущество за
носят учредители, а после регистрации 
Общества — правление в шнурованные 
книги с выдачей в получении их времен
ных свидетельств. Получаемые взносы по 
акциям отмечаются па временных свиде
тельствах, которые при последнем взносе 
должны быть заменены акционерными сви
детельствами.

Владельцам упомяиутых. временных сви
детельств, впредь до ’замсны-«г акционер
ными свидетельствами, присваиваются все 
права и обязашюсти акционеров.

19. Учредители Общества, а после реги
страции Общества—его правление вправе 
взыскивать с подписчиков просроченные 
взносы в оплату акций, либо, аннулировав 
подписку, обратить акцию, взнос но кото
рой просрочен, в продажу, с тем, что ак
ции должны быть сполна оплачены до окон
чания указанного в- ст. 15 срока для опла
ты всего уставного капитала Общества. В 
последнем случав первоначальному под
писчику из выручепной от продажи суммы 
возвращаются сделанные взносы за выче
том расходов, связаняых с анпулированнем 
прежней подписки и продажею акций.
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20. Акції товариства можуть бути тільки 
іменні. На акційних свідоцтвах позначуеться 
назву державця. Акційні свідоцтва вирізу
ється з книги, позначуеться черговим нуме
ром і видасться за підписом голови управи 
або Мого заступника, члена управи й бух- 
гальтера з додатком печатки товариства.

Товариство повинно вести книгу акцій 
за формою та правилами, що їх затверджує 
Народній комісаріят зовнішньої та внутріш
ньої торгівлі Союзу РСР. Виготовлення 
акційних свідоцтв та купонних листів не 
обов’язково й «провадиться за постановою 
загальних зборів.

21. До кожного акційного свідоцтва до
дасться лист купонів иа одержання за ними 
дивіденду протягом десяти років. По скін
ченні цього реченця державцям видасться 
на той самий реченець тим самим порядком 
пові листи купонів.

На купонах нозпачуеться нумера акцій, 
до яких кожний з них належить та роки по
слідовним порядком.

22. Акції й тимчасові свідоцтва можна 
передавати за передавальним написом, що 
його робить сам акціонер, або на його заяву 
управа товариства. Про передачу акцій 
управа робить нотатку в книзі акцій. За мо
мент переходу акцій вважається момент но
татки пр(У її ііеродачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах, інакших як 
передача, оформлюється в князі акцій на 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу вважається мо
мент, згаданий в зазначених документах. За 
цих випадків уирава робить відповідний на
пис на акційному або тимчасовому сві
доцтві.

Акції товариства не можна перевласпю- 
ватн під загрозою, що перевласнення буде 
не дійсне, нікому, крім державних установ, 
державних підприємств та державних това
риств.

Тимчасово свідоцтво, де пе буде нотатки 
управи товариства, що воно одержало вне
сок, якому речепець скінчився, не можна пе
редавати іншій особі й всілякий правочин з 
таким свідоцтвом визначається за нечин
ний. Цю умову належить зазначити ла тим
часових свідоцтвах.

20. Акции Общества могут быть только 
именными. На акционерных свидетельствах 
указывается наименование владельца. Ак
ционерные свидетельства вырезываются к 
книги, обозначаются номером по порядку 
и выдаются за подписью председателя пра
влення или его заместителя, члена правле
ния и бухгалтера с приложением печаті 
Общества. -•

Общество должно вести книгу акций по 
форме и по правилам, утвержденным Народ
ным комиссариатом внешней и внутренней 
торговли СССР. Изготовление акционерных 
свидетельств и купонных листов необяза
тельно и производится но постановлении» 
общего собрания.

21. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается .чист купонов па полу
чение по шгм дивиденда в точение десята 
лет. По истечении этого срока владельцам 
выдаются па тот самый срок, тем самым 
Порядком новые листы купонов.

Йа купонах, обозначаются номера акций, 
к которым каждый из них принадлежит и 
годы в последовательном порядке.

22. Акции и временные свидетельства 
можно передавать посредством передаточ
ной надписи, делаомой самим акционером 
или но его заявлению нравлепнем. Обще
ства. О передаче акции правление делает 
отметку в кпите акций. Моментом перехода 
акции считается момепт отметки о ее пере
даче в книге акций. ч

Переход акций по иным, кроме передачи, 
основаниям оформляется путем отметки в 
кпите -акций, па основания удостоверяю
щих такой переход документов. Моментом 
перехода считается момент, указанный и 
означенных документах. В этих случаях 
правление делает соответствующую над
пись на акционерном или времеппом сви
детельстве.

Акции Общества нельзя отчуждать, под 
страхом недействительности отчуждения, 
никому, кроме государствеш1ых учрежде
ний, государственных предприятий п госу
дарственных обществ. *

Временное свидетельство, па котором не 
будет отметки правления Общества о полу
чении им взноса, срок которому истек, но 
может быть передаваемо другому лицу, и 
всякая сделка по такому свидетельству 
признается недействительной. Условие эт«> 
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.
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23. Акцій неможна дробжті. Якщо акції 
належать кільком особам, то права, що сто
суються до товариства, може здійснювати 
тільки одна особа, що її на те уповноважили 
співдержавці акцій.

Особові права акціонерів но акціях здій
снюють вповноважені на те їх представ
ники. Зазначені в цьому артикулі уповно
важення можна видавати в формі заяви на 
ім'я управи товариства.

У в а г а .  Якщо представник втрачуе 
уповноваження тої юридичної особи, що 
він її репрезентує, то він вибуває зі скла
ду відповідного виборного органу товари
ства.
24. Купони до акційних свідоцтв неможна 

передавати окремо від акційних свідоцтв.

25. Якщо акційне свідоцтво (або тимча
сове свідоцтво) втрачено, то акціонер або 
його законний правонаступник вправі зая
вити управі товариства про втрату акцій
ного або тимчасового свідоцтва. Управа ого
лошує про втрату акційного або тимчасового 
свідоцтва й, з упливом 6 місяців зі дня ого
лошення, замінює втрачене акційне або тим
часове свідоцтво дублікатом за тим нуме
ром, коли ніхто де буде заперечувати це 
судовим порядком.

26. Після розміщення всіх акцій і покрит
тя одної чверти статутового капіталу,*пай- 
лізніш за один місяць після зазначеного по
криття, фундатори скликають попередні 
збори фупдаторів та передплатників на ак
ції. На цих зборах фундатори подають пи
сану доповідь про розміщення акцій това
риства, про грошеві суми та інше майпо, що 
надійшло па оплату акцій, про видатки, що 
їх зробили й заходи, що їх вжили фунда
тори для організації товариства, про всі 
чинності й правочини, що вони вчинили, і 
що їх пропонується товариству взяти на 
себе, і взагалі иро всі обставини, потрібні 
для судження про стан справ засновуваного 
товариства, а тая само лодаючь інвентар
ний ои ис його майна й проект його вступ
ного балянсу.

Для перевірки доповіді фундаторів, інвен
тарного опису та проекту вступного балян
су, зборі обирають перевірчу комісію з-поміж

23. Акции пе могут быть дробимы. В 
случае принадлежности акции нескольким 
лицам, права по отпошешпо к Обществу 
могут быть осуществляемы только одним 
лицом, уполномоченным па то совладель
цами акции.

Личные права акционеров по акциям 
осуществляются уполномоченными на то 
нх представителями. Указалиые в настоя
щей статье уполномочия можно выдавать 
в форме заявления на имя правления Об
щества.

П р и м е ч а н и е .  При утрате иред- 
ставителем полномочия от представляе
мого нм юридического лица, он выбывает 
из состава соответствующего выборного 

• органа Общества.
24. Купоны к акционерным свидетель

ствам нельзя передавать отдельно п ак
ционерных свидетельств.

25. При утрате акционерного свидетельства 
(или временного свидетельства) акционер или 
законный его правоприемник вправе заявить 
правлению Общества об утрате акционерного 
или временного свидетельства. Правление 
производит публикацию об утрате акционер
ного или временного свидетельства, и по ис
течении шестимесячного срока со дня публи
кации, заменяет утраченное акционерное 
или временное свидетельство дубликатом за 
тем же номером, если ни с чьей стороны не 
будет заявлено спора в судебном порядке.

26. После .размещения всех акций и по
крытия одной четверти уставного капитала, 
не позднее чем через одни месяц после озна
ченного покрытия, учредителями созывается 
предварительное собрание учредителей и под
писчиков па акции. Па этом собрании учре
дители вносят письменный доклад о разме
щении акций Общества, о поступивших в сп
лату денежных суммах и ином имуществе, о 
произведенных учредителями расходах и по
веденных мероприятиях по оргаяизацні-Об- 
щества, о всех действиях и сделках, совер
шенных ими п предлагаемых к принятию на 
Общество, н вообще о всех обстоятельствах, 
необходимых для суждения о состоянии дел 
учреждаемого Общества, а равно представ
ляют инвентарную опись его имущества и 
проект его вступительного баланса.

Для проверки доклада учредителей, инвен
тарной описи и проекта вступительного ба
ланса собрание избирает проверочную кою*с-
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увіздшп ♦пдтр* тцшст. 

V —і-------за три ЯЙ І
іки яимрадяЬ Л«і фуялаторів іммютавв п «Пи фу ■ »«*■ <*“шштепмяі її іборщ Щ» шлежріт

■ ереаіртеі * р«»оТ»»* ------------------------ п ідіі.
___ , .г сишш чмиостеї ті яраво-
1ІІІІ, *• її РИМ ♦і«Ив^Я» "Р® цін, ц» іддхедт ш оияти шиї, яро 
ятмрхммя ііееятеряете ошяіі І яетуї- 
яоте Ьшяп теивряетеа, еро оораш чле- 
я*е гірш І іяшп вибирав иювркпу 
вс* І гшш іаяі виш і яяюаді фуя-
■т^айімішхарігаарит

28. фушд« «от ршгістш
себе І вмрім ПІ

КШІ чверть’етітутового иоіталу, го 
і аЦяц шсияіі и ерт. *г. 26 I

2*...........................
збере, їжі роеа’їзуюіь шимі в арт. 26

29. Вважати. т шиті в арт. арт. 
27—26 вбори мово «булев, ші в 
их беруть учат «себе, т рмрвмтувгъ 
^ИДці во-имвяу мгшмго числа акції.

Іктшіу яре аизиаякя теваонства и 
нікім мши ухвалятя більшість трьох 
мертві загальаої вілайєта голосів учаси- 
вів вборів.

.Всі івягі «пш рол'взуються ва цкх 
вборах заічаїяою більшістю голосів, 

за Ваяв уявивші вбори (луг. ярт. 27

обрам и лбврвх уврив юши іегьАяо 
ввиті ипу в» Народного вояісаріягу тер
тім І УСИ* яро іоострвяію товарніетм в до- 
шви вате ріалі» за ярявяпяв яро тої

чпмсті І
ям тоді впояуазті 
від іявия аяцИвого то* 

тицкт ияяияо до тер

ся* яв евее* срда Утрдагш Общества яв 
■ отут входять в состав вртроті кмпге-

21. Змивші в аргяр*. 26—28 вборі 
«■ непе а іямігттііі, моїх міститься 
ві адресу осіб, яві аиредкзатма акції. Фуя-

торгімі УСРР » ая

27. Но раїве трех две* ■  яв шюдяев, чек 
черев месяц посіє предварительного собрания 
учрвдятвлві я вошясчююв п акт, учрв- 
дятеші созывается учредпеїьсіое и соб- 
раяяе, которое заслушивает доклад прееероч- 
КОІ коаяесія ■  разрешает вопросы о дрязна- 
иі Общества еостоявлишся, об одобреяп 
совершенных учредвтелш деіствяі я сде
лок, об оценке пгуцестжа, поступающего в 
оплату акції, об утверждения ннвмггарної 
оаісі я вступягельїоге баланса Общества, об 
вбрала членов правленії і другії выбор
ных по Обществу ляц, а также другие воп
росы во докладу учредителе! ш по теку- 
щяв делая Общества.

28. Еслі акція Общества полностью рав- 
■ ещеяи учредителя! между собо! я покры
то не веяее одної четверті уставного капіта
лі, то место собраяяі, указанных в ст. ст. 
26 я 27, учредителя собираются я учреди- 
тчльское собран не, которое разрешает ука
зание в ст. 26 вопросы.

29. Указанные в ст. от. 27—28 собрания 
считаются законно состоявшимися, если в 
яях участвуют лада, представляющие, по 
краіяеі яере, половину общего числа акції.

Постановіеніе о призвані Общества со
стоявший должно бить принято оолыйив- 
етвом трех четверте! общего чясла голосов 
участков собраняя.

Все прочие вопросы решаются в этих со- 
бранім вростън большшспоя голосов.

30. Веля учредительское собрание (ст. СТ. 
27—28) врязввво Общество состоявшие*, 
те избранное собравиев правлевяе обязано 
яеяедлевяо подать заямение в Народны! ко- 
мяссарягг торгоклн УССР о регистрация Об
щества с вряд оженися натериалов, согласно 
яравялая о торгової регистрацни.

К совершению деісгвні я сделок от імені 
акцнояеряого общества правление приступе- 
« лишь после месеия Общества в торговый 
реестр.

31. Укаиаивые в ст. ст. 26—28 собраяи 
смыкаются посредством повесток, которые 
■ вешаюти во адресу яяц,’ водпмсавакхся 
иакм^Учредцтед Общества обязаны уве- 
девять НародныI комвссаркят торгом! УССР

две! перед • созываемых
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ЗД:№Ш  .оро^еда.гда ^атверджвнця 
стауш.Лій) да ттт.ш
вариства, фубдатори мають право вчиняти 
рід .іаієци .- всі оііер«цш в;,ирзвочаяи, 
сполучені, з.оргдаізаді*>^: товариства, .08а 
^^^дідарв^вииовідадрщс^ю. . .•
•о Права 8 (Обов'язки в цих правочяяаг пе^ 
реходитВ до: тоёа»рисТва лише! в тому равЦ 
воли ді' правочинй ! уквалюйтВ усїандвчІ 
Вбори або найближчі,1 після-їх проведеная, 
загальні збори акціонерів. V ї 1 •
І. '33.''За втрати, ідо їх фундатори заподіяли 
через свій недогляд та неправильні Дйппо- 
сті,' що зв'язані з організацією товариства, 
фундатори солідарно відповідають перед то- 
варистзом та окремими акціонерами протя
гом одного року з Того часу, яц. товариство 
зареєстровано.
• .Члени управи й ревізійної комісії, що до

метили недбайлість, перевіряючи чий пості 
фундаторів, солідарно відповідають перед 
товариством, поодинокими акціонерами й 
кредиторами товариства за заподіяні ними 
втрати, оскільки таких де можна стягти з 
фундаторів.

Ні. Органи управління та контролі.

34. Органами управління товариства е:

а) загальні збори акціонерів,
! б) управа. 1 *

Органом контролі е ревізійна Комісія.

35. Огоби, що є у виборних ортапах това
риства, зобов'язані вживати всіх заходів до 
здійснення зазначеної в статуті мети това
риства. виявляючи потрібну дбайливість та 
обачність.

За втрати, що їх спричинила недбалість 
та неправильні чинності виборних осіб това
риства, в зв'язку з виконанням покладених 
на цих обов'язків, вони відповідають перед 
товариством і окремими акціонерами, а в 
разі нввйллатности товариства й перед його 
кредиторами, з тим, що за витрати, що їх 
заподіяли'зазначені особи ралом, вовн від
повідають солідарно: Незалежно від цього 
Виборних1 осіб товариства притягається1 до 
дисциплінарної абО'кр'имі пальної відаовідаль- 
ЙОС&Г, ЯК УРЯДОВИХ‘'осіб, і і І
•ііі.ол* /ыя г-.мїчіа (• і.м/ііія .іизї а -

л і ,До ^публиковании рб утвераащтнц ус
тава и до публикации-б регистрации Общест
ва учредители имеют право совершать от 
своегоедщм все; операции и сделки, связан
ные. с. организацией Общества, за свое!, со
лидарной,. ^тветственврстьір.
• Права я обязанности йо этям сделкам пе
реходят к Обществу в тоМ'Лишь случае; ■ ес
ли эти сделки одо^еиы-учредительским со* 
брапием или ближайшим послб’их соверше
ния общим боб|Уаййе» акционере®.' ;
. .3.3! За убытки, ррйчииерные упущениями 
и. (Неправильными действиями, ’.дчредителей, 
связанными с организацией Общества* учре
дители несут содйдириуіо :ртві^стврвао'стц пе
ред Орществом( и ргдцлмінад акцйоперами в 
течение одиого' года со времени регистрации 
ОбЩеСТВа. ..

Члены правления и ревизиоиной комиссии, 
допустившие небрежность.при проверке дей
ствий. учредителей, подлежат солидарной от
ветственности перед Обществом, отдельными 
акционерами и кредиторами Общества за при- 
чипеийые и м и  убытки, поскольку таковые не 
могут-быть взысканы, с. учредителей. (ч

.! і• III. Органы управления и контроля.

; 34. Органами управления Общества явля
ются: • 1 ’’

а) общее собрание акционеров;
■ б) правление.: ‘ • "!'

Оргаиом контроля является ревизионная 
комиссия:

35. Лица, состоящие в выборных органах 
Общества, обязаны Принимать В€в: меры к 
Осуществлению указанной в уставе ЦвХй Об
щества; проявляя необходимую заботливость 
и. предусмотрительность. ;: -х

'За убытки* причиненные упущениями и 
неправильными действиями выборных лиц 
Общества в связи с выполнением лежащих на 
них обязанностей, они отвечают перед-Об
ществом і отдельными акционерам, а в 
случав' несостоятельности Общества’ и перед 
его кредиторами, при этом за убытки, при- 
^непнЫе указанными Выборными лицамк со
вместно; оп и Отвечаю^ солидарно. Незавяси* 
Мо' от ;этого, выборные лица Общества под
лежав ответственности в дисциплинарном 
иля уголовпбм порядке, как . должностные 
Щ№*9Ь Щ ■ •

к*
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А. Заївші збори акціонерів.
І « ) і

•» 36. Найвищий орган товариства станов
лять загальні збори акціонерів. Неодмінно
му віданню загальних зборів нале«вт^:- 
'••,*) обирати: й відстаиовлювати,: членів 
управи й:рЄВІЗІЙНОІ'ЕОїІСІЇ^ ' «к здш. ,г«:аі 
' 6) затверджувати інструкції управи,-ре
візійної комісії та ліквідаційної* комісії;он ’і-л; л*їіт«і,*:і.:;ч:.

і) затверджувати річний звіт, баляпс, 
кошторис видатків та фінансово-операційний 
пляв на майбутній рік, розподіляти зиск та 
встановлювати способи покриття ■ вт(>ат; 
встановлювати для -управи' суми кредиту
вання; витрачати запасний капітал;

* г>: постановляти про набування будівель 
і права забудови для товариства, про пере- 
йласнепвя й заставу будівель і.права забу
дови;1' наложного товариству, а таксам» про 
розширення підприємств товариства; 01:

д) розглядати питання про зміну стату
тного капіталу та про зміну й доповнення 
'статуту;

е) розв’язувати питання, порушені перед 
загальними зборами через управу окремими 
акціонерами чи групою їх;

ж) розв'язувати питання про з’єднання 
товариства з іншими підприємствами та про 
закриття діяльнрсти товариства.

37- Затвердженню Наркомздоров’я УСРР 
підлягають постанови загальних зборів ак
ціонерів з таких питань: а) про склад прав- 
ліяня, ревізійної та ліквідаційної комісії;
б) фінансово-операційний план на наступ
ний рік; в) про затвердження звіту за мину
лий операційний рік; г) про зміну статуту 
та про ліквідацію товариства.

■< 3$. Загальні збори бувають звичайні й 
надзвичайні.

Звичайні загальні збори управа скликає 
найменш двічі на рій, а саме, раз щоб воле 
ствердили звіт та баланс- за минулий опе
раційний період, розподілили зиск і визна
чили спосіб, як покриття втрата, а вдруге 
щоб провести за належних випадків обрання 
до органів керування та ревізії товариства,
& другі збори, що їх належить скликати до 
■очатку операційного року, для затверджен- 
И фінансово-операційного пляву й кошто
рису видатків на майбутній рік. Звичайні 
загальні збори ІШ розглядати й інші пя-'

А. Общее собранно авциоперов.
іш ІУТІ.ТІ Ги::; ;• і

36. Высшие органом Общества является 
общее собрание акционеров. Непременному 
•ведению общего собрания подлежит:)

'• а) избрание и смещение членов иравления 
И ревизионной КОМИССИИ; :
; б) утверждение инструкций правлению,'рв- 
'ВБзноппуй комиссия, я' ликвидацоошшй ко
миссии;

в) утверждение годового отчета, балансі, 
сметы расходов' н фянанеово-онерациоппоГо 
плана па предстоящий год, распределение 
Прибыли н определение ’ способов покрытия 
убытков: установление для правления еумяй 
кредитования; расходование" запаопого на
йшла;

г) йостаповлепйе о приобретении строепиЙ 
и прара застройки длц Общества, об отчужде
нии и 'залоге строений и права застройки, 
принадлежащего Обществу, а равно о расши
рении предприятий Общества;

д) рассмотрение вопроса об изменении ус
тавного капитала н об изменении и дополне
нии устава; '

е) разрешение вопросов, возбужденпых пе
ред общим собранием через правление отдель
ными* акционерами или группой их;

ж) разрешение вопроса о слиянии Общест
ва с другими предприятиями л о прекраще
нии деятельности Общества.
• 37. Утверждению Наркдагадрава УССР под
лежат постановления общих собраний* акци
онеров по таким вопросам: а) о составе прАз 
ления, ревизионной н ликвидационной комис
сий, б) фопапсово-опсрациошюм плаве нз 
предстоящий год; в) об утверждении отчета 
за прошедший операционный год; г) об из
менении устава и о ликвидации Общества.

38. Общие собранна бывают обыкновен
ные я чрезвычайные.

Обыкновенные общие собрания созываются 
правлением не реже двух раз в год, а именно, 
'одно собрание для утверждения отчета и ба
ланса за истекший операционный период, 
распределения прибыли и определения спо
собов покрытия убытков, а равно для произ
водства в подлежащих случаях выборов ор
ганов управления и ревизии Общества, а вт
рое собрание, которой должно быть созвано До 
начала операционного Гоіа,—для утвержде
ния финансово-операционного плана и .сме
ты расходов па:предстоящий ґод./О&ікНовен-
V “Н і  і  I  *  I  <1 і  ' і  *  '  *  7  Ч*!  »  •  *  «1 .  ( і  Г.  /  1 ,  і '  * ,  .  *  •  .1 ,
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тання, що їх закон або статут покладає на 
компетенцію загальних зборів.

39. Надзвичайні загальні збори управа 
скликає на свій розсуд або на пропозицію 
ревізійної комісії, або на заяву акціонерів, 
що репрезентують разом найменш одну 
двадцяту частину статутового капіталу, або 
за розпорядженням Наркомздоров’я УСРР 
для розв язання негайних питань, що вини
кають з руху справ товариства.

Якщо управа не виконає вимоги ревізій
ної комісії про скликання надзвичайних за
гальних зборів протягом двох тижнів від 
часу її надходження ,то зазначені збори ре-, 
візійиа комісія може безпосередньо скликати 
сама.

Наркомздоров'я має право скликати над
звичайні збори на свій розсуд.

40. Загальні збори скликається оголо
шенням до загального відому в офіційному 
органі друку, по місцю осідку управи, або 
спеціяльннми оповістками найменш за два 
тижні до загальних зборів.

В оголошенні й оповістках зазначається 
час, місце й порядок денний загальних збо
рів.

Про день загальних зборів (звичайних й 
надзвичайних) товариство повинно спові
стити Наркомторг УСРР та Наркомздоров’я 
УСРР.

41. Доповіді управи з приводу призначе
них на обміркування справ треба подавати 
в службовий час, щоб акціонери розглянули 
їх принаймні за сім день до дня загальних 
зборів.

42. Справи, що їх треба розв’язувати на 
загальних зборах, надходять до них не 
інакше, як через управу. Акціонери, що ба
жають зробити якусь пропозицію загальним 
зборам, повинні листовно вдатися з нею до 
управи найоізпіш за два тижні перед за
гальними зборами. Якщо пропозицію зро- - 
били акціонери, що мають сукупно найменш 
одну двадцяту частину статутового капіталу, 
то управа зобов'язана, в кожному разі, по
дати таку пропозицію найближчим загаль
ним зборам з своїм- висновком.

43. Кожний акціонер має право бути на ' 
загальних зборах і брати участь в обмірку-

ным общим собранием могут рассматривать
ся н другие вопросы, отнесенные к компетен
ции общего собрания законом или уставом.

39. Чрезвычайные общие собрания созыва
ются правлением ио собственному усмотре
нию, либо по предложению ревизионной ко
миссии, либо по заявлению акционеров, пред
ставляющих в совокупности не менее одной 
двадцатой части уставного капитала или по 
распоряжению Наркомэдрава УССР для раз
решения срочных вопросов, возникающих по 
ходу дел Общества.

Если правление не выполнит требования 
ревизионной комиссии о созыве чрезвычайно
го общего собрания в течение двух недель со 
времени его поступлення, названное собрание 
может быть созвано ревизионной комиссией 
Общества непосредственно.

Наркомздрав имеет право созывать чрезвы
чайные общие собрания по своему усмотре
нию.

40. Общие собрания созываются посредст
вом об’явлений, публикуемых во всеобщее 
сведение в официальном органе печати по 
месту нахождения правления, либо специаль
ными повестками, по крайней мере, за две 
педели до общего собрания.

15 об’явленнях и повестках указывается 
время, место и порядок дня общего собрания.

О дне общего собрания (обыкновенного и 
чрезвычайного) Общество должно уведомить 
Наркомторг УССР и Наркомздрав УССР.

41. Доклады правления по назначенным к 
обсуждению вопросам должны предоставлять
ся в присутственные часы для рассмотрения 
акционерам, по крайней мере, за семь дней 
до дня общего собрания.

42. Дела, подлежащие рассмотрению в об
щем собрании, поступают в него не иначе, 
как через правление. Акционеры, желающие 
сделать какое-либо предложение общему соб
ранию, должны письменно обратиться с ним 
в правление пе позже, как за две недели до 
общего собрания. Если предложение сделано 
акционерами, имеющими в совокупности не 
мопсе одной двадцатой части уставного кааи- 
тала, то правление- обязано, во всяком слу
чае, представить такое предложение ближай
шему общему собранию со своим заключе
нием.

43. Каждый акционер имеет право присут
ствовать в общем собрании и участвовать в
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ванні пропонованих від зборів справ. Нар- 
ьомздоров'я УСРР має право відрядити свого 
представника на загальні збори товариства 
з дорадчим голосом.

44. Право голосу мають акціонери, що 
держать найменш десять акцій. Акціонери, 
що держать менше число акцій, можуть з’єд
нувати свої акції за загальною довіренно- 
стю для одержання права на один, або більш 
голосів.

45. Державці акцій мають право брати 
участь на загальних зборах тільки тоді, коли 
їх занесено в книги управи, принаймні за 
сім день перед загальними зборамй.

46. Збори відкриває голова управи, -або 
особа, що його заступає. По відкритті збо
рів, акціонери, що мають право голоса, оби
рають з-поміж себе голову. Голова загаль
них зборів не має права з свого розсуду від
кладати обміркування й розв’язання справ, 
внесених на загальні збори.

47. На загальних зборах по можна ухва
лювати постанов в справах, про які не 
було зазначено в оголошенні про окликання 
зборів, якщо вопи цс стосуються до поточ
них справ. Загальні збори відносять будь- 
яке питання до поточних справ, з тим, що 
до числа їх не можна відносити питань, пе
релічених в арт. 36,. крім п. «є». Нарком- 
здоров’я УСРР має право додавати до По
рядку денного загальних зборів ті або інші 
питання.

48. Щоб загальні збори мали силу, тре
ба, щоб при розв'язуваний кожного питання, 
що його вговорюється на зборах, були при
сутні акціонери, які разом репрезентують 
найменш одну третину статутового капі
талу.

49. Питання про зміну статуту й про за
криття діяльносте товариства можна розв’я
зувати тільки двохтретипною більшістю по
даних голосів, якщо при тому па загальпі 
збори з'явились акціонери, що репрезелту- 
пайменні озиу третину статутового капіталу.

50. В оголошениі про скликання загаль
них зборів можна передбачити повторні за
гальпі збори па той випадок, коли акціо
нери, що з'явились на збори, не будуть реп
резентувати тої частини статутового капі
талу, що п вимагається в законі. В такому 
разі повторні загальні вбори можуть відбу-

обсуждении предлагаемых собранием вопро
сов. Наршшдрав УССР имеет право команди
ровать своего представителя на общее собра
ние Общества с правом совещательного го
лоса.

44. Правом голоса пользуются акционеры, 
владеющие не менее чем десятью акциями. 
Акционеры, владеющие меньшим числом ак
ций, могут соединить свои акции по общей 
доверенности для получения права на один 
или большее число голосов.

45. Владельцы акций пользуются правом 
участия в общем собрании лишь в том слу
чае, если они внесены в книги правления, по 
крайней мере, за семь дней до общего соб
рания.

46. Собрание открывается председателем 
правления или лицом, заступающим его мес
то. Но открытии собрания акционеры, име
ющие право голоса, избирают из своей сре
ды председателя. Председатель общего соб
рания не имеет права ш> своему усмотрению 
откладывать обсуждение и разрешение дел, 
внесенных в общее собрание.

47. В общем собраиии но могут: быть поста
новляемы решения но вопросам, которые не 
значились в об’явленнях о созыве собрания, 
если они пс относятся к числу текущих дел. 
Отнесение какого либо вопроса к числу те
кущих дел производится общим собранием, 
при этом к числу их пе могут быть относи
мы водрсоы, перечисленные в ст. 36, за 
исключением п. <е». Наркомздрав У СОР име
ет право вносить в порядок дня общего соб
рания те или ипые вопросы.

48. Для действительности общего собрания 
требуется, чтобы при разрешении каждого 
обсуждаемого в пем вопроса в собрании при
сутствовали акциоперы, представляющие в 
общей совокупности пе менее одной трети 
уставного капитала.
* 49. Вопросы об изменении устава и о пре

кращении деятельности Общества могут быть 
разрешаемы только большинством двух тро- 
тей поданных голосов, если при том на общее 
собрапие явились акциоперы, представляю
щие не менее половины уставного капитала.

50. В об’явлений о созыве общего собранна 
может быть предусмотрено вторичное общее 
собрание па случай, если явившиеся в соб
рание акциоперы не представляют требуемой 
законом части уставного капитала. В этом 
случае вторичное общее собрание может со
стояться не ранее, как через 24 часа поело 617
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гноя нр радіш, як за 24; годной ДІсляда- 

•ших зборів, шо не відбулися. Якщо вказівки 
яа це. в оголошені ае. було, то повтор^ 
•агальні збори скликається, додержуючись 
ірт. 40.
• Повторні , загальні збори вважаються за 

вдійгнеаі, незалежно від розміру тої.частивв 
статутового капіталу товариства, що,на них 
репрезентована. .Постанови ва вн^. .ухвалю
ється звичайною більшістю поданих голосів, 
крім питань, зазначених в арт. 49,/дія 
ухвали яких треба більшість <в дві третина 
поданих голосів. . . ,,0 ,. . .

ІІовторігі збори можуть розв'язувати, дніле 
ті питання. що були на порядку донному

станови загальних зборів, що порушують їх 
права, протяти одного місяця від дня, кола 

уло ухвалено, падавши.вада^.даргу.

з біль-
•ют, 

гальннх 
думку, може 

зборів, подати 
аокладнчгй вя- 

иадіслати

52.
істю, мають 
ю . щ о  заноситься до 

Той. хто подав 
семи днів від 

дзя долученії я

до Наркомздоров’я УСРР.
• '53. Порядок голосування справ установ
люють сами загальні збори. За ‘ухвалепі на 
звичайних загальних зборах вважається ті 
постанови, то за-них внсловплась звичайна 
більшість поданих голосів.

54. Постанови, що їх ухвалили, загальні
вбори, е обов'язкові для всіх акціоаерІв так 
прясутпіх, Я К  І ВІДСУТНІХ. "

55. Справам, що їх 
розв’язати
ного протокола. Викладаючи 

зазначається,. якою

подач и соріватствующей 
здрав УССР. .і’ооо:. іі-.ь ..; 

‘52.
подать: 

в протокол

ИчТта^ЩО

X міркуваннями^

ухвалено

5ЯЗ
^цірперів, ...або 
голова
трко.ту
*кріще...........
яув. своїм підписрм...голова., зборів., ,3а- 
сцідчеи.і ; від управи .. к^п: і, протоколу . за
гальних зборів. окремих думок І взагалі щ 
до нього додатків, лаіежиті. ‘надіслати на

Протоколу ПОСВ1Д-

неСостоявшетм перйогр собрапна. Веди та-,
кого, щадиіі в об'шенаи не было, то 0ТО.,

сг. 40. Р №№№*& .

пршзцаетря і
стоЯвшимсЯ;Независимо от размера і 
лешюй части уставного капитала 
Решения, в нем. принимаются простым 
ішшством подашіьіх голосов, кроме 
указанных, в ст. .49, для решения, 
требуется большинство в. две трети
НЫХ ГОЛОСОВ. .„ч: . ХЇ

Вторичное собрание может, раерещать лишь, 
те вонросы, которые стояли в 
первого ^состоявшегося С(

: 61.' Постановления 
шающие
реяы, акционерами*

.посредством 
Парком--

с боль- 
о

ообрвгёпг. 
» семи- 

представить; 
прото КО лу1 подробное ИЗ-’ 

ложен не своего мнения, которое холжнобьггь 
отослано в. Иаркомздраз УОСР.1І- /Ї ш-.нр <•:.

53. Порядок голосования опросов у<.т^‘ 
павливаеТся Оаиим і 
нягыяя в общем
вия, за которые высказалось прос^^ЙУ 
шнвство-поданных голосов. ггк «ДО* •і'‘і

54. • Постаповленяя, принятые общйм; соб
ранием, Обязательны для вмх акционеров, 
как присутствующих, так и ОгоугТтйуюІцях.

55. По делам,1 подлежащим Обсуждению и
решению общего собрания, ведется ,родроб: 
ный протокол. При пзлокйА,:;Й^поме- 
нпй собраггая ^казьівйві'бя; каким1 боіьйкн-1 
ств«к.ІО-ккіов' ’ Постановления’приняты,. а 
ратйО^геЪютбя зайвлепПые При этом осо
бые Шйя'8. Протоколы ведет лицо,' од(Ш> 
шаЙЙг ^додателем • 'србраУя'; из]: акцио
неров или пЬстбро'нвцх лиц, п р и ' ' п р е д е р -  
фел*1',собрания ответртввнвяза. отгласо-' 
вйпЦрстъ' .Протокола .с бывшие' в (^ралпш 
сІукдОйЦякй. . ;и ! ЙрЬн&яо<лъ;
шЪя&ф' 'удостоверяет своей:., подписью 
ЩШ: собрания:! .ЙШетЙгвовані 
вкгв давлением ;'коЫя*'1ф1^^^'г?:1б(бп1В1^
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ога'Й зо ІГврго*по|кга‘я УСИ’, 'аі''т'й«о 
«вдавати ножному акціонерові иа його ви-
ігогу.' !| ' ■( ОКИ’ 8«<ТЛГ.!И|Я ( ж

!і:о

зодіоО оий*»хій|Т0  Й
ц.. Б.,:«.-,У до* з а т о  в а р.и с т в а,.. ї ї

аЇ Ік Ь а Ш *  п
66 . Угфавгг1' тЬвар*<^:,'СвійгййьЬя з 

трьох членів, обраних на загальних-'зборам 
акціонерів рвчейцегти дшн рк, з: 1  числа 
акціонері або сторонніх осй-о-игле» -і а 03

Розподіл1  обов'язків *між членами управ* 
провадиться за постаново іоуправп. На той 
ке реченець, що.й члеш уі.фавя« зпг«ьїїі 
збори обирають там шшм порядком .одного 
кандидатам ж м  и

Склад управи затверджує їїаркомздоров:я 
УСЖ; исдав і:мм:«;.;У, лф.йо до* Ь

Ш .  Нарконздпрда’я УСРР'тазаталміз; 8бо- 
ри акціонерів можуть знімати яловів та чаш- 
Кидатів управи й до терміну ; їх обрашя. /н
-*\м ГьЛіГю '■•И‘іК'с!.01!лТУ/ .1. .'.П;58. Члени управи й кандидати до них по 
ушиві реченця їх обраяня вберігають авої 
потееважвная до найближчих. загальних збо
ри • щигадтоин . :;і.о діііЬ

59. Члени управи можуть одержувати, 
крім визначеного вй-зашьш зборів акціо- 
верів; .утримання,. й заохотливу винагороду 
за особднвігаш законами.: «п, . .  : »:кд V г-: ч 
>-<60. У права1 завідує всіма. оправами това^ 
рцства. й. варяджуе майном, товариства,. Зо? 
крема ДО ії-.обов'ішів належить.-:.. е.г Л 
/А )  нрнййатн -падійщлі й ті, ш, надшить

за акції товариства пропгі та «видавати імен
ні тимчасові свідоцтва; а по.; ловшй оплаті 
шцй^й оамі.еддіЛиі свідояша;.;: п
ОМ !.Г.6>( і;ч ■ . ■■ . : 1- »•' • -.'І
г  (б) наводити бухлальтерію, касу ;й діловод* 

ство, а так само складати звіт, баланс, кош* 
торнс і плин діяльности, подавати звітність 
товариства загальним зборам;д г - ; \  д‘і»

• Ой К8  КПН9Г.ЯПиП ниокн *теш
Э): наймати .службовців, призначати. їм

оплату,^ точсаме(й з^нята №>а V
’ г) оргрвізовуваги філід торговельні іва* 

»яи, агептурш’ контори та прсаставництва. 
а таквЖі:лвміво*фармацввташі вааоднн та 
фабрики;..» кімч уз-‘і ''*і іі'і.'і-'
• д) купувати й продавати яайио иал і за

ГОТОВІлрошіі яві:»кредгр5 і” Д НІНІ

сббраЯй#; осббйг митний тг вообще' м 
нему приложений должны быть пересланій 
Яаркомвзрай УССР, & также представляться 
для обоореайя ■ каждому; акционеру ■ по ел 
требованию.

■ •ч 'ч':ьі* і:ші(/Г'ГП (к 
/Б. Прав-Хв:пяе Р^Щ:ЄСТВ;а,:: ег?в 

пр^ва;:«- об ціаплостя.,, іг..-к»
гите • Общества состоит из трех 

членов, избираемых общим1 собранием • ак* 
ц*ояеров сроком на озиТ год на числа акцн^ 
йеров нлн посторонних' Лиц. "і1' "• •' 'Ш& 

''Ра«мтр^отевив Обяйаігаостей иежг^Право 
нами правления производится по «учрежде- 
лепию правления. На тот. же ^особой на 
членов ираадепля, общее- ообраитотся прав- 
тем жесамым -порядков одного Л01'# из чле- 

Состав правлешш утверждает лицо; по 
здраврм У С С Р . і  .г..-:-. .п*к У«реж- 

57«,иарадмздраві УССР.й обпече пра- 
аадиоиеров могут отстранять чле 
дидатов в членыправдовля я- орігглаше- 
нх избрания., и.мск ?;•! / г Э | е Р е  па_

58. Члены правлення н капжь 
по яотсіепии срока их.пзбра^ в^шчая 
свои» полномочия до блнж., его замести.

"і - -^тся про- 
; • 59. Члени ’1 правлеяяя могут по^дседа.

кроме определенного общим бобраяиеь:ШЙ 
одонеров содержания, іюощрпте.іьное щ, 
шграАценпе. в, порядке особых законов.'. : - 
о 60., Бравлепие (Заведует всеми деламигОб* 
ще^тва ц, уаравляег инуществои Одщеутва^ 
В (Частиоста, к обязанностям т относится^ 

.'! 'а)с прием поступивших; и: доступающнх 
акции Общества. децег> и выдача амедньц 
времеацых свидетельств, з по полной еола^

ТИ ̂ ПЯД-г-я -іС-амих г. • акционерных;к свидеї
тельств;,.,-^; кшымпьв н г ї :  :с-'іі.? ітщ

б) устройство бухгалтерии, кассы и дело
производства, а равно и составление отчета, 
баланса, сметы и плана действий, представ- 
минв<;отаетидста Общества общему! собра-шцо;геііі .г. п::г.!|!;7 іі:оуі ул ».
•, :в) :лриом служащих с ,вазначе«ием ли 
во9йагралдеовя<'!» также и их увоЯьнепне; 
• н т> ’ ортдйаащяятовдеаеввй, торпо«ш ;ото 
долой,: агентурных-: кеитор *'і">ярвдставда 
тольсто,'! а - равно' хюшко'фармзцввтпческжг 
«мйоггфабра»; «• атпагг;-. ;;ц г.і.:шк»и 

покупчій''*>■ продажа имущества как-м 
наличные 'Девы»; .тай &к.редйтг::
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є) наймати склади, кватирі й інші примі
щення;

ж) кредитуватися так у Державному бан
кові, як і в інших кредитових установах;

з) страхувати майно товариства;
• і) видавати й приймати до виплати век

селі й інші реченцеві зобов’язання;
к) дисконтувати векселі, що надійшли на 

Л ім'я товариства;
ухвьл) Угадати від імвни товариства договори 
подай'Е0^0 3 державними установами й індаїри- 

Поігп^и, а таксамо й з приватними осо
ті питань.
оеригвх з борати довіреності;

51. Акціоійти законні акти на набуття, по
станови за та/ та застану будівель і права за
права, протяг
їх було ухваатн загальні збори акціонерів; 
до Наркомздогі, завідувати й заряджувати т- 

І т товариства без винятку, що
52. Акціоькола операцій товариства, в рям- 

шістю, маютовлених від загальних зборів. 
про<ащо заїк
вборів, Той. л*.-.* порядок чинностей управи, 
протягом семи діпс-іов’язгав можуть бути вн- 
дзя долученпя '^єю, вироблюваною від уп- 
клал <В(^ -бувалою та змінюваною від 
Я* Надшп
^,%1. Управа робить видатки за кошториса
ми, які шо року затверджують загальні збо- 
8: ри та Наркомздоров’я УСРР. Загальним збо

рам надасться право визначати до якої суми 
управа можо витрачати понад кошторисне 
призначення за невідкладних випадків з від
повідальністю управи перед загальними збо
рами за потребу.й наслідки цього видатку. 
Про кожний видаток належить подавати на 
розсуд найближчим загальним зборам.

АРт. 100

€2. Все листування в справах товариства 
провадиться від імені управи за підписом 
голови управи або його заступника, а в його 
відсутність—за підписом члена управи. Век
селі, довіреності, всілякі договори, купчі, ви
моги на одержання грошевих сум. з креди
тових установ, чеки по біжучнх рахунках 
повинні підписувати два члени управи. Щоб 
одержати з пошти всілякі поштові відправ
лення, грошеве суми та документи, досить

е) паем складов, квартир и другаї поме-

ж) кредитование как в Государственном 
банке, так \и в других кредитных учрежде-

з) страховашге имущества Общества;
л) выдача п принятие к платежу векселей 

н других срочных обязательств;
к) дисконт векселей, поступивших па имя

Общества; *
л) заключение от имеют Общества догово

ров н соглашений, как с государственными 
учреждениями и предприятиями, так и с 
частными лицами;

м) выдача доверенностей;
и) совершение законных актов на при

обретение, отчуждение и залог строений н 
права застройки;

о) созыв общих собраний акционеров;
и) вообще заведыванне и распоряжение 

всеми делами Общества без исключения, 
входящими в круг операций Общества в 
пределах, установленных общим собра
ли ем.

Ближайший порядок действия правления, 
пределы его прав и обязанностей могут 
быть определены инструкцией, вырабаты
ваемой правлением и утверждаемой и изме
няемой общим собранием. •

61. Правление производит расходы по- 
сметам, ежегодно утверждаемым общим со
бранием и Наркомздравом УССР. Общему 
собранию предоставляется право опреде
лить, до какой суммы правление может рас
ходовать сверх сметного назначения в слу- 

* чаях, не терпящих отлагательстаа, с ответ
ственностью правления перед общим собра
нием за необходимость и последствия этого- 
расхода. О каждом таком расходе должно 
быть представлено на усмотрение ближай
шего общего собрания. „

62. Вся переписка но делам Общества 
ведется от имени правления за подписью 
председателя правления или его замести
теля, а при отсуствнн его—за подписью 
члена правления. Векселя, доверенности, 
всякого рода договоры, купчие, требования 
на получение денежных сумм нз кредитных 
учреждений, чеки по текущим счетам дол
жны подписываться двумя членами правле
ния. Для получения на почте всякого рода620
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підпису одного члена управи, за печаткою 
товариства. . *

У в а г а .  У випадках відсутносте двох 
членів управи, векселі, довіреності, всілякі 
договори, купчі, вимоги на одержання гро
шевих сум з кредитових установ, чеки по 
біжучих рахунках та інше грошеве листу
вання може підписувати а один член уп
рави.

63. За потрібних у справах товариства 
випадків управі надасться право вдаватися 
до урэдових установ та урядових осіб без 
особливої на то довіреності; такоамо доз
воляється управі уповноважувати на це од
ного з членів управи, або сторонню особу; 
у справах, проваджуваних у судових уста
новах, додержується відповідних правил.

64. Управа збирається на запрошення го
лови управи в міру потреби. Для дійсносте 
постанов управи потрібна присутність біль
шосте членів управи, включаючи голову уп
рави або його заступника. Засіданням упра
ви ведуться протоколи, що їх підписують го
лова та всі присутні члени управи. У

У ва га. На засідання управи обов’яз
ково запрошується представника реві
зійної комісії. Неявка його не зупиняє за
сідання.
65. Всі справи управа розв'язує звичай

ною більшістю голосів присутніх членів. У 
разі голоси поділяються нарівно, голос голо
ви або того, що заступає його, дає перевагу.

почтовых отправлений, денежных сумм н 
документов достаточно подпись одного из 
членов правления с .приложением печати 
Общества.

П р и м е ч а н и е .  В случае отсут
ствия двух членов -правления, векселя, 
доверенности, всякого рода договоры, 
купчие, требования на получение денеж
ных сумм из кредитных учреждений, че
ки по текущим счетам и проч. депежпая 
переписка—могут быть подписываемы и 
одним членом правления.
63. В необходимых по делам Общества 

случаях, правлению предоставляется право 
ходатайства в правительственных учрежде
ниях и у должностных лиц, без особой на 
то доверенности, равно разрешается прав
лению уполномачивать на это одного из чле
нов правления или постороннее лицо; по 
делам, производящимся в судебных учреж
дениях, соблюдаются соответствующие пра
вила.

64. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по мере на
добности. Для действительности постанов
лений правления требуется присутствие 
большинства членов правления, включая 
председателя правления или его замести
теля. Заседаниям правления ведутся про
токолы, которые подписываются председа
телем и всеми присутствующими членами
правлення.

П р и м е ч а н и е .  Па заседание прав
ления обязательно приглашается пред
ставитель ревизионной комиссии. Неяв
ка его пе приостанавливает заседания.
65. Для контроля и ревизии дел Общества, 

простым большинством голосов присут
ствующих члеиов. В случае разделения го
лосов поровпу, голос председателя или за
ступающего его место дает перевес.

-В. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .

66. Для контролі та ревізування справ 
товариства,'для перевірки звітів і балянсів 
та розгляду наперед всяких кошторисів і 
планів товариства обирається на той самий 
роченець, що й управу, ревізійну комісію, 
найменш з 3 осіб та двох кандидатів з чи
сла акціонерів, або сторонніх осіб.

Членами ревізійної комкяї можуть бути 
лише ті особи, що не є аш члезги управи, 
ані є на інших посадах, обсаджуваних з об-

В. Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я .
66. Для котроля и ревизии дел Общества, 

для проверки отчетов и балансов и предва
рительного рассмотрения всяких смет и 
планов Общества избирается на тот же 
срок, что и правление, ревизионная комис
сия, не менее, чем из 3 лиц и 2 кандидатов 
из числа акционеров или посторонних лиц.

Членами ревизионной комиссии . могут 
быть лишь те лица, которые не состоят пи 
членами правления, ни в других должно-
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раїЛпг загаяьттт збарів, або з шютзяовіеп- 
ня уншвн товариства.' ' 1 ,ш;' - : т

Г'.ТКРОІ. •... ч?;і:*л.и..І]».
У в а г а .  Пе можна обирати в ревізій- 

ву Комісію колишніх членів уігравп про
тягом двох ровів Йеля виходу їх зі складу

стях;; замешаемвй’ йо выбору общего . соб; 
рання или по назначению правлення (Обще
ства.

П р и м е ч а в  и е.( Не могут быть из
бираемы Ь ревизионную ' комиссию ’ быв
шие члёнй' правления в' течейае' двух 
лет по выбытия' их Кз состава прайле-

т » « п  »  ф ' І О і І і *  і ^ /  / Н і .  ‘ !  »  \  %  і  » ч  * *  і

67і: Ревізійній Комісії надасться праНо з 
дозволу загальних зборів прптягаТн до своє! 
праці платних експертів чи інпгпх осіб. 
Ревізійна комісія поВивна ваЙйзігіпі "за ‘мі
сяць до дня загальних зборів розпочати1 пе- 
рев рку каси й капіталів і ревізію усіх на
лежних до звіту й балансу книг. рахунків, 
документів, і взагалі діловодства товариства'. 
По перевірці звіту' Й балянсу, ревізійна ко
місія дає свій на’пих висповок до управи. 
Ревізійна комісія може провадити огляд і 
ревУїю всього майна товариства па місцях 
і перевірку зроблених протягом року робіт, 
і так сам о зроблених видатків. Для виконан
ня цього управа повинна дата комісії всі
потрібні .засоби.

68; Ревізійна комїсід має право вимагати 
від управи, якщоі визнає за. потрібне, скли
кання надзвичайних заігальппх зборів акціо-»■ і )• * > .*» і ■'■ .і /і .верш.

69. Ревізійна комісія збирається не менш 
одних) разу щорічно. Вона обійшла вести до
кладні протоколи усім засіданням комісії, 
визначаючи в лих міркування Й заявлені 
окремі думки поодиноких членів .комісії. За- 
аначеш протоколи, а таї; сам о й всі'доповіді 
та шісновкіг ревізійної комісії довщгна вне
сти управа .з її поясненнями ‘ аА розгляд 
Наркомздоров'я УСРР, а таксамо найближ
чим загальним зборам акціонерів.,. ,

. ,У в а га. Члени ревізійної, коміс&.мо- 
:.лугі дішшітчі,вішагородяіеадя за лоста- 
• новою расалшіх з%%,яку затверджує 
■■ ^Иалямчдаилд^СВС .... < ноашг

янкнонуїнса .здиэмодл к ч і  л и х і )

яочшп т оп ,іш
^'70/Тдвйрй, або ігос.тупг ХпвЙряст може 

бутн'занаря'Ж'ем < н а к о р и с т ь  державних 
ерглШ за фу ггвхчу за'ринкову; (але'-не 
нижчу «а собівартість‘з науйхувайш» пер*

67. Ревизнднной ,кб#ийй -йй^^ставлйт- 
ся право с* разреійепйй общего ‘ собрания 
привлекать к своим занятиям платных экс
пертов или других днц. Рдввзяоцпая комис
сия; обязана не.,пбзїке,' .как за м.есйй'Хо дня 
Общего собрания '; простуйи^ к’ Проверка 
Касс и. и капиталов й.кревнзиП всех отно
сящихся к отчету и балансу, кни^.счетов; 
документов и вообще делопроизводства Об
щества. ; По .проверке отчета и баланса,'ре* 
визИонНай': КОмйссия' прёдбтёвляет* [свЬё 'по 
ним заключёвнё в-‘правл^^
комиссия может производить, осмотр я ре
визию всего имущества . Общества ..на ме
стах и проверку сделанных, в'течение года 
работ,, равно,..^ ДроІдаданшр;. расходов; 
Для .исполнения! этогоУправление .обязано 
предоставить комиссии,' все.'- ^необходимый

И 1 \  "/і? Р.Э.ГГ/1/Н1 !!Я
68. Ревнвнониая комиссия, стеет право.

требовать от правления, если призшот это 
•необходимым, созыва чрезвычайных обшрэх 
собраний акционеров. .

/ііі І I,
69- Ревюиопиая комиссия, ообкраетслчне 

мелев, как один раз в гоДі Ова/обяїаяа ве
сти подробные протоколы всем заседаниям 
Комиссии, отседая , в:;.циі .соображения и 
особые,-мнения,:;;, заявленные, .отдельными 
члецамя. крмиссщь Удапаио;,пррток^ы, ,а
таь^.^ве.докдаДы .и.^лючециа,.ревдзноііг; пой комнссн правление обязано внести вме
сте со своим об’яснением на рассмотрение 
Наркомздрара г У($Р, а,; тащ&.у бри$айшему 
общему собранию акционеров.
:'!,ці;ЧІр*ме д.а!Н{ие.- Чреак крёризаон- 
;: вой ^комиссии, могут гіояучать вознагражг 

денне- но -'Постаповлоняр):іг.«общего.собрат 
X»: иия, утверждаемо!^ Нирвомздравом

,0ІІЗІ«0Н / і ; , : ; г 7 а Г і П П 7  іі грі г.|Д.О|ІЄІ|Щ!
-»? 8 »1твг№ті№#Ше с іикекйвй

70. Товстії 'плп'усйуТй;' ОбігісЬтва*- могуТ 
быть зааа^йЖеяЙ^ поИвзу^оуд^рСТвеййых 
дренов По Щёне наж^^ИЙЬчйеЙ, нб яб 'Ш- 
же ЄебЄсГОММТг'С’:ЯАЧШШМІ '«редяев«22
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одного зяфу. Заяаряжешія робить ^Народній 
коїіоар'ят торгівлі УСРР,; у порозушні .з 
Народам' комісаріятом фінансів УСРР ,,М 
урядництвом да користь рргаду я^ ро
биться зааарязжения. ‘‘^

Якщо нема угод, занаряжеппя робиться 
83 постановою Української економшо!'на; 
ради'УСРР. ' '

-Занаряженпя робиться зобов'язанням-.то
вариства скласти відповідного. доіувда з 
державним органом, на користь якого дасть
ся наряд. •

. Занаряження на корисну державного ор
гану, що є на загально-державному або міс
цевому бюджеті, протупається, лише ?а на
явно ста в кошторисі цього органу відповід- 
внк. асигнувань, яга. забезпечують вчасний 
розрахунок аа ддаряжену продукцію, за. умо
вою. При цьому відпрвід'пу ч&їгипу кредиту 
бронює рОДШфЯДЩЩ, кредиту б .її.де МОЖНО 
повертати на іигші потреби. ... 
г, Якшо-державний орган не викопав гро
шевих зобов’язань. за таким договором, то 
відповідає загальнодержавна скарбниця або 
місцевий бюджет, за належшстю.

Арт. 100

Яшо товариству, що випускає свої това
ре порядком ваваряясувааня, но буде зроблю 
во; будь-якого ллатіжу :в один з установлен 
ятгх у' договорі термінів, то товариству ш* 
дасться право відмовитись од дальшого по
стачання й справити свої витрати на за
гальних підставах. '• - 11 >'*О , *  | * * * і *  і*-Ті * і *,

V. Звітність у вправах товариства, роапо- 
... ,»»сму. й. видача дивіденду.

71, Операшвдай рік товариства, лічитеся 
від Ічо арієто і до ЗО вересня включно, за 
винятком першого звітного періоду* що його 
призначається віз дня заснувався товари- 
етва до 1-го жовтня дальшого року, якщо 
цей період становитиме найменш 6 місяців. 
• '*■!:"'/ • '< ми •» і • •• і и ш::-гс:
' За кояайгй' югауляй (йк управа інше на 

розгляд і затвердження звичайним річним ;з&і 
гальотм збор&іг річний звіт про операції'то
вариства, що складається найпізніше через 
три місяці но скінченні операційного1 року, 
з висновком ревізійної комісії.' Примірники 
звіту й балансу рослая управа' товариства

прибыли. Заваряжнвание производится На,-; 
родным ^комиссариатом торговли .УССР пй 
боглащенйф с Народным комиссариатом фи- 
Йнс'ом УССР и ведомством, в пользу органа 
которого производится занаряжнвание. ' ■

: При отсутствии соглашения запаряжива- 
нне производится по постаповлепню Укра
инского экыомического совещания.

Задавяживадне^производится путем обя
зания Общества заключить соответствую; 
щнй-договор с государственным органом, в 
лодыу которого дан.'наряд!

Занаряжяваиио в пользу государственно; 
го органа, состоящего, на общегосударствен
ном или местном бюджете’,’ допускается 
лишь при наличии в смете этого органа со
ответствующих ассигнований, обеспечиваю
щих "своевременный' расчет за, занаряжен
ную. продукцию, согласно .договору.; При 
бТом .соответствующая часть; кредита брони; 
руется1 ’ распределителем кредита и не мо
жет быть,.обращена на другие надобности.’1

В случае невыполнения Государственным 
органом денежных обязательств по такому 
договору; ответственной является общего-у- 
дарствепная казна или местный бюджет по 
принадлежнобти:|!,‘* ' : \!; І '’ . '1'!
,. В .случае,; если Обществу, отпускающему 
свои товары’ в. порядке занаряживания„ не
будет произведен какой-нибудь, платеж в 
один из установленных до:Договору сроков, 
Обществу предоставляется право отказать
ся от дальнейшей поставки и взыскать 
СВОИ убытки :на общем основании. .IV

V. <&Ыность по делам Общества, раіеяр^ 
делание прибыли и выдача дивиденда. '•

71, Операционный год Общества счятаёт- 
сіГ с‘і октября До 30 сентября включитель
но, за исключением первого 'отчетного; пе
риода,' который назначается :со:дпя основа
ния Общёст до 1 октября следующего’ 
года; фп. этот1'период составит менее 6 Ш

Іе^ог*01
і1 За каждый:минувший год- правлениецрвдг 

ставляет па рассмотрение и утверждение 
обыкновенному тодичпбму' обще*у: собранию 
годовой отчет об операций^-Общества,'‘ко^ 
торк Йл&ставлйется:' не позднее’ Истечения 
трех ' меййщв' да Ъкбпчаяяи ;<йераднойтеогё 
Ьдй^'б1 кккЩбчекиом ревизионной комиосю:

б23>
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за два тижиі перед річнчгми загальними збо
рами всім акцшсрам, що заявили бажання 
дістати їх, від того ж часу відкривається 
акціонерам для огляду в години урядування 
управи шиги управи з усіма радушии 
Й документами, належними до звіту й ба- 
іянсу.

72. Звіт має містити докладно такі голов
ні статті:

а) стан стаяугового капіталу зі вказ®- 
кою в пасиві окремо частин капіталу, опла
чених готівкою й майном, внесеним за акції, 
а таксамо капіталів запасного й амортиза
ційного;

б) загальний прибуток і видаток за той 
самий час, що за нього подається звіт:

в) рахунок витрат на платню службовцям 
товариства й всі інші видатки по управлін
ню;

г) рахунок боргів товариства іншим осо
бам і цих осіб товариству;

д) рахунок наявного майна товариства й 
належних йому запас'<в за набувною або рин
ковою ціною, вважаючи на те, яка з них 
буде нижча.

73. Затвердження баляпсу та оголошення 
його, розподіл зиску та встановлення спосо
бів покриття втрат провадиться порядком, 
визначуваним особливими законами.

VI. Закриття діяпьности товариства.
74. Реченця існування товариства не 'ви

значається. Діяльність товариства закрива
ється:

а) за ліквідацією його справ та майна;
б) без ліквідації.
75. Діяльність товариства закривається з 

ліквідацією його справ та май па:
а) ко .їй втрачено більш за дві п'яті ста- 

тутового капіталу, якщо його ие буде вста
новленим порядком змінено, з тим, що заяву 
про таку зміну повинно подавати протягом 
одного місяця від дня затвердження балансу, 
що в ньому викрилася зазначена втрата;

б) в наслідок оголошення товариства по 
суду за иевіпілатне;

«в) за постановою Уряду УСРР через ухи
лення товариства від мети, зазначеної в ста
туті, або в сторону, що перечить інтересам

Экземпляры отчета и баланса правлением 
Общества раздаются за две недели до го
дичного общего собрания всем акционерам, 
нз'явившим желание на получение их; с 
того же времени открываются акционерам 
для осмотра в часы занятия правления, 
книги правления со всеми счетами и доку
ментами, относящимися к отчету и ба
лансу.

72. Отчет должен содержать в подроб
ности следующие главные статьи:

а) состояние уставного капитала с по
казанием в пассиве в отдельности частей 
капитала, оплаченных наличными деньгами 
и имуществом, внесенным за акции, а так
же капиталов запасного и аммортнзацион- 
ного;

б) общий приход и расход за то же вре
мя, за которое отчет представляется;

в) счет издержек на жалованье служа
щим Общества и на прочие расходы по 
управлению;

г) счет Долгов Общества другим лицам 
и этих последних Обществу;

д) счет на.тпчпого имущества Общества 
и принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или рыночной цене, смотря по 
тому, какая из них окажется ниже.

73. Утверждение баланса и опубликова
ние его, распределение прибылей и уста
новление способов покрытия убытков про
изводится в порядке, устанавливаемом осо
бым законом.

VI. Прекращение деятельности Общества.
74. Срок существования Общества но 

устадавливается. Деятельность Общества 
прекращается:

а) с ликвидацией его дел и имущества,
б) без ликвидации.
75. Деятельность Общества прекращает

ся с ликвидацией его дел и имущества:
а) в случае потери более двух пятых 

уставного капитала, если последний йе бу
дет в установленном порядке изменен, прн 
атом заявление о таком изменении должно 
быть подано в месячный срок со дня утвер
ждения баланса, по которому обнаружилась 
указанная потеря;

б) вследствие об'явлення Общества по 
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства УССР, 
вследствие уклонения Общества от цели, 
указанной в уставе или в сторону, против-

624



Арт. 100 № 21 Ст, 1ГО

держави, або за визнанням дальшої діяль
носте товариства за недоцільну;

г) за розсудом загальних зборів товари
ства.

76. Діяльність товариства закривається 
без ліквідації його сира® та майна в разі:

а) коли воно сполучається з іншим акцій
ним товариством у нове товариство, або 
приєднується до іншого товариства;

б) коли його поділяється на два або кіль
ка самостійних, товариств;

в) коли актив і пасив переходять до юри
дичної особи іншого виду.

77. Закриття товариства реєструється Й 
оголошується тим самим порядком, як і зас
нування його.

78. Якщо настануть умови, передбачені в 
и. «а> арт. 75, управа з свого розсуду, або 
па вимогу Наркомздоров'я УСРР, пайтгізніш 
за один місяць після того, як викрився при
від до ліквідації, скликає загальні збори, які 
встановлюють порядок і реченець ліквідації 
справ і майна товариства.

79. Якщо товариство визнано за невнплат- 
ве через суд (п. «б> арт. 75), то ліквідація 
його справ та майна провадиться за особли
вим законом.

80. Якщо за випадку, передбаченого в 
п. «в* арт. 75, а таксамо, якщо за випад
ків, передбачених їв п. «а» того самого арти
кулу, но буде скликано у овій час (арт. 78) 
загальиих зборів, або загальні збори не вжи
вуть потрібних заходів до ліквідації, ліквіда
цію, порядок і речепець її призначає. Пар- 
комздоров'я УСРР-

81. За випадку, передбаченого в п. <г> 
арт. 75, загальні збори, ухвалюючи поста
нову про ліквідацію товариства, установлю
ють таксамо порядок і реченець ліквіда
ції.

82. Ліквідацію справ та майна товариства 
провадить ліквідаційна комісія, що її оби
рається в складі найменш трьох осіб на за
гальних зборах кредиторів або призначує 
Наркомздоров'я УСРР.

83. Реченець, що його встановлюють за
гальні збори, або орган, що повертає това
риство на ліквідацію (арт. 80) для ліквіда
ції справ та майна, не може перебільшувати

ную интересам государства, а равно в 
случае признания дальнейшей деятельноеп 
Общества нецелесообразной;

г) по усмотрению общего собрания акцио
неров Общества.

76. Деятельность Общества прекращает
ся без ликвидации его дел и имущества, в 
случае:

а) соединения его с другим акционерным 
обществом в новое общество или присоедн-. 
нения его к другому обществу;

б) разделения его па два или несколько 
самостоятельных обществ;

в) перехода его актива и пассива к юри
дическому лицу другого вида.

77. Црекращешге Общества регистри
руется и опубликовывается тем же поряд
ком, что и возникновение его.

78. При наступлении условий, преду
смотренных п. «а» ст. 75, правление по 
своему усмотрению или по требо ваші ю Нар- 
комздрава УССР, но позднее месячного сро
ка после возникновения повода к ликвида
ции, созывает общее собрание, которое уста
навливает порядок и срок ликвидации дел 
и имущества Общества.

79. При признании Общества несостоя
тельным ію суду (п. «б» ст. 75), ликвида
ция его дел и имущества производится в 
порядке, установленном специальными за
конами.

80. Если в случае, предусмотренном п. «в» 
ст. 75, а также если в случаях, предусмот
ренных п. «а» той же статьи не будет соз
вано в срок (ст. 78) общее собрание или 
общим собранием не будут приняты необхо
димые меры к ликвидации, ликвидация, по
рядок и срок ее назначается Наркомздражом 
УССР.

81. В случае, предусмотренном п. «г» 
ст. 75, общее собрание, при принятии поста
новления о ликвидации Общества, устанав
ливает также порядок и срок ликвидации.

82. Ликвидация дол и имущества Обще
ства производится ликвидационной комис
сией, избираемой в составе не менее трех 
членов общим собранием кредиторов или 
назначаемой Нарком здравом УССР.

83. Срок, устанавливаемый общим собра
нием или органом, которым Обшєство обра
щается к ликвидации (ст. 80), для ликви
дации дел и имущества, не может превы-
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одного року від дня постанови про повер
нення товариства на ліквідацію, г.. Гіі

84. Ліквідаційна-комісія негайно після й 
обрання або призначення подає заяву до від
повідного органу торговельний реєстрації.про 
повернення товариства на ліквідацію,.,і ні- 
-сля занесення запису до торговельного рее
стру. робить оголошення з зазначення* СЧ4- 
ЛуЛіквідаційної комісії, місця її ос,ііку, .а так 
■само й реченця для заяви претепзій. Оголо
шення робиться в газей ‘Вісті ВУЦБК'у».

85. До обов'язків ліквідаційної комісії 
належить: точно установити актив і пасив 
товариства іі <жласти з участю управи вступ- 
япй ліквідаційний ба.іяис, розшукати, Об
вити й реалізувати майно, справити довгн, 
виготовити плян ліквідації майна й задово
лення кредиторів, виконати цей яляп, зокре
ма через мирові, і скласти ліквідаційний 
звіт та остаточний ліквідаційний баланс.

86. Ліквідаційна комісія, щоб виконати 
свої обов'язки, користується правами упра
ви товариства, згідно з його статутом і мо
же укладати всі правочпнн, оскільки такі 
потрібні для ліквідації, правити судом і 
відповідати перед судом та репрезентувати 
товариство, що ліквідується, в інших ви
падках.

87. За ліквідаційною комісій наглядає 
та контролює її ревізійна комісія та Нар- 
комздоров’я УСРР. Управа товариства, що 
його ліквідується, від момента обрання лік
відаційної комісії припиняє свою діяльність 
а передає всі справи й майно товариства лік
відаційній комісії.

Ліквідаційний звіт, проект задоволення 
кредиторів та кінцевий ліквідаційний баланс 
затверджує Наркомадоров'я УСРР.

88. Члени ліквідаційної комісії за втрати, 
що вони вчинили своїми неправильними чин
ностями та недбалістю, солідарно відповіда
ють перед акціонерами та кредиторами това
риства, що ліквідується, і, крім того, відпо
відають у дисциплінарному або криміналь- 
вому порядку, як урядові особи.

89. Порядок подання від кредиторів їх 
претензій до ліквідаційної комісії, а такбамо

шать одного года со дня постановления об 
обращении Общества к ликвидации. ’ ' •

84. Ликвидационная комиссия, немедлен
но по ее избрании, или назначении, додает 
заявление в соответствующий орган торпь 
вой регистрации об обращении Общества к 
ликвидация и, но внесении запаси ‘в торго
вый реестр,' производят публикацию, с ука
занием состава ликвидационной, комиссии, 
ее местонахождения, а также срока заявле
ния претензий. Публикация производится в. 
газете «Шсті ВУЦЩЬ. ]■ .. ‘ ..

85. В обязанности ликвидационной комис
сии входит: точное установление актива и 
пассива Общества и составление лри уча- 
■стаи -иршша встушітельного ликвида
ционного баланса, розыскаяяе, оценка и ре
ализация имущества, взыскание долгов, вы
работка -плана ликвидации имущества и 
. удовлетворения кредиторов, выполнение 
этого плана, в частности, путем мирных 
соглашений и составление ликвидационного 
отчета и заключительного ликвидационного 
баланса. гг-*':

86. Ликвидационная комиссия для выпол
нения своих обязанностей пользуется пра
вами правления, Общества, согласно его 
уставу л может заключать все сделки, по
скольку таковые необходимы для ликвида
ции, искать и отвечать иа суде и представ
лять ликвидируемое Общество в прочих слу
чаях.- • .... .... . .

87. Ликвидационная комиссия подлежит 
надзору и контролю ревизионной комиссии-и 
НаркомздрЗва УССР. Правление ликвидируе
мого Общества с момента избрания ликвида
ционной комиссии прекращает свою дея
тельность и передает все дела и Имущество- 
Общества ликвидационной комиссии. Ликви
дационный отчет, проект удовлетворения 
кредиторов л эаключвтельный лнквидацион- 4 
яый баланс подлежат утверждению Нарком* 
вдраэа УССР;.;' •: і: . Т.,

88. Члены ликвидационной комиссии за 
причиненные их неправильными действия
ми и упущениями убытки отвечают солидар
но перед акционерами и кредиторами ликви
дируемого Общества и, кроме того, подлежат 
ответственности в дисциплинарном или уго
ловном порядке, как -должностные лица-.

89. :Порядок представления кредиторами 
своих претензий в ликвидационную комйс-
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ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ 
НА 1930 РІК

8 рік видання

Двотижневий журнал Наркомюсту І Юридкчвого 
Товариства УСРР

ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ:
Юр. МАЗУРЕНКЧ С. ПРІГОВА, А. СТРОЕВА 

та Ф. ЧУМАЛА 
ВИХОДИТЬ УКР. мовою 

Журнал, обслуговуючи переважно судових ро
бітників, своїм широким змістом є також дуже 
потрібний посібник для радянських, адміністра
тивних. господарських, кооперативних, фінансо
вих, професійних, громадських робітників, робіт

ників міліції та юрисконсультів госпорганів.
ЖУРНАЛ МІСТИТЬ:

I. Провідні передові та науково-теоретичні 
статті в усіх питаннях радянської політики, права

•та процесу.
II. Відділи: 1) на чергові теми, 2) огляд радян

ського законодавства, 3) хроніка, 4) на місцях,
5) в українському юридичному товаристві, 6) в 
радянському союзі, 7) за радянським кордоном,
8) з практики Найвищого Суду по Пленуму, 
Президії, Цивільно-касаційній та Кримінально-ка
саційній колегіях, 9) з практики Вищої арбітраж
ної комісії, 10) бібліографія, 11) запитання 
й відповіді.

Соціялістичне змагання. — Огляд важливіших 
політичних процесів за кордоном.

1

П
У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И На 1 рік—12 крб. На 6 міс.— 

6 крб. 50 коп.
ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУСКАЄТЬСЯ 

РОЗСТРОЧКУ ПЛАТЕЖУ:
Перший внесок при передплаті—4 крб.

Другий „ 1 квітня 1930 р. 4 крб.
Третій „ 1 червня 1930 р. 4 крб.

Усі річні передплатники на „ВІСНИК РАДЯНСЬКОЇ 
ЮСТИЦІЇ’, що повністю внесли наперед передплату, 
можуть одержати за зниженою ціною ті ж самі додатки 
і на тих же самих умовах, що зазначені в об’яві на пе

редплату „ЧЕРВОНОГО ПРАВА"



1 пролетарі всіх країн. ВДН4ЙШІ-і

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ т а  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

99 НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ |ПОЛ
**** В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І 26 ЛИСТОПАДА 15/^мУ ■ •

ЗМІСТ
Постанови УЕН та Наркомздоров’я 

УСРР
(17-18 жовтня 1929 р.)

101. Про підвищення крайньої вартости (лімі
ту) промислового будівництва, що його 
провадить ВРНГ УСРР. її місцеві органи 
та підуоядні їй підприємства й установи, 
за перевищення якої проекти будівництва 
має затверджувати В°НГ УСРР.

Ю2. Правила про припустиму найбільшу 
кількість олива в посуді.

С т а т у т и :
103. Українського Державного промислового 

тресту під найменуванням .Укртремас*.

10». Українського державного виноградо-вино- 
робчого тресту, що є під орудою Народ
нього Комісаріяту Земельних Справ УСРР 
.Укрвінтрест".

105. П иватного акційного товариства .Фрук- 
то-городима'.

СОДЕРЖАНИЕ
Постановления УЭС и Наркомздрава 

УССР
(17-18 октября 1929 г.)

101. О повышении предельной стоимости (ли
мита) по промышленному строител ству, 
производимому ВСНХ УССР, его мест
ными органами и подведомственными ему 
предприятиями и учреждениями, при пре
вышении которой проекты строительства 
подлежат утверждению ВСНХ УССР.

102. Правила о допустимом предельном содер
жании свинца в посуде.

У с т а в ы :
103. Украинского Государственного промыш

ленного треста под названием „Укр
тремас-.

104. Украинского Государственного виноградо
винодельческого треста, находящегося в 
ведении Народного Комиссариата Земле
делия УССР .Укрвинтрест".

105. Частного акционерного общества „Фрук- 
то-городина*.

ПОСТАНОВАУКРАЇНСЬКО! ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.
101. Про підвищення крайньої вартости (ліміту) промислового будівництва, що його провадить ВРНГ УСРР, її місцеві органи та підурядні їй підприємства і установи, за перевищення якої проекти будівництва мас затверджувати ВРНГ УСРР.

Щоб спростити порядок проходження про
ектів промислового будівництва і щоб звіль
нити Вищу раду народнього господарства

ПОСТАНОВЛЕНИЕУКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕЩАНИЯ.101. О повышении предельной стоимости (лимита) по промышленному строительству, производимому ВСНХ УССР, его местными органами и подведомственными ему предприятиями и учреждениями, при превышении которой проекты строительства подлежат утверждению ВСНХ УССР.
В целях упрощении НОрЯЦКчЯ нисхожде

ния проектов по промышленному строитель
ству и для освобождения Высшего совета

Л*



Арт. іоі № 22 Ст. 101

УСРР від затвердження проектів, що його народного хозяйства УССР от работы но ут- 
можна передати па затвердження її місце- нерадению проектов, которая может быть 
внм органам га піду рядним їй установам і передала на угв^ивдвішс ого местным- ор- 
підпріїбмствам, Українська економічна нара- гбнам и подведомственным ему учрещени- 
да п о с т а н о в и л а :  ''яМ и предприятиям, Украинское якоиоми

ческое совещание п о с т  а  я  о в и л о :

1. Арт. 1 своєї постанови з 16 серпня 
1923 р. «Як затверджувати проекти про
мислового будівництва, що його провадить 
Вища рада народнього господарства УСРР. 
її місцеві органи та піду рядні їй підпри
ємства Й установи» (36. Уз. УСРР 1928 р. 
відд. II, .V? 17, арт. 99) ухвалити в такій 
редакції:

«1. Ескізні й остаточні технічні проекти 
промислового будівництва, що його прова
дить Вища рада народнього господарства 
УСРР, її місцеві органи та підурядні їй ус
танови і підприємства, затверджує Вища ра
да народнього господарства УСРР, коли вар
тість цих робіт перевищує:

1) для Українського тресту силікатної 
промисловості! (по цементній промисловості 
і по промисловості вогнетравалих продук
тів), а так само для Українського шкляного 
тресту, Українського текстильного тресту, 
тресту «Українліс» та Українського шкіря
ного тресту—200.000 карбованців.

2) для Українського тресту сільсько-гос
подарського маїпинобудівппцтва, Українсь
кого тресту середнього машинобудівництва 
«Укрмашбудтрест» і для тресту «Порцелян- 

Фаяпе-шкж»—150.000 карбованців;

3) для Українського тресту силікатної 
промисловості» (по інших, крім зазначених 
у п. 1 видах промисловості!, яіс-ось: цегель
ної, вапняпої тощо) і для інших трестів 
республіканського значення, а так само для 
місцевої промисловості»—100.000 карбован
ців.

2. Увагу до арт. 1 зазначеної постанови 
залишити в чинній редакції. 3

3. Зазпачепі вище правила слід прикла
дати до проектів промислового будівництва,

А. Изложит!, ст. 1 постановления своего 
от 16 августа 1928 г. «О порядке утверж
дения проектов по промышленному строи
тельству, производимому Высшим советом 
народного хозяйства УСОР, его местными 
органами и подведомственными ему пред
приятиями п учреждениями» (О. У. УССР 
1928 г. отд. II, ЛЇ 17, ст. 99) в следующей 
редакции:

«!. Эскизные и окончательные техниче
ские проекты по промышленному строитель
ству, производимому Высшим советом на
родного хозяйства УСОР, его местными ор
ганами и подведомственными ему учрежде
ниями и предприятиями, утверждаются 
Высшим советом народного хозяйства 
УССР, если стоимость этих работ превы
шает:

1) для Украинского треста сп.шкатпой 
промышленности (по цементной промыш
ленности и по промышленности огнеупорных 
продуктов), а также для Украинского сте
кольного треста, Украинского текстильного 
треста, треста «Украиплес» и Украинского 
кожевенного треста—200.000 рублей

2) для Украинского треста сельско-хо
зяйственного машиностроения, Украинско
го треста среднего машиностроения «Укр
машбудтрест» и для треста «Фарфор-Фаяпс- 
Стекло»—150.000 рублей;

3) для Украинского треста силикатной 
промышленности (но иным, кроме указан
ных в п. 1 видам промышленности, ка£-то: 
кирпичной, известковой и т. д.) и для 
остальных трестов республиканского значе
ния, а также для местной промышленно
сти — 100.000 рублей.

2. Примечание к ст. 1 указанного поста
новления оставить в девствующей редак
ции.

3. Указанные выше правила подлежат 
применению к іцмхчітїмі по промышленному

630
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нй затнер.иБених перед наданням чинности
цій постанові.

Харків, 17 жовтня 1В29 р.

Злет. Голови Української економічної
• наради Сербічеико.

За Керіииігчоп» справ Української
економічної наради Яворським.

строительству, ле утверждевным до введе- 
ння в дейпьие вастоядего постановлений!

Харьков, 17 октября 1929 г.

За-м. Председателя Украинского
экономического совещания Сербиченко.

За Управляющего делаїмн Украинского 
экономического совещания Яворсний.

ПОСТАНОВАНАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ Я УСРР.102. Правим про припустиму найбільшу 
кількість олива в посуді.

і Погоджені з ВРНГ і Наркомторгом 
УСРР){

На підставі арт. 17 постанови Ради на
родніх комісарів УСРР а 12 лютого 192Г» р.П|м санІГ.ІрІІ 11(1 ДОГЛЯД (Л ВИРГТОВ.ИЧИІИМ.

сховом і продіія.'ом харчових продуктів, сма* 
Ы них речовії її та напоїв» (Зї. У лак. У('Р?

І!>•»;> р. .Vі * * 4 х. арг. НІ і), на |т.пюток ці«ї по
станови і л метою запобігти отруїипнм олн- 
ііоч черім посуд, що Його вживають дли 
виготовлення, схову (1 вживании їжі. сма
кових речовин та напоїв. Народній коміса
ріят охорон здоров'я УСРР встановлю*; так!
правила:

І .Іушти кухонні калани, кип'ятильники.
свмоіири. термоси, а також усякий інший 
ПіЧ-уі і приладдя що їх вживають для ви- 
готовлений. схову та прийому їжі Й напоїв, 
можна лише ницою, що містить олпва най
більш \ ' і .

2. Полуда бляшанок для консервів «о»1 
містити лише сліди олива.

3. Олива у внутрішньому пряної бляша
нок для консервів повинно бути не біль
ше \%.

4 Емальований й полив'яний посуд, який 
вживають для схову, варіння харчових про
дуктів і напоїв, при кип'ятінні в ньому про
тягом години 4'. оцетового квасу, не 
повинен ні маната більш як Ю міліграм ме- 
тяльового Алява (свинца і на 1 літер рідшай.

ПОСТАНОВЛЕНИЕНАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УССР.102. Правила о попустимо** предельном содержании свинца в посуде.
Согласовано с ВС ИХ и Нар ко мтор- 

гом УССР).
Па основании ст. 17 постановления Сове

та народных комиссаров УССР от 12-11-25 г. 
*0 санитарном надзоре за изготовлен нем, 
хранением п продажей пищевьгх продук
ти. -вкусовых веществ и напитков (Спбр. 
Уаак. У ГГ-1* за 1925 г.. .V? 8, ст. 61. в разви
то настоящего постановления и в челах
ІІ|М* ІVIIреЖДвНІЙІ отравления СВИНЦОМ 40] >6.1 
посуду, угкгцюбляемую для приготовления 
храигмія и приема пищи, вкусовых веществ 
в напитков. Народам! комиссариат здраво- 
охранении УСГ1* уставамивает такие пра
вила

1. Лужение куховвых котлов, кипятиль
ников. самоваров, термосов, как равно вся
кой вообще посуды и приборов, служащих 
для приготовления, храпели и приема пи
ши и налитков, допускается оловом, сосдер- 
жаошм не более \% свшгца.

?. В полуде жестяных банок для копсер- 
нов допускаются лиш. следы свинца.

Я. Количество сеянца во внутреннем 
припое ковпеервлых жестянок не должно 
Превышать \ %.

4. ЇНалироваяпая п глазироваппая посу
да. служащая для хранения, варки пище
вых продуктов и напитков, при кипячении 
к ней н течение ,г часа \% уксусной кис
лоты. не должна отдавать металлического 
г винца больше как 10 милиграмм на 1 
лиу ЖИДКОСТИ.
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5. Догляд за виконанням означених при
нял покладається на санітарні органи охо
рони здоров’я.

6. Винних в невиконанні означених пра
вил притягається до відповідальності! за 
п. 37 артикулу 72 Адміністративного Ко 
дексу УСРР в редакції 1029 р. (Зо. Уз. УСРР 
1929 р. № 23, арг. 189).*

Харків, 18 жовтня 1929 р.

Заст. Народнього комісара охорони 
. здоров’я УСРР Нагормий.

5. Надзор за выполнением означенных
правил возлагается из шптарные органы
здравоохранения.

0. Виновные в невыполнении оэпачеяных 
правил привлекаются к ответственности со
гласно о. 37 ст. 72 Ддаптягтративяого 
Кодекса УССР в редакции 1929 г. (Зо. Уз. 
УСРР 1929 г: .V? 23. ст. 189).
Харьков, 18 октября 1929 г.

Зам. Народного комиссара
здравоохранения УССР Нагорный.

Затверджено Президіє^ 
ВРНГ УСРР 27-УШ-29 р.. 
прот. №‘67 (8).

Утвержден Президиумом 
ВСНХ УССР 27-УШ-29 г., 
прот. № 67 (8).103. Статут Українського державного промислового тресту піл найменуванням «Укр- тремас». 103. Устав Украинского государственного промышленного треста под названием«Укртремас».

I. Засади. I. Общие волежвмя.

1. Для виробництва та збуту метальовпх 
виробів, а саме: емальової посуда, молочар
ської цільнотянутбї посуди, залізо-прокат
них виробів, ваш, крицевих канатів, рур, 
ланцюгів, топорів та різних струментів. цвя
хів, болтів, гайок, терпугів, різних замків, 
залізних коробок для укупорки, дроту тощо 
на підставі Устави П(ю державні промислові

Ж юти УСРР з 4-го липня 1928 р. (Зо. Зак.
РР 1928 р., Л« 18, арт. 105) утворюється 

державний промисловий трест під назвою 
«Український державшій трест масового ви
робництва металовиробів», скорочено: «Укр
тремас»,. що к віданні Вищої ради народ 
нього господарства УСРР.

«Укртремас* утворюється вилученням 
отаких тгідприр.мств з тщания:

1. Для произвщства и сбита металличе- 
шіх изделий, а именно: эмали)>оваиной по
суды, молочной цельнотянутой посуды, же
лезо-прокатных изделий, весов, стальных 
канатов, 'груб, цепей, топоров и разных ин
струментов, гвоздей, болтов, гаек, напиль
ников, разных замков, железных коробок 
для упаковки, проволоки и друг, органи
зуется на основании Положения о государ- 
спвенЕЫх (Промышленных трестах УССР от
4-го июля 1928 г. (Сб. Зак. УССР 1928 г., 
Ха 18, ст. 165), государственный промыш
ленный трест под названием «Украинский 
государственный трест массового производ
ства металлоизделий», сокращенно: «Укр
тремас», который находится в ведении 
Высшего совета паїюдного хозяйства УСРР

«Укртремас» возникает путем взятия 
гдетукктих предприятий из ведения:

а) Д н і п р о п е т р о в с ь к о г о  м  •  т  я -  
л ь о о б ’ е д  н  а  и  н  я :  1  2

а )  Д н е п р о п е т р о в с к о г о  м е т а л л е -  
о б ’ е д и н е н и я :

1) Державний залізо-прокатний та штам
пувальний завод «Спартак»;

2) Державний залюо-агрокатий, крнце- 
лгварняй та штампувальний завод ім. Карла 
Маркса;

1) Государственный железо-прокатный в 
штамповочный завод «Спартак»:

2) Государственный железо-прокатный, 
стале-литейный и  штамповальный завод и м .  
К. Маркса;
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3) Державний дротяно-Гвинтовний та цвя
ховий завод «Червоний Профінтерн»;

4) Державний Сшельниковськпй ковальо- 
©о-штамігутшьішй та механічний завод.

6) О д е с ь к о г о  М  е т а  л  ь о  т р е с т у :

1) Державний штампувально-оматьовпй 
навої ім. т. Пегровського;

2) Державний ваговий завод ас. т. Ста
ростина;

3) Державшій штампувальний завод.

в) Л у г а н с ь к о г о  о к р у г о в  о г о  в і д 
д і л у  м і с ц е в о ї  п р о м и с л о в о с т і » :

Державний Луганський об'єднаний мета- 
діьоо»р/бпнй завод ім. т. Артема, у складі:

а) емальовий завод,
б) руровий , »
в) терпуговий »

г) А р т о м і л с ь к о г о  о к р у г о в о г о  
в і д д і л у  м і с ц е в о ї  п р о м и с л о в о 

сті!:

1) Державний дротяао-цвяховнй та штам
пувальний завод «Перемога праці» та при- 
•едщшпнч

д) А в т о н о м н о г о  р е с п у б л і к а н 
с ь к о г о  п і д п р и є м с т в а :

Де{>жавшгй крицево-капатинй, ланцюговий та дротяно-цвяховий завод «Інтернаці
онал».

Усі зазначені вищо підприємства прийня
то з активом а пасивом, згідно з баляясами сщх підприємств на 1-ше липня 1928 року.

У в а г  а. З момент)- внесення в торго
вельний реєстр запису про затвердження 
статуту «Укртремае» визнаються за по- 
чинні статут:

1) Тресту «Одеський метальотрест», що 
його затвердила Президія Одеського окр- 
ввконкому 13 береоня 1928 р. (ярот. 
Лі 48, п. ІЗ);

2) Луганського об'єднання метальооброб- 
ломчої промисловости ім. т. Артема, що

3) Государственный проволочно-винтовой
н гоотшый завод «Красный Профин- 
терн»; .

4) Государственный Синельникове кий 
кузнечно-штамповальный и механический 
завод.

б) О д е с с к о г о  м е т а л л о т р е с т а :

1) Государственный штам повал ь но- эмз - 
лировочный завод им. тов. Петровского;

2) Государственный весовой завод им. т. 
Старостина; ,

3) Государственный штамповальный за
вод.

в) Л у г а н с к о г о  о к р у ж н о г о  о т д е 
л а  м е с т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и :

1) Государственный Лугапокнй об'еди- 
ненпьгй металлообрабатывающий завод им. 
тов. Артема в составе:

а) эмалировочный завод,
б) трубо-прокатный »
в) пило-насекательный »

г1 А р т е м о в с к о г о  о к р у ж н о г о  о т 
д е л а  м е с т н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и :

1) Государственный проваточно-гвоздиль-
ный и штамповальный завод «Победа 
труда» и присоединением

д) А в т о н о м н о г о  р е с п у б л и к а н 
с к о г о  п р е д п р и я т и я :

Государственный стале-канатный, цепной 
и проволочно-гвоодильшый завод «Интерна
ционал».

Все перечисленные выше предприятия 
приняты с активом и пассивом, согласно 
с балансами этих предприятий на 1-е июля 
1928 года.

П р и м е ч а н и е .  С момента внесення 
в торговый реестр записи об утвержде
нии устава «Уюргремас» признаются ут
ратившими действие уставы:

1) Треста «Одесский металлотрест», 
утвержденного Президиумом Одесского 
исполкома 13 марта 1928 года (срот, 
Л"2 48, п. 13);

2) Луганского об’единення металлооб
рабатывающей ігромьшілвнности вм. тов.
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його затвердила Президія Луганського 
Окрвикоякому;

3) Заводу «Перемога пращ», що його 
затвердила Президія Артекгвського окр- 
вякоикому 25 січня 1928 р. (прот. Хз 34, 
Л. 20);

4) Заводу ‘Інтернаціонал», що його 
затвердила ІІреепля ВРПГ УСРР 6 черв
ня 1928 р. (пр. Уа 46, л. 571);

5) Тресту «Катеринославський губер- 
ський трест металообробної промислово- 
сгги», що Його затвердила Президія ВРПГ 
УСРР 7 липня 1925 р*• (журн. пост, 
я. 516).
2. До складу «Укртрвмас’у» увіходять 

такі підприємства:
1) Державний залізопрокатний та штам

пувальний завод «Спартак», м. Дніпропет
ровськ;

2) Державний залізо-прокатний, крице- 
лнварппй та штампувальний завод ім. Кар
ла Маркса, м. Дніпропетровськ, Амур-Ниж- 
че-Дпшровськ;

3) Державний дротяно-гвинтовий та цвя
ховий завод «Червоний Профіятерн», м. 
Дніпропетровськ;

4) Державпий Сінельниківський ковальо- 
во-штампувальний та механічний завод, и. 
Сіпельннково;

5) Державний штампувально-емальовнй 
завод ім. т. Петровського. м. Одеса, вул. ім. 
т. Будепого. У? 71;

6) Державний ваговий завод ім. т. Старо
стина, м. Одеса, вул. ім. Фрунзе, У* 142, 
відділ заводу—вул. Новикова, Уг 8;

7) Державний штампувальний завод ім. 
Каліпіпа, м. Одеса, вул. Го.товковського 
Уг 53. 55/57;

8) Державпий Луганський об’єднаний мс- 
талооброблюючий завод ім. т. Артема у окла
ді заводів: а) емальового заводу, б) рурового,
в) терпугового, м. Луганське;

9) Державний дротяно-цвяховий та штам
пувальні.! завод «Перемога Праці», м. Ар- 
темівськ, вул. ім. т. Артема;

10) Державний, автономний крицево-ка
натний, ланцюговий та дротяно-цвяховий 
вавод «Інтернаціонал», м. Запоріжжя, вул. 
ЧервопоарміЙська, М 5.

Крім того трестові надані перелічені в 
окремому опису земельні дільниці розміром 
55,764 гектара.

Артема, утвержденного 'Президиумам Лу- 
гаеского Исполкома;

3) Завода «Победа труда», утвержден - 
його Президиумом Артемовского окрис- 
лолкома 25 января 1923 года (прот. 
Хї 34, п. 20);

4) Завода «Интернационал», утве-рж- 
денного, Президиумом ВСНХ УССР 6-го 
июля 1928 года (нрот. X* 46, п. 571);

5) Треста «Екатерипославпкий губерн
ский трест металлообрабатывающей про
мышленности», утвержденного Президиу
мом ВСНХ УССР 7 июля 1925 г. (журн. 
постановл. п. 516).
2. В состав «Укргремас» входят сле

дующие предприятия:
1) Государственный железопрокатный и 

штамповальпый завод «Спартак», г. Днепро
петровск;

2) Государственный железопрокатный, 
сталелитейный и штамповальный завод им. 
К. Маркса, г. Днепропетровск, Амур-Нижне- 
Днооровск;

3) Государственный проволочно-винтовой 
и гвоздильный завод «Красный Профіт- 
терн», г. Доенропетровск;

4) Государственный Сииельниковский 
кузнечно-штамповальный и механический 
завод, г. Синельникове;

5) Государственный штамповально-эма
лировочный завод им. тов. Петровского, г. 
Одесса, ул. им. т. Буденного, Уг 71;

6) Государственный весовой завод им. т. 
Старостина, г. Одесса. у.т. нм. Фрунзе, 
Уг 142, отдел завода—ул. Новикова, Уг 8;

7) Государственный штамповальный за
вод нм. Калинина, г. Одесса, ул. Головков- 
ского, УгУг 53, 55/57;

8) Государственный Луганский об’едииен- 
иый металлообрабатывающий завод им. т. 
Артема в составе заводов: а) эмалировоч
н ы й ,  б) трубо-прокатный, в) пило-лдака- 
тельный, г. Луганск;

9) Государственный проволочно-гвоздиль
ный и штамповальный завод «Победа Тру
да», г. Артемовен, ул. им. т. Артема;

10) Государственный автономный стале- 
капатпый, ценной и проволочно-гвоздиль
ный завод «Интернационал», г. Запорожье, 
ул. Красноармейская. № 5.

Кроме того, тресту переданы, перс чи озон
ные В особом списке земельные участи 
размером 55,764 гектара.
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Трест утворює самостійну господарчу 
одиницю й діс на засадах комерційного роз
рахунку, відповідно до планових завдань, що 
їх затверджує Вища рада народнього госпо
дарства УСРР.

Зі дня реєстрації тресту присвоюється 
права юрндагіної особи.

4. За всі свої зобов'язання трест відпо
відає лише тнм, належним йому майном, на 
яке, згідно з чинним законодавством, можна 
звернути правіж.

Загально-державна скарбниця за довга 
тресту но відповідає.

Так само на майно тресту не мояуна звер
нути правіжні за держалні довги та зо
бов’язання.

5. Трест може провадити на всій терито
рії Союзу РСР всі операції, в тому числі й 
торговельні, потрібні для здійснення зав
дань. що вказані в § 1 цього статуту.

У в а г а .  'У зовнішній торгівлі трест
бере участь порядком, що його встанов
лено відповідними законами.

6. Трест володіє, користується й поряд
кує надай им йому майном і оподатковуєть
ся загально-державним та місцевими подат
ками та оплатами на підставі загальних 
законів, за внйнитками, що їх зазначено

Мставі про державні промислові трести 
'Р з 4 липня 1928 року та в інших сле- 

ціядьиих законах.
7. Безплатно вилучення в треста будь- 

якого майна припускається лише з додер
жанням правил арт. 6 Устави про державні 
промислові трести УСРР з 4 липня 1928 ро
ку.

8. Товари, що ціни на них не нормовано, 
трест перевлаонює й набуває за ціни, що 
їх встановлює трест в порозумінні з покуп
цем або продавцем.

•У в а т а. Обов’язкові для тресту від
пускні ціни встановлює ВРПГ УСРР, до
держуючи чшгаих законів. За випадків, 
що виникають з погреби регулювання 
ціп в загально-союзних інтересах, обов'- 

. язкові для тресту ціни встановлює КРИГ 
«РСР.

3. Трест образует самостоятельную хо
зяйственную едипнцу и действует на усло
виях коммерческого расчета, в соответствии 
•с плановыми заданиями, утвержденными 
Высшим советом народпого хозяйства УССР.

Со дня регистрации тресту присваивают
ся права юридического лица.

4. По всем своим обязательствам трест 
отвечает лишь тем, принадлежащим ему 
имуществом, на какое, согласно соответ
ствующему законодательству, можно изло
жить взыскание.

Общегосударственная касса за долги тре
ста не отвечает.

Точно также па имущество треста нель
зя наложить взыскания за государственные 
долги и обязательства. •

5. Ірост может производить по всей тер
ритории Союза ССР все операции, в том 
числе, и торговые, которые пеобходимы для 
осуществления цели, указанной в § 1 это
го устава.

II р п м е ч а я и е. Во внешней тор
говле трест участвует в порядке, уста
навливаемом соответствующими закона
ми,
6. Трест владеет, пользуется и распоря

жается данным ему имуществом и обкла
дывается общегосударственными и мост
ит налогами и сборами на основании 
общих законов, за исключениями, указан
ными в Положении о государственных про
мышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 г. и в других специальных законах.

7. Бесплатное из’ятие у треста какого- 
нибудь его имущества допускается лишь в 
соответствии с правилами, указанными в 
п. 6 Положения о государственных промы
шленных трестах УСРР от 4 июля 1928 го
да.

8. Товары, цены на которые не норми
рованы, отчуждаются и приобретаются тре
стом по ценам, устанавливаемым трестом 
по соглашению с покупателем или продав 
цом.

П р и м е ч а н и е .  Обязательные для 
треста отпускные цепы устанавливаются 
ВСНХ УССР, в соответствии с -дей
ствующими закоиами. В случаях, вызы
ваемых необходимостью регулирования 
цен в общесоюзных интересах, обяза
тельные для треста цены устанавливают
ся ВСНХ СССР. 63 5
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9. Укладаючи тгравочннн, трест обо в’язав, 
за однакових інших умов, давати перевагу 
державним установам та підприємствам і 
кооперативним організаціям, що виступали, 
як контрагенти.

10. Запаряжуваяня продукції тресту при
пускається на користь державних органів 
порядком арт. 38 Устави про державні про
мислові трести УСРР з 4 липня 1928 року.

11. За всіх випадків, 
цим статутом, трест діє та підставі устави 
про державші промислові трести УСРР з 4 
линия 1928 року, а так само на підставі 
інших чинних <5Р.и:и:

12. Трест має печатку зі своєю назвою.

9. При заключении договоров трест обя
зан, при одинаковых прочих условиях, от
давать предпочтение государстве®ньш уч
реждениям и предприятиям и кооператив
ным организациям, какие выступали как 
контрагенты.

10. Допускается занаряжнвание продук
ции треста в пользу государственных орга
нов в порядке п. 38 Положения о государ
ственных промышленных трестах УССР от 
4 июля 1928 года.

И. Во всех случаях, не предусмотрен
ных настоящим уставом, трест действует 
на основании положения о государственных 
промышленных трестах УССР от 4 тол* 
1928 года, а равно на основании другії 
действующих законов.

12. Трест имеет печать с обозначение* 
своего наименования.

II. Статутовнй капітал трісту.

13. Статутового капіталу тресту встанов
люється, згідно балянсу тресту на 1-е жовт
ня 1928 р., в сумі 14.723.361 крб. 27 коп.

У в а г а .  Земельні дільниці, згадані в 
арт. 2 цього статуту, до статутового ка
піталу тресту не включено.

II. Уставный капитан треста.

13. Уставный капитал треста устанав
ливается согласно балансу треста на 1-е* 
октября 1928 г., в сумме 14.723.361 р.. 
27 коп.

П р и м е ч а н и е .  Земельные участки, 
указанные в ст. 2 этого устава, в устав
ный капитал треста пе включены.

III. Управа трасту, ЇТ права та обов'язки.

14. Для керування трестом ВРНГ УСРР 
призначає Управу в складі 3 осіб, включаю
чи голову й його заступника, реченцем на 
3 роки.

Для заступництва членів Управи па ре
ченець їх повноважень призначається в то- 
■у-ж порядкові одного кандидата на члени 
Управи. Кандидат заступає, за постановою 
Управи, членів Управи у випадку тим
часової їх відсутности.

Винагороду голові, його заступникові та 
членам Управи призначає ВРНГ УСРР.

1  9

У в а г а .  Раніш скінчення реченця 
уповноважень ВРНГ УСРР може звільни
ти голову Управи, його заступника й чле
на Управи лише тоді, коли виявиться їх
ня невідповідність до тих обов'язків, гао 
«а них покладено.

III. Правление треста, его права и обявіниоетш.

14. Для управления трестом ВСНХ УССР 
назначает Правление в составе 3 лиц, 
включая председателя и его заместителя,, 
сроком па 3 года.

Для заместительства членов Правления» 
па срок их полномочий назначается в то* 
же порядке один кандидат в члены Правле
ния. По постановлению Правления кандидат 
замещает членов Правления в случае вре
менного их отсутствия.

Вознаграждение председателю, его заме
стителю и членам Правления устанавливает 
ВСНХ УССР.

П р и м е ч а н и е .  До окончания орока 
полномочий ВСНХ УОСР может уволить 
председателя Правления, его заместите
ля и члена Правления лишь по обнару
жении их несоответствия возложенным» 

. на вих обязанностям.
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15. Управа тресту мак осідок в м. Хар
кові.

10. Управа аа підставі цього статуту й 
в ножах чшиии законів, ікіа загальним на
гадом ВРНГ УСРР, самостійно провадить 
всю оператив&у й алвеістративиу роботу 
тресту, порядкуючі його справами та май
ном, що перебуває в його розпорядженні, 
укладаючи всі приют та операції, що 
увіходять до обсягу відання тресту.

17. До компетенції Управи, зокрема, 
належить:

а) організувати виробптпггво 8 керували 
діяльністю ївсіх підцжежотв, що увіходять 
до складу тресту;

б) затверджу вата ушит про управління
виробничими пдпфкохствамп, що увіходять 
до складу тресту, на ігідставі типової уста
ви, зат»ірдж«юї від КРИГ УСРР;

в) складати та подавати до ВРНГ УСРР 
на «твердження виробничо-фішкові пла
ни й пляїги капітального ремонту, а так 
гано плини будівництва нових виробничих 
підприємств та доустаткувати й пероустат- 
куваиия існуючих, а за випадків, передба
чених законом, складали й подавати до 
ВРНГ УСРР технічні проекта нового будів
ництва, а тії к само доустаткування й пере- 
угиггку МНИ!.

У в а г а .  Якщо ВРНГ УСРР не за
твердить вироі'нппо-фіїїапсового шяну 
тресту до початку «міераліИного року, 
Управа до затвердження плану здійснює 
свою шірцбничу діяли.і<ть па підставі 
скла ієною від нього плину.

г) подавати -на зттсіргжеиня ВРНГ 
УСРР проекти посутніх змін затверджених 
іияпів (п. «в»);

я) складати та подавагпі до ВРНГ УСРР 
ва затвердженні періодичні звіти та ба- 
ЛЯНі'И, П|Ч*;КТ¥ розподілу ЦЧГОуТКІВ й ПО- 
крмття втрат;

е) улаштувати каси, еегта звітність 
за встапсниеною системою та діловодство;ж) гцжйіати та звільняти службовців 
і робітників, укладати колективні договори

ТОО» угоді « подавати до ВРНГ 
УСІ Р про настановлення й звільнена 
тлінного бухгадьтера тресту;

15. Правлешие треста имеет местопребы
вание в г. Харькове.

16. Правдегіие, на основании этого уста
ва и в пределах действующих законов, под 
общим надзором ВСНХ УССР, самостоятель
но проводит всю оперативную и админи
стративную работу треста, управляя е*г© 
делами и находящимся в его распоряже
нии имуществом, совершая все сделки и 
операции, входящие в крут ведения треста.

17. К ведению Правления, кроме того, от
носится:

а) организовать производство и управ
лять деятельностью всех предприятий, вхо
дящих в состав треста;

б) утверждать положения по управлению
производственными предприятиями, входя
щими в состав треста, на основании типо
вого положения, утвержденного ВОНХ 
УССР;

в) составлять и подавать па утверждение 
ВСНХ УССР производственно-финансовые 
планы и таны капитального ремонта, а 
также планы строительства новых произ
водственных предприятий и дооборудования 
и переоборудования существующих, а в 
случае, предусмотренном законом, состав
лять п подавать в ВСНХ УССР технические 
проекты нового строительства, а также до
оборудования и переоборудования.

П р и м е ч а н и е .  В случав пеутверж- 
депня ВСНХ УССР ирошзводствоппо-фи-' 
папсового плана треста до начала опера
ционного года, Правление до утвержде
ния плана осуществляет свою производ
ственную деятельность на основании со
ставленного им плана.
г) подавать на утверждение ВСНХ УССР 

проекты существенных изменений утверж
денных планов (п. <б>);

д) составлять п подавать в ВСНХ УССР 
на утверждение периодические отчеты и ба
лансы, проекты распределения прибылей а 
покрытия убытков;

е) организовать кассы, вести отчетность 
!іо установленной системе и делопроизвод
ство;

ж) принимать и увольнять служащих н 
рабочих, составлять коллективные догово
ра и отдельные трудовые соглашения и 
согласовывать с ВСНХ УООР назначение 
и увольнение главного бухгалтера треста.
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з) '.наймати, здавати в оренду й придбати 
спорудження, а гак само придбати права 
забудови;

У в а г а .  Здавати в оренду бухлшьк. 
лобудовай коштом фонду пол’шшснніг 
побуту робітників та службовців, кжт 
лише з дозволу ВРІІГ УСРР.
и) відкривати по всій території ОРСР 

філії, відділки, контори, представництва, 
агентства тресту тощо;

к) леровласпювати й заставляти заста
рілі й непридатні споруди, будівлі й устат
кування, перевласнювати і заставляти, з до
зволу ВРНГ УСРР, споруди, бугвлі й устат
кування за всіх інших випадків, а так само 
заставляти та перевласнювати, з дозволу 
ВРНГ УСРР, права забудови;

.і) брати й здавати до оренди устаткуван
ня й допомічпі підприємства па р денець до
6-ти років, брати й здавати в оренду, з до
зволу ВРНГ УСРР, устаткування допоміж
них підприємств па реченець поза 6-ти ро
ків, а так само виробити* підприємств не
залежно від реченця;

м) страхувати майпо. що належить тре
стові;

я) видавати й приймати до оплати век
селі й інші зобов’язання, дискслуватп век
селі, вчиняти кредитові операції в держав
них, кооперативних і приватних кредитових 
установах та в приватних осіб;

o) складати довгоречепцевї кредитові 
операції за кордопом й випускати довгоре- 
чеігцові облігаційні позики, з додержанням 
правил арт. 41 устави про держанні про
мислові трести УСРР з 4 .тиння 1923 р.;

п) укладати всілякі лравочипи, акти та 
договори, у тому числі договори про підряди 
та постачання, чцо потрібні для здійснення 
мети тресту, видавати довіреності;

p) брати участь, з дозволу ВРНГ УСРР, 
в заснованій синдикатів, акційних това
риств (пайових товариств) та інших торго
вельно-промислових об'єднань, набувати їхні 
акції та паї, а так само брата участь в син
дикатських конвенціях та в товариствах, 
що не мають па меті добування зиску, 
оскільки їх завдавня відповідають меті, 
зазначеній в арт. 1 цього статуту;

з) нанимать, сдавать в аренду и приоб
ретать сооружения, а также приобретать 
право застройки;

І І р и м е ч а я и е .  Сдача в аренду 
строений, построенных за счет фонда 
улучшения быта рабочих и служащих, 
проводится с разрешния ВСНХ УССР
и) открывать но всей территории СССР 

филиалы, отделения, конторы, представи
тельства, агентства треста и т. д.;

к) отчуждать и закладывать сооружения, 
строения и оборудования, пришедшие в вет
хость и изношенность, отчуждать и закла
дывать. с разрешения ВСНХ УССР, соору
жения, строения и оборудования во всех 
других случаях, а также закладывать и от
чуждать, с разрешения ВСНХ УССР, нрава 
застройки;

л) брать и сдавать в аренду оборудова
ния и подсобные предприятия па срок до 
С-ти лет, брать и сдавать в аренду, с раз
решения ВСНХ УССР, оборудование подсоб- 
пых предприятий на срок сверх 6-ти лет, 
а также производственных предприятий, 
независимо от срока;

м) страховать имущество, принадлежа
щее тресту:

и) выдавать и принимать к оплате век
селя и другие обязательства, учитывать 
векселя, соворшать кредитные операции к 
государственных, кооперативных, частных 
кредитных учреждениях н у частных лиц;

o) совершать долгосрочные кредитные 
операции за границей и выпускать долгм- 
срочные облигационные займы с соблюде
нием правил ст. 41 положения о государ
ственных промышленных трестах УССР от 
4 июля 1928 г.;

и) совершать всякого рода сделки, акты 
и договора, в том числе и договора по под
рядам и поставкам, которые необходимы 
для осуществления цели треста, выдавать 
доверенности;

p) принимать участие, с разрешен.ія ВСНХ 
УССР, в организации синдикатов, акционер
ных товариществ (паевых товариществ) и 
др. торгово-промышленных обединений, 
приобретать их акции и пан, а также при
нимать участие в снпдикатскнх конвенциях 
и в товариществах, не имеющих цели полу
чения прибыли, поскольку пх задания со
ответствуют пели, указанной в ст. 1 итого 
устава:
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с) позивати Й відповідати га суді, а так 
само представляти в усіх даністративішх 
установах в особі голови, або заступника 
голови, або за постановою Управи—в особі 
члена Управи, не видаючи їм на те окремої 
довіреності!, або через вірників, уповнова
жених па те окремими довіреностями.

18. Щоб постанови Управи були дійсні, 
на її засіданнях повинна бути більшість 
членів, включаючи голову й його заступ
ника.

Управа ухвалює свої постанови більшістю 
голосів присутніх членів, якщо голоси поді
ляються нарівно, то голос того, хто головує, 
дай перевагу. Ухвалені постанови негайно 
«збувають чинности.

У в а г а .  У разі розбіжності поміж 
головою та більшістю Управи, голова 
має право за своєю відповідальністю пе
реводити свій рішенець до життя, негай
но повідомляючи про суть розбіжності! 
й яро вжиті від нього заходи ВРНГ 
УСРР. Остання має право скасувати по
станову голови.«
19. Розподіл обов’язків поміж; членами 

Управи робиться за постановою Управи.

20. Засідання Управи протоколюється, й 
протоколи засідань підписує той, хто голо
вує. та всі присутні члени Управи.

Порядок підпису паперів, що виходять із 
тресту, встановлює Управа. Всілякі нраво- 
чини, договори, зобов'язання, векселі, чеки 
й довіреності підписує голова Управи або 
його заступник.

За уповноваженням Управи підписувати 
зазначені документе може й член Управи, 
на підставі постанови Управи, без видачі 
йому окремої довіреносте.

Грошеві документи стверджує головний 
Оухгальтер тресту. Річпі звіти й баланси 
підписує голова Управи, члени Управи, 
що знаходяться в наявності, й головний 
бухгальтер тресту.

21. Гатова, * його заступник і члеп 
Управи тресту повинні вживати всіх захо
ди». щоб здійснили мету, зазпачшу в ньому 
статутові, виявляючи погрібну дбайливість 
та передбачливість, і вони несуть двсгогалі-

с) право иска и ответа на суде, а также 
представительства во всех адмипистраткв1 
пых учреждениях в ляде председателя, или 
его заместителя, или по постановлению 
Правлення—-в лще члена Правления, без 
выдачи нм на то особой доверенности, или 
через доверенных, удшпомочеагаых на то 
особыми доверенностями.

18. Для действительности постановлений 
Правления на его заседаниях необходимо 
присутствие большинства членов, включая 
председателя и его заместнтеля.

Правление принимает свои шостановле- 
иыя большинством голосов присутствующих 
членов; если голоса делятся поровну, то 
голос председательствующего дает перевес. 
Утвержденные постановления немедленно 
вступают в силу.

П р и м е ч а н и е .  В случае разногла
сий между председателем и большинством 
Правления, председатель имеет право за 
своею ответственностью проводить свои 
постановления в жизнь, немедленно из
вестив об этих разногласиях н принятых 
мерах ВСНХ УССР. Последний имеет пра
во отменить постановление председателя.
19. Распределение обязанностей между 

членами Правления производится по поста
новлению Правления.

20. Заседания правления протоколируют
ся, н протоколы заседания подписывает 
председательствующий, а также и все при
сутствующие члепы Правления.

Порядок подписи исходящих от треста 
бумаг устанавливается Правлением. Все 
сделки, договора, обязательства, векселя, 
чеки и доверенности подписывает председа
тель Правления плп его заместитель.

Пп полномочию Правления подписывать 
означенные документы может н член Прав
лення, па основании постановления Прав
лення, без выдачи ему особой доверенно
сти.

Документы денежного характера утверж
дает главный бухгалтер треста. Годовые 
отчеты и балансы подписывает председатель 
Правления, все находящиеся в наличности 
члены и главный бухгалтер треста.

21. Председатель, его заместитель и член 
Цравлепия треста должпы принимать все 
меры, чтобы осуществить цель, означенную 
в настоящем уставе, выявляя потребную 
заботливость и пресгутмотрнтельность; они
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вариу, кримінальну та- ц вві льду йдподі- 
дальність так за цілість нряіоручадпго її 
майна, як і за господарче ведення справ, 
згідно з чинним законом.

/
IV. Управління виробиичияаи підприємствами, 

ЩО увіходять до складу тресту.

22. Безпосередньо управляє окремими 
виробничими підприємствами, що належать 
до складу тресту (арт. 2), директор, що 
його настановляю й звільняв Управа тресту; 
вія діє одноособово на підставі окремої уста
ви про управління цим підприємством, що 
ЇЇ затверджує Управа тресту, й довіреності!, 
що її ввдає Управа тресту з додержан
ням правил арт. арт. 24 і 34 устави про 
державні промислові трести УСРР з 4 .типня 
192-3 року.

V. Спеиіяльні капіталі тресту І «кск.

23. Крім статутового капіталу (арт. 13) 
утворюється: а) амортизаційний капітал,
6) резервов»й капітал, в) капітал на по- 
ішіроння підприємства і г) фонд поліпшеп 
ня побуту робітників та службовців. Утво
рення інших спеціальних капіталів припу
скається лише з дозволу Української еко
номічної наради.

24. Майно тресту «амортизується з до
держанням правил арт. арт. 43 та 44 уста
ви і.ро державні промислові трести УСРР 
з 4 липня 1928 року.

25. Визначення іюзміру зиску та втрат, 
розподіл прибутків та визначення від
рахувань від пих у спеціальні капітали та 
на прибуток скарбниці, покриття втрат, 
а так само витрачення сліепіяльних капіта
лів провадиться з додержанням правил арт. 
арт. 45—48 устави, зазначеної в арт. 22.

VI. Звітність тресту, ревізії йог* ДІЯЛЬ-
ности.

26. Щороку Управа тресту подає не ніз- 
внп, як за три місяці по скінченні операцій
ного року, встановленого з 1 жовтня до 
ЗО «вересня, до ВРНГ УСРР иа розгляд В 
затвердження звіт, бал я не та -рахунок зиску 
і втрат, складені з додержанням затвердже
нії від РІК) правил, а так само проекти

несут дисциплинарную, уголовную и граж
данскую огветствешюсть кж за целость 
порученного им имущества, так и за хозяй
ственное ведение дел, согласно существую
щим заковам.

IV. Управленая входящими в состав треста 
производственными предприятиями.

32. Непосредственно управляет отдель
ными производственными предприятиями, 
входящими в состав треста (ст. 2), ди
ректор, который увольняется и назначается 
Правлением треста; он действует самосто
ятельно на осмовалин специального поло
жения об управлении этим предприятием, 
утверждаемого Правлением треста, и дове
ренности, выданной Правлением треста с 
соблюдением правил от.ст. 24 и 34 положе
ния о государственных промышленных тре
стах УССР от 4 июля 1928 года.

V. Специальные капитаны и прибыяь.

23. Кроме уставного каиитала (ст. 13), 
образуются: а) аммортизанионный капитал, 
б) резервный капитал, в) капитал рас
ширения предприятий и г) фонд улучше
ния быта рабочих и служащих. Образова
нно отдельных специальных капиталов до
пускается лишь с разрешения Украинского 
економического совещания.

24. Аммортнзация имущества треста .про
изводится согласно правилам стхт. 43 я 44 
«положения о государственных промышлен
ных трестах УССР от 4 июля 1928 года.

25. Определение размера прибылей н 
убытков, распределение прибылей и опре
деление отчислений от них в специальные 
капиталы и в доход казны, покрытие убыт
ков. а также расходование специальных 
капитане проводится соглаоно правила* 
ст.ст. 45—48 положения, указанной в ст. 
22.VI. Отчвтисть треста ■  рвения вгв дея

тельности.

26. Ежегодно, не позднее трох месяцев 
ію окончании операционного года, исчис
ляемого с 1 октября до 30 сентября, Пра
вление треста представляет ВДОХ УГОР 
па рассмотрение и утверждение отчет, ба
ланс и счет прибылей и убытков, состав
ленных согласно утвержденным СТО пра-
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покриття втрат і розподілу зиску, згідно з 
іставою яро державні проївс.юні проста 
УСРР з 4 .іншія 1928 року.

Відстрочувати подати звіту та балансу 
припускається порядком, передбаченим пра
вилами публічної звітності.

27. Затверджені баланси й рахунок зи
ску та втрат Управа оголошує порядком, 
встановленим правилами публічної звіт
ності.

28. Ревізує діяльність тресту ВРНГ 
УСРР. Управа зобов’язана проявляти ор
ганам ВРНГ УСРР для огляду всі книга В 
документа, справи й лвггуванвя й всіляко 
допомагати їм при ревізії та обсліді діял* 
пости тресту.

29. Поза випадками, що їх точно вказано 
в чинних шопах, інші органа влади, крім 
ВРНГ УСРР, мають право, в межах своєї 
компетенції, давати Управі треста вказівки і жадати від неї подання звітів та відо
мостей не інакше, як через ВРНГ УСРР.

VII. Звім статуту тресту.
30. Збільшення або зменшення розміру 

статутового капіталу та інші змінп в цьому 
статутові провадиться з «коеавеям арт. 
арт. 10 та 13 устави про державні проми
слові трести УСРР з 4 липня 1928 реву. VIII.

VIII. Припинення діяльности треету.

31. Трест припиняє свою діяльність шля
хом ліквідації, приєднався, злиття або по
ділу порядком правил аре. арт. 54—64 
устави про державні промислмві трести 
УСРР 4 липия 1928 року.

Затвердив Народній ко
місаріят земельних справ

УСРР 9 жовтня 1929 р.104. Статут Українського виноградно-мино- робчого тресту, що е під орудою Народнього комісаріяту земельних справ УСРР («Укр- ■ интрест»).
1. Засади.

1. Дія організації й переведення вели
кого ишофадю-игаоробчого афоолвфва

вилам, а также проекты покрытия убытков 
я распределения прибылей, согласпо положе- 
пію о государственных промышленных тре
стах УССР от 4 июля 1928 года.

1>гсротеа в представлении отчета и ба
ланса допускается в порядке, предусмотрен
ном правилами публичной отчетности.

27. Утвержденные балансы и счет при
былей и убытков публикуются Правлением 
в порядке, установленном правилами пуб
личной отчетности.

28. Ревизию деятельности треста произ
водит ВСНХ УССР. Правление обюаао пред’
являть органам ВСНХ УССР для рассмотре
ния все книги и документы, дела и пере
писку и всячески помогать нм при ревизи
и обследовании деятельности треста.

29. Во всех указанных в действующих 
законах случаях другие-оргаиы, кроме ВСНХ 
УССР, имеют право, в пределах своей ком
петенции, давать Правлению треста указа
нии и требовать от него подачи отчетов и 
ведомостей не иначе, как через ВСНХ УСГ.Р.

VII. Изшенеяяе устава треста.

30. Увеличение или уменьшение размера 
уставного капитала или другие изменойия 
в настоящем уставе проводятся с соблю
денном стлгг. 10 и 13 положения о госу
дарственных промышленных трестах УССР 
от 4 чюля 1928 гола.

VII Приостановление деятельности т р э с т »

31. Трест приостанавливает свою дея
тельность путем ликвидации, нрисоедіше- 
11 ия, слияпия пли разделения в порядке 
ст.ст. 54—64 положения о госуда|итвен- 
пых промышленных трестах У<Х>Р от 4 
июля 1928 года.

Утвержден Народным 
комигсаривтом земледелия
УССР У октябри 1920 г.104. Устав Украинского государственного виноградо-винодельческого треста, находящегося в ведении Народного комиссариата земледелия УССР («Укрвинтрест»).

1. Общие положения.
1. Для организации и ведения крупного 

виноградо-винодельческого производства на
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на базі високої теьвіки, переробки та збуту 
продукції видоградаицтва та впдшу щ рое- 
івнток вшнмрадшщтва в селянських госпо
дарствах, утворюється Український держав
ний ви ноградно-шшор обтай трест, скороче
но »У«рвштрвст>, що е під орудою Народ
нього комісаріяту земельних Сцрав УСРР 
і діє на підставі цього статуту.

У в а г а .  З моменту внесення в торго
вий реєстр запису про затверджоспя цьо
го статуту, визнається за нечинний 
статут < У крвннробу правя >, що його
затвердила Україпська економічна нарада 
22-го грудня 1922-го року.

2. Зокрема, до завдань Укрввнтресту на
лежить:

а) піддержувати існуючі й закладати 
кові виноградні насадження в радянських 
господарствах Укрвитресту, організовува
ти вир<к)гапггво випоірадного посадкового 
матеріалу через утворення крупних розсад
ників для задоволення так потреб тресту, як 
і селянських господарств;

б) сприяти трудовій людності в закладці 
виноградників та усуспільнсаіпю селянсь
ких виноградних господарств;

в) організовувати підприємства по пере
робці винограду і лишків виноробства;

г) організовувати збут продукції треста 
і сприяти збуту продукції селянських госпо
дарств.

3. У склад Уврвинтресту увіходять такі 
виноградні господарства зі всім майном’ бу
дівлями, підприємствами й обладнанням— 
загальною площею 1821,45 гектарів: 1 2 3 4 5 6 7 8

1) Виноградний розсадник Хаджибеєвсь- 
кий 199,25 гкт. в Одеській окр.:

2) Виноградний розсадник О.іешківськиіі 
37,44 гкт. в Херсонській окр.;

3) Випоірадпий розсадник Могшв-ІІо- 
дідьський 91.63 гкт. Могіл.-Подільськ. окр.;

4) Винрадгосп «Ульянівка» .V? 2 47,45 
гкт. в Одеській окр.;

5) Випрадгооп Трохюгшка 159,86 гкт. в 
Одеській окр.:

6) Винрадгосп Береш івка 63,37 гегг. в 
Одеській окр.;

7) Винрадгосп Тернова Батка 143.13 гкт. 
в Одеській окр.;

8) Випралгопп Жоглтптка 424.64 пст. в 
Одеській окр.;

базе высокой техники, переработки и сбы
та 'Продукции виноградарства н воздействия 
на развитие виноградарства в крестьян
ских хозяйствах учреждается Украинский 
государственный ввноградо-винодельческий 

трест, сокращенно «-Укрвинтрест», состоя
щий в ведении Народного комиссариата 
земледелия УССР и действующий на осно
вании настоящего устава.

П р и м е ч а й е .  С момента «несения 
в торговый реестр записи об утвержде
нии настоящих» устава 'признается утра
тившим силу усташ «Укрвипделнравлв- 
ния», утвержденный постановлением Ук
раинского экономического совещания от 
22-го декабря 1922 года. 1
2. В частности, » йадачи Укрвиетреста

входит: ’
а) поддерживание существующих и зак

ладка новых виноградных насаждений в со
ветских хозяйствах Укрвннтреста, органи
зация производства виноградного посадочного 
материала путем устройства крупных пи
томников в целях удовлетворения как 
нужд треста, так и крестьянских хозяйств;

б) содействие трудовому населению по 
закладе виноградников и обобществлению 
крестьяпских виноградных хозяйств;

в) организация предприятий по перера
ботке винограда и остатков виноделия;

г) организация сбыта продукции треста 
и содействие сбыту продукции крестьян
ских хозяйств.

3. В состав Укрвгсптреота входят следую
щие виноградные хозяйства со всем иму
ществом, строениями, предприятиями и 
оборудованием — общей площадью 1821,45 
гектаров:

1) Виноградный ли том ник Хаджибевв- 
ский 199, 25 гкт. в Одесском окр.;

2) Виноградный питомник Алешковский 
37,44 гкт. в Херсонском окр.;

3) Виноградный питомник Могидево- 
Подольокий 91,63 гкт. в Могил.-Под. окр.;

4) Вил совхоз «Ульяновка» X? 2, 47,45 
гкт. в Одесском окр.;

5) Вннсовхоз Трофимова 159,86 гкг. 
в Одесском окр.;

6) Вннсовхоз Березнввка 63,37 гкт. в 
Одесском окр.;

7) Випсовхоз Тернова Балка 143,13 пег. 
в Одесском окр.;

8) Вннсовхоз Жовтневка 424,64 гкт. 
в Одесск. окр.;
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9) Внирадгоси Зелений Гай 163,89 гкт. 
в Миколаївській охр.; " ■

10) Виирадгосп Радянський Сад 132,90 
гкт. в Миколаївській окр.;

11) Ввораді’осп Червоний Виноградар 
116,66 гкт. в Марі уельській окр.;

12) Ввярадгосп Леніне 241,23 гат. в 
Херсонській окр. та .тьох в місті Одесі, 
Пролетарський бульвар, 10.

4. Укрвинтрест становить -самостійну 
господарчу одиницю й діє на засадах гос- 
нодарчого розрахунку відповідно до плано
вих завдань Народнього комісаріяту земель
них слрав УСРР.

5. З дня реєстрації статуту Укрвивтре- 
сту йому гадається прав юридичної особи.

6. За всі свої зобов'язання Укрвинтрест 
відповідав лише тни належним йому май
ном, на яке за чинним законодавством, 
можна звернути правіж. Загальнодержавна 
скарбниця за довга тресту пе відповідає.

Так само па майно тресту не можпа 
зверпути будь-які правіла за державні 
довга та зобов’язання.

7. Укрвинтрест може іфозадитн на всій 
території Союзу РСР всі операції, в тому 
-щслі і торговельні, що потрібні для здгй- 
сшвнптя завдань, що їх зазначено в арт. арт. 
1 і 2 цього статуту.

У в а г а .  У зовнішній торгівлі Укр-
етитрест бере участі, порядком, що його

встановлюють відповідна закони.

8. Укрвшпрест володіє, користується 
і порядкує вадаяим йому майном і його 
оподатковується загальнодержавними та 
місцевими податками та оплатами па під
ставі загальпих законів, з випятаами, що їх 
зазначено в уставі про державні промислові 
трести УСРР з 4-го липня 1928 року та 
в інших спеціяльннх законах.

9. Безплатно вилучати у Укрвшітресту 
будь-яке його майно припускається ляше 
додержуючи правил, що вказані в арт. 6 
устави про державні промислові трести УСРР 
і 4-го липня 1928 року.

10. Продукцію та товари, що ціпи на 
квх се нормовано, набуває і перевласшоє

9) Вшковхоз Зеленый-Гай 163, 89 гкт. 
в Николаевском окр.;

10) Винсоюз Советский Сад 132,90 гкт. 
в Николаевском окр.;

11) Внясовхоз Красный Виноградарь 
116,66 гкт. в Марнупольск, окр.;

12) Вппсовхоз Лешино 241,23 гкт. в 
Херсонском окр. н подвал в г. Одессе. Про
летарский бульвар. 10.

4. Укрвинтрест образует самостоятель
ную хозяйственную единицу и действует 
на началах хозя'йсп винного расчета в соот
ветствии с плановыми заданиями Народно
го комиссариата земледелия УССР.

5. Со дня регистрации устава Укрвня- 
треста ему присваиваются права юриди
ческого лица.

6. По всем своим обязательствам Укрвин
трест отвечает лишь тем принадлежащим 
ему имуществом, па которое согласно дей
ствующим законам может быггь обращено 
взыскание. Общегосударственная казна за 
долги треста не отвечает. Равным образом 
на имущество треста пе может быть обра
щено какое-либо взыскание за государ
ственные долги и обязательства.

7. Укрвинтрест может производить но 
всей территории Союза ССР все операции, 
в том числе н торговые, необходимые для 
осуществления целей, указанных в ст. ст.
1 и 2 настоящего устава.

П р и м е ч а н и е .  Во внешней торгов
ле Укрвинтрест участвует в порядке, ус
тановленном соответствующими зако
нами.

8. Укрвшпрест владеет, пользуется и 
распоряжается предоставленным ему иму
ществом н облагается общегосударственны
ми и местными налогами и сборами на ос
новании общих законов с нз'ятнями, ука
занными в положении о государственных 
промышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 года и в прочих специальных зако
нах.

9. Безвозмездное нз'ятие у Укрвинтрес- 
та какого-либо его имущества допускается 
лишь с соблюдением правил, указанных в 
ст. 6 положения о государственных трестам 
УССР от 4-го июля 1928 года.

10. Укрвинтрест приобретает н отчу
ждает продукцию и товары, цопы на кото-
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Укрвинтрост за цінами, що він їх установлю: за згодою з покупцем або дродавцем.

11. Укладаючи траком їй и Уырвантрест 
обов'язалий «а однакових інших умовив 
давати перевагу державшім установам та 
підприємствам, колективам і кооперативним 
організаіцям, що виступають як контр
агенти.

12. За всіх випадків, ие передбачених 
цим статутом, Укрвнвтрест діє на підставі 
устави про державні промислові трести 
УСРР з 4-го липня 1928 року, а гак само 
на підставі інших чинних законів.

13. Уюрвшірест має печатну аз своєю 
назвою.

II. Ст«т)То«ий капітал Укрвинтреста.

14. Огатутошій капітал Укрвпитресту 
встановлюється за балансом Уквннтресту 
та 1 липня 1929 року в сумі 1.582.849 
кар. 76 коп.

У в а г а .  Земельні дільниці, що на
далі Укрвиитрестові за арт. З цього ста
туту', в статутовнй капітал Укрввнтре-
сту но включені.

III. Управліиня Укрваитраету. права та обов'яякв 
управителя тресту.

15. Для керування Укрвинтрестом Народ
ній комісаріят земельних справ УСРР при
значає унравнтеля.

У допомогу управителеві та заступлення 
його на час Його відсутиости призначається 
заступник управителя, якого затверджує на 
посаді Народній комісаріят земельних справ 
УСРР за поданням Управителя Укрвип- 
іреоту.

16. Управління Укрвянтресту має осідок 
у місті Одесі.

17. Управитель Укрвинтреоту, на під
ставі цього статуту і в межах чинних заковів, під загальним наглядом .Народнього 
комісаріяту земельних справ УСРР само
стійно провадить всю оперативну й адміні
стративну роботу тресту, порядку юти його 
справами та майном, що перебуває під його 
орудою, укладаючи всі цравогинтг та операції, що увіходять до обсягу віданая тресту, 
без окремої довіренооти Народнього комі
саріяту земельних справ УСРР. Заступник 
управителя підчас виконання обов’язків

рыв не нормированы, шо ценам, установлен- 
яьа взаииоьпс соглашение* с покупателе* 
или продавцом.

11. При заключении сделок Укрвшпрест 
при прочих равных условиях оказывает 
преимущество государственным учрежде
ниям и предприятиям, коллективам и ко
оперативным организациям, выступающим 
в качестве контрагентов.

12. Во всех случаях, не предусмотрен
ных настоящим уставом, Укрвннтрест дей
ствует на ооеошнни положения о государ
ственных промышленных трестах УССР от 
4-го июля 1928 года, а равно на основа
нии прочих действующих законов.

13. Укрвшггрест имеет печать с изобра
жением его наименования.

II. Уставний капитал Укрвинтреста.

14. Уставный капитал Укрвинтреста оп
ределяется согласно балансу Укрвинтреста 
паї июля 1929 года в сумме 1.582.849 руб. 
76 коп.

П р и м е ч а н и е .  Предоставленные
Укрвнятреоту согласно ст. 3 настояще
го устава земельные участки, в устав
ный капитал Укрвинтреста не включены.

III. Управление Укрвинтрестом. права и обязан
ности управляющего трестом.

15. Для управления Уврвинтресто* На
родный комиссариат земледелия УССР под
тачает управляющего.

В помощь управляющему и для замеще
ния ого во время его отсутствия назнача
ется заместитель управляющего, утверж
даемый в должности Народным комиссариа
том земледелия УССР по представлению 
управляющего Укрвинтреста.

16. Управление Укрвинтрестом имеет 
местонахождение в гор. Одессе.

17. Управляющий Укрвинтрестом, на 
основании настоящего устава н в пределах
действующих законов, под общим надзором 
Народного комиссариата земледелия УССР 
ведет самостоятельно всю оперативную и 
административную работу треста, управ
ляя его делами и находящими в его рас
поряжении имущества и совершая бес осо
бой на то доверенности от Народного ко
миссариата земледелия УСРР все сдана и 
операции, входящие в крут ведения треста. 
Заместитель управляющего при исполнении
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управителя чинить у межах кадаюк йому 
ц>ав без окремої па то довіреносте.

18. Головою бухгалтера Унрвннтресту 
стверджує на 'посаді та звільняє Народній 
комісаріят земельних справ УСРР на яо- 
даялтя управителя тресту.

19. До компетенції управителя Укрвин- 
тресту зокрема належить:

а) організовувати виробництво і керу
вати діяльністю винрадгоспів і підприємств,

. що увіходять до сайду тресту;

б) складати та подавати до Народнього 
комісаріяту земельних справ УОРР да за
твердження 'виробничо'фінацсові ішли, 
річні звіти і баланси, проекти розподілу 
виску і покриття втрат;

в) улаштовувати каси, провадити звіт
ність за встановленою системою та діловод
ство;

г) приймати та звільняти на підставі 
чинних закопів робітників та службовців, 
вокрема, завідуючих винрадгоспів та під
приємств, складати колективні договори та 
окремі трудові угоди;

П) наймати, здавані в оренду і аабувагн 
споруди та набувати права забудови;

е) відчиняти філії тресту, контори, іюед- 
ставниіггва, агеїетства, склади, крамнині 
«а всій території Союзу РСР;

ж) перовласідавати зужитковані й упе 
црідатпеш споруди, будівлі, устаткування, 
живий та мертвий реманент, заставляти 
'будівлі за дозволом Народнього комісаріату 
земельних сира® УОРР;

з) (фати і здавати їв оренду допомічні 
для Укрвяитресту підприємства та земельні 
дільниці;

и) страхувати майпо, що належить Укр- 
виитрестові;

к) видавати і приймати до оплати век
селі й інші зобов’язання, дисконтували 
векселі та робити передаточні написи;

л) Провадити на них кредитові операції 
в державних установах і кооперативних ор
ганізаціях, а саме: відкривати і закривати 
біжучі рахунки — звичайні, уповні і спе
ціальні, користуватися всіма видами кре-

обязанностей управляющего, действует в 
пределах его полномочий бее особой па то 
доверенности.

18. Главный бухгалтер Укрвинтреста ут
верждается в должности я увольняется 
Народным комиссариатом земледелия УОТ* 
по представлению управляющего трестом.

19. К ведению управляющего Укрвин- 
трестом в частности относятся:

а) организация производства и руковод
ство деятельностью всех входящих в сос
тав треста виноградных советских хозяйств 
и предприятий;

б) составление и представление на ут
верждение Народного комиссариата земле
делия УССР шроизводстаенно-финалсовых 
планов, годовых отчетов и балансов, проек
тов распределения прибылей и покрытия 
убытков;

в) устройство кассы, ведение отчетности 
по установленной системе и делопроизвод
ства;

г) прием и увольнение па основе дейст
вующих законов рабочих и служащих, в 
частности, заведующих виисовхозамн и 
предприятиями, заключение коллектшяшх 
договоров ц отдельных трудовых соглаше
ний;

ц) паем, сдача в аренду и приобретение 
строений, а также аїриобретепие прав
застройки;

е) открытие отделений треста, контор, 
представительств, агентств, складов и мага
зинов на всей территории Союза ССР;

ж) отчуждение строений, оборудования, 
сооружений, живого и мертвого пчівептаря, 
пришедшего в ветхость или негодность, за
лог строений с разрешения Народного ко
миссариата земледелия УССР;

з) взятие и сдача в аренду предприя
тий, имеющих для Уквинтрсста подсобное 
значение, и земельных участков;

и) страхование принадлежащего Укрвал:- 
тресгу имущества;

к) выдача и принятие к платежу век
селей и других обязательств, учет векселей 
и учинение на них передаточных надписей;

л) совершение всякого рода кредитных 
операций в государственных учреждениях 
н кооперативных организациях, как-то: от
крытие и закрытие текущих счетов—обьж- 
новеаных, условных и специальных, паль-
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диту, не викликаючи застави майна та то
вару в обігу тощо;я) приймати- та видавати гроші, товари, 
матеріали та інші цінності;

я) укладати всілякі оравочннн, що не
обхідні до виконання мети Уйрвиятресту, 
акти та договори в тому тиелі договори під
ряду та постачання;

о) видавати довіреності;
п) брати участь з дозволу Народнього 

комісаріяту земельних справ УОРР, в за
сновані синдикатів, акційних товариств, 
набувати їхні акції та брата участь у син
дикатських конвенціях та інших об’єднан
нях і в кшриг.вах, що яе мають на меті 
добувати зиск; оскільки їх завдавня відпо
відають меті Укрвиптресту, зазначеній у 
цьому статутові;

<р) позивати та відповідати на суді, а та
кож репрезентувати трест в усіх адміністра
тивних установах.

20. Управитель Укрвиптресту видає свої 
постанови у формі наказів. Порядок підпису 
паперів, що виходять із тресту, встановлює 
управитель тресту. Всілякі правочипя, дого
вори. зобов'язання, векселі, чеки і довірено
сті підписує управитель тресту без окремої 
довіреносте. Інші особи на виконання цих 
чинностей повинні мати довіреність упра
вителя. Документи грошевого характеру 
стверджує головний бухгальтер тресту.

Річні звіти і баланси підписує управитель 
та головний бухгальтер тресту.

21. Управитель Укрвтгатресту та його за
ступник повиппі вживати всіх заходів, щоб 
здійсппти завдаїгпя, зазначені в цьому ста
тутові, виявляючи потрібну дбайливість та 
передбачливість, і вони відповідають дисци
плінарно, криміпальпо й цивільно і за ці
лість дорученої» їм майна, і за господарче 
ведения справ згідно з чшгтгими законами.

22. Безпосередньо управління господар
ствами та окремими виробничими та торго
вельними підприємствами, що належать до 
складу Укрвиятреру, здійснюють завідуючі, 
що їх призначає і зильпяе управитель тре
сту; завідуючі чинять на засадах одпоосо- 
бовостн иа підставі споцшльної устави про

зоваїше всеми видами кредитов, ле шлю
чая и получения сер под залог имущества, 
товара в обороте и пр.;

я) прием и выдача денежных сумм, то
варов, материалов и прочих ценностей;

н) совершение всякого рода необходимых 
для осуществления целей Укрвнятреста 
сделок, актов н договоров, в том числе дого
воров подрада и поставки;

о) выдача доверенностей;
и) участие, с разрешения Народного ко

миссариата земледелия УССР в учрежде
нии синдикатов, акционерных обществ, 
приобретение их акций, участие в енщп- 
катских копвецциях и других об‘едииенлях, 
а также в обществах, не 'преследующих це
лей извлечевия прибыли, если задачи по
следних соответствуют целям Укради - 
треста, указанным в настоящем уставе:

р) право иска и ответа па суде и пред
ставительство треста во всех администра
тивных учреждениях.

20. Управляющий Укрвннтрестом свои 
постановления издает в форме приказов. 
Порядок подписи находящих от треста бу
маг устанавливается управляющим. Всякого 
рода договоры, сделки, обязательства, вексе
ля, чеки и доверенности подписываются уп
равляющим без всякой доверенности. Дру
гие лида на совершение указанных дейст
вий должны иметь доверенность от управ
ляющего. Документы денежного характера 
скрепляются главным бухгалтером треста. 
Годовые отчеты и балансы подписываются 
управляющим и главным бухгалтером 
треста.

21. Управляющий Укрвшггреста и его 
заместитель обязаны принимать все моры 
к осуществлению целей, указанных в 
настоящем уставе, проявляя необходимую 
заботливость и предусмотрительность, и не
сут дисциплинарную, уголовную и граж- 
дапскую ответственность как за целость 
вверенного имущества, так и за хозяй
ственное ведение дел, согласно действую
щим законам.

22. Непосредственпое управление хо
зяйствами, производственными и отдельны
ми торговыми предприятиями, входящими в 
состав Укрвивтреста, осуществляется заве
дующими, назначаемыми я увольняемыми 
управляющим Треста и действующими на 
началах единоличия, на основания особого
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удаліша равдоюм або івдирюмстаом, що 
Гі загаерджує управитель тресту, та довіре
ності, пю її нндас управитель тресту.

положення об управлении совхозом или 
предприятие!!, утверждаемого управляющим 
треста положений и доверенностей, им 
выдаваемых.

IV. Смцііямі капітали Уярапитраету та роа-
яаділ меху.

IV. Сааиальиыв аапиталы Уирвиитрвета а рас- 
праделввив врабыла!.

23. Крім «тупого капіталу <арг. 14) 
утворюються: а) амортізаційннй каятал,
б) резервен* капітал, в) капітал ва поши
рення підприємства і г) фовд для поліпшен
ня побуту робїтілпгіа та службовців. Утво
рення і цінах спеціяльвих каиггалв припу
скається лине з дозволу Народнього коміса
ріяту земельних справ УСРР.

24. Дморгвдція майна треста робиться 
з додержанням правил арт. арт. 43 та 44 
уп.шн про державні промислові трести 
УСРР 4-го липня 1928-го року.

25. Визначення розміру зиску та втрат, 
розподіл зиску та визначення вирахувань 
і нього до спеціяльпих капіталів і на при
буток скарбниці, покриття втрат, а також 
игграчевпя спепіяльши капіталів прова
литься, додержуючи правил л|іт. арт. 45— 
48 устави про державні промислові трести 
УСРР з 4-го лингя 1928-го року.

28. Кроме уставного капитала (ст. 14) 
образуются: а) амортизационный капі
тал, б) резервный капитал, в) капітал 
расширения предприятий и г) фонд на 
улучшение быта работах н служащих. Об
разование другех специальных ісавшталсв 
допускается лишь с разрешения Народного 
комиссариата земледелия УССР.

24. Аммортизация имущества треста 
производится с соблюдением правил статей 
43 я 44 положения о госрарственньгх про
мышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 года.

25. Оцредеденне размера прибыли и 
убытка, распределение прибыли и определе
ние отчислений из нее в специальные ка
питалы и в доход казны, покрытие убыт
ков. а также расходование специальных 
капиталов производятся с соблюдением 
правил ст. ст. 45—48 соложения о госу
дарственных промышленных трестах УССР 
от 4 июля 1928 г.

V. Зіітиіт Укиингмсту. *імь-
■ооп.

24». Оиераційвяй рік нотшіоішетьоя 
л 1-го сітая до 31 і^удяя.

27. Найпізніше за 3 місяці по скінченні 
«иераційпого року управитель подає са 
«твердження Народнього комісаріяту зе
мельних справ. УСРР за затвердженою фор
мою річний лвіт — вігконавчий кошторис, 
баланс, рахунок зиску та витрат за минулий 
рік. а так само проекти покриття втрат і 
розподілу зиску, згідно з уставою про дер
жавні промислові трести УСРР з 4-го липня 
1928 року.

28. Затверджені баланси і рахунок при
бутків тк етикет Умрем втрест публікує по
рідкої, встановленім правилам публічної 
звітності.

29. Ревізію діяльності тресту здЛсшоє
НародсіІ комісарів земельних справ УСРР. 
Управитель тресту зобов'язаний пред’явля- 
ш органам ревізії для огляду

V. ОТЧИТШТЬ Укрнітрвств І ревній еге де
ятельности.

26. Операционный год устанавливается 
с 1 января по 31 декабря .

27. Не позднее 3-х месяцев по оконча
нии операционного года управляющий 
представляет на утверждение Народного 
комиссариата земледелия УССР но установ
ленной форме годовой отчет—исполнитель
ную смету, баланс, и счет прибылей и убыт
ков за истекший год с проектом порядка и 
способов распределения прибыли или по
крытия убытков, согласно положению о- го 
сударственных промышленных трестах 
УССР от 4 июля 1928-го года.

28. Утвержденные балапсы и счет при
былей и убытков Укрвинтреста публикуют
ся в порядке, установленном правилами 
публнчпой отчетности.

29. Ревизия деятельности Укрвинтреста 
осуществляется Народным комиссариатом 
вемяеделня УССР. Управляющий трестом 
обязав пред'являть подлежащим органам
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всі книги а документи, справи і листуван
ня, і всіляко допомогати їм при ревізії та 
обслвді діяльности Укрвинтресту і господар
ств та підприємств, що входять до його 
складу.

30. Поза ншадваов, що їх точно вка
зано в давних законах, інші органи влади, 
крім Народнього комісаріяту земельних 
опрев УСРР, їв межах своєї компетенції 
мають право давати управителю Уквня- 
чреегу вказівки і вимагати від нього по
дання звіти осій та відомостей но інакше, 
кк ч^рез Народній комісаріят земельних 
спрад УСРР.

. VI. Зміни статуту Укрвинтресту.

31. Збільшення чи 'зменшення розміру 
статутового капіталу або іпші зміни в цьому 
статуті провадиться додержуючи арт. арт. 
10 та 13 устави про державні промислові 
іресгш УСРР з 4-го липня 1926-го року.

VII. Припинення діяльности Укрвинтресту.

32. Лжтвідааця Уврвннтроста провадить
ся порядком арт. арт. 54—64 устави про 
держаївпі промислові треста УСРР з 4-го 
липла 1928 рову.

ревизия для обозрения все книги н доку
менты, дела и переписку и оказывать вся
ческое содействие при ревизии и обследо
вании деятельности Укрвинтреста и входя
щих в его состав хозяйств и предприятий..

30. За исключением случаев, точпо ого
воренных в действующих законах, другие- 
органы власти, кроме Народного комасеа- 
риата земледелия УООР, вправе, в преде
лах своей компетенции давать управляю
щему Укрвинтрестом указания і требовать 
от него нредставления отчетов и сведений 
<не иначе, как через Народный комиссариат 
оемледения УССР.

VI. Изменение устава Укрвинтреста.

31. Увеличение или уменьшение устав
ного капитала или другие изменения » 
настоящем уставе производится с соблюде
нием ст. ст. 10 и 13 положения о государ
ственных промышленных трестах УССР ог 
4 июля 1928 года.

VII. Прекращение деятельности Укрвнн- 
тресга

32. Ликвидация Укрвинтреста произво
дится в порядке статей 54—64 положено» 
о государственных промышленных трестах 
УССР от 4 июля 1928 года.

Статут затгерд в На
родній комісарі т торгівлі 
УСРР б листопад* 1928 р.105. Статут приватного акційного товариства «Фрукто-городина».

I. Мега заснування товариства, його права 
й обов'язки.

1. Прилатає торговельно-промислове ак
ційне товариство «Фрукто-городіпіа» засно
вується в м. Харкові з метою проведення за- 
готол, реалізації та переробітку різного 
роду садовини та городини.

У в а г а .  Фундатори Товариства є: 1 2 3 4 5

1) Марченко Микола Васильович,
2) Марченко Григор:й Васильович,
3) Бабаяиц Степан Калустович,
4) Дісман Мусій Менделевич,
5) Кацнельсоя Веяіямін Борисович,

Утвержден Народным ко
миссариатом торговли УССР 
6 ноября 1928 г.105. Устав частного акционерного обществ» «Фрукто-городина».

I. Цель учреждения общеспа, его права ■ 
обазанносіи

1. Частное торгово - промышленное ак
ционерное общество *Фрукто-городина» уч
реждается в гор. Харькове для проведения 
заготовки, реализации и переработки раз
ного рода фруктов и овощей.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Обще- 
ства являются:

1) Марчеяко Николай Васильевич,
2) Марченко Григорий Васильевич,
3) Бабаяиц Степан Калустович,
4) Днем ап Моисей Менделевич,
5) Кацнельсон Вениамин Борисович,.
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6) Дворкін Лев Григорович,
7) Папков Вульф Мордух Мепделев.
2. Для здійснення зазначеної у арт. 1 

мете Товариству надасться право провадити 
гаві операції:

1) заготовляти, 'купувати та продавати 
веяного роду садовину та городину в сві
жому, сушеному та іншому виді з додержан
ням усіх постанов, та розпоряджень органів 
регулювання торгівлі:

У в а г а .  За пропозицією Наркомторгу 
або йото місцевих органів, товариство 
обов'язане вступнім за члена конвенції 
заготукач ів тих видів сировини, що това
риство заготовляє яа підставі цього ста
туту.
2) одкрнватн гуртові, дрібні крамниці, ла- 

бавн, тощо для збуту своєї продукції;

3) одкрнватн підприємства для переробіт
ку, а саме: сушарні, нарочні та консервні 
заводи;

4) улаштовувати сховища, холодильники 
та інші споруди, звязані з діяльністю Това
риства.

5) орендувати сади та городи в межах 
чинного законодавства;

6) виконувати комісійні доручення дарж- 
підприємегв та їх об’єднань, кооперативних 
організацій та приватних підприємств і осіб, 
щодо купівлі та збуту всякого роду й виду 
садовили та городини;

7) брати з торгів та за згодою державні 
підряди та. постачання всякого роду й виду 
садовити та городини;

8) одкриватн контори, представництва, 
відділки, закупні пункти та інші філіяли з 
дозволу в дпотмдіюго місцевого органу регу
лювання торгівлі, а також приймати пред
ставництва однородна за метою та завдан
ням ПІДПРИЄМСТВ.

3. Від дня реєстрації Товариство має всі 
права юридичної особи.

4. Товариство має печатку з своєю назвою. 5 6

5. Управління Товариства має осідок в 
місті Харкові.

6. Товариство підлягає всім чинним зако
ном, правилам і розпорядженням Уряду, що 
стосуються до об’єкту його діяльносте.

6) Дворкин Лев Григорьевич,
7) Папков Бульф-Мордух Мевделевич..

2. Для осуществления указанной в сг. 1 
цели Обществу предоставіяется право про
изводить такие операции:

1) заготовлять, покупать и продавать- 
всякого рота фрукты и овощи в свежем, су
шеном и ином виде с соблюдением всех по
становлений и распоряжений органов регу
лирования торговли;

П р и м е ч а н и е .  По предложению 
Наркомторга или его местных органов. 
Общество обязано вступить в члепы кон
венции заготовителей тех видов сырья, 
которые Общество заготовляет на осно
вании этого устава.

2) открывать оптовые и розничные ма
газины, лабазы и т. и. для сбыта своей 
продукции;

3) открывать перерабатывающие пред- • 
приятия, а именно: сушильные, варочные и 
консервные заводы:

4) устраивать хранилища, холодильни
ки и иные сооружения, связаппые с деятель
ностью Общества:

5) арендовать сады и огороды в границах 
действующего законодательства;

6) выполнять комиссионные поручения 
госпредприятий и их об’едипепий, коопера
тивных организаций и частных предприя
тий и лиц по покупке и сбыту всякого рода 
и вида фруктов и овощей;

7) брать с торгов и по соглашению госу
дарственные подряды и поставки всякого- 
рода и вида фруктов и овощей;

8) открывать конторы, представитель
ства, отделения, закупочные пункты и иные 
филиалы с разрешения соответствующего- 
местного органа регулирования торговли, а 
также принимать представительство одно
родных по целям п задачам предприятий.

3. Со дпя регистрации общество пользу
ется всеми правами юридического лица.

4. Общество имеет печать со своим на
именованием.

5. Управление Общества имеет местона
хождение в гор. Харькове.

6. Общество подчиняете^ всем действу
ющим узаконениям, правилам и распоря
жениям Правительства, относящимся к об’
єкту его деятельности.
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II. Стзтутовіі капітал тонрістав, акції, арам 
й обов'язки їхніх державців, відповідальність 

фундаторів.

7. Статутовий капітал Товариства визна
чається з 100.000 крб., поділених та 400 
акцій, вартістю 250 карбованців кожна.

8. Акціонери не відповідають за зобов’я
зання Товариства. Товариство не відповідає 
за зобов’язання акціонерів.

9. Після оголошення про затвердження 
статуту фундатори Товариства розпочина
ють ірозніщуватп акції і збіратн статутовий 
капітал.

10. Передплачуючи акції, передплатник 
дає па передплатному листі писане зобов'я
зання сплатите акції і зазпачуе терши и 
плати.

Передплатникові видається іменну розпи
ску з зазначенням кількосте та порядкових 
вумерів акцій, що залічується за ним.

На зазначеній розписці про внески, що 
надійшли для оплати акцій, фундатори, а 
після реєстрації Товариства, директор т-ва 
роблять нотатку.

11. У передплатних листах на акції і в 
оголошеннях про публічну передплату (прос
пектах), разом з іншими відомостями повин
но обов’язково зазначити:

1) дату оголошення про затвердження 
статуту й орган, де це оголошений було умі
щено;

2) список фундаторів з зазначенням їх 
адрес;

3) назву фірми Товариства;
4) об'єкт діяльносте Товариства;
5) розмір статутового капіталу;
6) номінальну ціну акцій, порядок і тер

мін їх оплата;
7) кількість акцій, що їх фундатори за

лишають за собою;
‘ 8) розмір нарахувань на акції для по
криття організаційних видатків фундаторів 
на заснування Товариства;

9) опілку майна, що його вносять фунда
тори для оплати акцій.

12. Найшзйлп за 3 місяці після оголошен
ня про затвердження статуту повнило зібра
ти найменш одну чверть статутового капі
талу з тим, що* кожний фундатор і перед
платник акцій повинен внести до зазначе
ного терміну найменш одну чверть суми, що 
належить з нього на оплату акцій.

II. Уставный напитав общества, акции, врава 
и обязанности ах вяадедьцев, ответетвеинветь 

)чрвдвгелей. .

7. Уставный капитал Общества опреде
ляется в 100.000 рублей, разделенных па 
400 акций, стоимостью в 250 рублей 
каждая.

8. Акционеры не отвечают то обязатель
ствам Общества. Общество не отвечает по 
обязательствам акционеров.

9. По опубликовании об утверждении 
устава учредители Общества приступают к 
размещению акций и собиранию уставного 
капитала.

10. При подписке па акции, подписчик 
дает на подписном листе письменное обя
зательство оплатить акции и указывает
сроки оплаты.

Подписчику выдается именная расписка 
с обозначением количества и порядковых 
номеров акций, зачисляемых за ним.

На указанной расписке отметки о взно
сах, поступавших для оплаты акций,- де
лаются учредителями, а после регистрации 
Общества директором.

11. В подписных листах на акции и в 
об’явленнях о публичной подлиске (прос
пектах) в числе прочих сведений должгш 
быть обязательно сбозпачепы:

1) дата публикации об утверждении уста
ва и орган, в кагором публикация поме
щена;

2) список учредителей с указанием их 
адресов;

3) фирменное наименование общества;
4) предмет деятельности общества;
5) размер уставного капитала;
6) нарицательная цена акций, порядок 

и срок их оплаты;
7) количество акций, оставленных учре

дителями за собой;
8) размер начислений на акции для по

крытия оргаяизацпіщшх расходов учреди
телей но учреждению общества;

9) оценка имущества, вносимого учре
дителями в оплату акций.

12. Не позднее, чем через 3 месяца 
после опубликования об утверждении уста
ва, должно быть собрано пе менее одной 
четверти уставного капитала, при :ггом 
каждый учредитель и подписчик на акции 
должен внести к указанному сроку не мо-
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Сповна ж статутовкй каніт;и повинно 
«браті найпізвіш за 12 місяців., а в тому 
разі, коли акдії фундатори сповна розмі
тиш поміж себе,—пайпізніш за 6 місяців 
теля оголоілоаня про затвердження ста
туту.

Якщо не додержується реченця, встанов
леного, щоб покрити першу чверть статуто
вого капіталу, то Товариство визнається за 
нездійснене. Коли не додержується реченця, 
«становленного, щоб покрити сповна стату- 
товнй капітал, то Товариство належить лік
відувати, якщо порядком зміни цього стату
ту не буде відповідно зменшено статутовий 
капітал або не буде збільшено реченця для 
покриття сповна статутового капіталу.

Фундатори Товариства зобов'язані разом 
валипшти за собою акцій на суму найменш 
одну п'ятину статутового капіталу і зобов’я
зані залишити за собою акцій на суму, що 
становить найменш одну п’ятину статуто
вого капіталу, до затвердження звіту за дру
гий операц'йний рік Товариства.

Протягом того ж реченця фундатори та 
акціонери не можуть перевласнюватн акцій, 
ще за них заплачено не грішми, й держав
ними цйммгап паперами, а іншим майпом.

У в а г а .  Реченець впесків на оплату
акцій відповідно до арт. 12 цього статуту
встановлюють загальні збори акціонерів.

13. Акції оплачується за їх номінальною 
ціною грішми, державними цінними папера
ми або іншим майпом, що міститься в таких 
матеріальних цінностях або правах, викори
стання яких входить до його діядьпости або 
потрібно для організації Товариства.

Найменш 75% статутового капіталу То
вариства повинно в усякому разі покрити 
грішми.

Попередню оцінку матеріальних цінно
стей. що їх вноситься на оплату акцій, виз
начається угодою передплатника, що вносить 
ці цінпості, а фундаторами, коли оплату 
провадиться до реєстрації Товариства, і з 
директором, коли оплату провадиться після 
реєстрації Товариства.

Кінцеву оцінку зазначеного майна вста
новлюється за згодою особи, яка вносить

нее одной четверги причитающейся с него 
в оплату акций суммы,

Полностью же уставный капитал должен 
быть собран не позднее, чем через 12 ме
сяцев. а в случае, осли акции полностью 
размещены учредителями между собой,—не 
позднее, чем через 6 месяцев по опубли
ковании об утверждении устава Общества.

Если в течепне установленного срока ве 
будет покрыта первая четверть уставного 
капитала, Общоство призпаетгя несостояв- 
шимся.

Если в течение установленного срока 
не будет покрыт полностью уставпый ка
питал, Общество подлежит ликвидации, 
если в порядке изменения устава уставный 
капитал пе будет соответственно уменьшен 
или срок на полное покрытие уставною 
капитала удлинен.

Учредители Общества обязаны все вме
сте оставить за собой акции на сумму не 
менее одной пятой уставного капитала п 
обязг.пы гохрапить за собой акции па сум
му, рэвпую пе мепее одной пятой устав
ного капитала, до утверждения отчета за 
втор* й операционный год Общества. В те
чение того же срока учредители и акцио
неры пе мщ-ут отчуждать акций, оплачен- 

•лых иным кроме денег и государственных 
ценных бумаг, имуществом.

П р и м е ч а н и е .  Сроки взпосов па 
оплату акций в соответствии со ст. 12 
этого устава устанавливает общее со
брание акциоперов.
13. Акции оплачиваются по их нарица

тельной цене деньгами, государственны «я 
цепными бумагами или ппым имуществом, 
заключающимся в такого рода материаль
ных цеппостя.х или правах, использование 
которых относится к предмету его дея
тельности нли необходимо для организации 
Общества.

Не менее 75°/0 уставного капитала Об
щества должно быть во всяком случае по
крыто депьгами.

Первоначальная оцепка впосимых в 
оплату акций материальных ценностей 
определяется соглашением впосящего с*7И 
цепиости подписчика с учредителями, еоли 
оплата производится до регистрации Обще
ства, и с директором, если оплата произ
водится после регистрации общества.

Окончательная оценка указаппого иму
щества устанавливается по соглашению
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майно, з установчими зборами (арт. 24 та 
25), або з загальними з^рами акціонерів. 
Оцінка не може перевищувати біржові або 
пересічні ринкові ціни на те майно, що вно
ситься, на місці і в день передачі майна. 
Тим же порядком, що зазначено в цьому 
арт., провадиться оцінку прав, що їх пе
редасться на он лату акцій.

14. Грошеві внески на оплату акцій пе
редплатники вносить до реєстрації Товари
ства иа ім'я фундаторів в Мійський банк і 
їх видається Товариству лише після того, як 
його запишуть до торговельного реєстру.

Внески, що їх роблять до реєстрації То
вариства, на оплату акцій майпом, що мі
ститься в матеріялышх цінностях, переда' 
ється фундаторам. Фундатори повинні вжи
вати всіх потрібних заходів, щоб зберегти 
цінність цього майна.

Передачу прав, що їх вноситься для опла
ти а к ц й  (арт. 13), провадиться тільки після 
реєстрації Товариства.

15. Зібрані гроші та майно фундатори, а 
після реєстрації Товариства—директор за
писує в шнурові книги, видаючи про одер
жання тимчасові свідоцтва. Про одержува
ні акційні внески нотується па тимчасових 
свідоцтвах, що підчас останнього внеску 
належить замінити акційними свідоцтвами.

Державцям згаданих тимчасових свідоцтв, 
аж до зам ни їх акційними свідоцтвами, при
своюється всі права і обов’язки акціонерів.

16. Фундатори Товариства, а після реє
страції Товариства—його директор мають 
право стягати з передплатників прострочені 
впески на оплату акцій або, анулювавши пе
редплату, повернути акцію, що за нею про
строчено внески, на продаж, з тим, що 
акції мають бути сповна оплачені до скін
чення зазначеного в арт. 12 реченця для 
сплачення всього статутового капіталу То
вариства. За останнього випадку поперед
ньому передплатникові з уторгованої суми 
повертається зроблені внески з відрахуван
ням видатків, звязаннх з анулюванням ко
лишньої передплати й продажем акцій.

17. Акції Товариства можуть бути тільки 
іменні. На акційних свідоцтвах лозначується 
назву державця. Акційні свідоцтва вирізу
ються з книги, познач уються порядковим

внесшего имущество лица с учредитель
ским собранием (от. 'сг. 24 и 25) или с 
общим собранием акционеров. Оценка не 
может быть выше биржевых или средних 
рыночных цен на вносимое имущество в 
месте и в день передачи имущества. Тем 
же порядком, который указан в настоящей 
статье, производится оценка прав, переда
ваемых в оплату акций.

14. Денежные взносы в оплату акций 
вносятся подписчиками до регистрации Об
щества на имя учредителей в Городской 
•банк и выдаются Обществу лишь после 
внесення его в торговый реестр.

Производимые до регистрации Общества 
взносы в оплату акций имуществом, за
ключающимся в материальных ценностях, 
передаются учредителям. Учредители обя
заны принимать все необходимые меры к 
сохранению ценности этого имущества.

Передача прав, вносимых в оплату акций 
(ст. 13), производится только после реги
страции Общества.

15. Собранные деньги и имущество за
носятся учредителями, а после регистрации 
Общества -ч- директором, в шнурованные 
книги, с выдачей о получении их времен
ных свидетельств. О получаемых взносах 
но акциям отмечается на временных свиде
тельствах, которые при последнем взносе 
должны быть замепепы акционерными сви
детельствами.

Владельцам упомянутых временных сви
детельств впредь до замены их акционер
ными свицетелі.сгвами> 'присваиваются все 
нрава н обязанности акционеров.

16. Учредители Общества, а после реги
страции Общества—его директор, имеют 
право взыскивать с подписчиков просрочен
ные взносы на оплату акций, или, аоу- 
лировав подписку, обратить акцию, взпос, 
по которой прострочен, в продажу, с тем, 
что акции должны быть сполна оплачены 
до окончания указанного в ст. 12 срока 
д<~я оплаты всего уставного капитала Об
щества. В последнем случае перштчаль- 
ному подписчику из вырученной ст прода
жи суммы возвращаются сделанные взно
сы за вычетом расходов, связанных с ану- 
лировапием прежней подписки и продажей 
акций.

17. Акции Общества могут быть только 
именными. На акционерных свидетельствах 
указывается наименование владельца. Ак
ционерные свидетельства вырезываются иэ
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нумером і видаються за підписом директора 
або його заступника і бухгальтера за пе
чаткою Товариства.

Товариство повинно вести книгу акцій за 
формою та за правилами, що їх затверджує 
Народній комісаріят зовні пгаьої та внутріш
ньої Торгівлі Союзу РСР.

18. До кожного акційного свідоцтва дода
сться лист купонів на одержання за ними 
дивіденду протягом 10 років. По скінченні 
цього реченця державцям видається па той 
самий речеиець, тим самим порядком нові 
листа купонів.

На купонах пошанується нумери акцій, 
до яких кожний з них належить, та роки 
послідовним порядком.

19. Акційні й тимчасові свідоцтва можна 
передавати через передавальний напис, що 
його робіт» сам акціонер або на його заяву 
директор Товариства. Про передачу акцій 
директор робить нотатку в книзі акцій. За 
момент переходу акцій вважасться момент 
нотатки про її передачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах, інакшій, ніж 
передача, оформляються в книзі акцій на 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу вважасться 
момент, згаданий в зазначених документах. 
За цих випадків директор товариства робить 
відповідний наше па акційному або тимча
совому свідоцтві.

Тимчасове свідоцтво, де не буде нотатки 
директора Товариства, що одержано внесок, 
якому реченець скінчився, не можна пере
давати іншій особі, і всілякий правочин 
з таким свідоцтвом визнається за недій
сний. Цю умову належить зазначити на тим
часових свідоцтвах.

20. Акцій не можна дробити. Якщо акції 
належать кільком особам, то права, що сто
суються до Товариства, може здійснювати 
тільки одна особа, що її па те уповноважили 
еагівдержавці акцій.

Особові права акціонерів по акціях, що 
належать юридичним особам, здійснюють 
уповноважені на те їх представники. Зазна
чене в цьому артикулі уповноваження мож
на видавати в формі заяви на ім’я директора 
Товариства.

книги, обозначаются номером по порядку и 
выдаются за подписью директора или его 
заместителя и бухгалтера с приложением 
печати Общества

Общество должно вести книгу акций по 
форме и правилам, утвержденным Народ
ным Комиссариатом внешней и внутренней 
торговли Союза ССР.

18. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается лист купонов на получе
ние по ним дивиденда в течение 10 лет. 
По истечении этого срока владельцам вы
даются на тот самый срок, тем самым по
рядком новые листы купонов.

Пз купонах обозначаются номера акций, 
к которым каждый из них принадлежит и 
годы в последовательном порядке.

19. Акционерные и временпые свидетель
ства можно передавать посредством пере
даточной надписи самим акционером или по 
его заявлению директором Общества. 0 пе
редаче акций директор отмечает в книге 
акций. Моментом перехода акций считается 
•момент пометки о ее передаче в книге 
акций.

Переход акций по нпым, кроме передачи, 
основаниям, оформляется путем отметки в 
книге акций, на основании удостоверяю
щих такой переход документов. Моментом 
передачи считается момент, указанный в 
означенных документах. В этпх случаях 
директор делает соответствующую надпись 
на акционерном и л и  временном свидетель
стве.

Временное свидетельстсво, на котором ив 
будет отметки дироктора Общества о (полу
чении им взноса, срок которому истек, не 
может быть передаваемо другому лицу и 
всякая сделка по таковому свидетельству 
признается недействительной. Это условие 
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.

20. Акции не могут быть дробимы. В 
случае принадлежности акцип нескольким 
липам, права но отнотпению к Обществу 
могут быть осуществляемы только одним 
лицом, уіга.таомоч(яіЕьм на то совладельца
ми акции.

Лпчпые права акционеров по акциям, 
принадлежащим юридическим лицам, осу
ществляются уполномоченными на то ах 
представителями. Указанные в етой статье 
уполномочия можно выдавать в форме за
явления на имя директора Общества.
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У в а г а .  Якщо представник втрачує 
уповноваження тої юридичної особи, що 
він п репрезентує., то він вибува»; зі е-кла- 
ду відповіджнх) виборного органу Товари
ства.
21. Кулони до акційних долетів не мож

на передавати окремо від акційних свідоцтв.

22. Якщо акційне або тимчасове свідоцтво 
втрачено, то акціонер або його законний 
ттвонаступіпгк *ає право заявит* директо
ру Товариства про втрату акційного або 
тимчасового свідоцтва. Директор оголошує; 
про втрату акційного або тимчасового сві
доцтва. І З УШИВОМ 6 МІСЯЦ’В з дня оголо
шення, заімшюв втрачене акційне або тим
часове свідоцтво дублікатом за там самим 
нумером, коли ніхто не заперечуватиме не 
сугтом.

23. Після і*озмвдвтпія 'всіх акцій і спла
чення одної чверти статутового капіталу, 
иайіг;зіг;шо за одни місяць після зазначено
го сплачення, фундатори скликають попе
редні збори фундаторів та передплатників 
на акції. На цих зборах фундатори подають 
писану доповідь про розміщення акцій Това
риства. про грошеві ерги та тне майно, 
що надійшло па оплату акцій, .про видатки, 
що їх поробилт, і заходи, що їх вжили фун
датори для організації Товариства, про всі 
чинності й правочипи. що воіга вчинили, і 
що їх пропонується Товариству взяти на 
себе, і взагалі про всі обставини, потрібні 
для судження про етап справи засновува
ного Товариства, а так само подають .інвен
тарний опис його майна й проект йоре, 
вступного балансу.

Для перевірки доповіді фундаторів, Инвен
тарного опису та проекту вступного балан
су збори обирають з поміж себе перевіроч
ну комісію. Фундатори Товариства не мо
жуть увіходити до складу перевірочної ко
місії.

24. НаЙрашш за три діл і «айпізніш за 
місяць після попередніх зборів фундаторів 
і передплатників на акції фундатори скли
кають установчі їх збори, що вислухують 
доповідь перевірочної «омиті й розвязують 
питания про визнання Товаїриства за здій
снене, 'ісро ухвалу чинностей та ораївочидгів, 
що їх вчинили фундатори, про оцінку май
на, що надходить для оплати акції, тгро зат-
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II р п м е ч з и н е. Нрп утрато пред
ставителем полномочия от представляе
мого им юридического лица, он выбывает 
из состава соответствующего выборного 
органа Общества.
21. Купоны к акционерным овидетель- 

•4 вам нельзя передавать отдельно от ак
ционерных свидетельств.

22. При утрате акционерного илж вре
менного свидетельства акционер иле за
конный его правоприемник вправе заявить 
директору Общества об утрате акционерно
го или времеппого свидетельства. Директор 
производит публикацию об утрате акцио
нерного или временного свидетельства и, 
по истечение шестимесячного срока СО ЦЧЯ 
публикации, заметит утраченное акционер
ное или временное свидетельство дублика
том за тем же номером, если ни с чьей сто
роны не будет заявлено спора в судебном 
порядке.

23. После размещения всех акций и по
крытия одной четверти уставного капитала, 
но поздпее чем через один месяц после' 
означенного покрытия, учредителями созы
вается предварительное собрание учредите
лей я подписчиков па акции. На этом со
бі ашш учредители вносят письмеппый до
клад о размещении акций Общества, о по
ступивших в оплату акций денежных с у м 
мах и ином имуществе, о произведенных 
учредителями расходах н мероприятиях по 
организации Общества, о всех действиях в 
сделках, совершенных ими и предлагаемых 
к принятию на Общество, и, вообще, о всех 
обстоятельствах, необходимых для сужде
ния о состоянии дел учреждаемого Обще
ств.», а равпо представляют инвентарную 
опись его имущества и проект его вступи
тельного баланса.

Для проверки доклада учредителей, ин
вентарной описи и проекта вступительного 
баланса собрание избирает проверочную ко
миссию из своей среды. Учредители Обще
ств.-. не могут входить в состав провероч
ной КОМИССИЙ.

24. Не рапее трех дней и ие поздпее 
чем через месяц после предварительного со
брания учредителей и подписчиков на ак
ции учредителями созывается учредитель
ское их собрание, которое заслушивает до
клад проверочной комиссии н разрешает во
просы о призпании Общества состоявшим- 
ся, об одобрении совершенных учредителя
ми действий и сделок, об оценке имуще-
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доіда#шя тасілціамчі ошюу й івогуиш>- 
IV іхилісу Товариства, оро обравші оргаш 
управлінні І <«жши внйц{шх по Товариств* 
оа6. і “Я» «во яггаяая з ооооегда 

або * ютктаї сярв Товари
.*т*а

25. Надо фуЩйТц^в слинна рсоиспии 
акції Товариства гоже себе й оифіли «а(і 
■вши одну чверть статутового капталу то 
«ель зборів. зазначених в арі. арт. 23 і 
24, фундатори враються ж уставдаті 
уГм.ри. які роли взують зазначені в арт. 24 
питання

26. Вважається, що зазшчеш в арт. арт. 
23—25 аборт законно віабулвся. коли в 
та беруть участь особи, що «ретреаяту 
пхь прявайияі половину загалвгю члгла 
іеттій.

Постоев) про визнаная Товариства за 
ідіксвиве шивша ухвалгги більшість трми 
цмртей загальної сількоети голосів угаслі- 
ти збори.

Всі інші питання розв'язується на цих 
збоїш звичайною більшістю голосів.

27. Якщо установчі збори (арт. 24 їй 
25) вникали Іоварпстао ла здійснене, то 
«иТраний м і .мірах диінчгтир иошшен кегап- 
по і вдати заяву до шродиыю Комісаріат) 
торгівлі УСИ* про ресст|кіцію Товариства з 
юдаткш ютерія *», аг цію з лравішхп пр<> 
то]ч'і»жиьв>’ реєстрацію.

Директор розпочинає вшіе тоді икону л і
ти чинності І црмючнкм від імені Акцій
ного Товариство, кал Товариство записав** 
ю торгвелымго реа-тру.

2В. Зазначені в арт. 23—-25 збори сил 
кветьсл оппвгткамн. що їх вацеилаеттля 
па адресу осіб, яке передплатою акції, 
■буадторі Товариства повиш* повідайте 
Народ ній Коиісарят торгівлі УСРР за сій 
день наперед яро іюоорсаш та установчі 
■борт, що їх скликається.

29. ііімі оголошення про затартження
<*ттугу І ю публиації про рекстртпію То-
ісцшстяа фуоиторк мають право вчмшті 
«ід свого імені всі операції й аравочияи. 
аюлучеш • оргавгапюю Топарвгтоа за 
своою лхпиряию вгмювідальвістю.

Права І обегал в цих ораеочянах пе
реходять ю Товариства липе в току разі 
колі ці ярено чшв тхвалпь устаедачі або 
рм «бо найближчі стеля нжх детальні зборт

егва, поступающего в оплату акций, об 
утверждение инвентарной оаіси и вступи- 
толь нею баланса Общества, об избранил 
оргаїюв управлення н друтмх выборных 
по Обществу лиц, а также вопросы по до
кладу учредителей или по текущим долам 
Общества.

25. Если акции Общества подлостью 
рвэпмцены уцадителами менаду собой и 
порыто не менее отпой четверти уставного 
напитала, то вместо собраний, указанных 
в ст.ст. 23 и 24, учредители собираются 
на учредительское собрание, которое разре
шает указанные в ст. 24 вопросы.

20. Указанные в ст.ст. 23—25 собрания 
считаются законно состоявшимися, если в 
них участвуют лща, представляющие, по 
крайней мере, половину общего числа 
акций.

Постановление о признании Общества 
состоявшимся должно быть принято боль
шинством трех четвертей общего числа 
участников собрания.

Все прочие вопросы разрешаются в этих 
(‘•■браннях простым большинством голосов.

27. Ес.тп учредительское собрание (ст ст. 
24 и 25) признало Общество состоявшим
ся. то избранный собранием директор обя
зан немедленно подать заявлено в Народ
ный Комиссариат торговли УССР о регн- 
гтрации Общества с приложением материа
лов, согласно правилам о торговой регистра
ции.

К совершению действий и сделок от и м е 
ни Акционерной) Общества директор при
ступает лишь после внесения ОЗщества в 
торговый реестр.

28. Указанные в ст.ст. 23—25 собрания 
созываются посредством повесток, которые 
посылаются по адресу лиц, подписавшихся 
іса акции. Учредители Общества обязаны 
уведомить Народный Комиссариат торговли 
УССР за семь дней вперед до созыва пред
варительных п учредительных собраний.

29. По оігублнковаїгии об утверждении 
устава и до публикации о регистрации 
Общества учредители имеют право совер
шать от своего имени все операции и 
сделки, связанные с организацией Обще
ства. за своей солидарной ответственностью.

Права и «юязаеяостн по этим сделкам 
переходят Обществу в том лишь случае, 
если это сделки одобрены учредительным 
собранием млн ближайшим после их совер
шения общим собранием аіщи«я№}«ов.
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ЗО. За втраті, що її фундатори залодія- 
л через свій ведали та вотрамльні чвд- 
вості, що зв'язані з організацією Товарист
ва фундаторі солідарно відповідають перед 
Товариство» та ояремвін акцняераи аро- 
тягож одного року з того часу, як зареє
стровано Товариство. Директор та члени ре
візійної козгісії, що допустили недбайливість, 
перевіряючі чинності фундатор®, соїідар- 
ао відповідають перед Товарвствон, пооди
нокими акціонерами і кредиторами Товари
ства за заподіяні від них втрати, оскільки 
їх не можна стягти з фундаторів.

III Органи уарааяіаиа та коитрмі.

31. Органи уиравліная Товариства в:

а) загальні эбори акціонерів;
б) директор, а також його заступник, 

коли загальні жюри акціонерів вважають за 
потрібне обрати заступника.

Органа» ревізії е ревізійва комісія.

32. Особи, що € у виборних оргашх То
вариства, зобов’язав1 вживати всіх заходи» 
до здійснення зазначеної в статуті лети То
вариства, виявляючи погрібну дбайливість 
та обачність.

За втрати, що їх спричинила недбайли
вість та неправильні чинності виборові осіб 
Товариства в зв'язку з виконанії»» покла
дених на них обов’язків, вони «впоггдають 
перед Товариство» і окремими акціонерами, 
а в разі невиплатности Товариства—і перед 
його кредитораіми. з ти», що за втрати, що 
їх заподіяли зазначені особи разом, воля 
відповідають солідарно.

20. За убоги, причиненные упущения- «і н «правильным действиями" учредите
лей, связанными е срганжзацие! Общества, 
учредители иесут солидарную ответствен
ность перед Обществе» и отдельны»! ак
ционерами в течение «ного года со вре
мени регистрации Общества. Директор і 
члены ревизионной ЖОИИССІІ, допустивши* 
небрежность при проверке действий учре
дителей, подлежат солидарной ответствен
ности перед Обществом, отдельным акцио
нерами и кредиторам Общества за приме
ненные ими убытки, поскольку таковые не 
могут быть взысканы с учредителей.

ІН. Окмы У«Н«н«і а ваатэааа.

31. Органами управлення Общостна яв
ляются:

а; общее собрание акционеров;
б) директор, а также его заместитель, 

если общее собрание акционеров признает 
необходимым избрать заместителя.

Органо» ревизии является ревизиолная 
комиссия.

32. Лица, состоящие в выборных орта 
пах Общества, обязаны принимать все ме
ры к осуществлению указавпой в устав* 
цели Общества, проявляя необходимую за
ботливость и предусмотрительность.

За убыток, причиненные упущениями и 
к,'Правильніш действиями выборных лиц 
Общества, в связи с вьпголнеіпем лежа- * 
щях на них обязанностей, они отвечают 
перед Обществом и отдельными акционера
ми, а в случае несостоятельности Общества 
—я перед его кредиторами, при этом за 
убытки, причиненные указанными выборны
ми лицами совместно, они отвечают солі
дарно.

А. З а г а л ь н * .  з б о р и  а к ц і о н е р і в .
33. Найвищий орган Товариства станов

лять загальні збори акціонерів. Неодмінному 
віданню загальних зборів належить:

1) обіграти В звільвятт директора та чле
нів ревізійної коміо'ї;

2) затверджувати інструкції директору, 
ревізійній комісії та ліквідаційній комісії;* 3

3) затверджувати річній звіт, баланс, 
кошторис видатків та фінавсоео-опервцій- 
нні план на майбутній рік, розосггл зиску 
та встановленая способе покриття втрат;

А. О б щ е е  с о б р а н и е  а к ц и о н е р о в .

33. Высшим органом Общества является 
общее собрание акционеров. Непрехеиыому 
ведению общего собрания подлежит:

1) избрание в смещение директора в 
членов ревизионной ■комиссии;

2) утверждение инструкций директору, 
ревизионной комиссии і ликвадациошюё 
комиссия.

3) утверждение годоасго отчета, балан
са, сметы расходов и финзнсово-анрацяоя- 
ного плана ва предстоящий год, распреде
ление прибыл ■ установление способом 
покрытия убытков;
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4) постановляй про «набувша будівель
і права забудови- для Товариства, про поро-
власненпн й заставу будівель і права забу
дови. належних Товариству, а так сажі про 
розширення підприємств Товариства;

5) розглядати питання про заду стату- 
тивого капіталу та про зміну й доповнення 
статуту;

6) розв'язувати питания про з'єднання 
Товариства з іншим підприємствам та 
про закриття діяльносте Товариства.

34. Загальні збори бувають звичайні й 
надзвичайні. Звичайні загальні збори дирек
тор скликає найменш один іраз на рік для 
тою. щоб (воші розглянули й затвердили 
звіт і баланс за минулий шюраірйнщі пері- 
-од, розглянули й затвердили кошторис при- 
•бутош та фінансово-оиераційний план па 
наа-улпий рік, розподілили зиск й визначи
ли спосіб, як покрити втрати, а так само 
шоб іпровестн в належних випадках обран
ня органів управління та ревізії Товарист
ва. Звичайні загальні збори можуть розгля
дати й опіці питання, що їх закон або ста
тут і ві дносить до компетенції загальних збо
рів.

36. Надзвичайні загальні збори директор 
окликав на свій розсуд або на пропозицію 
ревізійної ісоніо'ї, або на заяву акціонерів, 
що 'репрезентують разом найменш одну 
двадцяту частину статутового капіталу, для 
розв'язування негайних питань, що виви
вають з ходу справ Товариства.

Якщо директор не виконує вимога Реві
зійної Комісії про окликання 'надзвичайних 
Батальних зборів протягом двох тижнів від 
часу її (надходження, то зазначені збори 
Ревізійна Комісія може безпосередньо скли
кати сама.

Якщо директор не виконає вимоги одної 
двадцятої частини акціонерів (протягом то- 
го-ж самого речення, то дозвіл на скликан
ня надзвичайних загальних зборів може да
ти Народній Комісаріят Торгівлі УСРР. В 
такому іразі надзвичайні загальні збори 
склиісають ті авірсшоги, що одержали до
вил.

36. Загальні збори скликається оповіст
ками, оголошував ям н до загального відома в 
•офіційному органі друку по ніоцю осідку уп-

4) постановление о приобретении строе
ний и права застройки для Общества, об 
отчуждении и залоге строепий и права, за
стройки, принадлежащих Обществу, а так
же о расширении предприятий Общества;

5) рассмотрение вопросов об изменении 
уставного капитала и об изменении и до
полнении устава;

6) разрешение вопросов о слиянии Об
щества с другими предириятиями и о пре
кращении деятельности Общества.

34. Общие собрапия бывают обыкновен
ные и чрезвычайные. Обыкновенные общие 
собрапия созываются директором не реже 
одного раза в год для рассмотрения и ут
верждения отчета и баланса за истекший 
операциоппый период, рассмотрение и ут
верждение сметы расходов и фннансово-опе- 
рацнонного плана на предстоящий год, рас
пределение прибыли и определение спосо
бов покрытия убытков, а также для про
изводства в надлежащих случаях выборов 
органов управления и ревизии Общества. 
Обыкновенным общим собранием могут 
быть рассмотрены н иные вопросы, отне
сенные к компетенции общего собрания за
колом пли уставом.

35. Чрезвычайные общие собрания созы
ваются директором но собственному усмо
трению или по предложению ревизионной 
комиссии или но заявлению акционеров, 
представляющих в совокупности не мепее 
одной двадцатой части уставного капитала 
для разрешения срочных вопросов, повті
каю щих по ходу дел Общества.

Если директор пе выполнит требование 
ревизионной комиссии о созыве чрезвычай
ного общего собрания в течение двух пе
дель со времени поступления требования, 
то названное собрание может быть созва
но непосредственно ревизионной комис
сией.

Если директор нс выполнит требования 
одной двадцатой части акционеров в тече
ние того же самого срока, то разрешение 
на созыв чрезвычайного сющего собрания 
может быть дано Народным Комиссариатом 
торговли УССР. В этом случае созыв чрез
вычайного общего собрания производится 
получившими на то разрешение акционе
рами.

36. Общие собрания созываются посред
ством об'явлений, публикуемых во всеобщее 
сведение в официальном органе печати пе
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равління, найменше за два тижні до за
гальний зборів.

В оголошенні зазначається час, зводе й 
працю загальній зборів. Якщо (надзвичайні 
збори акціонерів окликають акціонери з 
дозволу згаданого в арт. 35 органі а, то обо
в’язково треба вмістити вказівку па цей 
дозвіл до оголошешня про скликіиган зборів.

Про день загальних зборів {звичайних та 
надзвичайних) Товариство повинно опові
стити Народній Комісаріят торгівлі УСРР.

37. Доповіді директора з приводу призна
чених до обміркуіваїгая оправ треба подава
ти в службовий час, щоб акціонери розгля
нули (ігриіігаймш за сім день до дня загаль
них зборів.

38. Оправа, що їх треба розглядати на 
загальних зборах, надходять до них ие інак
ше, як через директора. Акціонери, що ба
жають зробити якусь пропозицію загальним 
зборам, повинні листовно вдатися о пвю до 
директора пайпізіггш за два тижні перед за
гальними зборами. Якщо пропозицію зроби
ли акціонери, що мають сукупно найменш 
одну двадцяту частину статутового капіта
лу, то директор зобов’ язашіїй подати таку 
пропозицію найближчим загальним зборам із
СВОЇМ 'ВИСНОВКОМ.

39. Кожний акціонер має право бути па 
загальних зборах і брати тчасть у обмір*)- 
ваші пропонованих зборам справ.

40. Право голосу мають акціонери, що 
держать найменш 2 акції. Акціонери, що 
держать мепше число акцій, можуть з’єд
нувати свої акції в загальній довіреності, 
для одержання права па один або більше 
голосів.

41. Державці акцій мають право брати 
участь на загальних зборах тільки тоді, ко
ли їх записано в книзі т-ва принлйміш за 
сім дань перед загальними зборами.

Замість оригмалів акційних сві доцтв мож
на гюдаяаті! посвідки й розписки про прий
мання акційних свідоцтв на схов або в за
ставу, так державних, як і приватних кре
дитових установ. У посвідках (розписках) 
■означується нумери акційних свідоцтв.

месту нахождения уораалешш не левее, как 
за дає надай до общего собрания.

В об’явленнях указывается время, место 
и предмет занятий общего собрания. Если 
чрезвычайное собраппе акцпоиеров созы
вается акционерам!* с разрешения упомя
нутого в ст. 35 органа, то указание на это 
разрешение обязательно помещается в об’
явлення о созыве собрания.

О дне общего собрания обыкновенного и 
чрезвычайного) Общество должно уведомить 
Народиый Комиссариат торговли УОСР.

37. Доклады директора по назначенным, 
к обсуждению вопросам должны представ
ляться в присутственные часы для рассм»*- 
трения акционерам, по крайней мере, за 
семь дней до сущего собрания.

38. Дела, подлежащие рассмотрению и 
общем собрании, поступают в него не ина
че, как через директора. Акционеры, же
лающие сделать какое либо предложение 
общему собранию, должны письменно об
ратиться с ним к директору ее позже как 
за две недели до общего собрания. Если 
предложение сделано акционерами, имею
щими в совокупности не мепее одной рад- 
цатой части уставного капитала, то ди
ректор обязан представить такое предложе
ние общему осиЗрапию со своим заключе
нием.

39. Каждый акционер имеет право быть 
на общем собрании и участвовать в об
суждении прилагаемых собраиию вопро
сов.

40. Правом голоса пользуются акционе
ры, владеющие ие менее 2 акциями. Акцио
неры, владеющие меньшим числом акций, 
могут соединить свои акции по общей до
веренности для получения права на един 
или большее число голосов

41. Владельцы акций пользуются нравом 
участия в общем собрании лишь в том 
случае, если они внесены в кпити Обще
ства по крайней мере за семь дней перед 
общим собранием.

Взамен подлинных акционерных свиде
тельств могут быть представляемы удосто
верения, и расписки в принятии акционер
ных свидетельств па хранепне вли в залог 
как государственных, так н частных кре
дитных учреждений. В удостовсфепиях 
(расписках) обозначаются номера акционер
ных свидетельств.
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4-2. Акціонери. що обрані за директора, 
або 8 шші Ревізійної Комісії, но шають 
ораво голосу т особисто, ні за довіреністю 
інших акціонерів за розв'язання оправ, що 
« притягнення їх до візпомдальностн або 
увільнення з лід неї, усунення їх з «оса
ди, призначення Її платні й затвердження 
зшіів. що вони підписали. За ухвалення 
постанови иро .вчинення від Товариства до
говору з особою, що е в числі акціонерів, ця 
особа не мас нрава голосу на зборах щ осо
бисто. ні за довіреністю і н ш и х  акціонерів.

43. Виїчлювлешій від директор список 
аюцюнерів. що мають право брати участь 
на зборах, де позначені нумери належних 
ім аьц:й, яиашіувться в лраміщеиш управ
ління за чотири дні перед загальними збо
рами. Копію зазначеного описку видасться 
южному акціонерові на Лото вимогу.

44. Перед відкриттям загальних зборів 
решена комісія провіряе складений від ди
ректора список акціонерів і в разі вимоги 
акціонерів, що прибули на зборп й репре
зентують паймевш 1/-0 частину статутовно- 
го капіталу, перевірку зазпаченого списку 
треба зробити на самих зборах через обра
них для цього під акціонерів з поміж них 
осіб, числом найменш три, і з них при
наймні одну особу повітана обрати група ак
ціонерів, що зажадала перекрити списка з 
тям, що ця група не бе|ю участи в обравші 
інших.

45. Збори відкриває директор або особа, 
що його заступає. ІІ<» відкритті зборів акцю- 
нори, що мають право голосу, обирають з 
поміж себе голову. Голова загальних зборів 
по мас права я свого розсудку відкладати 
обміркування й розвнзаппя справ, «несших 
в а загальні збори.

46. На загальних зборах ие можна ухва
лювати постаїюв в тратах, яро які яе було 
минімо я оголошенні про скликання збо
рів, якщо «ши не стосуються до числа по
точені справ. Віднесеная будь-якого питан
ия до числа поточних справ провадять за
гальні збори, в тим, що до числа їх не 
можна відносяті питань, перелічених в 
*рт. 33.

42. Акционеры, избранные директором 
или членами ревизионной комиссии, не 
пользуются правом голоса не лнчпо, ни по 
доверенности других акционеров при раз
решении вопроІюв, касающихся привлече
ния их в ответственности или освобожде
ния от таковой, устранения их от долж
ности, назначения им вознаграждения и 
утверждения подписанных ими отчетов.

При постановлении решений о заключе
нии Обществом договора с лицом, состоя - 

, щнм в числе акционеров, лицо это не поль
зуется правом голоса в собраниях пи лич

но, ни по доверенности других акционеров.
43. Изготовленный директором список 

акционеров, имеющих право участвовать в 
собрании, с обозначением номеров принад
лежащих им акций, выставляется в поме
щении управления за четыре доя до об
щего собрания. Копня озпачепного списка 
выдается каждому акционеру по требова
нию.

44. До открытия общего собрания реви
зионная комиссия проверяет составленным 
директором описок акционеров, н в случае 
требования явившихся в собрание акционе
ров, представляющих се менее 1/20 части 
уставного капитала, проверка озпачеппогв 
списка должна быть яроизведена в самом 
собрании через избранно для этого акцио
нерами из своей среды лиц, в числе не 
менее трех, из которых, по крайней мере, 
одно лицо должно быть избрано группой 
акционеров, потребовавшей проверки спис
ка, с тем, что эта группа не участвует и 
избрании остальных.

45. Собрание открывается директором 
или лицом, его заступающим. Но открытии 
собрапня акциоперы, имеющие право голо
са, избирают из своей среды председателя. 
Председатель общего собрания пе имеет 
права но своему усмотрению откладывать 
обсуждение и разрешение дел, внесенных 
па общее собрание.

46. На ебще.м собрании ие могут быть 
выносимы решения, которые пе значились 
в об'явлений о созыве собрания, если они 
не относятся к числу текущих дел. Огне- 
сенне какого-либо вопроса к числу текущих 
дел производится общим собранием, при 
этом к числу их не могут быть относимы 
вопросы, перечисленные в ст. 33.
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47. Щоб запальні збори були дайсні, тре
ба, ацоб за розв'язування кожного шггаиня, 
що Його обговорюється ив зборах, були при
сутніми акціонери, які разам (репрезенту
ють найменні одну третину статутового ка
піталу.

48. Питання лро зміну статуту і про за
криття 'Лояльности Товариства можна роовя- 
зувати тільки двохтретипною більшістю по
даних голосів, якщо при тому «а загальні 
збори прибулі! акціонери, |Щ0 реп:резенту- 
ють найменш половину статутоваго капі
талу.

49. В оголошенні про окликання загаль- 
югх зборів можша передбачати повторні за
гальні збори на той випадок, коли акціоне
ри, що прибули на збори, не будуть репре
зентувати тої частини статутового капіта
лу, що її вимагається в законі. В такому 
разі повторні загальна збори можуть відбу
тися пайраніш за 24 годиии після перших 
зборів, що не відбулися. Якщо вказівки на 
ц© в оголошенні не було, то повторні за
гальні збори скликається, додержуючи 
арт. 36.

Повторні загальні збери вважається за 
відбула незалежно від розміру тої частини 
статутового капіталу Товариства, що па них 
репрезентовано. Постанови на них ухвалю
ється звичайною більшістю поданих голо
сів, крім питань, зазначених їв арт. 48, для 
ухвали яких треба більшість в дві третини 
поданих голосів.

Ловторпі загальні збори можуть розвя- 
вуватп ліпне ті питання, що були па поряд
кові денному перших загальних зборів, які 
«в відбулися.

50. Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що порушують їх 
права, протягом одного місяця «від 'Дня. ко
ли їх було ухвалено, подавши на Товарист
во позов про скасування зазначених поста
нов.

51. Акціонери, що не шгоцшся з б:.ть- 
шістю, мають право подати окрему думку, 
про що записується до протоколу загальних 
зборів. Той, хто подав окрему думку, може 
протягом семи днів від дня зборів подати 
для прилучення до протоколу докладний ви
клад своєї думки.

52. Порядок голосування справ установ
люють сами загальні зболи. За ухвалені на 
загальпих зборах вважається ті постанові:.

47. Для действительности общего ообра- 
бш требуется, чтобы при разрешений каж
дого обсуждаемого в нем вопроса в собра
нии присутствовали акционеры, представ
ляющие в общей совокупности не менее 
одной трети уставного капитала.

48. Вопросы об изменении устава по 
прекращении деятельности Общества могут 
быть разрешены только большинством двух 
третей поданных голосов, если при том на 
общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее половины уставного 
капитала.

49. В об'явления о созыве общего со
брания может быть предусмотрено вторич
ное общее собрание на случай, если явив
шиеся акционеры не представляют требуе
мой законом части уставного капитала. В 
этом случае вторичное общее собрание мо
жет состояться не ранее, как через 24 
часа после нееостоявшегося первого собра- 
пия. Если такого указания в об'явлення не 
было, то вторичное общее собрание созы
вается с соблюдением ст. 36.

Вторичное общее собрание признается 
состоявшимся независимо от размера пред
ставленной части уставного капитала Об
щества. Решения па нем принимаются про
стым большинством поданных голосов, кро
ме вопросов, указанных в ст. 48, для ]>аз- 
решения которых требуется большинство в 
две трети поданных голосов.

Вторичное общее собрание может разре
шить лишь те всчгросы, которые были на 
повестке дня первого нееостоявшегося об
щего собрания.

50. Постановления общих собраний, на
рушающие права акционеров, могут быть 
оспорены акционерами в течение месячно
го срока со дня принятия постановлений 
посредством пред'явлення иска к Обще
ству об отмене указанных постановлей.

51. Акционеры, не согласившиеся с 
большинством, имеют право заявить особое 
мпение, о чем заносится в протокол общего 
собрания. Заявивший особое мнение может 
в семидневный срок со дня собрания пред
ставить для приобщения к протоколу под
робное изложение своего мнепия.

52. Порядок голосования вопросов уста
навливается самим общим собрапием. При
нятыми общим собранием считаются во-
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що за їх висловилась звичайна більшість 
ооцаавх голосів.

53. Постанови, ухвалвіі на загальних 
зборах, е обон’язюові для всіх акціонерів і 
присутніх, і відсутніх.

54. Справам, що їх мають обмірковувати 
1 розв’язувати загальні збори, ведеться до
кладний протокол. Викладаючи постанови 
зборів, зазначається, якою більшістю голо
сів ухвалено постанови, а так само 'Ноту
ється заявлені -до цього окремі думки. Про
токоли веде особа, що ц запросив голова 
зборів о акціонерів, або сторонніх осіб, з 
тим, що голова зборів напогсдае за погод
женість протоколу з булими на зборах мір- 
ісукшіїїми й постановами. Пращш:сть про
токолу посвідчують своїми підписами голо- 
ва зборів та інші акціонери. щ їх бажан- 
ня, числом найменш три.

Засвідчені яд директора копшї протоколу 
загальних зборів, окремих думок і взагалі 
всіх до п 1-ого додатків ашежить давати 
кожному акціонерові ш його вимогу.

Б. Д и р о к т о р  Т о в а р и с т в а ,  й о г о  
п і р а в а т а о б о  в’я з к и.

55. Ди'|юктор общ«а*.ті,ся - на загальних 
зборах акціонерів реченцем па один .рік із 
числа агаріокеріїн або сторонніх осіб.

На той же реченець, що й директора, за- 
галмпі збори оіїні-ають тим самим порядком 
і Лото заступника.

56. Загальні збори акціонерів можуть ані
мато директор та його заступника й до 
терміну їх обрання.

57. Директор і заступник його но уплаві 
реченця їх обрання зберігають свої повно
важення до юйближчих загальїгах зборів 
акціонерів.

58. Директор може одержувати вр;м ви
значеного «д заіпльних зборів акціонерів 
утримання й відсоткову з чистого зиску пла
ту з призначення загальних зборів розміром, 
від гал установленим.

59. Дчюктор завід ус всіма справами То
вариства й зараджує гайном Товарястш. 
Зойлои, до його обов’язків полежить:

проси, за которые высказалось простое 
большинство поданных голосов.

53. Постановления, принятые общим со
бранием, обязательны для всех акционеров, 
как присутствующих, так и отсутствую
щих.

54. По делам, подлежащим обсуждению 
и решению общего собрания, ведется под
робный протокол. При изложении постанов
лений собрания указывается, каким боль
шинством голосов постановления приняты, 
а равно отмечаются заявленные при этом 
особые мнения. Протокол ведет лицо, при
глашенное председателем собрания из ак
ционеров или посторонних лиц, при этом 
председатель собрания ответственен за со
гласованность протокола с бывшими в со
брании суждениями и решениями. Правиль
ность протокола удостоверяет своим в под
писями председатель собрания, а также 
другие акционеры, по их желанию, в числе 
не менее трех.

Засвидетельствованные директором коппи 
протокола общего собрания, особых мнепий 
и вообще всех к нему приложений долж
ны быть выдаваемы каждому акционеру по 
его требованию.

П. Д и р е к т о р  О б щ е е  т в  а ,  е : г о  
п р а в а  и  о б я з а н н о с т и .

55. Директор Общества избирается об
щим собранием акционеров сроком на один 
год из числа акционеров или посторонних 
лиц.

Заместитель директора избирается общим 
собранием на тот же самый срок, что и 
директор и тем же самым порядком.

56. Общее собрание акционеров может 
отстранять директора и его заместителя и 
до срока их избрания.

57. Директор и его заместитель но 
истечении срока их избрания сохраняют 
свои полномочия до ближайшего общего 
Сгорания акционеров

53. Директор может получать, кроме 
определенного общим собранием акционеров 
содержания и процентное вознаграждение 
из чистой прибыли по назначению общего 
собрания в размере, им установленном.

59. Директор заведывает всеми делами 
Общества и управляет имуществом Обще
ства. В частности, к обязанностям его 
•носится:
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1) лрыйматш надійні ді А 'її, іди надходять
за акції Товариства гроші та видавати 
іменні тимчасові свідоцтва, а тю повній їх 
оплаті—й акційні свідоцтва;

2) заводити бухгалтерію, касу і діло
водство, а так само складати звіт, баланс, 
кошторис а план діяльностн, яіодаїватн звіт
ність Товариства загальним зборах;

3) інаІЬшн службовців, призначаючи їм 
шагу, і звільнювати їх;

4) купувати й продавати майно і за го
тівку, і на вредит;

5) (наймати склеїш, кватирі й інші при
міщення;

6) кредитуватися і у Державному банко
ві, і в інших кредитових установах, а так 
само і в приватних осіб;

7) страхувати майно Товариства;
3) видавати й приймати до виплати век

селі й інші реченцеві зобов'язання;
9) дисконтувати векселі, що надійшли 

на ім’я Товариства;
10) укладати від іменн Товариства дого

вори й угоди з державший установами й 
підприємствами, а так само і з приватними 
особами;

11) видавати довіреності;
12) складати законні акти на набуття, 

иеревласиення, заставу будівель і право 
забудова;

13) скликати загальні збори акціонерів;
14) взагалі завідувати й зароджувати 

всіма справами Товариства без винятку, що 
входять до обе язу операцій Товариства, в 
рамках, установлених від загальних зборів.

Найближчий порядок чнппостей директо
ра та його заступника, рамки їх прав і 
обов’язків визначає інструкція, що її за
тверджують та ямітоють загальні збори ак
ціонерів.

60. Директор робить видатки за кошто
рисами, які що-іроку ватвеоджують загали» 
збори акціонерів. Загальних зборах ши
ється право (визначити, до якої суми дирек
тор може витрачати понад кошторисне при
значення у невідкладних випадках, за від
повідальністю директора перед загальними 
зборами за потребу й наслідки цієї витрати. 
Про кожний такій видаток належить пода
вати ш розсуд найближчим загальним: збо
рам.

1) прием поступивших н посыпающих 
за акция денег и видача якшш врвмед- 
ных свидетельств, а по полной оплате нх 
и * акционерных свидетельств;

2) устройство .бухгалтерш, кассы и де
лопроизводства, а равно и составление от
чета, баланса и сметы, и плана деятель
ности, представление отчетности Общества 
общему собранию;

3) прием служащих, назначение им всо- 
награждения и увольнение их;

4) покупка и продажа имущества, как за 
наличные деньги, так и в кредит;

5) паем складов, квартир и других по
мещений; •

6) кредитование, как в Государственном 
банке, так н в иных кредитных учрежде
ниях, а также я у частных лиц;

7) страхование имущества Общества;
• 8) выдача и принятие к платежу век

селей и других срочных обязательств;
9) дисконт векселей, поступивших на 

имя Общества;
10) заключение от имепп Общества до

говоров и соглашений с государственными 
учреждениями и предприятиями, а также и 
с частными лицами;

11) выдача доверенностей;
12) совершение законных актов на при

обретение, отчуждение и залог строений и 
право застройки;

13) созыв общих собраний акционеров;
14) вообще, заведывапие и распоряжение 

всеми делами Общества без исключения, 
входящими в круг операций Общества, в 
нределах, установленных общих собранием.

Ближайший порядок действия директора 
н его заместителя, пределы их прав и обя
занностей определяются инструкцией, ут
верждаемой и изменяемой общим собранием 
акциоперов.

60. Директор производит расходы по сме
там, ежегодно утверждаемым общим собра
нием акционеров. Общему сланні* предо
ставляется право определять, до какой 
суммы директор. может расходовать сверх 
сметного назначения в случаях, не терпя
щих отлагательств, с ответственностью 
директора перед общим собранием за необ
ходимость и последствия этого расхода. 0 
каждом таком расходе должно быть пред
ставлено па усмотрение ближайшему обще
му собранию.
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61. Уоі папери а оправах Товариства, 
некоей, иовіреяосіі, договори та сош акти, 
вимоги на зворотне одержання «ум Товари
ства з кредитових установ, а так само чеки 
біжу таї рахунків попсує директор, або 
особа, уповноважена на те від директора.

62. За потрібних у «правах Товариства 
випадків директору надасться право вдава
тися до урядових установ та урядівців без 
особливої па те довірепости; так само до
зволяється директору уповноважувати на 
це і сторонню особу; у справах проваджу
ваних у судових установах, додержується 
идаовідшп правил.

В. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .
63. Для перевірки звіту а баляноу оби

рається на той самий реченець, що й ди
ректор, ревізійну комісію, найменш з 3 осіб 
з числа акціонерів або сторонніх осіб. Чле
нами ревізійної комісії можуть бути хипіе 
ті, що не є ані директором,’ ані є па інших 
посадах, обсаджу ваших з обрання загальних 
зборів або з «вставлення директора.

64. Меншість акціонерів, що заступає од
ну десяту частину сгатутового капіталу, 

■має право обрати з свого складу одного чле
на ревізійної комісії, з тим. що ці акціоне
ри же не беруть участи в обрами інших 
членів ревізійної комісії. Директор і його за
ступник по вибутті їх з посад не можуть 
бути обрані в ч.тепи ревізійної комісії про
тягом двох років від дня вибуття. Ревізій
ній комісії надається право з дозволу за
гальних зборів притягати до своєї прані ек
спертів. Ревізійна комасі я пови нна ггай піз- 
ніш за місяць до для загальних зборів роз
почати перевірку каси й капіталів і реві
зію усіх належних до звіту й баляпсу книг, 
рахунків, документів і взагалі діловодства 
Товариства. По перевірці звіту й балансу 
ревізійна комісія дає свій на них висповок 
директорові. Ревізійна комісія може прова
дити огляд і ревізію всього майна Товари
ства на місцях і перевірку зроблених про
тягом року робіт, так само яробелних ви
датків. Для виконання цього дпректор по- 
випеп дати комісії всі потрібні засоби.

65. Ревізійна комісія має право .вимага
ти гід директора, яяіпо визнає за потрійне.

61. Все бумаги по делам Общества, век
селя, доверенности, договоры и другие ак
ты, требования на обратное получение с у м м  
Общества, из кредитных учреждений, а так
же чеки по тонущим счетам подписывает 
директор или лицо, уполномоченное на то 
директором.

62. В необходимых но делам Общества 
случаях директору предоставляется право 
ходатайства в правительственных учреж
д е н и я х  и у должностных лиц без особой на 
то доверенности; равпо предоставляется ди
ректору упо.тпомачивать на это и посто
роннее лицо; в делах, производящихся в 
судебных установлениях, соблюдаются со
ответствующие правила.

В. Р ев и зи о п и а я к о <м и сс и я.
63. Для проверки отчета н баланса изби

рается на тот срок, что и директор, ревизи
онная комиссия ко менее чем из 3-х лиц, 
из числа акционеров пли посторонних лиц. 
Членами ревизионной комиссии могут быть 
лишь те лица, которые не состоят ни дирек
тором, ни в других замещаемых по выбору 
общего собрания или по назначению дирек
тора должностях.

64. Меньшинство акционеров, представля
ющее одну десятую часть уставного капита
ла, имеет праве избирать из своей среды 
одного члепа ревизионной комиссии про чем 
эти акционеры уже не участвуют в избра
нии других членов ревизионной комиссии. 
Дпректор и его заместитель по выбытии 
их из должностей, пе могут быть избираема 
в члены ревнзиоппой комиссии в течепие 
двух лет со дпя выбытия. Ревизионной ко
миссии представляется право с разрешения 
общего собрания привлекать к своим заня
тиям экспертов. Ревизионная комиссия 
обязана не позже как за месяц со дня 
общего собраппя приступить к проверке 
кассы и капиталов и к ревизии всех 
относящихся к отчету и балансу книг, 
счетов, документов и вообще делопроизвод
ства Общества. По проверке отчета и ба
лансе ревизионная комиссия представляет 
свое по ним заключение директору. Ревизион
ная комиссия может производить осмотр и 
ревизию всего имущества общества па мо
стах и проверку сделанных в течепие года 
работ, а также производимых расходов. Для 
исполнения этого дпректор обязан дать ко
миссии все необходимые средства.

65. Ревизионная комиссия имеет право' 
требовать от директора, если признает это
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смикати надзвичайні загальні збори акціо
нерів.

66. Ревізійна комісія швипна вести до
кладні протоколи ус-ім засіданням Комісії Й 
зазначити в цих протоколах міркування і 
заявлені окремі думки поодиноких членів Ко
місії. Зазначені протоколи, а так само і вс і 
доповіді та висновки Ревізійної Комісії ди
ректор ПОВИНеН ВНеСТИ З ЙОГО ПОЯСНОННЯМ 
на розгляд найближчим оаа-альнлм зборам 
акціонерів.

67. 'Платню членам Ревізійної Комісії 
встликшюють загальні збори акціонерів.

IV Звітність у справах Товариства, розподіл 
зиску й видача ди.іденду.

68. Операційний рік товариства лічить
ся від 1-го жовтня до ЗО .вересня включно. 
За кожний минулий рік директор подає на 
розгляд і затвердженні п звичай ним річ'ішьм 
загальним зборам річний звіт про операції 
Товариства і баланс, що їх складається 
найпізнішо через три місяці но скінченню 
операційного .року, з висновком Ревізійної 
Комісії.

Примірники звіту й баїянсу роздає ди
ректор Товариства за два тижні перед річ
ними загальними зборами «сім акціонерам, 
що заявили про бажання дістати їх; івід т<>- 
го-ж часу івідкривасться акціонерам для ог
ляду в службові годний директора книги 
Товариства з усіма рахунками й документа
ми. 'належними до звіту й балансу.

69. Звіт має містити докладно такі голов
ці статті:

1) стан статутового капіталу зі вказів
кою їв пасиві окремо частин капіталу, опла
чених готовими грішми й майном, івнесеіпім 
за акції, а так само каліталів запасного та 
амортітційпого, з тим, що капітали Това
ристві. які є у відсоткових паперах і у всі
лякому к^рамі. повинно зазначити ліс біль
шою ціною від тої, за ячау цей крам з па
пери набуто; якщо біржова ціна на день 
складання балансу нижча из купіне.тшої 
ціпи, то вартість паперів й краму зазпача- 
єті.оя за біржовим курсом. що бу® на день 
закриття рахунків; 2 3

2) загальний прибуток і видаток за той 
самий час, що за нього подається звіт;

3) рахунок витрат «а платню службовцям 
Товариства й інші видатки по управлінню;

необходимым, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционеров.

66. Ревизионная комиссия обязана вести 
подробные протоколы всем заседаниям комис
сии и отмечать в этих протоколах соображе
ния и особые мнения, заначенные отдель
ными членами комиссии. Указанные прото
колы, а также все доклады н заключения 
ревизионной комиссии директор обязан вне
сти со своими об яснениями на рассмотрение 
ближайшего общего собрания акционеров.

67. Вознаграждение членов релизпогаой 
комиссии устанавливается общим собранием 
акционеров.
IV. О т ч е т н о с т ь  по дела* Общества, ргсірвдв-

леиие при)ылв4 и выдача дивадви Я.
68. Операционный год Общества считается 

с 1-го октября -до 30 сентября включительно. 
За каждый минувший год директор представ
ляет на рассмотрение и утверждение <бык- 
новенному годичному собранию годовой от
чет об операциях Ощестна и баланс, кото
рые составляются же позднее трех месяцев 
по окончании операционного года с заклю
чением ревизионной комиссии.

Экземпляры отчета и баланса директор 
Общества раздает за две исцели перед годич
ным общим собранном всем акционерам, 
из явившим желание яа получение их; с то
го же времени открываются акционерам для
осмотра в служебные часы директора книги 
Общества со всеми счетами и документами, 
относящимися к огчеау и балансу.

69. Отчет должен содержать в подробности 
следующие главныо статьи:

1) состояние уставного капитала с указа
нием в пассизо в отдельности частей капи
тала- оплаченных наличными 'Деньгами и 
имуществом, плесенным за акции, а также 
капиталов запасної» и аммортиэациокного, 
при этом капталы Ощества, заключаю
щиеся в процентных бумагах и всякого рода 
товарах, должны был. показываемы ле свы
ше той цены, по которой эти товары и бу
маги приобретены; если же биржевая цена 
в день составления баланса ниже покуп
ной цепы, то стоимость бумаг и товаров по
казывается по биржевому курсу в день зак
лючения счетов;

2) общий приход и расход за то-же вре
мя, за которое отчет представляется;

3) счет расходов «а жалованье служащих 
Общества и другие расходы по управленім»;
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4) рахунок аовгів Товариства ішим осо
бая і цих осіб Товариству;

5) рахунок наявного майна Товариства і 
належних йому запасів яа мабувною або 
ринковою ціною, вважаючи на те, яка з них 
буде нижча.

70. Звіт і баланс, по затвердженні від за
гальних зборів порядком правил цю публіч
ну звітність, подається до Народнього Ко
місаріяту Фінансів й оголошується до за
гального відома.

71. По затвердженні звіту від загальних 
■гоорів із сум, що залишаються за покрит
тям всіх видатків іі втрат, якщо такі бу
дуть, відраховується найменш •/,„ чистого 
зиску, до запасного капіталу; крем того, за 
постановою загальних зборів едраховуєгь- 
ся що визначувану від них суму ага сплачен
ня порвіежм «артостн майна Товариства аж 
до повного ЇЇ сплачення, якщо енлачоння 
'гартогтн чайна встановлюється шляхом від
рахувань від чистого зиску, па видачу до
даткової плати директору, робітникам і 
службовцям Товариства, а решту суми по
вертається нз дивіденд акціонерам.

72. Обов'язкове відрахування -до запасно
го капіталу продовжується, доки він не бу
ло рівний половиш статутовсто капіталу. 
Це відрахування поновлюється, якщо запас
шій капітал буде вщшепігй штоістю або 
частішою. Запасний капітал призначується 
виключно па покриття втрат. Впдаткуєтьпг 
запасний капитал по інакше, як па постане- 
кою загальних зборів акціонерів.

73. Дивіденд, по ззжздалтй протягом 
трьох років, стає власністю Товариства, крім
г..х випадків, ко.тп задавнюваний .вважаєть
ся за законом зупиненим. За таких вппадкіп 
дивідеіданміп сумами рсопоряджують згідно 
з судовім про них .вироком або о розпоряд
ження вдаовідпдх урядових установ. •На не
сдержан і вчасно дивідендні суми відсоши 
іч» видається. Директор не увіходить у роз
праву, чп дійсно купон належить подавце
ві його, крім тих випадків, коли за судовою 
постановою видавати давдещ за купонам.! 
заборонено, або коли поданий купон буї" 
одним з тих, що про їх втрату подано до 
ніректора Товариства заяву (арт. ?2>.

4) счЬт долгов общества другим .типам н 
этих лиц Обществу;

5) счет наличного имущества Общества и 
принадлежащих ему запасов но приобрета
тельной или рыночной цене, смотря по тому, 
какая из них окажется ниже.

70. Огчот и баланс, по \тверягдепии об- 
1щк собранием, в порядке правил о яублич- 
ной отчетности, представляются в Народный 
Комиссариат Финансов и публикуются во 
всеобщее сведение.

71. По утворадения отчета общим собра
нием из сумм, остающихся за покрытие всех 
расходов и убытков, если таковые окажутся, 
отчисляется не менее 7,„ чистой прибыли 
в запасный капитал; кроме того, по поста
новлению общего собрания отчисляется опре
деляемая последним сумма на погашение 
первоначальной стоимости имущества впредь 
до полного ее погашения, если погашение 
стоимости имущества устанавливается пу
тем отчислений из чис-той прибыли, на вы
дачу дополнительного вознаграждения ди
ректору, рабочим н служащим Общества, а 
остальные суммы обращаются в дивиденд 
акционерам.

72. С&язательные отчисления в запасный 
капитал продолжаются, пока он не будет рав
няться подовипе уставного капитала. Згп 
отчисление возобновляется, если запасный 
капитал будет израсходован полностью или
частично. Запасный капитал предназначает
ся исключительно на покрытие убытков. 
Расходование запасного капитала произво
дится не иначе, как но определению общего 
собрания акционеров.

73. Дивиденд, не истребованный в тече
ние трех лет, обращается в собственность 
Общества, за исключением тех случаев, ког
да течение давности считается по закону 
приостановленным. В таких случаях г ди
видендными суммами поступают согласно 
судебному о них решению или распоряже
нию подлежащих правительственных учре
ждений. На неполученные своевременно 
дивидендные суммы проценты яе вьшются. 
Директор не входит в разбирательство дей
ствительно ли купон принадлежит пред’я- 
внтелю его. за исключенном тех случаен, 
когда по судебному определению выдача 
дивиденда по купонам воспрещена, или 
когда проявленный купон окажется одним 
из тех, </> утере которых подано директору 
Общества заявление (ст. 22).
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V. Закриття діяльиостя Тояарие'тяа.

74. Реченця «жування Товариства не 
встановлюється. Діяльність Товариства за
кривається:

1) за ліквідацією його справ та майна.
2) без ліквідації.
75. Діяльність Товариства закришаться з 

ліквідацією його справ та майна:
1) коди втрачено більш за дві п'яті ста- 

тутовоїх» катташу, якщо 'його не буде уста
новленим порядком змінено з там. що заяву 
про таку зміну повинно подавати цютягом 
одного місяця від дня затвердження балан
су, що в ньому викрито зазначену втрату;

2) в наслідок оголошення Товариства п) 
суду невиплатним;

3) за постановок» Уряду УОІ’Р через у х и 
лення Товариства від мети, зазначеної в 
статуті, або в сторону, що перечить інтере
сам держави, або за вішанням дальшої 
діяльності! Товариства за недоцільну;

4) з розоуду загальних зборів Товариств,!.

76. Діяльність Товарис/гва закривається 
без ліквідації його справи та майка в .разі:

1) коли ївсшо з’єднується з іншим акцій
нім товариством в шве товариство, або 
приєднується до іншого товариства;

2) коли його поділяється т два або кіль
ка самостійних товариств;

3) коли актив іі пасив переходять до 
юридичної особи інших» виду.

77. Закриття Товариства реєструється іі 
оіюлошусться тім самим порядком, як і за
снування його.

78. Якщо надійдуть умови, передбачені 
в п. 1 арт. 75. то директор найпізніше за 
один місяць після того, як виник привід до 
ліквідації, скликає загальні збори, які вста
новлюють порядок і [юченець ліквідації
справ і майна Товариства.

79. Якщо Товаркстоо .визнано за леви- 
платпе по суду (п. 2, арт. 75), то лік
відацію його сгорав та майна зірова.іятьсн 
порядком, що його встановлено спеці яльнн- 
мн задсопамп.

80. За випадку, передбаченого їв ш. З 
арт. 75, а так само кота за випадксв, пе
редбачених в ц. 1 того самого артикулу.

V. Прекращение деятельности Общества.

74. 0|чж существования Общества не уста
навливается. Деятельность Общества прек
ращается:

1) с ликвидацией ото дел и имущества,
2) без '.тикзщации.
75. Деятельность Общества прекращается 

с ликвидацией дел ого имущества:
1) в случае потери более двух пятых

уставного капитала, осли последний но бу
дет .в установленном порядке изменен, при 
этом ходатайство о таком изменении должно 
был. возбуждено в тячный срок со .дня ут
верждения баланса, по которому обнаружи
лась указанная потеря; "

2) вследствие об’явлення Общестна по су- 
ду несостоятельным;

3) по постановлению Правительства 
УОТ, вследствие уклонения общества от 
цели, указанной в уставе, или в сторону 

■противную интересам государства, а равно в 
олуче признания дальнейшей деятельности 
Общества нецелесообразною;

4) по усмотрению общего собрания а к ц и 
онеров.

76. Дог. елыюсть Общества прекращается 
без ликвидации его дел и имущества в слу
чае:

1) соединения его с другим окционериым 
Общество в новое общество или присоеди
нения с їх» к другому обществу;

2) разделения на два или несколько са
мостоятельных обществ;

3) перехода его актива и пассива к юри
дическому лицу другого вида.

77. Прекращение Общества регистрирует
ся и опубліковуєтеся тем же порядком, что 
и возникновение его.

78. При наступлении условий, предусмот
ренных в п. 1 ст. 75, директор не позд
нее месячного срока после возникновения 
повода к ликвидации созывает общее собра
ние, которое устанавливает порядок и срок 
ликвидации дел и имущества Общества.

79. (При признании Общества несосто- 
ятельпым по суду (и. 2, ст. 75), ликвида
ция его дел и имущества производится в по
рядке, установленном специальными узаконе
ниями.

80. В случае, предусмотренном я. 3 ст. 
75, а также если в случаях, предусмотрен
ных л. 1 той же статьи, не будет созва-
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не буде вчасно смикано (арт. 78) загальні 
збори, або загальні збори не вживуть потріб
них заходів до ліквідації, ліквідацію, поря
док^ реченець Л притачав Иаркомторг

81. За випадку, передбаченого в н. 4 
<Ч«т. 75, загальні збори, ухвалюючі поста
нову про ліквідацію Товариства, установлю
ють також порядок і реченець ліквідації.

82. .Іішдацію оправ та майна Товариства 
провадиться ліквідаційною комісією, що її 
обирається у складі найменш з трьох осіб 
на загальних зборах або призначує орган, 
що ухвалив постанову про ліквідацію Това
риства (арт. 80).

83. 'Реченець, що його встановлюють за
гальні збори або Наркомторг УСРР (арт. 80), 
для ліквідації справ та майна не може пе
ребільшувати одного року від дня постано
ви про повернення Товариства на ліквіда
цію.

84. Ліквідаційна комісія негайно після її 
обрання або призначення, подав заяву до 
Наркомторпу УСРР про новернеїшя Товари- 
стеа на ліквідацію і, після занесення за
пису да торговельного реєстру, робить ого
лошення з зазначенням складу ліквідаційної 
комісії і місця осідку, а так само (реченця 
для заяви претензій. Оголошення робиться 
в газеті «Вісти ВУЦВК».

85. До обов’язків ліквідаційної комісії на
лежить: точно установити актив і пасив 
Товариства і скласти з участю 'директора 
вступний ліквідаційний баланс, розшукати, 
оцінити й реалізувати майно, справити бор
ги, виготовити пляїГ ліквідації майна й за
доволення кредиторів, виконати цей плян, 
зокрема через мирові угоди, і «класти лікві
даційний звіт та остаточннй ліквідаційний 
баланс.

88. Лківдаційна комісія, щоб виконати 
сіли обов’язки, мас права директора Товари- 
ства за його статутом, і ноже укладати всі 
правом шш. оскільки вони (потрібні для лік
відації. правити судом а відповідати перед 
судом та репрезентувати Товарнчство. що 
ліквідується. за інших вкладов.

87. Ліквідаційну комісію, що її об.иаио на 
загальних зборах, контролю*: Ревізійна 'Ко
місія. Но скінченні ліквідації Директор То
вариства. що його ліквідується, від момен
ту обрання ліквідаційної комісії закриває

но в срок (ст. 78) общее собрание, или волн 
общим собранием не будут приняты необхо
димые меры к ликвидации, ликвидация, по
рядок и срок ее назначается Наркомторгом 
УСОР.

81. В случае, предусмотренном л. 4 
ст. 75, общее собрание при принятии поста
вил ения о ликвидации Общества устанавли
вает также порядок и срок ликвидации.

82. Ликвидация дел и имущества Обще
ства производится Ликвидационной комис
сией, избираемой в составе . не менее трех 
членов общим собрашюх или назначаемой 
в том же числе постановлением органа, по 
постановлению которого Общество ликви
дируется (ст. 80).

83. Срок, устанавливаемый общим собра
нием иля Наркомторгом УССР (ст. 80) для 
ликвидации дел и имущества не может пре
вышать одного года со дня постановления 
об обращении Общества к ликвидация.

84. Ликвидационная комиссия, немедлен
но по ее избиравши или .назначении, подает 
заявление в Наркомторг УССР об обращении 
Общества к (Ликвидации и, но внесении за
писи в торговый реестр, -производит публи
кацию с указанием состава ликвидацион
ной комиссии, ее местонахождения, а так
же срока заявления претензий. Публикация 
производится в газете «Внял ВУЦВК».

85. В обязанности ликвйаэциошой комис
сии входит: точное установление актива и 
пассива Общества и составление при участии 
директора вступительного ликвидационного 
баланса, разыскание, оценка и реализация 
имущества, взыскание долгов, выработка 
плана ликвидации имущества и удовлетво
рения кредиторов, выполнение.этого плана, 
в частности путем мировых соглашений, и 
составление ликвидационного отчета и зак
лючительного баланса.

86. Ликвидационная комиссия для -выпол
нения своих обязанностей .пользуется пра
вами директора Общества, согласно его уста
ву, и может заключать .все сделки, посколь
ку таковые необходимы для ликвидации, 
искать и отвечать на суде и представлять 
ликвидируемое общество в других случаях.

87. Ликвидационная комиссия, избранная 
общим собранием, подлежит контролю реви- 
лнонной комиссии по окончании ликвидации. 
Директор ликвидируемого Общества с момен
та избрании ликвидационной комиссии прек-
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свою діяльність і передав всі справа й
майно Товариства ліквідаційній комісії. Щоб 
розв'язувати питання про порядок ліквіда
ції. не передбачені на загальних зборах, а 
так само, щоб затвердити звіт про зроблену 
ліквідацію й кінцевий ліквідаційний баланс, 
ліквідаційна комісія скликає загальні збори.

Ь8. .Рківідацівна комісія, утворена поряд
ком іф^вначенля (арт. 80), працює івд шіт- 
-ролепс органу, що їі лрианачнв, якому шале- 
жить також право остаточно затверджувати 
л.к.юдацШаий звіт та кінцевий ліквіцаційннй 
билино. Від моменту призначення ліквідацій
ної Комісії органи корування, що передбаче
ні в статті лювідовашго Товариства, за
кривають свою діяльність і директор Това- 
рнства передає всі справи та маймо лікві
даційній комісії. Загальні збори членів лік
відаційна комісія скликає лише для поперед
нього розгляду ліквідаційного звіту та кін
цевого ліквідаційного балансу.

89. Члени ліквідаційної Комісії за втра
ти, що вони заподіяли своїми неправильни
ми чинностями га недбалістю, солідарно від
повідають перед акціонерами та кредитора
ми ліквідованого Товариства.

90. Порядок подання від зчюдіпорів їх 
претензій до ліквідаційної комісії, а так са
мо порядок вдоволення претензій креднто- 
№ провадиться .а чинними законами.

91. Ліквідаційна комісія протягом трьох 
днів по затвердженні звіту повідомляє про 
скінчення ліквідації Народній Комісаріят 
Торгівлі УСРР для заведення запису до -тор
гового реєстре-.

92. Видатки на утримання ліквідаційної 
комісії робляться з кошт® Товариства, що 
ліквідується, в межах кошторису. що його 
затверджують загальні збори, або Нарком- 
тоїя- УСРР.

93. Книги, документи і інші матері я.ти 
но екмгчеяш ліквідації" передається Народ- 
ньому Комісаріятові Торгівлі УСРР. який по
вил он зберігати всі <ці матері жти протягом 
трьох .років, а по скінченні цього .реченця 
вчинити з ними за вказівками Центрально
го Архивного Управління УСРР.

ращаег свою деятельность и передает все
цела и имущество Общества лмадаццоинеЯ 
компани. Для разрешения (вопросов о по
рядке ликвидации, не предусмотренных об
щим собранием, а также дли , утверждения 
отчета о производимой ликвидации и заклю
чительного ликвидационного баланса, лк- 
видацнонная комиссия созывает общее со
брание.

88. Ликвидационная комиссия, образован
ная л порядке назначения (ст. 80) дейст
вует под контролем назначившего ее орга
на, которому принадлежит также право 
окончательного утверждения ликвидацион
ного отчета и заключительного ликвидацион
ного балапса. С момента назначении ликви
дационной комиссни органы управления, пре
дусмотренные уставам ликвидируемого Об
щества, прекращают свою деятельность н 
директор Общества передаст все ого дела 
и имущество ликвидационной комиссии. Об
щее собрание членов созывается ликвидаци
онной комиссией .тишь для предварительно
го раесмотіюішя ликвидационного отчета п 
и закючіпчмьного .шквидациотних) ба
ланса,

89. Члепы ликвидациотгой комиссии за 
причиненные их иеправильшлги действиями 
и упущеннями убытки отвечают солидаріго 
перед акционерами и кредиторами ликвиди
руемого Общества.

90. 'Порядок представления кредиторами 
своих претензий в ликвидационную комис
сию, а также порядок удовлетворения пре
тензий кредиторов производится согласно 
действующим законам.

91. Ликвидационная комиссия в трехдпев- 
ный срок по утверждении отчета сообщает 
об окончании ликвидации в Народный Комис
сариат Торговли УССР для внесения записи 
в торговый реестр.

92. Расходы па содержание ликвидацион
ной комиссии производятся нз средств лик
видируемого Общества в пределах сметы, 
утверждаемой общим собранием или Нарком- 
торгом УССР.

93. Книги, документы, и другие материа
лы по окончании ликвидации передаются 
Народному Комиссариату Торговій УССР, ко
торый обязан сохранять все яти материалы 
в течение трех лет, а по встечепии этого 
срока поступить с ними согласно указаниям 
Центрального Архивного Управления УССР.

Видає: Народній Комісаріят Юстиції Редагують: Редакторн-коисультанти НКЮ
Укгго.ювяі- .V ЯЗ. Д*р*ір*ст .Харполіграф**. Яруг* ярумрк* і». В. Блакитного. Зам. )* 522—ЭДОО



Ш-1— і Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО-СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І  2 8  ЛИСТОПАДА 1929 р .
ЗМІСТ

Постанови Наркомвнусправ 1 Цен
тральної,: санітарно-технічної ради 

УСРР
[28 серпня—29 вересня 1929 р.)

106. Як органи місцевого (комунального) гос
подарства мають порушувати справи про 
анулювання актів денаціоналізації будин
ків і позбавлення пр^в на ці будинки.

107. Про зону санітарної охорони джерел цен
трального водопостачання міст, робітни
чих селищ та інших залюднених місць.

С т а т у т и :
108. Приватного торговельного акційного то

вариства .Топбуд*.
109. Державного промислового тресту .Укртек- 

стильтрест".
110. Зміна статуту „Укрпапіртресту".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления Наркомвнудел и Цен
трального санитарно технического со

вета УССР.
(28 августа—29 сентября 1929 г)

106. О порядке возбуждения органами мест
ного (коммунального) хо^й-^иа дел об 
аннулирокании актов деншциотлиза ни 
домов и о лишении прав на последние.

107. О Зоне санитар-ой охраны источников 
центрального водоснабжения городов, ра
бочих поселков и других населенных мест.

У с т а в и :
105. Частного т^ргозого акционерного общест

ва „Тоибуд".
10Э. Государственного промышленного треста 

.У кртексти льтрест".
110. Изменения устава ,.Укрпапіртресту".

ПОСТАНОВА ПОСТАНОВЛЕНИЕНАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УСРР.106. Як органи місцевого (комунального) господарства мають порушувати справи про анулювання актів денаціоналізації будинків і позбавлення прав на ці будинки.
На місцях мають місце «випадки перегля

ду питань «про денаціоналізацію будинків, 
що їх уже денаціоналізовано. В цій оправі 
яеяга місцеві «ірпаня вживають заходів до 
відібрання інід приватних осіб будинків, по
вернута! їм порядком

НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УССР.
1 0 8 . О порядке возбуждения органами местного (коммунального) хозяйства дел об аннулировании актов денационализации домов и о лишении прав на последние.

На местах наблюдаются случаи пересмо
тра вопросов о денационализации денацио
нализированных домов. Вследствие этого ме- 
стпые органы принимают меры в отобрапию 
у частных лиц возвращенных им в поряд
ке денационализации доцоц. Дела о таком
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Оправи про такс, іноді безпвдсгаию щді- 
брашй, дише зашНТОЖуЮТЬ ИДООЮЯШ су
дові й аідмішстратнвн’: орпиш, в тому числі 
й центральні.

Щоб іпршиппрш безпідставні игамагапия 
відбирати зазначені вище будинки від їх 
власників, Народній комісаріят внутрішніх 
справ УСРР п о с т а н о в и в  пояснити:

1. Двнащомалізоваш будинки в тих мїоце- 
востях, де запроваджено було житловий за
кон з 1 листопада 192-1 р. (Зо. Уз. УСРР 
1921 р. Лг 22, арт. 641), атак само будинки 
иеиаціоналізоват, що не перейшли закон
ним чином у власність державі, в інших мі
сцевостях, згідно з чинним законодавством;

а) відібрати безплатно адавністративним 
порядком но можна;

б) їх можна •вігвласгаспі платно ллнге за 
випадків державної або громадської потреби 
V них і титьки порядком, установленим по
становами ВУЦНК а РИК з 18 липня 1928
р. «Про вилучення і відвод земель та про 
вивласігетгя будівель і споруд для держав- 
них і громадській потреб» (36. Уз. УСРР 
1928 р. У* 21, арт. 184) і з 15 серпня 
1928 р. «Пру порядок пил учення земель під 
забудову в м. Харкові (36. Уз. УСРР 
1928 рм Хі 23, арт. 197);

в) судовио можна відбігати тільки за ви
падків, коли будинок деіацїона-тізовано не
правильно (в наслідок злочинства і взагалі 
всупереч обставинам, що були законною пе
решкодою депаціопплпзанії) або коли влас
ник блинку використовує своє іправо па бу- 
пдогок всупереч соці я.тіліо-госітодарчом у 
призначенню цього права (арт. 1 Нив. Код. 
УСРР).

2. Запропонувати органам місцевого (ко
мунального) господарства, розв'язуючи 
справи про аорулювтппга актів денапіоиалі- 
зації будинків Й про позбавлення прав влас- 
ности ш будинки за арт. 1 Цнв. Код. УСРР, 
подержувати таких-от вказівок:

1) па всякий пазов про відібралгая буднії - 
ку треба мата санкцію вдаовтщої міської 
або селищної ради про доцільність втра
ти будинок на користь держави; 2

2) ні в якому разі ие ві.дбиратн ті будин
ки, що їх за чинними тоді правилами дена
ціоналізовано хоч і фокально пеправильно. 
проте, коли даігий будинок, можна було де- 
ііапіоцалізувати па закоіпгій підставі на

отобрании иногда неосновательном, лишь 
загружают соответствующие судебные и 
административные органы, в том числе и 
центральные.

Дабы приостановить неосновательные 
требования об отобрании указанных выше 
домов от их собственников, Народный ко
миссариат внутренних дет УССР п о с т  а -  
н о в и л  раз’яснить:

1. Денационализированные дома в тех 
местностях, где проводился жилищный за
кон от 1 ноября 1921 года (С. У. УССР 1921 
года .V? 22, ст. 641), а также ««национали
зированные дома и не перешедшие в соб
ственность государства в иных местностях
согласно действующему законодательству:

а) , не могут быть бесплатно отобраны в 
административном порядке;

б) они могут быть отчуждены за плату 
лишь в случаях государственной или обще
ственной надобности и только в порядке, 
установленном постановлением ВУЦИК я 
СНК от 18 июля 1928 г. «Об из’ятии и от
воде земель и об отчуждении строений и со
оружений для государственных и общест
венных нужд» (36. Уз. УСРР 1928 г. №21, 
ст. 184) и от 15 августа 1928 г. «О порядке 
из'ятпя земель для застройки в г. Харькове* 
(36. Уз. УСРР 1928 г., № 21, ст. 197);

в) в судебном порядке могут быть отобра
ны только в случаях, когда дом денациона
лизирован неправильно (вследствие престу
пления и вообще при наличии состоите льстя, 
кои были закоппьгм препятствием дена
ционализации) или когда собственник до
ма полользывает своо право па дом вопре
ки социально-хозяйственным назначениям 
этого права (ст. 1 Гр. Код. УССР).

2. Предложить органам местного (комму
нального) хозяйства при разрешении вопро
сов об аннулировании актов денационализа
ции домов и о лишении прав собственности 
на дома но ст. 1 Гр. Код. УССР, соблюдать 
нижеследующее:

1) на всякий иск об отобрании дрма необ
ходимо иметь санкцию соответствующего 
городского или поселкового совета в отно
шении целесообразности отобрания дома в 
пользу государства;

2) ни в коем случае не отбирать те дома, 
который по действующим тогда правилам 
денационализированы хотя и формально не
правильно, ло если данный дом, можно бы
ло денационализировать на законном опто-
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І квітня її927 р. тій самій іюібі, що одер
жуй цей будинок;

3) не йозшшпі відбирати за будь-якими 
підставами будинки, що їх відбудовано, над
будовано, добудовано або івдрсжюгговаліо 
неї суогу найменшу 30% від вартостп бу- 
ианку;

4) не дозволяти відбирати будинки па 
підставі арг. 1 Цив. Код. УСРР, коли жит
лові приміщати будинку перебувають в 
придатному стані й використовуються да 
пряним призначенням, а також і за інших 
випадків, коди відповідний орган місцевого 
(комунального) господарства до порушен
ня питання про відібраная будинку ле вжи
вав в'діювідшгх заходів до усуненім авара- 
вильпого використавпя домоволодільцем 
своїх прав;

5) не визнавати за злочинство непра
вильне ікпуиіняя таких правил про дена- 
іфопалзацію, що своїм змістом підчас 
денаціоналізації даного будинку спричини
ли ріжио тлумачення.

3. Запропонувати органам міоцового (ко
мунального) господарства протягом тігжня 
переглянути відповідно до правил цієї по
станови всі порушені ними справи про ві
дібрання буцшгків і івжити заходів до за
криття тих із внх, за шш відібрання бу
динків но припускається згідно з цією по
становою.

4. Запропонувати окрутовнм відділам мі
сцевого (комунального) господарства подати 
до Нзркомрлтуоправ УСРР протягом місяця 
з дня одержаним цієї постанови докладні ві
домості про наслідки застосування її.

Харків, 28 серпня 1929 р.
Загг. Народнього комісара внутрішніх

справ УСРР Слинько. •ІНСТРУКЦІЯЦЕНТРАЛЬНОЇ САНІТАРНО-ТЕХНІЧНОЇ РАДИ УСРР.107. Про зону санітарної охорони джерел центрального водопостачання міст, робітничих селищ та інших залюднених місць.
Підстава: арт. 8 постанови Ради на
родніх комісарів УСРР з 29 липня 
1925 р. „Про санітарну охорону вод“ 
(36. Уз. УСРР 1925 р. №42 арт. 286).

1. Зону оангарної охорони джерел цен
трального водопостачання встановлюються

вашої к 1 апреля 1927 г. именно лицу, по
лучившему этот дом;
. 3) не допускать отобрания по каким-ли
бо основаниям дома, кон отстроены, над
строены, достроены, или отремонтированы 
на сумму не «менее 30% стоимости дома;

4) не допускать отобрания домов на осно
вании ст. 1 Гр. Кодекса УССР, если жилые 
помещения дома находятся в пригодном со
стоянии н использываются по прямому 
назпамению, а также и в других случаях, 
если соответствующий -орган местного (ком
мунального) хозяйства до возбуждения.во
проса об отобрании дома не принимал соот-

• ветствующнх мер к устранению неправиль
ного .использования домохозяином своих 
прав; • '

5) не считать за преступление непра
вильное понимание таких правил денацио
нализации, которые но своему содержанию 
во время денационализации данного дома 
вызвали разные толкования.

3. Предложить органам местного (комму
нального) хозяйства в течение 'недели пере
смотреть соответственно правилам сего по
становления все возбужденные ими дела об 
отобрании домов и принять меры к прекра
щению тех из них, но коим отобрание до
мов не допускается, согласно этому постано
влению.

4. Предложить окружным отделам мест
ного (коммунального) хозяйства предста
вить Наркомвнуделу УССР в течение меся
чного срока со дня получения этого поста
новления исчерпывающие сведения о по
следствиях' применения последнего.
Харьков. 28 августа 1929 г.

Зам. Народного комиссара внутрен
них дел УССР Слинько.ІНСТРУКЦІЯЦЕНТРАЛЬНОГО САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА УССР.107. О зоне санитарной охраны источников центрального водоснабжения городов, рабочих поселков и других населенных мест.

Основание: ст. 8 постановления СНК 
УССР от 29 июля 1925 г. „О сани
тарной охране вод“ (Сбор. Уз. УССР 

1925 г. № 42 ст. 286).
1. Зопа санитарной охраны водных источ

ников цоіггралнвото водоснабжении устанаг.-
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при всіх водогонах, що функціонують і що 
їх проектують і бдаоть—камуиаіьни, 
фабрич>го-заводсьниіх, залізничних та явно
го трввслвдргу і що маюпь за мету поста
чати питгьовою та господарчою водою люд
ність міст, робітничих селищ і інших ва- 
лодаееих агіоць.

2. .'іона санітарної охсрови водних дже
рел встаеовлооться при 'всіх водогонах, 
що користуються водою так із зверхніх 
джерел (річок, озер, ставків та інших від
критих водоймищ), як і з підземних (Крини
ці, джерела, бурові щелипи тощо). Проек
туючи водогони, зону санітарної охорони 
треба встановлювати з моменту вибору для 
«их водних джерел і заходи, зв'язані із 
встановленням зони складають частину 
проекта водогону.

3. Складаючи проекти шикування міст, 
робітничих, дачних і курортних селищ і ін
ших залодвеинх місць треба передбачати 
вилучення зони санітарної охорони водних
джерел.

4. Зова саігітарпої охорони; має за мету 
охорону водних джерел ВСІХ І водних споруд 
водогону й аіюцевооти, що оточує водні дже
рела над щодлввої зміни та оорушонь.

• 5. .Межі зоїпг санщркої охорони й окре
мих її частини визначають в залежності 
від характеру водних джерел, їх міцности, 
швидкосте та .напряму течії, рельефу місце
восте, геології та гідрогеології її, залюд
нений, побутових і екопомічшгх умовнії 
годности, розвитку пролисювоЬтн й тор
гівлі, шляхів сполучення й інших умовнії, 
що можуть спричинити забруднення водних 
джерел, зміну їх кількісного й якісного 
складу та режиму, а так само—розвиток 
водних ОПІДОУСІЙ (холера, черевний тиф, 
дизентерія тощо). Межі зони савітарної 
охорони дай зверхніх вод встановлюється 
не тільки вище но течії місця зібрання во
ди водогону, але й нижче його, зваживши 
на зв'язок місцевосте, розташованої нижче, 
з людністю території, що розташовано вище 
по течії водних джерел, а також і з робіт
никами водогону. б.

б. Межі зоїлі встановлюється при кож
ному ВОДОГОНІ окремо (ПІСЛЯ ПОНЄ|ЮДНЬОГО 
сапітарпого й саііітарно-техігічного вивчен-

лвваепся при Жех водопроводах кав функ
ционирующих, так и проектируемых и 
строящихся,—коммунальных, фабрично за
водских, железнодорожных л водного тран
спорта, служащих для питьевого и хозяй
ственного водоснабжения населения городов, 
рабочих поселков и других населенных месг.

2. Зона санитарной охраны 'водных ис
точников устанавливается при всех во
допроводах, пользующихся водой как из 
поверхностных источников (рек, 0ВЄр, 
прудов и других открытых водоемов), 
так и подземных (родники, ключи, буро
вые скважины и др.). При проектиро
вании водопроводов зона санитарной ох
раны устанавливается с момента вы
бора для них -водных источников и меро
приятия, связанные с установлением зоны 
входят как составная часть проекта водо
провода. .

3. При составлении проектов планировки 
городов, рабочих, дачных и курортных посел
ков и других населенных мест должно быть 
предусмотрено выделение зоны санитарной 
охраны водных источников.

4. Зона санитарной охраны имеет целью 
охрану водных источников всех водных со
оружений водопровода и местности, окру
жающей водные источники от вредных из
менений и нарушений.

5. Границы зоны санитарной охраны и
отдельных ее частей определяются в зависи
мости от характера водных источников, их 
мощности, скорости и направления течения, 
рельефа местности, геологии и гидрогеологии 
ее, населенности, бытовых и экономиче
ских условий населення, развития промыш
ленности и торговли, путей сообщения 
и т. и. условий, могущих вызвать заірня- 
пение водных источников, изменение их ка
чественного и. количественного состава 
и режима и развитие водных эпидемий 
(холера, брюшной тиф, дизентерия и т. д.;. 
Границы зоны санитарной охраны для 
поверхностных вод устанавливаются по 
точению не только 'выше меета забо
ра води водопроводом, по и ниже его. 
принимая во внимание связь нижележа
щей местности с населением территории, 
расположенной выше но течению водных 
источников, а также с рабочими водопрозю 
да.

6. Границы зоны устанавливаются при 
каждом водопроводе отдельно после предва
рительного санитарного и саннтарно-техни-
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«я й обсліду місцевих умов; відповідно до 
накопичення натер'шів санітарного й еані- 
тарно-тохннаого оооліду району межі ло
ті іожна в подальшому змінювати. Коли 
зони санітарної охорош декількох водого
нів збігаються або стикаються одна з одною 
своїми межами, то такі зони можна об’єдна
ти в одну.

7. Проекта зош санітарної охорони роз- 
роблоеться й затверджується порядком, 
що його визначено інструкцією Центральної 
санітарно-технічної ради УОРР (Зо. Уз. 
УСРР 1925 р. від. П, У* 27 арт. 72) і по
становою Ради народніх комісарів УСРР з 
ЗО липня 28 р. «Про зміну арт. 5 поста
нови РИК «Про санітарну охорону вод» 
(Зо. Уз. УСРР 1928 р. & 16, арт. 145).

8. Для переведення запобіжного й поточ
ною санітарного нагляду в межах зони са
нітарної охорони місцева інспектура охоро
ни здоров'я або Медсаінуир. та Водоапук». 
кому слід, призначає постійного санітарного 
лікаря зони санітарної охорони, обсяг його 
діяльності! встановлює додавана до цієї 
інструкції інструкція (дев. додаток).

9. Облік усіх зон санітарної охорони, 
загальний нагляд й керівництво роботою по 
зонах провадять округові інспектури охоро
ни здоров’я та медсануправи, ці органи щоро
ку разом із загальною звітністю подають спе
ціальні короткі відомості про вжиті заходи 
та встановлення зон санітарної охорони до 
Народнього комісаріяту охорони здоров’я 
УОРР, що доводить про стані цієї справи в 
Республіці до відому Центральної санітар- 
ію-тешчпої ради УОРР.

10. Зону санітарію! охорони в залежно
сті від її санітарного значення й від ужи
ваних в зв'язку з ним заходів, поділяють па 
окремі частини, а саме—на а) зону суворого 
Режиму, б) зону обмежень і в) зову нагляду.

А. ‘ З о н а  с у в о р о г о  р е ж и м у .
11. Зола суворого режиму охоплює водне 

джерело в місці забору води водогоном, вод
ні споруди (смокові станції, очнєні споруди, 
устатку ваша для коагуляції й хл коруван
ня тато) з територією, що безпосередньо 
до низ приляпає. Всю ториіфю, що вхо
дить у *вжі эшш, оогорожусться.

чесного изучения и обследования местных 
уловий; в соответствии с накапливающими
ся материалами но санитарному и саиитар- 
но-техоическому исследованию района гра
ницы зоны могут быть в дальнейшем изме
нены. Если зоны санитарной охраны при 
нескольких водопроводах совпадают или 
соприкасаются своими границами, такие зо
ны могут быть об’едииены в одну.

7. Проект зоны санитарной охраны раз
рабатывается и утверждается в порядке, 
указанном в инструкции Центрального са- 
нитарпо-техпнческого совета УССР (С. У. 
УССР 1925 г. отд. II, .V* 27, ст. 72) и по
становлении СНК УССР от 30-\’П-28г. «Об 
изменении ст. 5 пост. СНК «О санитарной 
охране вод» (36. Уз. УСРР 1928 г. & 16 
ст. 145).

8. Для. проведения предупредительного н 
текущего саиитарпого надзора в границах 
зоны санитарной охраны иазпачается мест
ной инспектурой здравоохранения, Медсан- 
упром п Водсапупром, по принадлежности, 
постоянный санитарный врач зоны санитар
ной охраны, круг деятельности коего уста
навливается прилагаемой при сем инструк
цией (см. приложение).

9. Учет всех зон санитарной охраны, об
щее наблюдение и руководство работой по 
зонам проводится окружными инспектурами 
здравоохранения, медсанупрами, которые 
ежегодно с общей отчетностью представля
ют специальные краткие сведения но про
ведению мероприятий и установлению зон 
Санитарной охраны Наркомздраву УССР, 
доводящему о положении дела в Республике 
до сведения Центрального санитарно техни
ческого совета УССР.

10. Зона сапитарпой охраны в зависимости 
от ее санитарного значения и от проводи
мых в связи с этим мероприятий разделяет
ся на отдельные части: а) зона строгого ре
жима, б) зона ограничений и в) зона наблю
дений.

А. З о н а  с т р о г о г о  р е ж и м а .
11. Зона строгого режима охватывает 

водный источник в месте забора воды для 
водопровода, водные сооружения (насосные 
станции, очистительные сооружения, уста
новки для коагуляции и хлорирования и 
т. п.) с непосредственно соприкасающейся 
к ним территорией. Вся территория, входя
щая в границы зоны огораживается.
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12. Жити у межах зони ножна дозволяти 
шле за виїмкових виїдав службовцям 
і робітникам водогону, з там. що органи охо
рони здоров’я В комунального господарства 
або інші господарські органи, кому слід, кож
ний раз спеціяльно обмірковують це питан
ня, при цьому всі поашльці на території в 
межах зони повинні ‘додержувати спеціяль
но виданих санітарних правил.

13. В межах зони дозволяється ставити 
тільки такі будови й споруди, що мають 
безпосереднє відношення до водогону; бу
дівництво ів межах зони провадять з дозво
лу й під наглядом санітарного лікаря зони 
та технічного персоналу водогону.

14. Для всієї території золи встано
влюється окремий внутрішній розпорядок: 
входити на територію золи сторонні можуть 
лише за спеціяльним дозволом завідувача 
водогону, або особи, від нього уповноваже
ної. За випадку санітарної пебезпеки вхід 
строппім може заборонити санітарний лікар 
зони через завідувача водогону.

Б. З о н а  о б м е ж е н ь .
15. Зона обмежень охоплює водне дже

рело водогоиу, інші водігі джерела, що 
впливають па якісний та кількісний шац 
цього водного джорола й що можуть його 
забруднити, а так само і територію, що їх 
оточує.

16. В межах зони встановлюється певні 
обмеження, щоб запобігти забрудненню вод
них джерел і ґрунту та зміні їх кількісного 
і якісного складу.

17. Затверджуючи проекти та шяни 
всіляких робіт в межах зони обмежень, тре
ба мати попередній висновок санітарного 
лікаря зони; початок і порядок переведення 
робіт за затвердженими проектами й ши
нами погоджується з санітарним лікарем 
зони.

18. В межах зони обмежень встано
влюється регулярній санітарний нагляд 
і лябораторну контролю всіх стоків у вод
ні джерела, робота споруджень для очи
щення ападиих вод, роботи полів асенізації 
та унешкіджееая тощо; порядок ляборатор- 
шх досліджень, реченці й тещ брання

12. В границах зоны проживание может 
быть допущеио лишь в крайних случаях для 
служащих и рабочих водопровода, каждый 
раз с особого обсуждения даииого вопроса 
органами здравоохранения и коммунального 
хозяйства или других хозяйственных орга
нов по принадлежности, при чем все прожи
рающие на территории в границах зоны 
должны подчиняться специально издаваемым 
санитарным правилам.

13. В грапицах зоны разрешается возве
дение зданий и сооружений только имею
щих непосредственное отношение к-водо
проводу; строительство в границах зоны 
проводится с‘ разрешения н под падзором 
санитарного врача зоны и технического 
персонала водопровода.

14. Для всей территории зоны устана
вливается определенный впутрешшй распо
рядок; вход на территорию зоны посторон
ним допускается л и ш ь  с особого разрошепия 
заведывающего водопроводом пли уполномо
ченного им лица. В случае санитарной 
опасности вход посторонним может быть 
запрещен санитарным: врачом зоны через 
заведывающего водоїциїводо.м.

Б. З о н а  о г р а н и ч е н и й .
15. Зона ограничений охватывает водный 

источник, питающий водопровод, другие 
водный источники, имеющие влияние’ па 
качественный и количественный состав 
этого водного источника и могущие внести 
в него загряэпапне, а также окружающую- 
их территорию.

16. В границах зоны устанавливаются 
определенные ограничения, в предупрежде
ние загрязнения водных источников и поч
вы и изменения ях качественного я коли
чественного состава.

17. При утверждении проектов я планов 
всякого рода работ, в границах зоны, долж
но иметься предварительное заключение са
нитарного врача зоны; начало и порядок 
производства работ согласие утвержденным 
проектам и планам согласуется с санитар
ным врачам зоны.

18. В границах зоны ограничений уста
навливается регулярное санитарное ваблю-

. дение и лабораторный контроль за всеми 
стоками в водные источники, работой соору
жений по очистке сточных вод, работой по
лей ассенизации н обезвреживания и т. п.; 
порядок лабораторных исследований, срои
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проб дія аналіз визначає санітарний лікар
воля.

В. ’ З о н а  н а г л я д у .
19. Зона наплету включає їв себе терито

рію, суміжпу з зоною обмежень, і терито
рію, що так або інакше зв'язана з зоною 
обмежень і зоною суворого режиму.

Ж В межах зони не заводять жодних 
постійних обмежень і тільки встановлюють 
оосилоііий санпарго-ешвмтолотпий на
гляд за ■виникагашм та поширенням пошес
них захворуваиь. а надто водных.

Харків. 29 вересня 1929 р.

Голова Центральної санітарно-техніч
ної ради—Заст. Народнього комісара 
охорони здоров’я УСРР Напірний.

Додаток до арт.
' 1іл7 36. Зак. (Арт. 8

ІнструкцГГ)Інструкціясанітарному лікареві зони санітарної охорони джерел центрального водопостачання.
1. До обов’язків санітарного лікаря зона 

санітарної охорони входить:
1) вивчати водозбірний басейн джерел 

водопостачання, що постачають воду водого
нові, в санітарному, гідрогеологічному та 
інших напрямах;

2) вивчати й обслугувати всі залюднені 
іісця, установи, підприємства в розумінні їх впливу на кількісний і якісний оклад 
водних джерел зони;

3) ставити їв підставі місцевих спосте
режень і обслідів вимог, що грунтовані на 
законі, щоб очищали спадні водл і унеш- 
коднювали нечисть і тюкиди і нагляд за 
правильпим та своєчасним внкоиашшм дні
вимог;

4) брати па облік ш споруди і устано
вки для очищення спадпнх вод і місць 
унешкгдпеїтя нечистів та понидів і наїглгц 
іа роботою цих споруд і установок;

о) наглядати, щоб у межах зони не влаш
товували споруд, не будували будівель, не 
переводили заходів і робіт, що можуть 
спричиняти забруднення одних джврлт і

н места забора проб для анализов определя
ются санитарным врачей зоны.

В. З о н а  н а б л ю д е н и я .
19. Зона наблюдений включает в себя 

территорию, смежную с зопой ограничений, 
и территорию, так или иначе связанную кай 
с зоной ограничений, так и с зопой строгого 
режима.

20. В границах зоны никаких постоян
ных ограничений не вводится н только уста
навливается усиленное санитарно-эпидеми
ологическое наблюдение за возникновеаием 
и развитием заразных заболеваний, особен
но водных.

Харьков. 29 сентября 1929 г.

Председатель Центрального санитарно- 
технического совета — Зам. Народного 
комиссара здравоохранения УССР Нагорный.

Приложение к ст.
10? 36. Зак. (Ст. 8 

инструкци иИнструкциясанитарному врачу зоны санитарной охраны источников центрального водоснабжения.
1. В обязанности санитарного врача зоны 

санитарной охраны входит:
1) изучение водосборного бассейна источ

ников водоснабжения, питающих данный 
водопровод, в санитарном, гидрогеологиче
ском и других отношениях;

2) изучение и обследование всех населен
ных мест, учреждений, предприятий в отно
шении их влияния на качественный и к о л и 
чественный состав водных источников зоны.

3) пред’явление па основании местных 
наблюдений и обследования, основанных на 
законе требований по очистке сточных вод 
и обезвреживании нечистот н отбросов и 
надзор за правильным и своевременным вы
полнением этих требований;

4) точный учет всех сооружений и уста
новок по очистке сточных вод и мест обез
вреживания нечистот и отбросов и наблю
дение за работой этих сооружений и устано
вок;

5) наблюдение за тем, чтобы в гра пипах 
зоны не было допущено устройство соору
жений. постройка зданий, проведение ме
роприятий и работ, могущих повести к за
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безпосередньо і через забруднення Грунту 
та порушення Його покрову, а також і з к і -
ву якісного та КІЛЬКІСНОГО ОВШУ водних 
джерел, наприклад, залюдненая території, 
розробіток недр землі, вшшцеввя Й псу
вання лісу, використання нечисте для 
угкосшм узбережжям водішх джерел з па
сі усним змивом, видобудок річкового піску, 
влаштування гребель тощо;

У в а г  а. Влаштовувати вбирні коло
дязі в межах зони категорично заборо
няється, а вбірпі колодязі, що вже є, 
треба якнайшвидше зачинити.

6) брати па точний облік свердловини 
і наглядати за їх утриманням, а та
кож і за влаштуванням нових, та наглядати, 
щоб всі іневмкориставані свердл-овшш були 
за ч нтон і;

7) збирати й розробляти магерія.ти за-
хворувань на водні інфекційні хвороби в 
межах зони саніта[«ої охорони й регуляр
но одержувати від -місцевого райопового, 
санітарного персонажу й медіпгно-санітар- 
пих установ повідомлення про випадки за- 
хворувлиь па ці хвороби та опрацьовувати 
гііі матері яли; [

8) розробляти й переводити в межах 
зони санітарної охоїчлш запобіжні заходи 
проти виникання водішх інфекційних за- 
хорувапь, а також корівніпг-єо боротьбою 
з епідеміями цих зах-ворувань;

9) об'єднувати й погоджувати діяльність 
санітарних органів, що ведуть роботу в ме
жах зопи санітарної охорони водогону та 
навколишньої місцевосте;

У в а г а .  На випадок огірку меж де
кількох зон санітарної охорони або об'
єднанні! я їх в одну тритормо і роботу 
-розподіляють та розмежовують між сані
тарними лікарями цих зон;

10) наперед розглядати проекти всіля
кого будівництва і ллянп досліджень, робіт 
та інших заходів У межах зони та подава
ти па пик свої висновки у частині додер
жання вимог постанови цро зопя санітар- 
яої охорони;

11) коптро-тюрати санітарний стан 
споруд водогону й -навколишньої території 
й роботи очисних споруд.

грязпению водних источников как непосред
ственно, так н через загрязнение почвы и 
нарушение ее покрова, а также к измене
нию качественного н количественного со
става водных источников, нанример, засе
ление территории, разработка педр земли, 
уничтожение и порча леса, использование 
нечистот на удобрение по берегам водных 
источников с последующим смывом, добыча 
речного песка, устройство плотин и т. п.

П р’и м е ч а и и е. Устройство погло
щающих колодцев в границах зоны ни 
в коем случае не допускается, а суще
ствующие поглощающие колодцы долж
ны быть в срочном порядке закрыты.'
6) точный учет существующих буровых 

скважин и наблюдение за их содержанием, 
а также за устройством новых и наблюде
ние, чтобы все неиспользуемые скважины: 
были закрыты.

7) собирание и разработка материалов но 
заболеваемости водными инфекционными 
заболеваниями в границах зоны санитарной: 
охраны и регулярное получение от местно
го участкового санитарного персонала и ле
чебно-санитарных учреждений сообщений о 
случаях заболеваемости этими инфекциями 
и разработка этих материалов;

8) разработка и проведение в границах, 
зоны санитарной охраны предупредитель
ных мероприятий против появления водных 
инфекционных заболеваний, а также руко
водство борьбой с эиидемиями этих заболе
ваний;

9) об’едннепие и согласование деятельно
сти санитарпых органов, работающих в гра
ницах зоны санитарной охраны водопровода 
н окружающей местности;

П р и м е ч а н и е .  В случае соприко
сновения грапиц нескольких зоа санитар
ной охраны или их об'едннения в одну, 
распределение и разграничение террито
рий п работы производится между сани
тарными врачами этих зон; -
10) предварительное рассмотрение про

ектов всякого рода строительства и планов 
и'ысканий, работ и других мероприятий в 
границах зоны и дача заключений по ним в 
части соблюдения требований постановления 
о зопе сапитарной охраны;

11) коптроль за сапитарпым состояние» 
водопроводных сооружений, окружающей 
их территории и за работой очистительных 
сооружений;
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2. Щоб найкраще розв'язувати питання, 
зв’язані з організацією зони санітарної охо: 
ргмін й з запровадженням у її межах пот- 
(4бвих заходів, саштаряий лікар зони ув’я
зує свою роботу з місцевими оаіпітарно- 
бактеріалогічшрми ляб^шоріями й інститу
тами. Крім того, санітарний лікар зони 
нав'язує постійний зв'язок з місцевими 
гід;ю-біологічпнчн станціями й відділками 
гідрологічного інституту й окремими спеція- 
лістами геологами, гідрогеологами, гідро
техніками тощо.

3. Звіти про роботу по зопі санітарної 
охорони й шве дальшої діяльности санітар
ний лікар зоїги падає загальним порядком 
звітиости до місцевої інспектури охорони 
здоров’я і в копії—до відділу комунально
го господарства, а по зоні санітарної охо
рони джерел, що постачають воду водогонам 
промислових районів, в копії—ао відповід
них органів но лілії промисловості.

Статут затвердив Наркомторг 
УСРР 11 травня 1929 р.

2. В целях нанлучшего разрешения вопро
сов, связанных с организацией зоны сани
тарной охраны и проведением в ее границах 
необходимых мероприятий, санитарный 
врач зоны увязывает свою работу с мест
н ы м и  саннтарно-бактернологическими лабо
раториями и институтами. Кроме того, са
нитарным врачом зоны устанавливается по
стоянная связь с местными гидро-биологи
ческими станциями и отделениями гидроло
гического института н отдельными специа
листами геологами, гидрогеологами, гидро
техниками н т. и.

3. Отчеты о работо по зопс санитарной 
охраны и план дальнейшей деятельности «а- 
питарпым врачем зоны представляется в 
общем порядке отчетности в местную ин
спектуру здравоохранения и в копии—в 
отдел коммунального хозяйства, а но зоне 
санитарной охраны водных источников, пи
тающих водопроводы промышленных рай
онов, в конин—в соответствующие органы 
но линии промышленности.

Устав утвержден Наркомтор- 
гом УССР 11 мая 1929 г.108. Статут приватного торговельного акційного товариства «Топбуд».

І. Мета ааснування товариства, його права 
й обов'язки.

1. Для провадження заготівлі та реалізації 
будівельних матеріали в і палива засновуєть
ся в м. Харкові приватне торговельно-акцій
не товариство під назвою «Топбуд».

У в а г а .  Фундатори Товариства є:
I) Аксельрод Цейсах Копелевич, 2) Ак
сельрод Фалька Копвлоигч, 3) Браве Абрам 
Шепіиелевич, 4) Дрейзні ПЬмуїль Поселе
ния, 5) Жалко-Титаренко Євгапій Дмитріс- 
вич. 6) Ильченко Прасюов’я Гркгоровна,
7) Красній Михайло Грніх*|квич, 8) Копе
левич Борух Мовшович. 9) Лорпор Яков 
Маркович, 10) М а й з м ь  Мусій Лазапепич,
II) Рошад Горшоп Вульфович, 12) Трав
ній Марк Яковлевич. 2

2. Для здійснення зазначеної в арт. 1 
«ети. Товариству вдасться право провади
ти такі операції:

а) заготовляти та продавані всіляке пале
во і брувельні ютеріяли, за винятком дефі
цитних товарів, список яких затверджує для

108. Устав частного торгового акционерного Общества «Топбуд».
І. Цель учреждения Общества, его права 

и обязанности.
1. Для проведения заготовки и реализа

ции строительных материалов и топлива 
учреждается в г. Харькове частное торгово- 
акционерное Общество под названием «Тов- 
буд>.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями об
щества являются:

1) Аксельрод Пейсах Копелович, 2) Ак
сельрод Фалька Копелевич, 3) Браве Аб
рам Шепшелсвпч, 4) Дройзин Шмуль 
ІІосслович, 5) Ж алко-Титаренко Евгений 
Дмитриевич, 6) Ильченко Прасковья Гри
горьевна, 7) Красіпік Михаил Григорье
вич, 8) Копслевич Борух Иовшович,
9) Лернер Яков Маркович, 10) Майзель 
Моисей Лазаревич, 11) Решал Гершен 
Вульфович, 12) Трайнин Марк Яковлевич.
2. Для осуществления указанной в ст. 1 

цели Обществу предоставляется право про
изводить такие операции:

а) заготовлять и продавать всякого рода 
топливо и строительные материалы, за ис
ключением дефицитных товаров, список ка-
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Товариства Харківський Окрторгвідділ, з до
держанням усіхч постанов та розпоряджень 
органів регулювання торгівлі;

б) відкривати гуртові, роздрібні склепи, 
крамниці, лабази тощо па терені м. Харкова;

в) виконували комісійні доручення держ- 
підприемств та їх об’єднань, кооперативних 
організацій та приватних підприємств і осіб 
щодо купівлі та збуту всілякого налива та 
будівельних матеріалів;

г) відкривати контори, представництва, 
відділи, закупні пускти та інші філії для за
готівлі палива та будівельних матеріалів з 
дозволу відповідного місцевого оргапу регу
лювання 'торгівлі, приймати представництва 
одаюродніх з метою та завданням Товариства 
підприємств.

У в а г а  1. . Харківський оюрторгвідділ 
має право встановлювати обов’язкові 
для Товариства відпускні ціпи.

У в а г а  2. Товариство зобов’язується 
протягом 6-ти місяців з моменту реєстра
ції опрацювати пляи діяльності! в галузі • 
виробництва предметів палива та буді
вельних матері ялів.
3. Від для реєстрації Товариство має всі 

права юридичної особи.
4. Товариство має печатку зі своєю пов

ного ІШВО.О.
5. Правління Товариства має осідок в 

місті Харкові.
6. Товариство підлягає всіх чннпим за

копай, правилам і розпорядженням уряду, що 
стосуються до об'єкту його діяльности.

II. Статутовий капітал Товариства, акції, права 
й обов'язки їхніх держців, відповідальність 

фундаторів.

7. Статутовий капітал товариства визна
чається в 100.000 крб., поділених на 400 
акцій, вартістю 250 карбованців кожна.

8. Акціонери но відповідають за зобов'я
зання Товариства. Товариство не відповідає 
за зобов’язання акціонерів.

9. Після оголошення про затвердження 
статуту фундатори Товариства розпочи
нають розміщувати акції й збирати стату
товий капітал.

новых утверждается для Общества Харь
ковским Окрторготделом, с соблюдшем всех 
постановлений и распоряжений органов ре
гулирования торговли;

б) открывать оптовые, розничные склады, 
магазины, лабазы и проч. па территории г. 
Харькова;

в) выполнять комиссионные поручения 
госпредприятий и их об’еднпеиий, коопера
тивных организаций и частных предприя
тий и лиц в отношспин покупки и сбыта 
всякого рода топлива и строительных мате
риалов;
• г) открывать конторы, представитель
ства, отделы, закупочные пункты и другие 
отделения для заготовки топлива и'строи
тельных материалов с разрешения соответ
ствующего местного органа регулирования 
торговли, принимать представительства од
нородных целям и задачам Общества пред
приятий.

П р и м е ч а н и е  1. Харьковский окр- 
торготдел вправе устанавливать 'обяза
тельные для Общества отпускные цены.

П р и м е ч а н и е  2. Общество обязано 
в течение 6-ти месяцев с момента реги
страции выработать план деятельности в 
области производства предметов отопле
ния н строительных материалов.
3. Со дня регистрации Общество пользу

ется всеми правами юридического лица.
4. Общество имеет печать с обозначением 

своего полного наименования.
5. Правление Общества имеет местона

хождение в гор. Харькове.
6. Общество подчиняется всем действую

щим законам, правилам и разпоряжеаиям 
правительства, относящимся к предмету его 
деятельности.
II. Уставный капитал Общества, акции, права 
и обязанности владельцев их, ответственность 

учредителей.

7. Уставный капитал Общества определя
ется в 100.000 рублей, разделенных на 400 
акций, стоимостью 250 руб. каждая.

8. Акционеры не отвечают по обязатель
ствам Общества. Общество не отвечает по 
обязательствам акционеров.

9. По опубликовании об утверждении 
устава учредители Общества приступают к 
размещению акций и собиранию уставного 
капитала.
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10. Передплачуючи акції, передплатний 
дає ва підписному жті писане зобов'язан
ня сплатити акції і зазначує термін оплати.

Представникові видасться іменну роз
писку із зазначенням кількосте та порядко
вих зумерів акцій, що їх зараховується 
за пах.

Па зазначеній розписці про внески, що 
надійшли для 0133111 акцій, роблять помітку 
фундатори, а після реєстрації Товариства— 
Директор.

11. У папишгх .вістах ка акції і в 
оголошеннях про публічну передплату (про
спектах), разом з іншими відомостями по
винно обов’язково зазначати:

а) дату огоиошепия еро затвердження 
статуту й орган, де це оголошеаня було 
уміщено;

б) список ^утідаторів з зазначенням їх 
адрес;

в) вазву фірми Товариства;
г) об’єкт діяльносте Товариства; 
й) розмір статутового капіталу;
в) номзпальиу ціпу акцій, термін їх 

оплати;
ж) кількість акцій, що їх фундатори 

«лишають за собою;
з) розмір нарахувань иа акції для по

криття організаційних видатків фундаторів 
на засгуваппя Товариства.

і) оцінку майна, що його вносять фуада- 
торн для оплати акцій.

12. Пайпішш за 3 місяці після оголо
шення про затвердження статуту повил по 
зібрати одну чверті, статутового капігілу 
з тім, що кожппй фуидатор і передплат
ите акцій повинен внести до зазпачепого 
терміву вайменш одну чворть суми, що на
лежить з нього на оплату акцій. Сповна ж 
статутовнй капітал повнено зібрати най- 
пізніш за 12 місяців, а в тому разі, коли 
акції фундатори сповна розмістили поміж 
себе,—еаіпйіііш за 6 місяців після оі»ло- 
пнем про затвердженая статуту.

Якщо те додержується реченця, встаєо- 
віеоого, щоб покритті першу чверть стату
тового капіталу, то Товарного» визнається 
ад нездійснене.

Кол те додержується речення, ястаио- 
кленого, щоб покрити сповєа стаггуговлй 
капітал, то Товариство «лежіть лінвіду- 
«п, якщо гордо* **е» цього статуту

10. При подписке на акции, подписчик 
дает на подписном листе обязательство 
оплатить акции и указывает срок оплаты.

Подписчику выдается имепвая расписка 
с указанием количества и порядковых но
меров акций, зачисляемых за пим.

На указанной расписке о взносах, посту
пивших для оплаты акций, делается отмет
ка учредителями, а после регистрации Об
щества—Директором.

11. В подписных листах на акции и в об’
явленнях о публичной подписке (проспек
тах) в числе прочих сведений должны быть 
обязательно указаны:

а) дата публикации об учреждении уста^ 
ва и орган, в котором публикация помеще
на;

б) список учредителей с указанием их ад
ресов;

в) фирменное наименование Общества;
г) предмет деятельности Общества;
д) размер уставного капитала;
е) нарицательная цена акций и срок их 

оплаты;
ж) количество акций, оставляемых учре

дителями за собой;
з) размер начислений па акции для по

крытия организационных расходов учреди
телей по учреждению Общества;

и) оценка имущества, вносимого учреди
телями в оплату акций.

12. Не позднее, чем через 3 месяца после 
опубликования об утверждении устава, 
должна быть собрана одна четверть устав
ного капитала, при этом каждый учредитель 
и подписчик на акции обязан внести к ука
занному сроку не менее одной четверти 
причитающейся с него в оплату акций сум
мы. Полностью же уставный капитал должен 
быть собран не позднее, чем через 12 мес., а 
в случае, если акции полностью размеще
ны учредителями между собой,—не позднее 
чем через 6 месяцев по опубликовании об 
утверждении устава.

Если в течение установленного срока не 
будет покрыта первая четверть уставного 
капитала, Общество признается несостояв
шим ся.

Если в течение установленного срока не 
будет покрыт полностью уставный капитал, 
Общество подлежит ликвидации, если в по
рядке изменения настоящего устава устав-
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не буде відповідно зменшено статутового 
капіталу або не буде збільшено реченця для 
покриття оповпа статутового капіталу.

Фундаторе Товариства зобов'язаігі разом 
залишати за собою акції т сулу ваймешп 
сопу п'ятмгу статутового капіталу і зо
бов’язані залишити за собою акцій «а 
суму, що становить найменш одну п’ятіпгу 
статутового капіталу, до затвердження зві
ту за другий операційний рік Товариства. 
Протягом того ж реченця фундатори та 
акціонери ле можуть перевлаоповати ак
цій, що за цих заплачено но грішим, й 
державшими ціпяиои паперами, а і пішім 
майном.

У в а г а .  'Реченець внесків т оплату 
акцій під повід по до арт. 12 цього стату
ту встановлюють загальні збори акціоне
рів.
13. Акції оплачуються за їх номінальною 

ціною грішми, державними цішнига папе
рами або іншим майном, що міститься в 
таких матеріальних ціпностях або правах, 
використаєм яких ©юдить до його діяль
носте або потрібно для організації Товари
ства.

Найменш 75% статутового капіталу То
вариства повинно в усякому разі покрити 
«трішки.

Попередню оцінку матеріальних цінно
стей, що їх вноситься та оплату акцій, ви
значається утодою передплатника, що вно
сить ці цінності, з фундаторами, коли опла
ту провадиться до реєстрації Товариства, 
і з директором, кати оплату провадиться 
•після реєстрації Товариства.

Вінцеву оцінку зазначеного майна вс-та- 
совлюсться за згодою особи, яка вносить 
майно, з установчими зборами (арт. арт. 24 та 
25), або з загальними зборами акціонерів, 
або з Радою Товариства. Оцінна не може 
перевищувати біржові або пересічні ринкові 
ціни -на те майно, що вноситься:, га місці 
і в допь передачі майпа. Тим же порядком, 
що зазпачено в цьому арт., провадиться 
оцінка прав, що їх передается на оплату 
акцій.

14. Грошові шести па оплату акцій по- 
редплатшки вносять до реєстрації Товари
ства на ім’я фуцйторгв в Міський Банк 
і їх видасться Товариству ляше після того, 
як його запишуть до торговельного реєстру.
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ный капитал не будет соответственно умень
шен или срок иа полное покрытие устав
ного капитала удлинен.

Учредители Общества обязаны все вме
сте оставить за собой акции на сумму не 
меиее одной пятой уставного капитала и 
обязаны сохранять за собой акции на сумму, 
равную ие меиее одной пятой уставного ка
питала, до утверждения отчета за второй 
операционный год Общества. В течение то
го же срока учредители п акционеры не мо
гут отчуждать акций, оплаченных иным, 
кроме денег и государственных цепных бу
маг, имуществом.

4
П р и м е ч а н и е .  Сроки взносов на 

оплату акций в соответствии со ст. 12 
настоящего устава устанавливает общее 
собрание акционеров.
13. Акции оплачиваются по их нарица

тельной цене деньгами, государственнымн 
ценными бумагами или иным имуществом, 
заключающимся в такого рода материаль
ных ценностях нлн правах, использование 
которых относится к предмету его деятель
ности или необходимо для организации Об
щества.

Не менее как 75% уставного капитала 
Общества должно быть во всяком случае 
покрыто деньгами.

Первоначальная оценка вносимых в опла
ту акций материальных ценностей опреде
ляется соглашением вносящего зтн цен
ности подписчика с учредителями, если оп
лата производится до регистрации Обще
ства, и с директором, если оплата произво
дится после регистрации Общества.

Окончательная оценка указанного иму
щества устанавливается по соглашению 
внесшего имущество лица с учредитель
ским собранием (ст. ст. 24 и 25), или с 
общим собрапием акционеров или с Советом 
О-ва. Оценка ее может быть выше бирже
вых или средних рыночных цен па вносимое 
имущество в месте и в день передачи иму
щества. Тем же порядком, указанным в на
стоящей статье, производится оценка прав 
передаваемых в оплату акций.

14. Денежные взносы в оплату акций 
вносятся подписчиками до регистрации Об
щества, на имя учредителей в городской 
банк н выдаются Обществу лишь после вне
сения его в торговый реестр. Производя-
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Внески, що їх роблять до реєстрації Това
риства, иа оплату акцій майно», що мі
ститься в матеріальних цінностях, пере
дасться фундаторам. Фундатори повинні 
вживати всіх потрібних заходів, щоб збе
регти цінність цього майна.

Передачу прав, що їх вноситься для оп
лати акцій (арт. 13), провадиться тільки 
після реєстрації Товариства.

15. Зібрані гроші та майно фундатори, 
а після реєстрації Товариства—дерешор 
записує в шнурові книги, видаючи про 
одержання тимчасові свідоцтва. Про одер
жувані акційні внески нотується па тим
часових свідоцтвах, що підчас останнього 
внеску належить заміните акційними свідо
цтвами.

Держцям згаданих тимчасовим свідоцтв, 
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, 
цгосвокютьоя всі права і обов’язки акці
онерів.

16. Фундатори Товариства, а після ре
єстрації Товариства—його директор має 
право стягати з передплатників прострочені 
внески на оплату акцій або, анулювавши 
передплату, повернути акцію, що з нею 
прострочено внески, па продаж, з тим. що 
акції мають бути сповна оплачені до скіп- 
чепня зазначеного е арт. 12 речешся для 
сплаченая всього статутового капіталу То
вариства. За останнім випадком поперод- 
пьому передплатникові з уторгованої суми 
потуїаеться зроблені внески з відрахуван
ням видатків, зв'язаних з анулюванням 
колишньої передплати й продажем акцій.

17. Акції Товариства можуть бути тіль
ки іменні. На акційних евтюптвах позна- 
чується назву держця. Акційні свідоцтва 
вирізується з книги, позпачується поряд
ковим гумором і видасться за підішсом 
директора або його запуліпгка і бухгальте- 
ре за печаткою Товариства.

Товариство пошито вести книгу акцій 
за формою та за правилами, що їх затвер
джує Народній комісаріят зовнішньої та 
внутрішньої торгівлі Союзу РСР.

18. До кожного акційного свідоцтва до
дається лист купонів на одержаная за ними 
дивіденду протягом 10 років. По скінченні 
нього речепця держцям видається на той 
самий реченець, тим самим порядком нові 
листе кушш.

мые до регистрации Общества взносы в оп
лату акций имуществом, заключающимся 
в материальных ценностях, передаются 
учредителям. Учредители обязаны прини
мать все необходимые меры к сохранению 
ценности этого имущества.

Передача прав, вносимых в оплату акций 
(ст. 13) производная не иначе, как после 
регистрации Общества.

15. Собранные деньги и имущество на
носят учредители, а после регистрации 
Общества—директор в шнурованные книги 
с выдачей в получении их временных сви
детельств. Получаемый взносы по акциям 
отмечаются на временных свидетельствах, 
которые при последнем взносе должны быть 
заменены акционерными свидетельствами.

Владельцам уиомяпутых временных сви
детельств, впредь до замены их акционер
ными свидетельствами, присваиваются все 
права и обязанности акционеров.

16. Учредители Общества, а после реги
страции Общества—его директор, вправе 
взыскивать с подписчиков просроченные 
взпосы в оплату акций, либо, аннулировав 
подписку, обратить акцию, взнос но кото
рой просрочен, в продажу с тем, что акции 
должны быть сполна оплачены до оковча- 
пия указанного в ст. 12 срока для оплаты 
всего уставного капитала Общества. В по
следнем случае первоначальному подписчи
ку из вырученной от продажи суммы воз
вращаются сделанные взпосы за вычетом 
расходов, связанных с аннулированием 
прежней подписки и продажею акций.

17. Акции Общества могут быть только 
именными. Па акционерных свидетельствах 
указывается наименование владельца. Ак
ционерные свидетельства вырезываются из 
книги, обозначаются номером по порядку а 
выдаются за подписью директора или его 
заместителя и бухгалтера с приложением 
печати Общества.

Общество должно вести книгу акций по 
форме и по правилам, утвердженным Народ
ным комиссариатом внешней и внутренней 
торговли Союза ССР.

18. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается лист купонов на получение 
по ним дивиденда в течение десяти лет. По 
истечении этого срока владельцам выдают 
ся на тот самый срок, тем самым порядком 
новые листы купонов.
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•На купонах позгачусться му мера акцій, 
до яких кожний з них належить та роки 
послідовним порядком.

19. Акційпі й тимчасові свідоцтва можна 
передавати через передавальний напис, що 
його робить сам акціонер або на його заяву 
директор Товариства. Про передачу акцій 
директор робить нотатку в книзі акцій. За 
монест переходу акцій вважається момент 
нотатки про її передачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах, інакших, ніж 
передача, оформлюється в кпнзі акцій па 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу вважається 
момент, згаданий в зазначених документах. 
За цих випадків директор робить відповід
ний напис па акційному або тимчасовому 
свідоцтві.

Тимчасове свідоцтво, де не буде нотатки 
директора Товариства, що одержано пиес
ка, якому реченець скінчився, не можна 
передавати іншій особі і всякий оравочип 
з таким свідоцтвом визнається за недій
сний. Дю умовіу належить зазначити на тим
часових свідоцтвах.

20. Акцій по можна дробити. Якщо акції 
належать кільком особам, то права, що сто
суються до Товариства, може здійснювати 
тільки одпз особа, що її на те уповноважи
ли співдержці акцій.

Особові права акціонерів по акціях, що 
належать юридичнім особам, здійснюють 
уповноважені па то їх представники. Зазна
чені в цьому артикулі уповноваження мож
на видавати в фермі заяви на ім’я директо
ра Товариства.

У в а г а .  Якщо представник втрачує 
уповноваження тої юридичної особи, що 
він її репрезентує, то він вибуває із 
складу відповідного виборного органу То
вариства.
21. Купони до акційних свідоцтв не 

можна передавати окремо від акційних 
свідоцтв.

. 22. Якщо аісційие або тимчасове свідоцтво 
втрачено, то акціовер або його законний 
правонаступник має право заявити дирек
тору Товариства про втрату акційного 
або тимчасового свідоцтва. Директор оголо
шує про втрату акційного або тимчасового 
свідоцтва, і з уплавом 6 місяців 8 дня ого-
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На купонах обозначаются .номера акций, 
к которым каждый нз них принадлежит н 
годы в последовательном порядке.

19. Акционерные и временные свидетель
ства можно передавать посредством переда
точной надписи,-делаемой самим акционером 
или по его заявлению директором Общества. 
О передаче акций директор делает отметку 
в квите акций. Моментом перехода акции 
считается момент отметки о ее передаче я 
книге акций.

Переход акций по иным, кроме передачи, 
основаниям оформляется в книге акций, на 
основании удостоверяющих такой переход 
документов. Моментом перехода считается 
момент, указанный в означенных докумен
тах. В этих случаях директор делает со
ответствующую надпись на акционерном или 
временном свидетельстве.

Временное свидетельство, на котором по 
будет отметки директора Общества о полу
чении им взноса, срок которому истек, но 
может быть передаваемо другому лицу и 
всякая сделка по таковому свидетельству 
признается недействительной. Условие это 
должио быть обозначено на временных сви
детельствах.

20. Акция не могут быть дробины. В 
случае принадлежности акции нескольким 
лицам права по от ношению к Обществу мо
гут быть осуществляемы только едппм ли
цом, уполномоченным на то совладельцами 
аюпий.

Личные права акционеров по акциям, 
принадлежащим юридическим лицам, осу
ществляются уполномоченными на то их 
представителями. Указанные в настоящей 
статье полномочия можно выдавать в фор
ме заявления па имя директора Общества.

П р и м е ч а н и е .  При утрате пред
ставителем полномочия от представляемо
го им юридического лица, он выбывает 
из состава соответствующего выборного 
органа Общества*
21. Купоны к акционерным свидетель

ствам нельзя передавать отдельна от а кл но
ле рпых свидетельств.

22. При утрате акционерного или времен
ного свидетельства акционер или законный 
его правоприемник вправо заявить дирек
тору Общества об утрате акционерного плі 
временного свидетельства. Директор произ
водит публикацию об утрате акционерного 
или временного свидетельства и, по истече-
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«ТОЧІ0НПЯ, замінює втрачено акційне або 
тимчасове свідоцтво дублікатом за тям са
мим нумером, коли піхто не заперечувати
ме це судом.

23. Після розміщення всіх акцій і сила- 
ч«-нім одшої чверте сгатутового капіталу, 
найпізніше за одни місяць після зазначе
ного сплачення, фундатори скликають по
перед пі збори фундатор® та передглагшіш 
на акції. На цих зборах фундатори подають 
писану доповідь про розміщення акцій То
вариства, про грошеві суми та ішло майио, 
що надійшло на оплату акцій, про видатки, 
що їх ооробнли, і заходи, шо їх вжили 
фундатори для організації Товариства, про 
всі чин пості й правоти, що вони вчинили
і що їх пропонується Товариству взята на 
себе, і взагалі про всі обс-авнни, потрібні 
для судження про стан справи заснованого 
Товариства, а так само подають інвентарний 
опис його майна й проект його вступною 
балансу.

Для перевірки доповіді фундаторів, інвен
тарного опису та проєк'у вступного балянсу, 
збори обирають з поміж себе перевірочну 
комісію. Фушаторн Товариства еє можуть 
увіходити до складу перевірочної комісії.

24. Нлйратш за три дні і тайпізніш за 
місапь після попередніх зборів фундаторів 
і передплатників и а акції фундатори скли
кають установчі їх збори, що вислухують 
довдшь перевірочної комісії й розв’язують 
питаппя про визнання Товариства за здій
снене, про ухвалу чинностей та правочипів, 
що їх «чинили фундатори, про оцінку май
на, що надходить для оплато акцій, про 
затвердження і п неп тар пою опису й вступ
ного балянсу Товариства, про обрання ор
гана управління й інших виборних по Това
риству осіб, а так само ївші питаппя з до
повіді фупдаторів або з поточних справ 
Товариства.

25. Якщо фундатори сповна розмістив 
«ції Товариства поміж себе й покрили най
менш одну чверть статутового капіталу, то 
замість зборів, зазначених в арт. арт. 23, 
24, фундатори збираються на установчі 
збори, яві розв’язують зазЕачені в арт. 24 
штаппя.

20. Вважається, що зазначені в арт. 
арт. 23-25 збори законно відбулися, коли

нии шестимесячною срока со дня публика
ции заменяет утрачеиаое акционерное или 
временное свидетельство дубликатом за тем 
же номером, если ни с чьей стороны не бу
дет заявлено спора в судебном порядке.

23. После размещения всех акций и по- 
іфьггня одной четверти уставного капитала, 
не позднее чем через один месяц после озна
ченного покрытия, учредителями созывается 
предварительное собранно учредителей и 
1ЮДПИСЧІІКОВ на акции. На этом собрании 
учредителя вносят письменный доклад о 
размещении акций Общества, о поступив
ших в оплату денежных суммах п ялом 
имуществе, о произведенных учредителями 
расходах л проведенных мероприятиях по 
организации Общества, о всех действиях п 
сделках, совершенных ими и предлагаемых к принятию да Общество и вообще о всех 
обстоятельствах, необходимых для сужде
ния о состоя пии дел учреждаемого Обще
ства. а равно представляют инвентарную 
опись его имущества л проект его вступи
тельного баланса.

Для проверки доклада учредителей, ни 
вентерной описи и проекта вступительного 
балапс'а собрание избирает проверочную ко
миссию из своей среды. Учредители Обще
ства не могут входить в состав проверочной 
комиссии.

24. Не ранее трех дней л не пшдвее, чем 
через мосяц после предварительного собра
ния учредителей и подписчиков па -акции, 
учредителями созывается учредительское их 
ссйрание, которое заслушивает доклад про
верочной комиссии н разрешает вопросы о 
признании Общества состоявшимся, об одоб
рении совершенных учредителями действий 
и сделок, об оценке имущества, поступа
ющего в оплату акций, об Утверждении ин
вентарной описи н вступительного баланса 
Общества, об избрании органа управления 
и других выборных по Обществу лиц, а 
также другие вопросы по докладу учредите
лей или по текущим делам Общества.

25. Если акции Общества полностью 
размещены учредителями между собой и по
крыто не менее одной четвортн уставного 
капитала, то вместо собраний, указанных к 
ст.ст. 23, 24, учредители собираются в уч
редительское собрание, которое разрешает 
указанные в ст. 24 вопросы.

26. Указанные в ст.ст. 23-25 собранна 
считаются законно состоявшимися, веля в
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в них беруть участь особи, що іреіірезен- 
тукяь принаймні половину загального чи
сла акцій.

Лосгагову про етзвавня Товариства за 
здійснено повинна ухвалити більшість трьох 
чвертей загальної кількооти голосів учасни
ків зборів.

Всі інші питання розв'язуються иа цих 
зборах звичайною більшістю голосів.

•27. Якщо установчі збори (арт. арт. 24 
та 25) визнали Товариство за здійснене, то 
обраний на зборах директор повинен негай
но подати заяву до Народнього комісаріяту 
торгівлі УСРР про реєстрацію Товариства 
з додатком адатеріялів, згідно з правилами 
про торговельну реострацію.

Директор розпочинає ліпно тол викопу
вати чпппості й правочини від імені, Акцій
ного Товарне;та, коли Товариство записано 
до торговельного реєстру.

28. Зазначені в арт. арт. 23-25 збори 
скликається оповістками, що їх надси
лаєшся на адресу осіб, які передплатили 
акції. Фундатори Товариства повинні пові
домити Народов комісаріят торгівлі УСРР 
за сім день наперед про попередні та уста
новчі збори, що їх скликається.

29. Після оголошення про затвердження 
статуту й до публікації про реєстрацію То
вариства фуодаторн мають право вчинити 
від свого імені всі операції й правочини, 
сполучені з організацією Товариства ва- 
своєю сюлпдаріюю відповідальністю.

Права й обов’язки в цих правочинах пе
реходять до Товариства лише в тому разі, 
коли ці правочини ухвалять установчі збо
ри або найближчі після них загальні збори 
акціонерів.

30. За втрати, що їх фундатори заподіяли 
чорез свій недогляд та неправильні чинності, 
що зв'язапі з організацією Товариства, фун
датори солідарно відповідають перед Това
риством та окремими акціонерами протягом 
ОДНОГО року з того часу, як зареєстровано 
Товариства.

Директор та члени ревізійної комісії, 
що допустили недбали! ість, перевіряю
чи чинності фундаторів, солідарно від
повідають перед Товариством, поодинокими 
акціонерами і кредиторами Товариства за 
заподіяні від ігих втрати, оскільки їх не 
можна стягти з фундаторів.

ігах участвуют лица, представляющие, по 
крайней море, половшгу общего числа акцай.

Постановление о признании Общества со
стоявшимся должно быть принято большин
ством трех четвертой общего числа голосом 
участнякоз собрания.

Все прочие вопросы рошаются в этих со
браниях простым большинством голосов.

27. Если учредительское собрание (ст. лт. 
24 и 25) признало Общество состоявшимся, 
то избранный собранием директор обязан не
медленно подать заявление в Народный ко
миссариат торговли УСОР о регистрация 
Общества с приложением материалов, со
гласно правил о торговой регистрации.

К совершению действий я сделок от'имени 
Акционерного Общества директор присту
пает лишь поело внесения Общества в тор
говый роестр.

28. Указанные в с-т. ст. 23-25 собрания 
созываются посредством повесток, которые 
посылаются по адресу лиц- подписавшихся 
на акции. Учредители Общества обязаны 
уведомить Народный комиссариат торговли 
УССР за семь дней вперед о созываемых 
предварительных и учредительских собра
ниях.

29. Но опубликовании об утверждении 
устава я до публикации о регистрации Обще
ства учредители имеют право совершать от 
своего имени все операция и сделки, езя- 
запныо с организацией Общества, за своей 
солидарной ответственностью.

Нрава и обязал пости по этим сделкам пе
реходят к Обществу в том лишь случае, 
если эти сделки одобрены учредительским 
собрашгем иля ближайшим после их совер
шения общим собранием акционеров.

30. За убытки, ігричіїпеїшьіе упущоиинмн 
и неправильными действиями учредителей, 
связанными с оргашгоацией Общества, учре
дители песут солидарную ответственность 
перед Обществом и перед отдельными ак
ционерами в течение одного года со времени 
регистрации Общества.

Директор н члены ревизионной комиссии, 
допустившие небрежность при проверке дей
ствий учредителей, подлежат солидарной от* 
ветстзешгоети перед Обществом, отдельными 
акционерами и кредиторами Общества за 
причиненные ими убытаи, поскольку тако
вые пс могут быть взысканы с учредителей.

634



31. Органами управ линя Товариства є:

аі загальні збори акціонерів;
б) рада;
в) директор, що має усі права управи, а 

також його заступник, коли загальні збори 
акціонерів вважають за потрібне обрання 
заступника.

Органом ревізії є ревізійна комісія.

32. Особи, що є у виборпих органах Това
риства, зобов’язані вживати всіх заходів до 
здійснення зазначеної в статуті мети Това
риства, виявляючи потрібну дбайливість та 
обачність.

За втрати, що їх спричинила недбаль- 
нїсть та неправильні чинності виборних осіб 
Товариства в зв‘язку с виконанням покла
дених на них обов'язків, вони відповідають 
перед Товариством і окремими акціонерами, 
а в разі невннлатности Товариства, і перед 
його кредиторами, з тим, що за втрати, 
що їх заподіяли зазначені особи разом, во
ни відповідають солідарно.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  а к ц і о н е р і в .
33. Найвищий орган Товариства станов

лять загальні збори акціонерів. Неодмінному 
відаиню загальних зборів належить:

а) обирати й звільняти директора, членів 
ради та членів ревізійної комісії;

б) затверджувати інструкції директору, 
раді, ревізійній комісії та ліквідаційній ко
місії;

в) затверджувати річний звіт, балянс, 
кошторис видатків та фіпансово-операцій- 
пий пляп на майбутній рік, розподіл зиску 
та встановлення способів покриття втрат;

г) постановляти про набування будівель 
і прав забудови для Товариства, про пере- 
власнепня й заставу будівель і прав забудо
ви, належних Товариству, а так само про 
розширення підприємств Товариства;

д) розглядати питання про зміну статуто- 
вого капіталу та про зміну й доповнення 
статуту;

е) розв’язувати питання про з’єднання 
Товариства з іншими підприємствами та 
про закриття діяльності! Товариства.

34. Загальні збори бувають звичайні й над
звичайні. Звичайні загальні збори ррек-

III. Органи управління та контролі.

31. Органами управления Общества явля
ются:

а) общее собрание акционеров;
б) совет;
в) директор, пользующийся «семи пра

вами правления, а равно его заместитель, 
есчін общее собрание акционеров призпало 
необходимым избрание заместителя.

Органом контроля является ревизионная 
к-«миссия.

32. Лица, состоящие в выборных органах 
Общества, обязаны принимать все меры к 
осуществлению указанной в уставе цели 
Общества, проявляя необходимую заботли
вость и (предусмотрительность.

За убытки, причин, иные упущениями и 
неправильными действиями выборных лиц 
Общества в связи с выполнением возложоп- 
вых па ни х обязан постой, они отвечают п«‘- 
ред обществом и отдельными акционерами, 
а в случае несостоятельности Общества, н 
перед его кредиторами, при этом за убытки, 
причиненные указанными лицами совместно, 
ОІШ отвечают .солидарно.

А. О б щ е е  с о б р а н и е  а к ц и о н е р о в .
33. Высшим органом Общества авляетса 

общее собрание акционеров. Непременному 
ведению общего собрания подлежит:

а) избрание и смещение Директора, член*я* 
соне га и членов ревизионной комиссии;

б) утверждение ичіструкціш директору, 
совету, ревизионной комиссии и ликвидаци- 
огпой комиссии;

в) утверждение годового отчета, бала пса, 
сметы расходов и финансово-операционного 
плана па предстоящий год, раелгределение 
прибыли о определение способов покрытия 
убытков;

г) постановление о приобретении строений 
и права застройки для Общества, об отчуж
дении и залоге строений н нрава застройки, 
принадлежащего Обществу, а равно о рас
ширении предприятий Общества;

д) рассмотрение вопросов об изменении 
уставного капитала, п об изменении и до- 
полнеіппі устаїа;

е) разреш ігие вопросов о слиянии Обще
ства с другими предприятиями и о прскра- 
щенми деятельности Ощестга.

34. Общие собрания бывают обыкновен
ные и чрезвычайные.

III. Органы управления и контроля.
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тор скликає найменш один раз на рік для 
того, щоб вони розглянули й затвердили 
звіт і балянс за минулий операційний пе
ріод, розглянули й затвердили кошторис 
прибутків та фінансово-операційний ллянна 
наступний рік, розподілили зиск й визна
чили спосіб, як покрити втрати, а так само, 
щоб провести в належних випадках обрання 
іфгаиів управління та ревізії Товариства.

Звичайні загальні збори можуть розглядати 
й інші питання, що їх закон або статут 
відносить до компетенції загальних зборів.

35. Надзвичайні загальні збори директор 
скликає на свій розсуд, або на пропозицію 
ради чи ревізійної комісії, або па заяву ак
ціонерів, що репрезентують разом найменш 
одпу двадцяту частипу статутового капі
талу,—для розв’язування негайних питань, 
що виникають з ходу справ Товариства.

Якщо днроктор не виконує вимоги ради 
або ревізійної комісії про скликання над
звичайних загальних зборів протягом двох 
тижнів від часу її надходження, то зазиа- 
чеиі збори ревізійна комісія може безпо
середньо скликати сама.

Якщо директор не викопає вимоги одної 
двадцятої частини акціонерів протягом то
го ж самого реченця, то дозвіл на скликан
ня надзвичайних загальних зборів може дати 
Народний комісаріят торгівлі УСРР. В та
кому разі надзвичайні загальні збори скли
кають ті акціонері, що одержали дозвіл.

36. Загальні збори скликається оповістка
ми, оголошеними до загального відома в офі
ційному органі друку по місцю осідку дирек
тора найменню за два тижні до загальаих 
зборів.

В оголошенні зазначається час, місце й 
працю загальних зборів. Якщо надзвичайні 
збори акціонерів скликають акціонери з до
зволу згаданих в арт. 35 органів, то обо
в'язково треба вмістити вказівку иа цей до
звіл до оголошення про скликання зборів.

Про день загальних зборів (звичайних та 
надзвичайних) Товариство повивпо спові
стити Народній комісаріят торгівлі УСРР.

Обышовенпые общие собрания созыва
ются директором пе менее одного раза в год 
для рассмотрения и утверждения отчета и 
баланса за истекший оперицюонпый год, 
рассмотрения и утверждения смети расхо
дов и фипаисово-операционного плана иа 
предстоящий год, распределения прибыли я 
ои редел опия способов покрытия убытков, а 
равно для производства в соответствующих 
случаях выборов органов управления и ре
визии Общества.

Обыкновенны ми общими собраниями мо
гут рассматриваться и другие вопросы, от
несенные закопом или уставом к компетен
ции общего собрания.

35. Чрезвычайные общие собрания созы- 
наются директором по собственному усмот
рению, либо но предложению Совета или 
ревизионной комиссии, либо по заявлепию 
акционе|>ов, представляющих в совокуп
ности не мелев одной двадцатой части устав
ного капитала,—для разрешепия срочных, 
вопросов, возникающих по ходу дел Обще
ства.

Если директор во выполнит требования 
совета или ревизионной комиссии о созыве 
чрезвычайного общего собрания в течение 
двух педель со времени его поступления, 
названное собрание может быть созвапо ре
визионной комиссией непосредственно.

Если директор пе выполнит требования 
одной двадцатой части акционеров в течение 
того же срока, то разрешение па созыв 
чрезвычайного собрания может быть дано 
Народным комигеиариатом торговли УССР. 
В таком случае чрезвычайное общее соора- 
іьие созывается акционерами, получившими, 
разрешение.

36. Общие собрания созываются посред
ством об'явлепий, публикуемых во всеобщее 
свсдсипе в официальном органе печати по 
месту нахождения дирсктра по крайней 
мере за две педели до общего собрании.

В об'ноле пня указывается время, место- 
и предмет занятий общего собрания. Если 
чрезвычайное собрание акционеров Созыва
ется акционерами с разрешении, указанно
го в ст. 35 органа, то в об'явлений о созыве 
собрлиия подлежит обязательно сослаться 
па это разрешение.

О дне общего собрания (обыкповеппого и 
чрезвычайного) Общество должно уведомить. 
Народный комиссариат торговли УССР.
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37. Доповіді директора в приводу призначе
них до обміркування справ треба подавати в 
службовий час, щоб акціонери розглянули 
принаймні за сім день до дня загальних збо
рів.

ЗБ.Сиравн, що їх треба розглядати на за
гальних зборах, надходять до них не інакше, 
як через директора. Акціонери, що бажають 
зробити якусь пропозицію загальним збо
рам, повинні листовно вдатися з нею до 
директора най пізніш за два тижні перед за
гальними зборами. Якщо пропозицію зро
били акціонери, що мають сукупно най
менш одну двадцяту частину статутового 
капіталу, то директор зобов’язаний податн 
таку пропозицію пайближчим загальним 
зборам із своїм висновком.

39. Кожний акціонер має право бути на за
гальних зборах і брати участь у обмірку
ванні прошшованнх зборам питань.

40. Право голосу мають акціонери, іцо дер
жать паймепш 2 'акції. Акціонери, що дер
жать меише число акцій можуть з’єднувати 
свої акції в загальній довіреності для одер
жання права на одни або більше голосів.

41. Держці акцій мають право брати 
участь на загальних зборах тільки тоді, коли 
їх заппсано в книзі директора, принаймні, 
за сім день перед загальними зборами.

Замість оригіналів акційних свідоцтв 
можна подавати посвідки Й розписки про 
ііриймания акційних свідоцтв на схов або 
в заставу, так державних, як і приватних 
кредитових установ. У посвідках (розпис
ках) позначається нумерн акційних сві
доцтв.

42. Акціонери, що є за директора або є чле
ни ради, або ревізійної комісії, не мають 
право голосу ні особисто, пі за довіреністю 
інших акціонерів за розв‘язапия справ, що
до притягнення їх до відповідальностн або 
увільнення з під пеї, усупеиня їх з посади, 
призначення їм платні й затвердження звітів, 
що вовн підписали. За ухвалення постанови 
про вчинення від Товариства договору з 
особою, що є в числі акціонерів, ця особа 
не має права голосу па зборах аі особисто, 
пі за довіреністю інших акціонерів.

37. Доклады директора по назначенным к 
обсуждению вопросам должны представлять
ся в присутственные часы для рассмотрения 
акционерами, по крайпей мере, за семь дней 
до дня общею собрания.

38. Дела, подлежащие рассмотрению в 
общем собирании, поступают в него пе иначе, 
как через директора. Акционеры, желающие 
сделать какое-либо предложение общему со
бранию, должны письменно обратиться с ним 
К директору не позже, как за две педели 
до общего юбратпгя. Если предложение сде- 
лаио акционерами, имеющими в совокун- 
пости но мопсе од пой двадцатой части устав
ного капитала то директор обязан приста
вить такое предложение ближайшему обще
му собранию со своим заключением.

39. Каждый акционер имеет право при
сутствовать в общем собрании и участво
вать в обсуждении предлагаемых собранном 
вопросов.

40. Правом голоса пользуются акционе
ры, владеющие не менее чем 2 акциями, 
Акционеры, владеющие меньшим числом ак
ций, могут соединить свои акции по общей 
доверенности для получения права па один 
или большее число голосов.

41. Владельцы акций пользуются правом 
участия в общем собрании лишь в том слу
чае, если они внесены в книги директора, 
по крайпей мере, за семь дней до общего 
собрания.

Взамен подлинных акционерных свиде
тельств могут представляться удостовере
ния' и расписки в принятии акционерных 
свидетельств па храпение пли в залог как 
государственных, так и частных кредитных 
учреждений.' В удостоверениях (расписках) 
обозначаются номера акционерных свиде
тельств.

42. Акционеры, состоящие директором 
или членами совета и.тп ревизионной комчс- 
сян, не пользуются нравом голоса ни лично, 
ни по доверенности других акционеров при 
разрешении вопросов о привлечении их к 
ответственности-или освобождения от тако
вой, устранении их от должности, назначе
нии им вознаграждения и утверждении под
писанных ими отчетов. При постановлений 
решения о заключении Обществом договора 
с лицом, состоящим в числе акционеров, 
давпое лицо не пользуется правом голоса в 
собраниях ни лично, пн по доверенности дру
гих акционеров.
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43. Виготовлений від директора список ак
ціонерів. що мають право брати упасть па 
зборах, де позначені пумери належних Ти 
акцій, вивішується в приміщенні управління 
за чотири дні перед загальними зборами. 
Копію зазначеного списку видається кож- 
пому акціонерові па його вимогу.

44. Перед відкриттям загальних зборів ре
візійна комісія провіряє складений від дирек
тора список акціонерів і в разі вимоги 
акціонерів, що прибули па збори й репре
зентують найменш ‘/ї0 частину основного 
капіталу, перевірку зазначеного списку 
треба зробити на самих зборах через обра
них для цього від акціонерів з поміж них 
осіб, числом найменш три, і з них принай
мні одну особу повинна обратп група акці
онерів, що зажадала перевірити описка з 
тим, що ця група не бере участи в обраппі 
інших.

45. Збори відкриває директор або особа, що 
його заступає. По відкритті зборів акціоне
ри. що мають право голосу, обирають з 
поміж себе голову. Голова загальних зборів 
не має права з свого розсудку відкладати 
обміркування й розв’язання справ, внесе
них па загальні збори.

46. На загальних зборах не можна ухвалю
вати постанов в справах, про які не було 
зазначено в оголошенні про склнканпя збо
рів, якщо вони не стосуються до числа по- 
точних справ. Віднесення будь-якого пи
тання до числа поточних справ провадять 
загальні збори, з тим, що до числа їх но 
можна відносити питань, перелічених в 
арт. 33.

47. Щоб загальні збори були дійсні, треба, 
щоб за розв’язування кожного питання, що 
його обговорюється на зборах, були при
сутніми акціонери, які разом репрезен
тують найменш одну третину статутового 
капіталу.

48. Питання про зміну статуту і про за
криття діяльності! Товариства можна роз
в'язувати тільки двохтретн'нною більшістю 
подапих голосів, якщо при тому на загальні 
збори прибули акціонери, що репрезентують 
найменш половину статутового капіталу.

49. В оголошенні про скликання загальних 
зборів можна передбачати повторпі загальні 
збори на той випадок, коли акціонери, що

43. Изгото»л<ичгьгї директором список 
акционеров, имеющих право участвовать & 
собрании, с обозначением номеров принадле
жащих им акцій, выставляется в помеще
нии управлеиия за четыре дия до общего 
собрания. Копия означенного списка выда
ется каждому акционеру по его требованию.

44. До открытия общего собрания ревизи
онная комиссия проверяет составленный 
директором описок акционеров и в случае 
требования явившихся в собрание акционе
ров. представляющих не менее И* части 
основного капитала, проверка означенного- 
списка должна быть произведена в самом 
собрании через избранных для этого акцио
нерами из своей среды лиц, в числе не ме
нее трох. да которых, но крайней мере, одно 
лицо должно быть избрало группой акционе
ров, потребовавшей проверки списка, с тем, 
что эта группа не участвует в избрал и и 
остальных.

45. Собранно открывается директором 
иля же лицом, заступающим его место. По 
открытии собрапня акционеры, имеющие 
право голоса, избирают из своей среды пред
седателя. Председатель общего собрания п» 
имеет права по своему усмотрению отклады
вать обсуждение и разрешение дел, внесен
ных в общее собрание.

46. В общем собрании не могут быть по
становляемы решения по вопросам, которые 
не значились в об'явлопип о созыве собра
ния, если оии пе относятся к числу текущих 
дел. Отнесение каких-либо вопросов к числу 
текущих дел производится общим собранием, 
при этом к числу их нс могут быть отно
симы вопросы, перечисленные в ст. 33.

47. Для действительности общего собра
пня требуется, чтобы нрн разрешении каж
дого обсуждаемого в ном вопроса в собра иля 
присутствовали акционеры, представляющие 
в общей совокупности не менее одной трет 
уставного капитала.

48. Вопросы об изменении устава в о пре
кращении деятельности Общества могут быть 
разрешаемы только большинством двух тре
тей -подаипых голосов, если при том да 
общее собрание явились акционеры, пред
ставляющие не менее половины уставного 
капитала.

49. В об'явлений о созыве общего собра
ния может быть предусмотрено вторичное 
общее собрание на случай, если явившиеся
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прибули на збори, не будуть репрезенту
вати тої частини статутового капіталу, що 
її вимагається в законі. В такому разі по
вторні загальні збори можуть відбутися 
найрапіш за 24 години після перших збо
рів, що не відбулися. Якщо вказівки па це в 
оголошенні не було, то повторні загальні 
збори скликається, додержуючи арт. 36.

Повторні загальні збори вважається за 
відбулі незалежно від розміру тої частини 
статутового капіталу Товариства, що на них 
репрезентовано. Постанови на них ухва
люється звичайною більшістю поданих голо
сів, крім пнтапь, зазначених в арт. 48, для 
ухвали яких треба більшість в дві третини 
поданих голосів.

Повторні збори можуть розв’язувати ли
ше ті питання, що були на порядкові ден
ному перших зборів, які не відбулися.

50. Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що порушують 
їх права, протягом одпого місяця від дня, 
коли їх було ухвалено, подавши на Товари
ство позов про скасування зазначених по
станов.

51. Акціонери, що пс погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку, 
про що записується до протоколу загальних 
зборів. Той, хто подав окрему думку, може 
протягом семи днів, від дня зборів подати 
для прилучення до протоколу докладний ви
клад своєї думки.

52. Порядок голосування справ установ
люють сами загальні збори. За ухвалені на 
загальних зборах вважається ті постанови, 
що за їх висловилась звичайна більшість 
поданих голосів.

53. Иостапови, ухвалені на загальних 
зборах, є обов’язкові для всіх акціонерів і 
присутніх, і відсутніх.

54. Справам, що їх мають обміркувати й 
розв’язувати загальні збори, ведеться до
кладний протокол. Викладаючи постанови 
зборів зазначається, якою більшістю голо
сів ухвалено постанови, а таксамо нотуєть
ся заявлені до цього окремі думкп. Прото
коли веде особа, що її запросив голова збо
рів з акціонерів або сторонніх осіб, з тим, 
що голова зборів відповідає за погодженість 
протоколу з булими на зборах міркування
ми й постановами. Правдивість протоколу 
посвідчують своїми підписами голова зборів 
та інші акціонери, на їх бажання, числом 
найменш три. Засвідчені від директора копії

в собранно акционеры не представляют тре
буемой законом части уставного капитала 
В этом случае вторичное общее собрание мо
жет состояться но ранее, как через 24 часа 
после несостоявіногося первого собранпл. 
Если такого указания и об'явлений не было, 
то вторичное общее собрание созывается с 
соблюдением ст. 36.

Вторичное общее собрание признается со
стоявшимся независимо от размера пред
ставленной части уставного капитала Обще
ства. Решения в нем принимаются простыл 
большинством поданных голосов, кроме воп
росов, указанных в ст. 48, для решепин ко
торых требуется большинство в две трети 
поданных голосов.

Вторичное собрание может разрешать 
лишь то вопросы, которые стоялп в повест
ке дня первого несостоявшегооя собраипя.

50. Постановления общих собраний, на
рушающих права акционеров, могут быть 
ими оспорены в течение месячного срока 
со дня при пятня поста повлоіпій посредством 
пред’явлення иска к Обществу оо отмене 
названных постановлений.
. 51. Акционеры, не согласившиеся с боль
шинством, вправе подать особое многого, о- 
чем заносится в протокол общего собрания, 
заявивший особое мнение может в семи
дневный срок со дня собрании представить 
л.Тя приобщения к протоколу подробное из
ложение своего мпения.

52. Порядок голосования вопросов уста
навливается самим общим собранием. При
нятыми в общем собрании считаются реше
ния, за которые выока-залось простое боль
шинство поданных голосов.

53. Постановления, принятые общим соб- 
ранием, обязательны для всех акционеров, 
как присутствующих, так и отсутствующих.

54. Но долам, подлежащим обсуждению 
и решению общего собрания, ведется под
робный протокол. При изложении постанов
лений собрания указывается, каким боль
шинством голосов постановления приняты, 
а равно отмечаются заявленные прп этом 
особые мнения. Протоколы ведет лицо, при
глашенное председателем собрания из ак
ционеров илп посторонних лиц, прн этом 
председатель собрания ответственен за со
гласованность протокола с бывшими в соб
рании суждениями и решеппями. Правиль
ность протокола удостоверяет своими подпи
сями председатель собраиия, а также и дру-
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протоколу загальних зборів, окремих думок 
і взагалі всіх до нього додатків належить 
давати кожному акціонерові на його вимогу.

Б. Д и р е к т о р  Т о в а р и с т в а ,  й о г о  
п р а в а  т а  о б о в ’ я з к и .

55. Директор обирається па загальних 
зборах акціонерів реченцем на один рік із 
числа акціонерів або сторонніх осіб. •

11а той же реченець, що й директора, за
гальні збори обирають тим самим порядком 
і його заступника.

56. Загальні збори акціонерів можуть 
знімати директора та його заступника й до 
терміну їх обрання.

57. Директор і заступник його по упливі 
реченця їх обрання зберігають свої повно- 
важепая до найближчих зборів.

58. Директор може одержувати, крім ви
значеного від загальних зборів акціонерів 
утримання, й відсоткову з чистого зиску 
плату з призначення загальних зборів роз
міром, від них установленим.

59. Директор завідує всіма справами То
вариства й заряджує майном Товариства. 
Зокрема, до його обов’язків належить:

а) приймати яадійшлі й ті, що надходять, 
за акції Товариства гроші та видавати імен
ні тимчасові свідоцтва, а по повній їх опла
ті й акційні свідоцтва;

б) заводити бухгальтерію, касу і діло
водство, а таксамо складати звіт, баляпс, 
кошторис і плян діяльности, подавати звіт
ність Товариства загальним зборам;

в) наймати службовців, призначаючи їм 
плату, і звільнювати їх;

г) купувати й продавати майно і за го
тівку, і на кредит;

д) наймати склепи, кватирі й інші при
міщення;

е) кредитуватися і у Державному банко
ві, і в інших кредитових установах, а так
само і в приватних осіб;

ж) страхувати майно Товариства; .
з) видавати й приймати до виплати век

селі й інші реченцеві зобов’язання;
і) дисконтувати векселі, що надійшли на 

ім’я Товариства;
к) укладати від імені Товариства дого

вори й угоди з державними установами й

гне акционеры, по их желанию, в числе по 
менее трех. Засвидетельствованные директо
ром копии протокола общего собрания, осо
бых миопий и вообще всох к Лему прило
жений должны быть выдаваемы каждому ак
ционеру до ого требованию.

Б. Д и р е к т о р  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  
л  о б я з а н н о с т и .

55. Директор избирается общим собра
нном акционеров сроком на один год из 
числа акционеров или посторонних лиц.

11а тот же срок, что и директора общее 
собрание избирает тем же порядком и его 
заместителя.

56. Общее собрание акционеров может 
отстранять директора и ого заместителя и 
до срока их избрания.

57. Директор и его заместитель по исте
чении срока вх избрания сохрапяют свои 
полномочия до ближайшего собрания.

58. Директор может получать, кроме оп
ределенного общим собранием акционеров 
содержания, и процентное вознаграждение 
из чистой прибыли по назначению общего 
собрания в размере, пм установленном.

59. Директор заведует всеми делами 05 
щоства и управляет имуществом Общества. 
•В частности, к обязанностям его относится:

а) присос поступивши и поступающих за 
акции Общества денег я выдача имейлы* 
временных свидетельств, а по полной опла
те их я акционерных свидетельств;

б) устройство бухгалтерии, кассы и дело
производства, а ралли) и составление отчета, 
баланса, сметы и плана действий, представ
ление отчетности Общества общему собра
нию;

в) прием служащих с назначением им 
вознаграждения, а также и их увольнение;

г) покупка и продажа имущества как за 
наличные деньги, так и в "кредит;

д") паем окладов, квартир я других поме
щений;

е) кредитование как в Государственном 
бейке, так и в других кредитных „учрежде 
ннях, а равпо и у частных лиц;

ж) страхование имущества Общества;
з) выдача и принятие к платежу вексе

лей я других срочных обязательств;
и) дпекопт векселей, поступивших паями 

Общества;
к) заключение от пмепи Общества догово

ров и соглашений как с государственными
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підприємствами, а так сало і з приватними 
особами;

л) видавати довіреності;
м) складати законні акти на набуття, пе- 

ревласненпя, заставу будівель і право забу
дови;

н) скликати загальні збори акціонерів;
о) взагалі завідувати й зараджувати всі

ма справами Товариства без винятку, що 
входять до обсягу операцій Товариства 
в рамках, установлених від загальних збо
рів. •

Найближчий порядок чинностей директо
ра та його заступника рямки їх прав і обо
в’язків можуть бути визначені інструкцією, 
затверджуваною та змінюваною від загаль- 
і.их морів.

60. Директор робить видатки за кошто
рисами, які щороку затверджують загальні 
вборм. Загальним зборам надається право ви
значати, до якої суми директор може ви
трачати поиадкошторисне призначення у 
невідкладних випадках за відповідальністю 
директора перед загальними зборами за 
потребу Й паглідки цієї витрати. Про кож
ний такий видаток належить подавати на 
роосуд найближчим загальним зборам.

Надкошторисні видатки може провадити 
директор тільки з попереднього дозволу 
ради.

61. Усі папери в справах Товариства, 
векселі, довіреності, договори та інші акти, 
вимоги па зноротие одержання сум Товари
ства з кредитових устапов, а таксамо чеки 
біжучих рахунків иідиисуе директор або 
особа, уповноважена на те від директора.

62. За потрібних у справах Товариства 
випадків директору надається прано вдава
тися до урядових устапов та урядовців, 
без особливої на те довірсногти; таксамо 
дозволяється директору уповноважувати на 
це і стороишо особу; у справах, проваджу
ваних у судових установах, додержується 
відповідані правил.

В. Р а д а  Т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а в а  І 
о б о в ’ я з к и .

63. Для загального керівництва і нагляду 
над ходом справ Товариства, загальні збори 
акціонерів обирають раду Товариства скла
дом найменш 5 члепів, тим самим порядком 
і иа той же речепець, як і директора.

учреждениями -и предприятиями, так и с ча
стными лицами;

л) выдача доверенностей;
м) совершение законных актов на при

обретение, отчуждение, залог строений * 
права застройки;

в; созыв общих собраний акционеров:
о) вообщо заведыванне и распоряжение 

всеми делами Общества без исключения, 
входящими в круг операций Общества впре,- 
дслах, установленных общим собранием.

Ближайший порядок действия директора 
и его заместителя, пределы страв и обязап- 
постей их определяются инструкцией, выра
батываемой, утверждаемой и изменяемой 
общим собранием.

60. Директор производит расходы по сме
там. ежегодно утверждаемым общим собра
нием. Общему событию предоставляется 
право определить, до какой суммы директор 
может расходовать сверхсметного назначе
ния в случаях, пе терпящих отлагательства, 
с ответствен пості.ю директор перед общим 
собри пнем за необходимость и последствия 
этого расхода. О каждом расходе должна 
быть представляемо па усмотрение ближай
шего обив то собрания.

Сверхсметные расходы могут произво
диться директором лишь с предварительного 
■разрешении совета.

61. Все бумаги но делам Общества, вексе
ля. доверенности, договоры и иные акты, 
требования на обратное получепие сумм Об
щества из кредитных учреждений, а также 
чеки по текущим счетам подписывает дирек
тор пли лицо, уполномоченное па то дирек
тором.

(.2. В необходимых по делам Общества 
случаях директору предостапляется право 
обращаться к правительственным учрежде
ниям и к должностным лицам, без особой на 
то доверенности; равно дозволяется дирек
тору іііоліюмачивать на это постороннее 
лицо; в делах, производящихся в судебных 
установлениях, соблюдаются соответству
ющие правила.
В. С о в е т  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  

и  о б я з а н н о с т и .
63. Для общего руководства и наблюде

ния за ходо* дед Общества общее собрапнї 
акционеров иубидлот совет Общества в со
ставе не менее 5 членов, в том же порядке 
и па дот же срок, что и директора.
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Па той же реченець, що й членів ради, 

загальні збори акціонерів обирають канди
датів від 1 до 3-х.

До членів ради можна обирати і акціоие- 
рів, і сторонніх осіб. •

Загальні збори акціонерів можуть знн- 
мати директора та його заступника до тер
міну їх обрання.

64. Для дііісностії постанов ради на ній 
повинні брати участь найменш половина 
членів ради. Справи розв’язується більшістю 
голосів. Засіданням ради ведеться прото
коли, що їх підписують усі присутні члени 
ради. На засідання ради, у разі поділу голо
сів порівну, голос голови або його заступ
ника дає перевагу.

65. Рада збирається в міру потреби на 
запрошення голови, а таксамо на вимогу 
директора або трьох членів ради і ревізій
ної комісії пьйпізпіш через два тижні від 
часу надходження такої вимоги.

,66. До відання ради належить:
а) наперед розглядати всі справи, що на

дійшли на обміркування загальних зборів 
і давати на них висновки:

б) дозволяти директору провадити чин
ності, не завбачені кошторисами й пляпами, 
затвердженими від загальних зборів акціо
нерів, подаючи за невідкладних випадків 
відповідні постанови на ухваленпя най
ближчим загальним зборам;

в) остаточно розв’язувати справи, що в 
них директор визнає за потрібне чинити за 
порозумінням з радою;

г) скасовувати або зупиняти постанови 
директора за всіх випадків, коли вопи супе
речать законові або статутові;

д) розробляти проекти інструкції і пода
вати їх на затвердження загальним зборам 
акціонерів;

е) давати загальним зборам звіт про свою 
діяльність.

Члени ради можуть діставати плату на 
підставах, що їх установлюють загальні 
збори акціонерів.

Г. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .
67. Для перевірки звіту і балансу оби

рається на той самий реченець, що й дирек
тора, ревізійну комісію найменш з 3-х осіб 
з числа акціонерів або сторонніх осіб. Чле-

ІСа тої же срок, что и членов совета, об
що© собрапие акционеров избирает кандида
тов от 1 до 3-х.

Б члены совета могут быть избраны н 
акционеры, и носторояиие липа.

Общее собрание акционеров может отстра
нять директора и его заместителя и до оро- 
ка их избранна.

64. Для действительности постановлений 
сов-їта и нем должно участвовать ие мен-е 
половины членов совета. Дола решаются по 
большинству голосов. Заседаниям совета ве
дутся протоколы, которые подписываются 
всеми присутствующими членами совета. В 
заседаниях совета, в случае разделения го
лосов поровну, голос председателя или за
ступающего его место дает перевес.

65. Совет собирается по море надобности 
■по приглашению председателя, а равно по 
требованию директора или трех членов со
вета и ревизионной комиссии не позже двух
недельного срока со времоои поступления 
такого требования.

66. Ведению совета подлежит:
а) предварительное рассмотрение всех 

дел, поступивших на обсуждение общего со
брания и составление по шм заключений;

б) разрешение директору- производства 
действий, не предусмотренных сметами и 
планами, утвержденными общим собранием 
акционеров, в нетериящих отлагательства 
случаях, с представлен нем соответствующих 
постановлений па одобрение ближайшего об
щего собрания;

в) окончательное решение ‘вопросов, по 
которым директор признает необходимым 
действовать с согласия совета;

г) отмена пли приостановление постано- 
влепий директора во всех случаях, когда опн‘ 
противоречат закону или уставу;

д) разработка проектов инструкций п пред- 
стзмопио их па Утверждение общего собра
ния акционеров;

е) представление общему собранию отчета 
о своей деятельности.

Члены совета могут получать вознагра
ждение па основаниях, установленных об
щим собранием акционеров.

Г. Ре ви з в о н  п а я  к о м и с с и я .
67. Для проверки отчета и баланса изби

рается на тот же срок, что н директор, 
ревизионная комиссия не менее чем из 3 лиц 
из числа акционеров или посторонних лиц.
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нами ревізійної комісії можуть бути лише 
ті особи, що не е ані директором, ані е на 
інших посадах, обсаджуваних з обрання за
гальних зборів або з наставления дирек
тора.

68. Меншість акціонерів, що заступає од
ну десяту частину статутового капіталу, 
має право обрати з свого складу одного чле- 
ла ревізійної комісії, з тим, що ці акціонери 
вже не беруть участи в обранні інших чле
нів ревізійної комісії. Директор та його 
заступник по вибутті їх з посади не можуть 
бути обрані в члени ревізійної комісії про
тягом двох років від дня вибуття. Ревізійній 
комісії надається право з дозволу загальних 
зборів притягати до своєї праці експертів. 
Ревізійна комісія повинна найпізніше за 
місяць до дня загальних зборів розпочати 
перевірку каси й капіталів і ревізію усіх 
належних до звіту Й баляесу книг, рахунків 
і взагалі діловодства Товариства. По пере 
сірці звіту й балянсу ревізійна комісія дає 
свій на них висновок до ради. Ревізійна комі
сія може провадити огляд і регїзію всього 
майна Товариства на місцях і перевірку 
зроблених протягом року робіт, а так само 
зроблених видатків. Для виконання цього 
директор повинний дати комісії всі потрібні 
засоби.

69. Ревізійна комісія має право вимагати 
від директора, якщо визнає за потрібне, 
скликати надзвичайні загальні збори акціо
нерів.

70. Ревізійна комісія повинна вести до
кладні протоколи усім засіданням комісії й 
зазначити в цих протоколах міркування і 
заявлені окремі думки поодиноких членів 
комісії. Зазначені протоколи, а.таксамо і всі 
доповіді та висновки ревізійної комісії ди
ректор повинний внести з його поясненням 
па розгляд найближчим загальним зборам 
.акціонерів.

71. Платню членам ревізійної комісії 
встановлюють загальні збори акціонерів.

ЇУ. Звітність у справах Товариства, розподіл 
зиску й видача дивіденду.

72. ОпераціііпиН рік Товариства лічиться 
від 1-го жовтня до 30-го вересня включно. 
За кожний минулий рік директор подає на

Членами ревизионной комиссии могут быть 
лишь те лица, которые не состоят пи ди
ректором, ни в других замещаемых по вы
бору общего собрания или по назначению 
директора Общества должностях.

68. Меньшинство акционеров, представля
ющие одну десятую часть уставного капита
ла, имеет право избрать из своей среды од
ного члена ревизионной комиссии с тем, что 
эти акционеры уже не принимают участия 
в выборах прочих членов ревизионной комис
сии. Дігректор и его заместитель по выбы
тии их из должностей не могут быть изби
раемы в члены ревизионной комиссии в те
чение двух лет со дня выбытия. Ревизионной 
комиссии предоставляется право с разреше
ния оотцего соарания привлекать к своим за
нятиям экспертов. Ревизионная комиссия 
обязапа нс позже, как за месяц до дня обще
го собрания, приступить к проверке кассы н 
капиталов и к ревизии всех относящихся 
к отчету и балансу книг, счетов и вообще 
делопроизводства Общества. По проверке 
отчета и баланса ревизионная комиссия пред
ставляет свое по ним заключение в совет. 
Ревизионная комиссия может производить 
осмотр и ревизию всего имущества Общества 
на местах и проверку сделанных в течение 
года работ, а разно произведенных раоходоз. 
Для исполнения этого директор обязан 
представить комиссии ш необходимые
средства.

69. Ревизионная комиссия имеет право 
требовать от дпректора, если признает лто 
необходимым, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционеров.

70. Ревизионная комиссия обязапа вести 
'подробные протоколы всем заседаниям ко
миссии, отмечая ъ этих протоколах сообра
жения п особые мнения, заявленные отдель
ными членами комиссии. Указанные прото
колы, а также все доклады и заключения 
ревизионной комиссии директор обязан 
внести вместе со своим об'яспением на 
рассмотрение ближайшего общего собрания 
акционеров.

71. Вознаграждение членам (ревизионной 
комиссии устанавливается общим собранием 
акционеров.

IV. Отчетность по делам Общества, распреде
ление прибыли и выдача дивиденда.

72. Операционный год Общества счита
ется с 1 октября по 30 сентября включи
тельно. За каждый минувший год директор
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розгляд і затвердження звичайним річним 
загальним зборам річний звіт про операції 
Товариства і балянс, що їх складається най
пізніше через трн місяці по скінченні опе
раційного року, з висновком ревізійної комі
сії. Примірники звіту й балансу роздає ди
ректор Товариства за два тижні перед річ
ними загальними зборами всім акціонерам, 
що заявили про бажання дістати їх; від 
того ж часу відкривається акціонерам для 
огляду в урядові години директора книги 
управління з усіма рахунками і докумен
тами, належними до звіту і балянсу.

73. Звіт має містити докладно такі голов
ні статті:

а) стан статутового капіталу зі вказів
кою в иасові окремо частин капіталу, опла
чених готовими грішми і майном, внесеним 
за акції, а таксамо капіталів запасного та 
амортизаційного, з тим, що капітали Това
риства, які є у відсоткових паперах і у всі
лякому крамі, повинно зазначити не біль
шою ціною від тої, за яку цей крам і папери 
набуто; якщо біржова ціна на день скла
дання балянсу нижче від купівельної ціни, 
то вартість паперів і краму зазначається за 
біржовим курсом, що був на день закриття 
рахунків; б)

б) загальний прибуток і видаток за той 
самий час, що за нього подається звіт;

в) рахунок витрат на платню службов
цям Товариства і інші видатки по управ
лінню;

г) рахунок довгів Товариства іншим осо
бам і цих осіб Товариству;

д) рахунок наявного майна Товариства і 
належних йому запасів за набувною або 
ринковою ціною, вважаючи на те, яка з них 
нижча.

74. Звіт і баланс, по затвердженні від 
загальних зборів, порядком правил про пуб- 
лічпу звітність, подається до Народнього ко
місаріяту Фінансів і оголошується до загаль
ного відому.

75. По затвердженні звіту від загальних 
зборів із сум. що залишаються за прикрит
тям всіх видаїків і втрат, якщо такі будуть, 
відраховується найменш */м чистого зиску 
до запасного капіталу; крім того, за поста
новою загальних зборів відраховується ще 
визначувану від їх суму на сплачення пер-

нредоішляет на рассмотрение я утве[»жде- 
т обыкновенному годичному общему соб
ранию годовой отчет об операциях Общества 
и баланс,, которые составляются пе позднее 
чем через три месяца по окончании оперзци- 
опного года, с заключением ревизионной ко
миссии. Экземпляры отчета и баланса ди
ректор Общества раздает за две недели до 
годичного общего собрания всем акционерам, 
из'явнвшим желание на получение их; с 
того же вр'менп открывается акционерам 
зля осмотра, в часы присутствия дн^ктора. 
книги управления со всеми счетами и доку
ментами, относящимися к отчету и балаису.

73. Отчет должеп содержать в подроб
ности следующие главные статьи: . (

а) состоял пе уставпого капитала с ука
занном в пассиве и огдельвости частой ка
питала, оплаченных наличными деньгами и 
имуществом, внесенным за акции, а также 
капитале© запасного в аммортпзационлого, 
при этом капиталы Общества, заключаю
щиеся в процентных бумагах и всякого ро
да товарах, должны быть показываемы не 
свыше той цены, по которой это товары и 
бумаги приобретены; если же биржевая цена 
в день составления баланса ниже покуп
ной цепы, то стоимость бумаг л товаров по
казывается по биржевому курсу в день за
ключения счетов;

б) общий приход и (расход за то же время, 
за которое отчет представляется;

в) счет издержек на жалованье служа
щим Общества я па прочие расходы по 
управлению;

г) счет долгов Общества другим лицам и 
этих лиц Обществу;

д) счет наличного имущества Общества и 
принадлежащих ему запасов по приобрета
тельной или рыночной цене, смотря по тому,, 
какая из них окажется ниже.

74. Отчет и баланс, по утверждении 
общим собранием, в порядке правил о пуб
личной отчетности, 'представляются в На
родный комиссариат финансов л публикуют
ся во всеобщее оводежие.

75. Но утверждении отчета общим собра
нием дз сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов л убытков, если таковые ока
жутся, отчисляется се менее */,0 чистой при
были в запасный капитал; кроме того, по- 
постановлению общего собрания отчисляет
ся определяемая последним сумма на пога.-
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вісної вартости майна Товариства аж до 
повного її сплачення, якщо сплачення вар
тости майна встановлюється шляхом від
рахувань від чистого зиску, на видачу до
даткової плати директору, робітникам і 
службовцям Товариства, а решту суми по
вертається на дивіденд акціонерам.

76. Обов'язкове відрахування до запасного 
капіталу продовжується доки він не рів
нятиметься половині статутового капіталу. 
Це відрахування поновлюється, якщо запас
ний капітал буде витрачений повністю або 
частиною. Запасний капітал призначується 
виключно на покриття втрат. Видаткується 
запасний капітал не інакше, як за постано
вою загальних зборів акціонерів.

77. Дивіденд, не зажаданий протягом трьох 
років, стає власністю Товариства, крім тих 
випадків, коли задавнюваним вважається за 
законом зупиненим; за таких випадків з ди
відендними сумами розпоряджують згідно з 
судовим про /них вироком або з розпоряд
ження відповідних урядових установ. Па ле- 
одержані вчасно дивідендні суми відсотків 
не видасться. Директор не ввіходить у роз
праву, чи дійсно купон належить подав
цеві його, крім тих випадків, коли за судо
вою постановою видавати дивіденд за купо
нами заборонено або коли поданий купон 
буде один з тих, що про їх втрату подано до 
директора Товариства заяву (арт. 22). V.

V. Закриття діяльности Товариства.

78. Реченця існування Товариства не 
встановлюється. Діяльність Товариства за
кривається:

а) за ліквідацією його справ та майна,
б) без ліквідації.
79. Діяльність Товариства закривається 

з ліквідацією його справ та майпа:
а) коли втрачено більш за дві п’яті ста

тутового капіталу, якщо його не буде уста
новленим порядком змінено, з тим, що заяву 
про таку зміну повинно подавати протягом 
одного місяця від дня затвердження балан
су, що в ньому викрито зазначену втрату.

шеаию первоначальной стоимости имущества 
Общества впредь до полного ее (погашения, 
если погашение стоимости имущества уста
навливается путем отчислений из чистой 
прибыли, т выдачу дополнительного возна
граждения директору, рабочим п служащим 
Общества, а остаток суммы обращается 
в дивиденд акционерам.

76. Обязательное отчисление в запасный 
капитал продолжается пока он не будет 
равняться половше уставного напотела. 
Это отчисление і возобновляется, если’ запас
ный капитал будет израсходован полностью 
или частью. Запасный капитал предназна
чается исключительно на покрытие убытков. 
Расходование запасного капитала произво
дится не иначе, как по определению общего 
.собрания акционеров.

77. Дивиденд, пе истребованный в тече
ние трех лет, обращается в собственность 
Общества, за исключением тех случаев, ког
да течение давности считается по закону 
приостановленным; ,в таких случаях с диви
дендными суммами поступают согласно су
дебному о них решению или распоряжению 
подлежащих правительственных учрежде
ний. На неполученные своевременно диви
дендные суммы проценты но выдаются. Ди
ректор пе входит в .разбирательство, 'дей
ствительно ли купон принадлежит дред’яви- 
тедю его, за исключением тех случаев, ког
да но судебному определению выдача диви
денда по купонам воспрещена или когда 
пред’явленпый купон окажется одним из 
тех, об утрате которых подано директору 
Общества заявление (ст. 22).

V. Прекращение деятельности Общества.

78. Срок существования Общества не 
определяется. Деятельность Общества пре
кращается:

а) с ликвидацией его дел и имущества,
б) без ликвидация.
79. Деятельность Общества прекращается 

с ликвидацией его дел и имущества:
а) в случае потерн более двух пятых 

уставного капитала, если последний не бу
дет в установленном порядке изменен, при 
этом заявление о таком изменении долж
но быть подано в месячный срок со, дня 
утверждения баланса, но которому обнару
жилась указанная потеря;
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б) в наслідок оголошення Товариства по 
суду аевніштнвх;

в) за постановою Уряду УСРР через ухи
лення Товариства від мети, зазначеної в 
статуті, або в сторону, що суперечить інте
ресам держави, або в разі порушення регу
люючих заходів Наркомторга або Харків
ського окрторга, або за визнанням дальшої 
діяльпости Товариства за недоцільну;

г) з розсуду загальних зборів Товариства.

80. Діяльність Товариства закривається 
без ліквідації Мого справи та майна в
разі:

а) коли воно з'єднується з іншим акцій
ним товариством в нове товариство або 
приєднується до іншого товариства;

б) коли Мого поділяється на два або кіль
ка самостійних товариств;

в) коли актив і пасив переходить до юри
дичної особи іншого виду.

81. Закриття Товариства реєструється й 
оголошується тим самим порядком, як і за
снування його.

82. Якщо надійдуть умови, передбачені 
в п. «а» арт. 79, то директор найпізніше за ОДИН місяць після того, як виник привід до 
ліквідації, скликає загальні збори, які вста
новлюють порядок і реченець ліквідації 
справ і майна Товариства.

83. Якщо Товариство визнало за певи- 
платне по суду (п. «б» арт. 79), то лікві
дацію його справ та майна провадиться по
рядком, що його встановлено спеціальними 
законами.

84. За випадку, передбаченого в п. «в* 
арт. 79, а так само, коли за випадків, перед
бачених в п. »а» того самого артикулу, не 
буде вчасно скликано (арт. 82) загальні 
збори або загальні збори не вживрь по
трібних заходів до ліквідації, ліквідацію, 
порядок и реченець її призначає Наркомторг 
УСРР.

85. За випадку, передбаченого в п. «г» 
арт. 79, загальні збори, ухвалюючи поста
нову про ліквідацію Товариства, установ
люють також порядок і реченець ліквідації:

86. Ліквідацію справ та майна Товари
ства провадить ліквідаційна комісія, що її

б) вследствие об'явлення Общества по
суду несостоятельным;

в) по постановлению Правительства 
УССР, вследствие уклонения Общества от 
цели, указанной в уставе, или в сторону, 
противную интересам государства, «лн 
в случае нарушения .регулирующих меро- 
лрнтий Наркомторга или Харьковского оюр- 
торрі, а равно в случае признания дальней
шей деятельности Общества нецелесообраз
ною;

г) по усмотрению общего собрания Обще
ства.

80. Деятельность Общества превращает
ся без ликвидация его дел и имущества
в случае:

а) соединения его с другим акционерным 
обществом б новое общество или присоеди
нении его к другому обществу;

б) разделения ого на два или несколько 
самостоятельных обществ;

в) исхода ого актова и пассива к юри
дическому лицу другого вида.

81. Прекращение Общества регистри
руется и опубликовывается тем же порядком,
что и возникновение его.

82. Ярі наступлении условий, преду
смотренных в п. «а» ст. 79, директор не 
позднее месячного срока после возникнове
ния позода к ликвидации созывает общее 
собрание, которое устанавливает порядок в 
срок ликвидации дел и имущества Обще
ства.

83. При признании Общества несостоя
тельным по суду (я. «б» ст. 79), ликвида
ции его дел и имущества производится в по
рядке, установленном специальным законом.

84. В случае, піредусмотренном в п. <в> 
ст. 79, а равно если в случаях, предусмот
ренных п. «а» той же статья, не будет соз
вано в срок (ст. 82) общее собрание пли 
если общим собранием не будут приняты 
необходимые меры к ликвидации, ликвида
ция, порядок н срок ее назначается Парком- 
тортом УССР.

85. В случае, предусмотренном в п. «г> 
ст. 79, общее собрание при принятия по
становления о ликвидации Общества уста
навливает также порядок я срок ликвида
ции.

86- Ликвидация дел я имущества Обще
ства производится ликвидационной комяс-
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обирається у окладі найменш з трьох осіб 
на загальних зборах або призначує Народ
ній комісаріят торгівлі УСРР (арт. 84).

87. Реченець, що його встановлюють за
гальні збори, або Наркомторг для ліквідації 
справ та майна, не може перебільшувати 
одного року від дня постанови иро повер
нення Товариства па ліквідацію.

88. Ліквідаційна комісія негайно після її 
обранпя або призначення подає заяву до 
Баркомторгу УСРР про повернення Товари
ства на ліквідацію і після занесення запису 
до торговельного реєстру робить оголошен
ня з зазначенням складу ліквідаційної ко
місії й місця осідку, а так само реченця для 
заяви претенсій. Оголошений робиться в га
зеті «Вісті ВУЦВК».

89. До обов’язків ліквідаційної комісії 
належить: точно установити актив і пасив 
Товариства і скласти з участю директора 
вступний ліквідаційний баляпс, розшукати, 
оцінити Й реалізувати майно, справити 
борги, заготовити пляи ліквідації майна і 
задоволення кредиторів, викопати цей пляи, 
зокрема через мирові угоди, і скласти лік
відаційний звіт та остаточний ліквідацій
ний балянс.

90. Ліквідаційна комісія, щоб викопати 
свої обов'язки, має права директора Товари
ства за його статутом і може укладати всі 
правочнии, оскільки вони потрібні для лі
квідації, иравити судом і відповідати перед 
судом та репрезентувати Товариство, що 
ліквідується, за іоших випадків.

91. Ліквідаційну комісію, що її обрано па 
загальних зборах, контролює ревізійна ко
місія. Директор Товариства, що його лікві
дується, від момепту обрання ліквідаційної 
комісії закриває свою діяльність і передає 
усі справи Й майно Товариства ліквідацій
ній комісії. Щоб розв'язувати питання про 
порядок ліквідації, не передбачені яа за
гальних зборах, а так само, щоб затвердити 
звіт про зроблену ліквідацію і кінцевий лі
квідаційний баляис, ліквідаційна комісія 
скликає загальні збори.

92. Ліквідаційна комісія, утворена по
рядком призначення (арт. 84), працює під

спой, избираемой в составе гає моное трох 
лиц общим собранием кредиторов иля наз
начаемой Народным комиссариатом торговли 
УССР (г/г. 84).

ь7. Срок, устанавливаемый общим собра
нием или Наркомторгом для ликвидации дел 
и имущества ее может превышать одного 
года со дня постановления об обращения 
Оощества к ликвидации.

88. Ликвидационная комиссия, немедлен
но по ео избрания или назначении, подает 
заявление в Наркомторг УССР об обращении 
Общества к ликвидации и, по внесении 
записи в торговый реестр, производит пуб
ликацию с указанием состава ликвидацион
ной комиссии, ео местонахождения», а также 
орока . заявления претензий. Публикация 
производится в газето «Вісті ВУЦВК>.

89. К обязанностям ликвидационной ко
миссии относится: точное установление 
актива и пассива Общества и состаїзленіие 
яри участия директора вступительного лик
видационного баланса, .разыскание, оценка 
и реализация имущества, взыскание долгов, 
выработка плана ликвидации имущества и 
удовлетворение кредиторов, выполнение 
этого плана, в частности, путом мировых 
соглашений, и составлению лішвидапиоппого 
отчета и заключительного ликвидационного 
баланса.

90. Ликвидационная комиссия для вы
полнения своих обязанностей пользуется 
правами директора Общества, согласно его 
уставу, и может заключать все сделки, по
скольку таковые необходимы для ликвида
ция, искать и отвечать на суде и представ
лять ликвидируемое Общество в прочих слу
чаях.

91. Ликвидационная комиссия, избранная 
общим собранием, подложит контролю 'реви
зионной комиссии. Директор ликвидируемого 
Общества, с момента избрания ликвида
ционной комиссии, прекращает свою дея
тельность н передает все дела и имущество 
Общества ликвидационной комиссии. Для 
'разрешения вопросов о порядке лгаавидации, 
ие предусмотренных общим собранном, а 
равно для утверждения отчета о произве
денной ликвидации н заключительного лик
видационного балатаеа, ликвидационная ко
миссия созывает общее собрание.
. 92. Ликвидационная комиссия, образован
ная а лорздке назначения <ст. 84), яей-
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контролем органу, що її призначив, якому 
належить також право остаточно затвер
джувати ліквідаційний звіт та кінцевий лі
квідаційний баланс. Від моменту призна
чення ліквідаційної комісії органи керуван
ня, що передбачені в статуті ліквідованого 
Товариства, закривають свою діяльність і 
директор Товариства передає всі справи та 
майно ліквідаційній комісії. Загальні збо
ри членів ліквідаційна комісія скликає 
лише для попереднього розгляду ліквіда
ційного звіту та кінцевого ліквідаційного 
балансу.

93. Члени ліквідаційної комісії за втра
ти, що воші заподіяли своїми неправиль
ними чинностями та недбалістю, солідарно 
відповідають перед акціонерами та креди
торами ліквідованого Товариства.

94. Порядок подайпя від кредиторів їх 
претензій до ліквідаційної комісії, а так 
само порядок задоволеиня претензій креди
торів провадиться за чинними законами.

95. Ліквідаційна комісія протягом трьох 
днів по затвердженні звіту повідомляє про 
скінчення ліквідації Народній комісаріят 
торгівлі УСРР для заведення запису до тор
гового реєстру.

96. Нидатки па утримання ліквідаційної 
комісії робляться з коштів Товариства, що 
ліквідуються, в межах кошторису, що його 
затверджують загальні збори або Народній 
комісаріят торгівлі УСРР.

97. Кпити, документи і інші матеріали 
по скінченні ліквідації передається Народ- 
ньому комісаріятові торгівлі УСРР, який по
винен зберігати всі ці матеріяли протягом 
трьох років, а по скінченні цього реченця 
вчинити з ними за вказівками Центрального 
архівного управління УСРР.

ствует под контролем назначившего ее орга
на, "которому принадлежит также право 
окончательного утверждения ликвидацион
ного отчета и .заключит един сто лосвида- 
цвоивого баланса. С момента назначения 
ликвидационной комиссии органы управле
ния, предусмотренные уставом ляквидвруе- 
мого Общества, прекращают с-вою -деятель
ность и директор Общества передает все де
ла и имущество лйквщациоіміой комиссия. 
Общее собрание членов созывается ликвида
ционной комиссией .тишь для предваритель
ного рассмотрения ликвидационного отчета 
и заключительного ликвидационною ба- 
лапса.

93. Члены .тшіїшлациогаюй комиссии'за 
нричнионные пх шмиравильпыми действиями 
и упущениями убытки отвечают солидарно 
перед акционерами и кредиторами ликвиди
рованного Общества.

94. Порядок представления кредиторами 
своих претензий в ликвп дан ионную комис
сию. а также порядок удовлетворения пре
тензий кредиторов производится согласие 
действующим законам.

95. Ляквидіщионная цомисом в трех- 
диевимй срок по утверждении отчета сооб
щает об окончании ликвидации в Народный 
комиссариат торговли УССР -для внесения 
записи в торговый реестр.

96. Расходы на содержание ликвидацион
ной комиссии производятся из средств лик
видируемого Общества в пределах ометы, 
утверждаемой общим собранием или Народ- 
пым комиссариатом торговли УССР.

97. Книги, документы и другие материа
лы їю окончании ликвидации перелаются 
Народному комиссариату торговли УССР, ко
торый обязан сохранять все эти материалы 
в течение трех лет, а по истечений этого 
срока поступить с ними согласно указаниям 
Центрального архивного управления УССР.

•*
Утверждено Президиумом ВСНХ 

УССР 6-го августа 1929 г.
Затвердила Пгезидія ВРНГ 

УСРР 6 серпня 1929 р.

109. Статут Державного промислового тре
сту «Укртекстилътрест».

1. Зі зади.
1. Для виробництва та збуту прядивно- 

джутового виробу, метальових канатів, мар- 
теновського дроту та цвяхів і -вовняних

109. Устав Государственного промышленно
го треста «Укртекстилътрест».

1. Общие положення.
1. Для производства и сбыта яеиьково- 

джутовых изделий, металлических канатов, 
мартеновской проволоки я гвоздей и шерстя-

698



Арт. 109 № 23 Ст. 109

привода наоів утворюється да підставі 
устави про державні промислові трести 
УСРР з 4 липня 1928 року (36. Узак. 
УСРР 1928 р., Ха 18, арт. 165) Державний 
промисловий Трест республіканського зна
чення під назвою «Державний Трест великої 
текстильної промисловости на Україні» ско
рочено « Укртексттгл (.трест», що шш відає 
Вища рада народнього тоспоцарства УСРР.

У в а г а .  З моменту внесення в торго
вельний реєстр запису про затверджен
ня цього статуту визнається за скасова
ний статут Тресту «Укртскстнльтрост», 
що його затвердила Українська економіч
на нарада 10-го листопада 1924 р. (36. 
Уз. УСРР 1925 р., відд. П, У* 18, арт. 43).

2. До складу Тресту увіходять такі вироб
ничі підприємства:

1) Перший державшій канатний завод 
*ім. т. Петровського»—Нова-Баварія Пів
денних залізниць;

2) Державна джутова фабрика «ім. 
т. Хворостина»—м. Одеса, вуд. Мойсеєнка. 
» 32 : .

3) Другий державшій канатний завод 
«ім. З липня 1918 р.»—м. Одеса, вул. Ко- 
товського, й 16.

4) Донецька державна фабрика пасів 
«ім. т. Ворошилова»—м. Луганське, Слтии- 
ська вул., Ха 2;

5) ІІорипій державшій вовномийний завод 
• ім. т. Мануїдьського»—Нова-Баварія Пів
денних залізниць.

Крім того, Трестові надані перелічені в 
окремому описові земельні дільниці розмі- 
|нім 64,84 гектарів та води обсягом 
6460,20 куб. метрів.

3. Трест утворює самостійну господарчу 
одиницю Я дів на засадах комерційного роз
рахунку, відповідно до пляновкх завдань, 
що їх затверджу» ВРНГ УСРР.

Від дня реєстрації Тресту надається 
права юридичної особи. 4

4. За всі свої зобов’язавші Трест відпо
відає тільки там належним Йому майном, 
на яке, згідно з чинним законодавством, 
можна звернути правіж. Загальнодержавна 
ска|»6иіця за довги Тресту не відповідає. 
Так само па майпо Тресту не можна звер-

•вьіх приводных ремней создается па основа
ния 'Положения о государственных промыш
ленных трестах УССР с/г 4 июля 1928 г. 
(36. Узак. УСРР 1928 г., М 18, ст. 165) 
Государственный промышленный Трест рес
публиканского значения под наименованием: 
«Государственный Трест крупной текстиль
ной промышленности на Украине», сокра
щенно «Укртекстильтрест», находящийся в 
ведении • Высшего совета народпого хозяй
ства УССР.

П р и м е ч а н и е .  С момента внесения 
в торговый реестр записе об утвержде
нии этого устава прознается прекратив
шим действие устав Треста «Укртек
стильтрест», утвержденного Украинским 
экономическим совещанием 10-го ноября
1924 года (36. Узак. УССР отдел II,
1925 г. № 18, ст. 43).
2. В состав Треста входят следующие 

производственные предприятия:
1) Первый Государственный Канатный 

завод «им. т. Петровского* в Новой-Бава- 
рпп Южных жат. дор.;

2) Государственная Джутовая фабрика 
«им. т. Хворостина»—Одесса, ул. Моисеен
ко, Ха 32;

3) Второй Государственный Канатный 
завод «им. 3-го июля 1918 г.», Одесса, 
ул. Котовского, % 16;

4) Донецкая ГосудаЗрственпая фабрика 
ремней «им. т. Ворошилова», Луганск, Си- 
тинсжая ул., У? 2;

5) Первый Государственный Шерстомой
ный завод «им. т. Манунльского»—Новая- 
Бавария Южных жел. дорог.

Кроме того, Тресту' предоставлены, пере- 
числешые в особой описи земельные участ
ки размером 64.84 гект. и воды—6460,20 
куб. метрів.

3. Трест представляет самостоятельную • 
хозяйственную единицу и действует па на
чалах коммерческого расчета, в соответ
ствии с плановыми заданиями, утвержден
ными ВСПХ УСРР. Со дня регистрации Тре
сту присваиваются права юридического 
лица.

4. По всем ожині обязательствам Трест 
отвечает лишь тем принадлежащим емт 
имуществом, на которое, согласно действую
щему закоподателству может быть обра
щено взмокание- Общегосударственная каз
на за долги Треста не отвечает. Также на
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пути будь-які правіжі <за державні довий та 
еобов’язанпя.

5. Трест може провадити на вгай терито
рії Союзу РСР всі операції, в тому числі 
я торговельні, потрібні для здійснення зав
дань, що вказані в арт. 1 цього статуту.

У в а г а .  У зовнішній торгівлі Трест 
бере участь порядком, що його встановле
но відповідними законами.
6. Трест володіє, користується й поряд

кує нападом йому майном та оподаткову
ється загально-державними і місцевими по
датками та оплатами па підставі загальних 
еакоиів, з винятками, що їх зазначено в 
уставі про державні промислові Трести 
УСРР з 4 литая 1928 року та в інших спе
ціальних законах.

7. Безплатно вилучення в Треста бути* 
якого його майна припускається лігше з до
держанням правил арт. 6 устави про дер
жавні промислові Трести УСРР з 4 липня 
1928 року.

8. Товари, що ціпи па них не нормовано, 
Трест персвласнює й набуває за ціни, що 
їх встановлює Трест в порозумінні з по
купцем або продавцем.

У в а г а .  Обов’язкові д.тя Тресту відпу
сті ціни встановлює ВРІ1Г УСРР. За ви
падків, що виникають з потреби регулю
вання цін в загально-союзних інтересах, 
обов'язкові для Тресту ціни встановлює
ВРНГ СРСР.

9. Укладаючи правочіппі, Трест обов’язз- 
нпй, за однакових інших умов, давати пере
вагу державним установам та підприєм
ствам і кооперативним організаціям, що 
виступили, як контрагенти.

10. Заяаряжуваиням продукції Тресту 
припускається на користі, державних орга
нів порядком арт. 38 устави про державні 
промислові Трести УСРР з 4 липня 1928 
року.

11. За всіх випадків, не передбачених 
•цим статутом, Трест діє на підставі устави 
про державні промислові Трести УСРР з 4 
липня 1928 р., а так само па підставі інших 
■явних законів.

имущество Треста нельзя обратить какие бы 
то ви было взыскания ио государетшшш 
долгам и обязательствам.

5. Тірост может производить та всей тер
ритории Союза ССР все операции, в том 
числе и торговые, какие необходимы для 
осуществления целей, указанных в ст. 1 
этого устава.

П р и м е ч а н и е .  Во внешней торговле 
Трест участвует в порядке, установлен
ном соответствующими законами.
6. Трест владеет, пользуется и распоря

жается предоставленным ему имуществом и 
облагается общегосудэрственвыми и мест
ными налогами и сборами на основании
общих законов, за исключениями, указан
ными в уставе о государственных промыш
ленных Трестах УССР от 4 июля 1928 г. и 
других специальных закопах.

7. Безвозмездное из’ятие у Треста какого 
вибуф его имущества допускается лшпь 
с соблюдением правил, указанных « ст. в 
положения о государственных промышлен
ных Трестах УССР от 4 июля 1928 года.

8. Товары, па которые пены /не нормиро
ваны, Трест продает и приобретает по це
пам, установленным Трестом по соглаїпеїгш 
с покупателем или продавцом.

П р и м е ч а я  и е. Обязательные для 
Треста отпускные цепы устанавливаются 
ВСНХ УССР. В отдельных случаях, при 
необходимости регулирования цеп в обще
союзных интересах, обязательные для 
Треста цены устанавливаются ВСНХ 
СССР.
9. Заключая оделки. Трест обязал, при 

прочих равных условиях, оказывать преиму
щество государственным учреждениям и 
лреопрвятолм и кооперативным организа
циям, выступающим в качестве контраген
тов.

10. Запаряживанпс продувший этого Тре
ста в пользу государственных органов до
пускается в порядке ст. 38 положения 
о государственных промыт лепных Трестах 
УССР от 4-го июля 1928 года.

11. Во всех случаях, пе предусмотренных 
этим уставом, Трест действует на основании 
положении о государственных промышлен
ных Трестах УССР от 4-го июли 1928 г., а 
также т основании других действующих
законов.

12. Трест мае печатку зі своею назвою. . 12- Трест имеет печать с обозначением
своего наименования.
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II. Статутовий капітал Тресту.

13. Статутовий капітал Тресту встанов
люється, згідно балансу Тресту, »на перше 
жовтня 1926 р. в сумі 16.593.088 карб. 
99 коп.

У в а г а .  Надалі Трестові земельні 
дільниці й води, згадані в арт. 2 цього 
статуту, до стартового капіталу Тресту 
по включено.

III. Управління Тресту, його права та обо
в’язки.

14. Для управління Трестом ВРНГ УСРР 
призначає управителя й його заступника 
реченцем на три рокл.

Платню управителеві й його заступникові 
призначав ВРНГ УСРР.

У в а г а .  Раніше скінчення реченця 
уповноважся!, ВРНГ УСРР може звільни - 
тп управителя та його заступника лише 
толі, коли виявиться їхня певідшжд- 
ігісп, по тих обов’язків, що па них по
кладено.
15. Управління Тресту мас осідок в 

м. Харкові.
16. Управитель па підставі цього статуту 

й в межах чишгпх законів, під загальним 
наглядом ВРНГ УСРР, самостійно провадить 
нею оперативну Й адміністративну роботу 
Тресту, порядкуючи його справами та май
ном. що перебуває в його розпорядженні, 
укладаючи всі иравочиші та операції, що 
увіходять »до обсягу відазгня Тресту.

17. До ісомпетепцї управителя, зокрема, 
належить :

а) організувати ішгробпнцтво й керуватп 
діяльністю всіх підприємств, що увіходять 
ДО складу Тресту;

б) затверджувати устави про управління 
виробничими підприємствами, що увіходять 
до складу Тресту, на підставі типової уста
ви, затвердженої ВРНГ УСРР;

в) складати та подавати до ВРНГ УСРР 
на затвердження виробничо-фніансові пдя- 
ни і пляпи капітального ремопту. а так само 
пляни будіппнцтва нових вироби пчих підпри
ємств та доустатаувапягя й гюреустатку- 
ваіпгя існуючих, а за випадків, перел^пл.- 
них законом, складати й подавати до ВРНГ 
УСРР технічні проекти нового будівництва, 
а так само доустаткування й переустатку-

II. Уставный капитал Треста.

13. Уставный капитал Треста устанавли
вается, согласно балансу Треста на первое 
октября 1926 года в сумме 16.598.088 руб. 
99 коп.

П р и м е ч а н и е .  Земельные (участки 
и вода, предоставленные Тресту, указан
ные в ст. 2 этого устава, в уставный ка
питал Треста .но вход ят.

III. Управление треста, его права и обязан
ности.

14- Для управления Трестом ВОНХ УССР 
назначает управляющего и его заместителя 
сроком на трц года.

Вознаграждение управляющему я его за
местителю устанавливает ВОНХ УССР.

П р и м о ч а и и е- До окончания срока 
полномочий ВСНХ УССР может уволить- 
уп])авляющего и его заместителя только 
тогда, когда обнаружится их несоответ
ствие обязанностям на них возложенным.

15. Управление Треста имеет мостопре- 
бывапие в городе Харькове.

16. Управляющий, па оонотаипм этот.» 
устава и в пределах действующих заколов, 
под общим наблюдением ВСНХ УССР, само
стоятельно производит всю оперативную к 
административную работу Треста, управляя 
его делами и находящимся в его распоряже
нии имуществом, совершая все сделки н 
операции, входящие в круг іведения Треста.

17. В частности, к компетенции управ
ляющего относится: .

а) организовывать производство и управ
лять деятельностью всех 'предприятий, вхо
дящих .в состав Треста;

б) утверждать положення об управлении- 
проиоводствонпЫМИ ПрвДПрИЯТИЯМИ, входя
щими в состав Треста, на основании! типо
вого положения, утвержденного ВСНХ УССР;

в) составлять и представлять ВСНХ 
УССР па утверждение производственпо-фа- 
яапсовые п.лаиы по капитальному ремонту,, 
а также планы строительства .новых произ
водственных предприятий и дооборудования и 
переоборудования действующих, а в случаях, 
попредусмотревшых законом, составлять и 
представлять ВСНХ УССР технические 
проекты нового строительства, а также обо
рудования и переоборудования;
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У в а г а .  Якщо ВРНГ УОРР не затвер
дить ви робило-фінансового плину Тресту 
до початку операційного року, управи
тель аж до затвердженим нляїгу, здій
снює свою виробничу діяльність за під
ставі складеного від нього пляпу.

г) подавати на затвердження ВРНГ 
УСРР проекти посутніх змін затверджених 
плинів (п. «в>);

д) складати та подавати до ВРНГ УСРР 
па затвердження періодичні звіти та балан
си, проекти розподілу зиску й покриття 
витрат;

е) улаштувати каси, вести звітність за 
встановленою системою та діловодство;

ж) приймати та звільняти службовців і 
робітників, укладати колективні договори 
та окремі трудові угоди і подавати до ВРНГ 
УСРР про призначення й звільнення голов
ного бухгальтера Тресту;

з) наймати, здавати В оренду й придбати 
•споруди, а так само придбати права забу
дови;

У в а г а .  Здавати в оренду будинки, 
побудовані коштом фонду поліпшено А по
буту робітників та службовців, можна 
лише з дозволу ВРНГ УСРР.
и) відкривати по всій території СРСР від

ділки. коптори, представництва, аґетства 
(Тресту) тощо;

к) перевласнюватн й заставляти заста
рілі й унепридатпені споруди, будівлі й 
устаткування, перевласнюватн й заставля
ти, з дозволу ВРНГ УСРР, сооруди, будівлі 
й устаткування за всіх інших випадків, а 
так само заставляти та перевласпювати, з 
дозволу ВРНГ УСРР, права забудови;

л) брати і здавати в оренду устаткуван
ня й допомічні підприємства на реченець до 
6-ти років, брати й здавати в оренду, з доз
волу ВРПГ УСРР, устаткування допомічаях 
підприємств па реченець понад 6 років, а 
так само виробничі підприємства пезалежно 
від реченця;

м) страхувати майно, що належить Тре
стові;

и) видавати й приймати до оплати вексе
лі й інші зобов'язаная; дисконтувати вексе
лі; вчиняти кредитові операції в державних, 
кооперативних й приватних кредитових 
установах та в приватних осіб;

П р я м е ч а в и е .  Если ВСНХ УССР не 
утвердит (пронэвосктвенпо - финансового 
плана Треста к началу операционного го
да, управляющий до утверждения плаза 
осуществляет свою (производственную 
деятельность яа основании составленного 
ям плана.

' г) представлять т утверждение ВСНХ 
УССР проекты утвержденных планов с су- 
ществеппыми их изменениями (п. <ЪА);

д) составлять и представлять ВСНХ УССР 
на утвержден и е периодические отчеты и ба
лансы, проекты распределения прибылей и 
покрытия убытков;

е) организовывать кассы, вести счетовод
ство по установленной системе и делопроиз
водство;

ж) принимать я уволыгять служащих и 
рабочих, заключать коллективные договоры, 
и отдельные трудовые соглашения п пред
ставлять ВСНХ УССР на утверждение, иля 
увольпеиие главного бухгалтера Треста;

з) нанимать, сдавать в аренду и приобре
тать сооружения, а также приобретать пра
во застройки;

П р и м е ч а н и е .  Сдавать в аренду 
строения, выстроенные за счет фонда 
улучшения быта рабочих и служащих, 
можно лишь с разрешсппя ВСНХ УССР; 
я) открывать по .всей территории СССР 

отделения, конторы, представительства, 
агентства (Треста) н нроч.;

к) отчуждать и приобретать сооружения, 
строения и оборудования, пришедшие в вет
хость н непригодность, отчуждать и приобре
тать, с разрешения ВСНХ УССР, сооруже
ния, строения и оборудования во всех дру
гих случаях, а также приобретать и отчуж
дать, с разрешепия ВСНХ, право застройки;

л) брать и сдавать б аренду оборудования 
л вспомогательные предприятия сроком до 
6-ти лет, брать и сдавать в аренду, с разре
шения ВСНХ УССР, оборудования вспомо
гательных предприятий сроком боаее 6-ти 
лет, а также производственные предприятия 
независимо от срока;

м) страховать имущество, принадлежа
щее Тресту;

н) выдавать и оплачивать векселя и дру
гие обязательства; учитывать векселя, со
вершать кредитные операции в государ
ственных кооперативных и частных кредит
ных учреждениях и у частных лиц;
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о) вчиняти довгореченцеві кредитові 0П6-
рації за кордоном і випускати довгоречен- 
цеві облігацій «і позики, з додержанням пра
йм арт. 41 устави про державні промислові 
Трести УСРР з 4 липня 1928 року;

п) укладати всілякі правочпни, акти та 
договори, у тому числі договори про підря
ди та постачання, що потрібні для здійснен
ая мети Тресту, видавати довіреності;

р) брати участь, з дозволу ВРПГ УСРР, в 
васооваїші синдикатів, акційних товариств 
(пайовпх товариств) та інших торговельпо- 
оромпсдовпх об’єднань, набувати їхні акції 
та паї, а так само брати участь у синдикат
ських конвенціях та в товариствах, що пе 
мають на меті добування зиску, оскільки їх 
завдання відповідають меті, зазначеній в 
арт. 1 цього статуту;

с) позивати й відповідати на суді, а так- 
само представляти в усіх адміністративних 
уст®гонах особисто, або в особі заступника, 
не видаючи йому окремої довіреності!, або 
через вірників, уповноважених на те окре
мими довіреностями.

18. Управитель видає свої постанови у 
формі наказів.

Порядок підпису паперів, що виходять із 
Тресту, встановлюється управителем. Всі
лякі правочипи, договори, зобов'язання, 
векселі, чеки й довіреності підписує управи
тель або його заступпик.

Управитель може уповноважити своїм на
казом їй підппс зазначених документів сво
го заступника без видачі Йому на це окремої 
довіреності!.

Грошеві документи стверджує головний 
бухгальтер Тресту. Річні звіти й баланси 
підписує управитель, або його заступник й 
головний бухгальтер Трест)'.

19. Управитель і його заступник повинні 
вживати всіх заходів, щоб здійснити мету, 
зазттачепу в цьому статутові, виявляючи по
трібну дбайливість та передбачливість, і во
вн несуть дисщшлнгарну, кримінальну та 
цивільну вщжіїальність, як за цілість прн- 
порученого ш майна, як і за господарче ве- 
девпя оправ, згідно з чишщми законами.

о) совершать долгосрочные кредитные 
операции са-грэпицей и 'Выпускать долго
срочные облигационные займы с соблюде
нием: правил ст. 41 положения о государ
ственных промышленных Трестах УССР 
от 4 июля 1928 г.;

л) совершать разные обязательства, акты 
и договоры, в том числе договоры подряда и 
поставки, необходимые для осуществления 
целей Треста, выдавать доверенности;

,р) принимать участие, о разрешения 
ВСНХ УССР, в организации синдикатов, 
акционерных товариществ (паевых товари
ществ) и других торгово-промышленных 
об’единений, приобретать нх акции и паи. 
а также принимать участие в снндпкатских 
конвенциях и в товариществах пе имеющих 
целью получения прибыли, поскольку их за
дачи отвечают цели, указанной и ст-1 этого, 
устава;

с) искать и отвечать па суде, а также 
представительствовать во всех администра
тивных учреждениях в лице управляющего, 
или его заместителя, без выдачи ему особой 
доверенности, или через поверенных, упол
номоченных на то особыми доверенностями.

18. Управляющий издает свои постано
вления в Форме приказов. Порядок подписи 
бумаг, выходящих из Треста, устанавли
вается управляющим. Всякие полномочия, 
договоры, обязательства, векселя, чеки и 
доверснпостя подписывает управляющий 
или его заместитель.

Управляющий может уполномочить при
казом подписывать указашшо документы 
своего заместителя без выдачи ему для этого 
особой доверен пости.

Депежшыо документы утверждаются глав
ным бухгалтером Треста. Годовые отчеты и 
бал але ы подписывает управляющий или его 
заместитель и главный бухгалтер Треста.

19. Управляющий и его заместитель 
должны принимать все меры к осуществле
нию целей, указанных в этом уставе, прояв
ляя необходимую заботливость и предусмот
рительность и они несут дисциплинарную, 
уголовную и гражданскую ответственность, 
как за целость вверенного им имущества, 
так и за хозяйственное ведение дел, соглас
но действующим законам.
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IV. Управління виробничими підприємствами, 
що увіходять до складу Тресту.

20. Безпосередньо управляє окреміші ви
робничими підприємствами, що належать 
до оклад)* Тресту (арт. 2), директор, що його 
яастановлое гі звільняє управитель Трест)*; 
він діє одноособово, па поставі окремої 
устави про управління цими підприємства
ми, що її затверджує управитель Тресту, і 
довіреності!, що її видає управитель Тресту 
з додержанням правил арт: арт. 24 і 34 
устави про державні промислові Трести 
УСРР з 4 ліпиш 1928 р.

IV. Управление входящими в состав Треста 
производственными предприятиями.

20. Непосредственное управление отдель
ными производственный предприятиями, 
входящими в состав Треста (ст. 2), осуще
ствляется директором, назначаемым я уволь
няемым .управляющим Треста и действую
щим на началах единоличия та олноватл 
специального положения об управлении эти
ми предприятиями, утверждаемого уирлвляю- 
щігм Трестом п доверенности, выдаваемой 
управляющим Треста с соблюдением 
ст- ст. 24 в 34 положення о государствеїь- 
яых промышленных Трестах УСЮР от 4-го 
«юля 1928 гедз-

V. Слвціяльні налітали Тресту й зиск.

21. Крім статутового капіталу (арт. 13), 
утворюстіся: а) амортизаційний капітал, 
б) резервовий капітал, в) капітал та поши- 
}м?шія підприємств, г) фонд поліпшепия по- 
б)ту робітників та службовців.

Утворювати інші спеціальні капітали 
припускається лише з дозволу Української 
економічної паради.

22. Майно Тресту амортизується з додер
жат ним правил арт. арт. 43 та 44 устави 
про державні промислові Трести УСРР з 4 
лигам 1928 року.

23. Визначення розміру зиску та втрат, 
розподіл прибутків та визначення відраху
вань від нпх у спеціальні капітали та та 
прибуток скарбниці, покриття втрат, а так- 
само витрачення спеціяльпнх капіталів 
провадиться з додержанням правил арт. 
.арт. 45—48 устави, зазначеної в арт. 20.

V. Специальные капиталы Траста и прибыль.

21. Кроме уставного капитала (ст. 13), 
обязуются: а) аммортнзациоппый капитал, 
б) резервный капитал, в) капитал расши
рения предприятий и г) фонд улучшения 
Сыта рабочих и служащих.

Образование других специальных капита
лов допускается лишь с разрешения Украин
ского экономического совещания.

22. Имущество Треста аммортизнруется 
с соблюдением правил ет. ст. 43 и 44 поло
жения о государственных промышлеппых 
Трестах УССР от 4 июля 1928 года.

23. Определение размера прибыли и убыт
ков, распределение прибылей и определение 
отчислений от них в специальные капиталы 
и в доход казны, покрытие убытков, а так
же расходование специальных капиталов 
производится с соблюдением правил 
ст. ст. 45—48 положения, указанном в 
ст- 20.

VI. Звітність Тресту, ревізія його діяльности.

24. Щороку управитель подає пайпізніш 
за три місяці по ошчеіші операційного ро
ку, встановлюваного з 1 жовтая до 30 ве
ресня, до ВРНГ УСРР та розгляд й затвер
дження звіт, баланс та рахунок зиску і 
чвтрат, складені з додержанням затвердже
них від Ради праці та оборони правил, а так 
само проекти покриття втрат і розподілу 
зиску, згідно з уставою про державні проми
слові Трести УСРР з 4 липня 1928 рову.

VI. Отчетность Треста и ревизия его деятель
ности.

24. Ежегодно управляющий представляет 
не позднее трех месяцев по окончании опе
рационного года, рас читанного с 1-го октяб
ря по 30 сентября, в ВСНХ УССР иа рассмот
рен ио и утверждение отчет, баланс и с чет 
прибылей л убытков, составленные с соблю
дением правій, рвер/вдеиных Советом труда 
я оборопы, а также проекты покрытия 
убытков и распределения прибыли, «гласно 
положению о государственных промышлен
ных Трестах УССР от 4 июля 1928 года.
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Відстрочувати жданая звіту та балансу 
тірші ускаєтьоя (порядком, передбаченим арг
онами аіублічиої звітності!.

25. Затверцжеш звіти, баланси й рахун
ки зиску та втрат оголошується управите
лем порядком, встановленим правилами 
публічної звітности.

26. Ревізує діяльність Тресту ВРНГ 
УСРР. Управитель повинний пред’явити на
лежиш органам ВРНГ УСРР для огляду 
всі оовії і документи, справи і листу ваші я 
і, всіляко допомагати їм підчас ревізії та 
оосл'гду діяльяости Тіівсту.

27. Паза випадками, що їх точпо вказано 
в чинних законах, інші органи влади, крім 
ВРНГ УСРР, мають право, в межах своєї 
компетенції, давати, управителеві Тресту 
вказівки і жадати від пього іюаапия звітів 
та відомостей т інакше, як через ВРНГ 
УСРР.

VII. Зміни статуту Тресту.

28. Збільшення або змешиешія розміру 
статутового капіталу та інші зміни в цьому 
статутові провадиться з додержанням арт. 
арт. 10 та 13 устави про державна проми
слові Трести УСРР з 4 .талія 1928 року.

VIII. Припинення діяльности Тресту.

29. Трест ігргашгаяє свою •діяльність шля
хом ліквідації, приєднання, злиття або по
ділу порядком правил арт. арт. 54—64 
устави про державні промислові Трести 
УСРР з 4 липня 1928 року.

110. ЗЫна статуту «Укрпапіртресту».
На підставі постанови Президії ВРНГ 

УСРР з 12 червня 1929 р., (протокол 
Уі 55), в статуті Укрпапіртресту, оголоше
ного в 36. Уз. УСРР 1928 року, від. 11-й, 
.V? 18, арт. 112. пороблені такі сім і ни:

Першу частину арт. 1, под. 1-го ухвало-
'Ж.'йі

«Для виробництва та збуту паперу й па- 
серових шшіівфабрігкатів, утворюється, на 
підстава устави тцю державці промислові 
трести УСРР (36. Уз. УСРР 1928 року, 
.V» 18, арт. 165), Державний промисло
вий трест республіканського значення під 
назвою—«Український паперовий трест» і
7. д. до кінця без змін.

Оторочка представления отчета и баланса 
допускается в порядке, предусмотрена» 
правилами публичной отчетности.

25. Утвержденные отчеты, балансы и 
счет прибылой и убытков публикуются 
управляющим в порядке, устаяювлсшгом 
правилами публичной отчетности.

26. Ревизует деятельность Треста ВОНХ 
УССР. Управляющий обязав пред'являть 
надлежащим органам ВОНХ УССР для озна
комления все книги и документы, дела и пе
репису и всяким способом помогать им при 
ревизии и обследовании деятельности Треста.

27. В случаях точно указанных действу ю- 
пкма законами, другие органы власти, вро- 
яе ВСНХ УССР, имеют право, в пределах 
своей компетенции, давать управляющему 
Трестом указания я треііовать от ного пред
ставления отчетов и -сведенній да иначе, как 
через ВСНХ УССР.

VII. Изменение устава Треста.

28- Увеличение «ли уменьшение уста в - 
мого капитала п другие изменения в этом 
уставе производятся с соблюденном ст.ст. 10 
и 13 положения о. государственных промыш
ленных Трестах УССР от 4-го отеля 1928 г.

V I I I .  Прекращение деятельности Треста.

29. Трест прекращает свою деятельность 
путем ликвидации, присоединения, слияния, 
или «разделения в соответствия правил 
ст.ст. 54—64 положении о голу дарствен
ных паромыиглетшх Трестах УССР от 4-го 
июля 1928 года.
110. Изменения устава «Укрпапіртресту».

На основавши постановления Президиума 
ВСНХ' УССР, от 12 июня 1929 г. (протокол 
за Уг 55), -в устав Укрбумтреста, опублико
ванного в 35. Уз. УССР 1928 года отд. 11-й. 
X* 18, ст. 112, произведены нижеследую
щие изменения:

Первую часть ст. 1-й, «раэд. 1-го чшооке- 
ш) в следующей «редакции:

«Для производства и «быта бумаги я бу
мажных полуфабрикате», учреждается, па 
основании положения о государственных 
промышленных трестах УССР (36. Уз. УССР 
1928 г., X"? 18, ст. 165), Государственный 
промышленный трест республиканского зна
чения под наименованием—«Український
паперовий трест».......  и т. д. до конца без
изменений.
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Арт. 7 под. 1-го ухвалено в такій ре
«акції:

* Безплатне вилучавша у Треста будь- 
якого його майна припускається лише з до
держанням правил артикулу 6 Уставп про 
держанні промислові Трести УОРР».

Арт. 10 иод. 1-го ухвалено в такій редак
ції:

«Занарядженнн продукції Укриапіртре- 
сту припускається на користь державних 
органів іпоряді;ом арт. 38-го Устави про 
державні промислові трести УСРР».

Арт. 11 йод. 1-го ухвалено в такій редак
ції:

«За всіх випадків, не передбачегои цим 
статутом, Укрпатртрост чіпиггь яа підставі 
Устави про державні промислові трести 
УСРР. :ь так само—на підставі інших чин
них законів».

Арт. 22 йод. 5-го ухвалено в такій редак
ції:

«Амортизація майна Тресту робиться з 
додержанням правил арт. арт. 43 та 44 
Устави про державні промислові трести 
УСРР*.

Кінець арт. 23-го йод. 5-го ухвалено і: 
такій редакції:

« . . .'провадиться, додержуючи правил 
арт. арт. 45—48 Устави про державні про
мислові трести УОРР».

Кінець арт. 28-го под. 7-го ухвалено в 
такій редакції: .

« .'. . . провадиться, додержуючи арт. 
арт. 10 та 13 Устави про державні про
мислові трести УСРР».

Арт. 29-й йод. 8-го ухвалено в такій 
редакції:

«Трест притиште свою діяльність шля
хом ліквідації, приєднання, злиття або по
сілу в порядкові правил арт. арт. 54—64 
Устави про державні промислові трести 
УСРР».

Арт. 2 под. 1-го в частині переліку ви-

Йичих підприємств, які входять до складу 
. гапгртресту, доповнити:

«Чажовецька фабрика та Росошська фаб
рика».

Ст. 7 разд. 1-го изложена в следующей 
редакции:

«Безвозмеодегое из'ятие у Треста какого- 
либо его имущества допускается лишь с соб
людением правил, указанных в ст. 6-й По
ложения о государственных промышленных 
Трестах УССР».

От. 10 разд. 1-го изложена в следующеп 
редакции:

«Занаряжнвапие тіродукцин Укрнанір- 
треста в пользу государственных органо»: 
•допускается в порядке ст. 38-й Положения 
о государственных промышленных трестах 
УССР»-

От. .11 разд. 1-го изложена в следующей 
)*дакщш:

<Но всех случаях, не предусмотренных 
настоящим уставом. Укрианіртрест дей
ствует да основании Положения о государ
ственных промышленных трестах УСОР. а 
равно—па основании иных действующих 
законов».

Ст. 22 разд. 5-го изложена в следующей 
редакции:

«Аммортизация имущества Треста произ
водится с соблюдением правил ст. 43 и 44 
Положения о государстводогых промыт лен
ных трестах УСОР».

Конец ст. 23 разд. 5-го изложен в с.Дед. 
редакция:

« . . .  производится с соблюдением пра
вил ст. ст. 45—48 * Положения о государ
ственных промышленных трестах УССР».

Конец ст. 28-й разд. 7-го изложен в сле
дующей редакции:

«........ •. производятся с соблюдением
ст. ст. 10-й 0! 13-й Положения о государ
ственных промышленных трестах УССР».

Ст. 29-ю 8-го изложена в следующей ре
дакции:

«Трест прекращает свою деятельность 
ортах ликвидации, присоединения, сяяння
или разделения в порядке правил ст. ст. 
54—64 Положения о государственных про
мышленных трестах УССР».

От. 2-ю, (разд- 1-го, и части перечни 
пртшсаственпых предприятий, ВХОДЯЩИХ г 
сота® Уюрбуигреста, дополнить:

«Чижовецкая фабрика и Роггапіпнан фаб
рика».
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КРАМНИЦІ: ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8. КИЇВ, вул. Воровського, 17. 
ПРЕДСТАВНИЦТВА: в усіх окружних містах України (при окрсудах).

у РСФРР—Юридичне видавництво НКЮ РСФРР, Москва Кузне- 
иький міст, 13. „Рабочий Суд". Ленінград, проси. 25 Октября. 72.
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Ю Р И Д И Ч Н Е  В И Д А В Н И Ц Т В О  Н К Ю  Ч С Р Р
ГОЛОВНИЙ СКЛЕП ТА ЕКСПЕДИЦІЯ — ХАРКІВ, вул. АРТЕМА, № ЗІ.

К Р А М Н  И ’ Ц  І :  •
ХАРКІВ, вул. 1-го Травня, 8. КИЇВ, вул. Воровського, 17.

■■ Представництва в тсіх окружних містах України (при окрсудах) Ні

8 рік видання

І
ПЕРЕДПЛАЧУЙТЕ |8 Р і« видання 

НА 1930 РІК

Двотижневий журнал Наркомюсту і Юридичного 
Товариства УСРР

ВИДАЄТЬСЯ ЗА РЕДАКЦІЄЮ:
Юр. МАЗУРЕНКА, С. ПРІГОВА, А. СТРОЕВА 

та Ф. ЧУМАЛА 
ВИХОДИТЬ УКР. мовою 

Журнал, обслуговуючи переважно судових ро
бітників, своїм широким змістом є також дуже 
потрібний посібник для радянських, адміністра
тивних, господарських, кооперативних, фінансо
в и х ,  професійних, громадських робітників, робіт

ників міліції та юрисконсультів госпорганів.
ЖУРНАЛ МІСТИТЬ:

I. Провідні передові та науково-теоретичні 
статті в усіх питаннях радянської політики, права 
та процесу.

II. Відділи: 1) на черг ві теми, 2) огляд радян
ського законодавства, 3» хроніка, 4) на місцях, 
5) в українському юридичному товаристві, 6) 
радянському союзі. 7) за радянським кордоном, в 
8) з практики Найвищого Суду по Пленуму, 
Президії, Цивільно-касаційній та Кримінально-ка
саційній колегіях. 9) з практики Вищої арбітраж
ної комісії, 10) бібліографія, 11) запитання 
й відповіді.

Соціялістичне змагання. — Огляд важливіших 
політичних процесів за кордоном.

І

У М О В И  П Е Р Е Д П Л А Т И На 1 рік—12 крб. На 6 міс. 
6 крб. 50 коп.

ДЛЯ РІЧНИХ ПЕРЕДПЛАТНИКІВ ПРИПУСКАЄТЬСЯ 
РОСТРОЧКА ПЛАТЕЖУ:

Перший внесок при передплаті—4 крб. 
Другий . 1 квітня 1930 р. 4 крб.
Третій „ 1 червня 1930 р. 4 крб.



ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ Т А  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н Е  В И Д А Н Н Я

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І  7  Г Р У Д Н Я 1929 р.

З М І С Т
Постанови УЕН, ВРНГ, Наркомторгу, 

Наркомюсту, Наркомземсправ 
УСРР

(7 вересня—6 листопада 1929 р.)
111. Про доповнення постанови про розподіл 

міських селищ, робітничих і дачних селищ 
УСРР на кляси для брання ренти з земель 
у 1928/1929 р.

112. Інструкція як Наркомторг АМСРР та 
округові відділи торгівлі накладають 
штрафи за зламання деякий правил тор
говельної діяльности.

113. Список місцевостей УСРР, оголошених за 
умовно закриті для шука-ь 1 розвідувань 
на праві першого відкривача.

114. Список речей, на які не можна звертати 
стягання штрафів, що їх присудив кримі
нальний суд за відмову дати хліб або 
з* опір переведенню хлібозаготівельного 
пляну.

115. Чи мають право на соиіяльне забезпе
чення родини військослужбовців—курсан
тів військових шкіл.

116. Як справляти задочженість за позиками, 
що їх видає Американська об’єднана 
агрономічна корпорація .Агроджойнт*.

317. Статут Всеукраїнського акційного това
риства для випробування та реалізації 
винаходів.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановления УЭС, ВСНХ, Нарком-
торга, Наркомюста и Наркомзема 

УССР
(7 сентября—6 ноября 1929 г.)

111. О дополнении постановления о распреде
лении городских поселений, рабочих и 
дачных поселков УССР по классам для 
взимания ренты,с земель в 1928/1929 г.

112. Инструкция о порядке наложения Нарком- 
торгом АМССР и окружными отделами 
торговли штрафов за нарушение каких- 
либо правил торговой деятельности.

113. Список местностей УССР, об’являемых 
условно закрытыми для поисков и разве
док на праве первого открывателя.

114. Список вещей, на которые не допускается 
обращать взыскание штрафов, присужден
ных уголовным судом за отказ в сдаче 
хлеба или за сопротивление к проведению 
хлебозаготовительного плана.

115. Имеют ли право на социальное обеспече
ние семьи военнослужащих — к>рсантов 
военных школ.

116. О порядке взыскания задолженности по 
ссудам, выдаваемым Амегикансюй об’еаи- 
неннэй агрономической корпорацией. Агро- 
ДЖОЙНТ*.

117. Устав Всеукраинского акционерного обще
ства по испытанию и реализации изобре
тений.

2 '



дрт.  111-Ш № 24 , [ [ *ЙС^УІ-П2

ПОСТАНОВА

Української економічної наради.

111. Про доповнення постанови про розпо
діл міських селищ, робітничих і дачних се
лищ УСРР на кляси для брання ренти з зе

мель у 1928-29 році.
Українська економічна /нарада п о с т а 

н о в и л а :
І

Випести селитце міського тшту Тростя- 
нець Сумської округи до числа селищ II 
класи для брання ренти з земель у 1928 
1929 році.

П.
Цю постанову видасться на доповнення 

до постанови УЕН з 8 червня 1929 р. «Про 
розподіл міських селищ, робітничих і дач
них селищ УСРР на кляси для брання рен
ти з земель у 1928-29 році» (Зо. Зак. УСРР 
1929 р., від.’ П, № 14, арт. 56).

Харків, ЗО жовтня 1929 р.
Заст. Голови Української економічної 

наради Сербиченко. 
Заст Керівннчого справ Української 

економічної паради Яворсьний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕ

ЩАНИЯ.
111. О дополнении постановления о распре
делении городских поселений, рабочих и 
дачных поселков УССР по классам для взи- 

• мания ренты с земель в 1928-29 году.
Украинское экономическое совещание 

п о с т а н о в и л о :
I.

Отнести поселение городского типа Тро
стя не ц Сумского округа <к числу поселений 
II класса по взиманию ренты с земель в 
1928-29 году.

И.
Настоящее постановление издается в до

полнение к постановлению УЭС от 8 июня 
1929 г. <0 распределении городских посе
лений, рабочих и дачных поселков УССР по 
классам для взимания репты с земель в 
1928-29 гаду» (36. Зак. УСРР 1929 р., 
від. П, & 14,’ ст. 56).
Харьков, 30 октября Ь29 г.

Зам. Председателя Украинского экономи
ческого совещания Сербиченко. 

Зам, Управляющего делами Украинского 
экономического совещания Яворский.

ІНСТРУКЦІЯ НАРКОМТОРГУ УСРР.
112. Як Наркомторг АМСРР та округові від
діли торгівлі накладають штрафи за зла- 
мання деяких правил торговельної діяль

носте
Підстава: арт. 1 постанова ВУЦВК 

і РНК УСРР з 26 череня 1929 р. (36. 
зак. УСРР 1929 р., № 18, арт. 149).

1. Штрафи адміністративним порядком 
накладають спеціальними постановами за 
доданою до цієї інструкції формою (У* 1) 
Наркомторгу АМСРР або окрторгвідді-гів. 2 * * * * *

2. Постанови ухвалюють або па підставі
протоколів, що їх складають державна ор
гани та урядовці і надсилають до Нар
комторгу АМСРР та чжрторгвідділів, або
на підставі листовпих повідомлень, що їх

^.Наркомторг АМСРР або окрторпвідділя

ИНСТРУКЦИЯ НАРКОМТОРГА УССР.
112. О порядке наложения Наркомторгом 
АМССР и окружными отделами торговли 
штрафов за нарушение каких-либо правил 

торговой деятельности.
Основание: ст. 1 постановления 

ВУЦИК и СНК УССР от 26 июня 
1929 г. {36. зак. УСРР 1929 г., № 18, 

ст. 149).
1. Штрафы административным порядком 

налагаются специальными постановления
ми по прилагаемой к настоящей' инструк
ции форме (Ха 1) Наркомторга АМССР или 
окрторготдсла.

2. Постановления принимаются или на 
основании протоколов, составленных госу
дарственными органами я должностными 
линами и представленных в Наркомторг 
АМССР или окрторготдел, или на основания 
письменных уведомлений, получаемых Нар-710
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одержують від підприємств та організацій 
про шмзппя вцповідшп правил.

3. Штрафи можна накладати на держав
ні підприємства, кооперативні й громадська 
організації, державні й мішані акційна то
вариства та приватні підприємства й осіб.

4. Постанови про оштрафувапшя повин
но ухвалити па протязі одного місяця з 
дня, відколи ПКТорг АМСРР і окрторгвідді- 
лн одержали протокола або повідомлення 
яро мамапня.

5. Визначаючи розмір штрафу, слід ке
руватися характером вчиненого зламаиля, 
етапом підприємства та тим, чи е це зла
маная перше чи повторне.

•
Разом із цим треба мати па увазі, що за 

повторне зламаеня правил, зв'язаних з ре
єстрацією заготовців с.-г. сировини та с.-г. 
иродуктів, не можна накладати штрафів, а 
слід направити справу до суду, для запі- 
звзнпя за арт. 135 Кримінального Кодек
су УСРР.

6. Постанова про оштрафування повин
на містити в собі: точну назву особи, що 
зламала правила торгівлі, в чому саме по
лягає зламаїгпя, точну назву, дату і по змо
зі оргап друку, де оголошені правила і роз
міри штрафу.

Крім того, штрафуючи за зламаштя пра
вил, зв'язаних з реєстрацією заготовці в
с.-г. сировини та с.-г. продуктів, слід в цій 
самій постанові про оштрафувавши перед
бачити також і відібрання сировини, що 
була заготовлена із злам алиям відповідних 
правил, та вказати, якій організації пере
дається сировину та за якими цінами.

7. Копію постанови повинно (надіслати 
до підприємства або до оштрафованої осо
би з пропозицією виконати постанову в 
в трьохдепний реченець відколи одержано 
копію і внести штраф до каси окрфінвідді- 
лу або окрвнконкому па прибуток держави. 8

8. Постанову про оштрафувавши можяа 
в трьохдепний реченець з моменту одер
жання копії постанови оскаржити до РНК 
АМСРР та до окрвнконкому, до кого нале
жить.

комторгом АМООР и окрторготдвлами от 
предприятий и организаций о (нарушении 
соответствующих правил.

3. Штрафы можно налагать на государ
ственные предприятия, кооперативные и 
общественные организации, государствен
ные и смешанные акционерные общества, 
частные предприятия и лиц.

4. Постановления об оштрафованії дол
жны приниматься в течение одного месяца 
со дня получения Наркомторгом АМСОР и 
окрторготделами протокола или уведомле
ния о нарушении.

5. Определяя размер штрафа, необходимо 
руководствоваться характером совершенно
го нарушения, состоянием предприятия и 
тем, является ли это нарушение первым 
или повторным.

При этом необходимо иметь в виду, что 
за повторное нарушение правил, связанных 
с регистрацией заготовителей с.-х. сырья п
с.-х. продуктов, нельзя налагать штрафов, 
а следует направить дело в суд, для привле
чения к ответственности по ст. 135 Уголов
ного Кодекса УССР.

6. Постановление об оштрафований дол
ито содержать: точное наименование лица, 
накопившего правила торговли, в чем ймен
ні. заключается нарушение, точпое наимено
вание, дату и, по возможности, оргап печа
ти, где опубликованы правила и размеры 
штрафа.

Кроме того, прн оштрафований за нару
шение правил, связанных с регистрацией 
заготовителей с.-х. сырья и с.-х. продуктов, 
следует в том же постановлен пи об оштра
фований предусмотрел, также н отобрание 
сырья, заготовленного с нарушением соот
ветствующих правил, и указать, какой ор
ганизации передается сырье н по каким це
нам.

7. Копию постановления надлежит по
слать предприятию или лицу, которое было 
оштрафовано, с предложением исполнить по 
становление в трехдпевпый срок со дня по
лучения копии и впестн штраф в кассу окр- 
финотдела или окриополкома в приход госу
дарства.

8. Постановление об оштрафований можно 
в трехдпевпый срок с момента получения 
копии постановления обжаловать в СНК 
АМСОР или в окрисшолком, по привадлеж- 
ности.
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Подання скарги в трьохдошшй реченець
припиняє виконання постанови про огатра-
фуваппя.

Орган, якому подано скаргу, обовязаний 
розглянути скарг)' в тижпевий реченець з 
дня, відколи її одержано.

Постанову органу, що йому подано скар
гу, вважається за остаточну.

9. Прокуратура має право опротестува
ти постанову про оштрафувати; за ви
падку подання такого протесту, виконання 
постанови про оштрафувавши припиняється 
аж до розглясгу протесту.

10. Штрафи стягають песпірішм поряд
ком: у містах—органи міліції, а в сільсь
ких місцевостях—сільські ради.

11. Бозспірпе стягання органи міліції 
переводять —порядком, встановленим арт. 
арт. 109—158 Адмін. Код. УСРР, а сільради 
— порядком інструкції сільрадам про 
справляння за виконавчими листами судо
вих установ і неспірним порядком (Зо. Зак. 
УСРР 1928 р. відд. II, X* 2, арт. 10 та .V* 24, 
арт. 139).

12. Як мине реченець, зазначений в арт. 
7 цієї інструкції, коли штраф не буде вне
сено і постанову не буце оскаржено або 
припинено, повнило надіслати до органів, 
зазначених в арт. 10 цієї інструкції, копію 
постанови для переведення безспірного стя
гання по формі Хі 2, що додасться.

13. Направляючи копію постанови для 
иеспірного стягання, слід зазначити в цій 
копії розмір пені, за невиплату штрафу в 
зазначений реченець.

Розмір пені такий:
а) з державних і кооперативних підпри

ємств, державних та мішаних акційних то
вариств—ОД % денно (3% місячно); б)

б) з інших організацій і приватних осіб 
Чв% денно (5% місячно).

14. Штраф, стягаший порядком цієї інст
рукції, надходить на прибуток держави за 
республіканським бюджетом.

15. За зламання правил реєстрації поза- 
біржових правочші'ів слід вважати такі:

а) подання правочииів па реєстрацію 
прогаявши п'ятиденний реченець;

б) подання невірних або пеновпих відо
мостей, не зважаючи на нагадування, ре
єстраційним б юрам;

Подача жалобы в трехд повний срок при
останавливает исполнение постановления об
оштрафований.

Орган, коему подана жалоба, обязан рас
смотреть таковую в педельпый срок со дня 
ее получения.

Постановление органа, коему подана жа
лоба, считается окончательным.

9. Прокуратура имеет право опротесто
вать постановление об оштрафований; в слу
чае подачи такового протеста, исполнение 
постановления об оштрафований приостана
вливается до рассмотрения протеста.

10. Взыскание штрафов производится бес
спорно: в городах—органами милиции, а в 
сельских местностях—сельских» советами.

11. Бесспорное взыскание производится: 
органами милиции—в порядке, установлен
ном ст. ст. 109—158 Админ. Код. УСРР. а 
сельсоветами—в порядке инструкции сель
советам о производстве взыскания но испол
нительным листам судебных установлений іг 
в бесспорном порядке, (36. Зак. УСРР 1928 г. 
отд. II. X 2, ст. 10 и X- 24, ст. 139).

12. По истечении указанного в ст. 7 на
стоящей инструкции срока, если штраф пе 
будет внесен и постановление не будет обжа
ловано пли приостановлено, должна быть- 
пекла па оргапам, указанным в ст. 10 на
стоящей инструкции, копия постановления 
для проведения бесспорного ІВДСШПЯ по 
прилагаемой к настоящей инструкции фор
ме Х« 2.

13. Направляя копию постановления для 
бесспорного взыскания, следует указать в 
этой копии размер пени за неуплату штрафа, 
в указанный срок.

Размер пени следующий: ^
а) с государственных и кооперативных 

предприятий, государственных и смешанных 
акционерных обществ—0,1% в день (3% 
в месяц);

б) с прочих организаций и частных лиц 
11Л в день (5% в месяц).

14. Штраф, взыскиваемый в порядке на
стоящей инструкции, поступает в приход 
государства по республиканскому бюджету.

15. Нарушением правил регистрации вне
биржевых сделок следует считать:

а) (представление сделок к регистрации с 
пропуском пятидневного срока;

б) подачу неверных или неполных сведе
ний, несмотря на пашомипапие регистра
ционным бюро:
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в) неподання на зажаданпя реєстрацій
них бюр, додаткових відомостей, а також 
зразків та специфікацій краму;

г) неподання пояснень на зажадання ре
єстраційних бюр;

і) інші зламаеея постанови РПО з 11 
червня 1929 року «Про реєстрацію поза- 
біржових правочинів (36. Зак. Союзу РСР 
1929 р. XI 38, арт. 335), інструкції НКТоргу 
СРСР з 9 липня 1929 р. «О регистрации 
внебиржевых сделок» (Торг. Бюллетень 
1929 р. XI 97) та додаткових постанов, 
Інструкцій і розпоряджень органів регулю
вання торгівлі й товарових бірж, видава
них на відстані чинного законодавства.

16. За злаиання правил реєстрації заго- 
товців с.-т. сировини та с.-г. продуктів 
слід вважати такі:

а) провадження заготівлі без реєстрації;
б) реєстрацію після встановленого тер

міну;
в) ороваджешія заготівлі, ламаючи пра

вила, встановлені при видачі реєстраційно 
го посвідчення;

г) інші зламаная постанови ВУЦВК і 
РНК УСРР з 1 лютого 1928 р. «Про ре
єстрацію в оргапах Народнього комісаріяту 
торгівлі УСРР і в Народньому комісаріаті 
торгівлі АМСРР підприємств і осіб, то про
вадять заготівлю с.-г. сировини і деяких 
с.-г. продуктів» (36. Уз. 1928 року 
Хе 3, арт. ЗО), інструкції Наркомторгу 
УСРР з 7 березня 1928 р. «Про застосу
вання зазначеної постанови ВУЦВК і РПК 
УСРР з 1 лютого 1928 р.» (Торг. Бюлле
тень 1928 р. Ж 19) та додаткових поста
нов, інструкцій і розпоряджень органів ре
гулювання торгівлі та окрвикоакомів, що 
видані па розвиток зазначеної постанови 
ВУЦВК і РШС УСРР з 1 лютого 1928 р.

17. За з ламання правил про обов'язкові 
реченці виданих рахунків та транспорто
ві! документів слід вважати такі:

а) надіслання експедиційними підприєм
ствами транспортовнх документів і рахун
ків своїм клієнтам із зламаппям встанов
леного терміну;

б) надіслання торговельними та промис
ловими підприємствами рахунків та транс
портовнх документів своїм покупцям із 
злам алиям встановленого терміну;

в) непредставление по требованиям реги
страционных бюро дополнительных спаде
ний, а также образцов и спецификаций то
вара;

г) непредставление об’ясвеппй по требо
ваниям регистрационных бюро;

д) прочие нарушения постановления СТО 
от И нюня 1929 г. «О регистрация внебир
жевых сделок» (С. 3. Союза ССР 1929 г., 
XI 38, ст. 335), инструкции Наркомторта 
СССР от 9 июля 1929 г. «О регистрация 
внебиржевых сделок» (Торг. Бюллетень 
1929 г. XI 97) и дополнительных постано
влений, инструкций и распоряжений орга
нов урегулирования торговли и товарных 
бирж, издаваемых на основе действующего 
законодательства.

16. Нарушенном правил регистрации за
готовителей с.-х. сырья и с.-х. продуктов 
следует считать:

а) ведение заготовки без регистрации:
б) регистрацию после установленного 

срока;
в) проведение заготовки с нарушением 

установленных при выдаче регистрационного 
удостоверения правил;

г) другие нарушения постановления 
ВУЦИК'а п СНК УССР от 1 февраля 1928 г. 
«О регистрации в органах Народного комис
сариата торговли УССР и в Народном комис
сариате торговли АХССР предприятий и лиц,
производящих заготовку с.-х. сырья и неко
торых с.-х. продуктов» (36. Уз. 1928 г., 
XI 3, ст. 30), инструкции Наркомторта УССР 
от 7 марта 1928 г. «О применении вышеука
занного постановления ВУЦИКи СПК УССР 
от 1 февраля 1928 г.>. (Торг. Бюллетень 
1928 г., XI 19) и дополнительных постано
влений, инструкций и распоряжений орга
нов регулирования торговли и окрисполКО
МОВ, издаваемых в развитие вышеуказанно
го постановления ВУЦИК и СПК УССР от 
1 февраля 1928 г.

17. Нарушением правил об обязательных 
сроках выданных счетов и трапепортных до
кументов следует считать:

а) посылку экспедиционными предприя
тиями транспортных документов н счетов 
своим клиентам с нарушением установлен
ного срока;

б) посылку торговыми и промыт лепными 
предприятиями счетов и транспортных до
кументов своим покупателям с нарушением 
установленного срока;
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в) подання рахупків-фактур із зламаи- 
еяї всгаловлаюх вимог щодо от даная
їх;

г) інші зламаним постанови Паркомторгу 
СРСР ЗО вересня 1927 р. «Об обязатель
ных сроках отсылки счетов и транспорт
ных документов по торговым операциям 
госрарственпых и кооперативных органи
заций» (офиц. прилож. к «Сонет, торг.»
1927 г. № 57), постановления Наркомтор- 
га СССР 11 февраля 1929 г. «Об упорядо
чении условий и техники расчетов, а также 
довументо-оборота по генеральным догово
рам, на поставку промышленных товаров» 
(оф'щ. дох. до «Совет. Торг.» 1929 г. № 13) 
та додаткових постанов, інструкцій і .роз
поряджень органів регулювання торгівлі, 
видаваних па підставі чинного законодав
ства.

18. За зламаппя стандартів слід вважа
ти такі:

а) з ламалия стандартів, «становлених 
від комісії стандартизації при РІ10, Пар
ко мторгу СРСР, Паркомторгу УСРР, Держ- 
хлібі'ііслекції та місцевих органів регулю
вання торгівлі в межах їх компетенції;

б) зламаппя стаядартів як встановлених 
для експорту, як і для внутрішнього рипг-
«у;

в) випуск на ринок недоброякісного хлі
ба, ламаючи встановлені стандарти та умо
ви хлібопечива;

г) інші зламания постанов Наркомторгу 
СРСР з ЗО квітня 1929 р. «О стандартах 
на форматы бумаги» (офіц. дод. до «Сов. 
Торг.» 1929 р. X» 28), з 3 червня 1929 р. 
«Про стандарти па 8 культур» (офіц. дод. 
до «Сов. Торг.» 1929 г. отд. II, їй 43), все
союзних стапдартів па шкірсировипу, махо- 
рочних стандартів, стандартів на господар
че мило, прядиво, льон, тютюни, хміль та 
на вовну, постанови НКТоргу СРСР з 12 чер
вня 1929 р. «Про стандарти на борошио* 
(офіц. дод. до «Сов. Торг.» 1929 г., от% II, 
їй 44) та стапдартів, що встановили Нар- 
комторги СРСР і УСРР в межах їх компе
тенції, а так само і стандартів, що їх ого
лошують комітети стандартизації при РПО 
в газеті «Экономическая жизнь» (див. за 
1929 р. ОД» 91, 148, 154, 172, 183; за
1928 р. ОД» 87, 187; за 1927 р. ОДІ> 144, 
207, 210, 216).

в) подану счетов-фактур с нарушением 
установленных требований в отношении со
ставления таковых;

г) прочие нарушения постановления Нар- 
комторга ССОР от 30 сентября 1927 г. «Об 
обязательных сроках отсылки счетов и тран
спортных документов по торговым операци
ям государственных и кооперативных орга
низаций» (офяциальи. прплож. к «Советск. 
Торг.» 1927 г., X» 57), постановления Нар- 
комторга ССОР И февраля 1929 г. «Об упо
рядочении условий и техники расчетов, а 
также документооборота по генеральным 
договорам, на поставку промышленных то
ларов» (офиц. ярил, к «Сов. Торг.» 1929 г., 
Хе 13) в дополинте.тьпых постановлений, 
инструкций и распоряжений органов регу
лирования торговли, изданных на основании 
действующего законодательства.

18. Нарушением стандартов следует счи
тать:

а) нарушение стандартов, установленных 
комиссией по стандартизации при СТО, Нар- 
комторгом СССР, Наркомторгом УОСР, Гос- 
хлебинснекциой и местными Органами регу
лирования торговли в пределах нх компе
тенции;

б) нарушение стандартов, как установлен
ных для экспорта, так и для внутреннего 
рынка;

в) выпуск на .рынок недоброкачественного 
хлеба с нарушением установленных стан
дартов и условий хлебопечения;

г) прочие нарушения постановлений Нар- 
комторга СССР от 30 аиреля 1929 года. 
«0 стандартах на форматы бумаги (офиц. 
ири.1. к «Сов. Торг.» 1929 г., X» 28), от 
3 нюня 1929 г. «О стандартах на 8 куль
тур» (офиц. прял, к «Сов. Торг.» 1929 к 
отд. II, X» 43), всесоюзных стандартов на 
кожсырье, махорочных стандартов, стандар
тов на хозяйственное мыло, пеньку, лен, та- 
баки, хмель и на шерсть, посуаеовления 
Наркомторга СССР от 12 июня 1929 года. 
«0 стандартах на муку» (офиц. прил. к «Сов. 
Торг.» 1929 г., ота. П, X» 44) н стандар
тов, установленных Наркомторгамн СССР и 
УОСР, в пределах их компетенции, а также 
и стандартов, опубликованных комитетами 
по стандартизация при СТО в газете «Эко
номическая Жизнь» (ом. за 1929 г. ЗШ& 91. 
148,154,172,183; за 1928 г. ОД» 87,187: 
за 1927 г. Лей 144, 207, 210, 216).

714



Арт. 112 № 24 Ст. 112

19. Накладати штраф за зламання вста- 
яовдоих стандартів можна лише на ті 
підприємства і осіб, що випускають на 
ринок товари, які по відповідають вставов- 
ден-их стандартам, але не на ті, що одер
жали товари із зламаїнням стандартних 
правил та торгують ними.

20. Коли буде встановлено зламавня 
стандартів та виявлено безпосередньо вин
них у цьому, то можна накладати штраф 
на осіб, що безпосередньо винні в здамаииі 
стандартів. В дапому разі Варкомторг 
АМСРР або окрторгвідділи мають право на
кладати штраф також і на підприємство, 
що завипено випуском на ринок товарів із 
зламаппям установлених стандартів, або 
обмежитися там шграфоос, що покладений 
на осіб, безпосередньо винних у зламанні 
стандарту.

21. За зламанпя правил перемолу слід 
вважати такі:

а) переведення товарового помолу без доз
волу;

б) зламання встановлених норм вихода 
борошна та круп;

в) зламання встановлених норм перемелю
вання;

г) брак наличок на лантухах з борошном;

д) невідповідне оклеювання лантухів з бо
рошном;

о) зламання постанов ВУЦВК і РНК УСРР 
з 25-го січня 1928 р.—«Про відповідаль
ність за зламання дозвільного порядку 
исромолу пшениці па сортове борошно» 
(Зо. Уз. УСРР 1928 р. АЪ 1, арт. 18), поста
нови Наркомторгу СРСР з 26 січня 1929 р. 
«О введении єдиного порядка клеймения меш
ков с мукой для маркировки ее-» (оф. дод. 
до *Сов. Торг.» 1929 р. від. II, Уг 15-16 і 
додаткових постанов, інструкцій та розпоряд
жень органів регулювання торгівлі, видава 
них на підставі чинного законодавства.

22. Штрафи, покладені адміністративним 
порядком, за цією інструкцією, не мо
жуть заміняти штрафів, що їх накладають 
за зламанпя конвенційних угод • і навпаки, 
бо перші надходять па прибуток держави і 
їх стягають неспірно, а другі йдуть під за
ряд конвенційного бюра і їх стягають су-
ДОБНО.

19. Налагать штраф за нарушена уста
новленных стандартов можно лишь на те 
предприятия и лиц, кои выаускают на ры
нок товары, не отвечающие установленным 
стандартам, но не на те, кон получили то
вары с нарушением стандартных правил я 
торгуют ими.

20. Веди будет установлено нарушение 
стандартов и выявлены будут непосред
ственно виновные в этом, можно налагать 
штраф на лиц, непосредственно впновпых в 
■нарушении .стандартов. В данном случае 
Шркомторг АМСОР н окрторготделы имеют 
право налагать штраф также и иа предт 
приятие, виновное в выпуске на рынок това
ров с нарушением установленных стандартов, 
или ограничиться тем штрафом, который 
наложеп па лиц, непосредственно виновных 
в нарушении стандарта.

21. Нарушением правил перемола следует 
считать:

а) производство товарпого помола без 
разрешения;

б) нарушение установленных норм по вы
ходу муки и крупы;

в) нарушение установленных норм при 
перемоле;

г) отсутствие наклеек на мешках с му
кой;

д) несоответствующее оклеивание мешков 
с мукой;

е) нарушение постановлений ВУЦИК и 
СП К УССР от 25 января 1928 г. *Оо ответ
ственности за нарушение порядка разреше
ния перемола пшеницы на сортовую муку» 
(Собр. Уз. УССР 1928 г., № 1, ст. 18), поста- 
повлепия Наркомторга СССР от 26 января 
1929 г. «О введении единого порядка клейме
ния мешков с мукой для маркировки ее» 
(офиц. прилож. к «Сов. Торг.» 1929 г., отд. 
II, № 15-16) и дополнительных постановле
ний, инструкций и распоряжений органов 
регулирования торговли, издаваемых на ос
новании действующего законодательства.

22. Штрафы, налагаемые административ
ным порядком, в порядке пастоящей инст
рукции, не могут заменять штрафов, нала
гаемых за нарушения конвенционных со
глашений, и наоборот, так как первые по
ступают в приход государства н взимаются 
бесспорно, а вторые поступают в распоря
жение конвенционного бюро и взимаются в 
порядке судебном.
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Крім того, треба мати на оці, що припу
скаються і тага випадки, коли за те саме 
зламання дане1 підприємство оштрафують: 
і конвенційне бюро—за зламання конвен
ційної угоди, і окрторгвідділ—за зламання 
правил торгової діяльносте.

23. Наркомторг АМСРР та окрторгвщіли 
повинні провадити спеціяльний облік штра
фів, що їх накладають за правилами цієї 
інструкції по формі № 3 та надсилати до 
Наркомторгу УСРР відомості за кожний 
квартал (1-го січня, 1-го квітня, 1-го лип
ня та 1-го жовтня за доданою до цієї 
інструкції формою № 4).
Харків, 10 вересня 1929 р.

Заст. Народнього комісара торгівлі
УСРР Попов.

Кроме того, следует иметь в виду, что 
допускаются и такие сіучаи, когда за одпо 
и то же нарушение данное предприятие бу
дет оштрафовано: конвенционным бюро—за 
нарушение конвенционного соглашения, и 
окрторготделом—за нарушение правил тор
говой деятельности.

23. Наркомторг АИССР и окрторготдолы 
должны вести специальный учет штрафов, 
налагаемых по правилам настоящей инст
рукции по форме № 3 и отсылать в Нар
комторг УССР сведенвя за каждый квартал 
октября по прилагаемой к настоящей ин
струкции форме ЛЬ 4).

Харьков, 10 сентября 1629 г.

Зам. Народного комиссара торговли

Додаток 1 до арт. 112 36. Зак.,(арт. 1 інструкції.) 

П О С Т А Н О В А
.........................  -......................................................... округового відділу торгівлі

Бід -...... *" — ------------------19--------року.
На підставі арт. 1 постанови ВУЦВК 1 РНК УСРР з 26 червня 1929 р. „Про надання НКТ 

УСРР, НКТ АМСРР і округовим відділам торгівлі права накладати адміністративним порядком 
штрафи за зламання деяких правил торгової діяльносте* (іб. Зак. УСРР 1929 р. № 18, арт. 149)

....... -...............- округовий відділ торгівлі п о с т а н о в и в :
1. За зламання правил

заподіяне тим, що......................  ............................................................................................

оштрафувати— --------(зазначити повну назву
організації та особи), що мешкає або має осідок .....................

на суму-..............................................................................................;.................-
крб. • .................................................................................. .........

2. Сировину, заготовлену із зламанням закону 1 лютого 1928 р. (36. Уз. УССР 1928 р. З,
арт. ЗО) здати ..............................................

..................... за цінами—..............................................................................................................
3. В разі несплати штрафу в трьохденний реченець від дня Одержання копії цієї постанови,

стягти штраф безспірно, нарахувавши. ■% від дня прострочення.
Зав, Окрторгвідділу:

Секретар:

До

Вищенаведену постанову пропонується вам виконати на підставі арт. 54 Адмін. Код. УСРР 
в трьохденний реченець від дня одержання цього.

Зав. Окрторгвідділу:
Секретар:
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Арт. 112 № 24 Ст. 112

Додаток 2 до арт. 112 36. Зак. (арт. 12 Інструкції)

До................................
Надсилаючи копію постанови про оштрафування

Міліції
Сільської Раяи

— —................................................................................................. що мешкає -.................................................
--------------------------------  - —ОкрторгвІддІл просить перевести безспірне стягнення
в порядкові, встановленому Адм'н. Кодексом УСРР. та про наслідки повідомити ОкрторгвІддІл.

Зав. Окрторгвідділу:
Секретар:

Додаток 3 до арт. 112 36. Зак. (ярт. 23 інструкції)
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Додаток 4 до арт. 112 36. Зак. (арт. 23 інструкції) 

В І Д О М О С Т І
про штрафи з-------  ——  ------------------------по............................................... -......—Окрторгвідділу
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Арт. 113 № 24 Ст. 113

Підставо: а от. 15 Гірничого 
кодексу УСРР {36. Уз. УСРР 1928 р, 
Л» 22, арт. 192).

113. ПОСТАНОВА ВРНГУСРР
Список місцевостей УСРР, оголошених за умовно закриті для шукань і роз

відувань на праві першого відкривача.

!іі
Г е о г р і ф і ч н е  р о з т а ш о в а н и й Гірнича округа

Л о с н я к ,  п о л ь о в и й  ш п а т  1 к р и с т а л і ч н и й
к  и  а  р ц

і Площа простокутника 3X3 <в. ілометрв, щ його за- 
хідня і хідня сторони лежать відповідно до 'в'оду й сходу 
на 1,5 кіл <*е ри в'Д сг. Б исаветін-и Ма ІупЬіьськоІ круги; 
за оімнічну межу к па^леля пі денно о олиц с. ЕлисіТв 
М іріупіл-.ськоі округи, • південною ме»е е паралеля, що 
мас відстань від п ьнічної межі в 3 кІломе<ри.

Л о с н я к

Сталінська

2 На правому б ре «1 річки ->ургичч«. 6 кілометрів на схід
від ст. Ан ріГ ка; 43 «ілом.-три на Північ від Бердянска; 
27 кітом від сг. Єлисавегівка М юіупільської округи.

Площл прост 'кугникя 1X2 кв. кіло., орієит. явного 
ДОВГОЮ СТПГОН Ю -л И'РИДІЯНОМ.

Ц^нго поосгокутника визначаться такими координатами: 
6е 2Г2уЛ східньоТ д в ими і 47» 3'45* північної широти. 

Довжину нказано від Пулкова.
Н е ф е л і н

3 3.2 кілометра на схід від ст. Хлібодарівка 1 6.4 кілок, н* 
південний схід ві. ст. В лн< ватл в рл оні сіл: ДмитріГвс. ка, 
Соетенськаі Архангельска, удовж балки Чгрвон-(Мазурово) 
Жовтневого району МарІупільсекоІ окруїи.

Ф о с ф о р и т  в
4 Бантишевське родовище- Площа, шо обмешена з півночі 

парал-ллю 49°; з п един — паралеллю 48° 50\ Із сходу — мери
діаном 7° МУ, з з ходу—мерид ян м о» 40\

Слав’янська

Ф а р б о в а  ( о х р  в  а )  г л и н а .
5 Біля с. Суха-Клм'ямка Ізюмськ-»токр ги, площ\шо л-жить 

удовж північного боку балки .Суха-К МЯНКВ" прот гом 
2 кіло -г-тра. завширшки 1,5 кілометри, між селами Суха- 
Кам'янка та Іва івка.

В о г н г т р и в а л а  г л и н а .

Харківська

в 1 кілом. відс. ачишгвіхв АотемІвськоІ округи уд вж До Лисичанська
нецької залізниці мі* ст. ст. Норково та Шіліяово, площа ✓
завши шки 0.5 кілометри і протягом 1,2 кілометри.

Б у р е  в у г і л л я
7 Вишгородське роло-ище в пайові м. нииігор 'Д*. КиТ-ської 

округи. 1 кілометрїід річки Інілро. площ* коло 165 гект рів.
Київська

8 ' Родовище Ли ямсь-оГ Будищ. 33 кіл м. від ст. Звенигорода 
Гумансь оГ округи, па ща коло 14 гектарів.

Ф

9 Катеринівське родовище 4.5 кілом. від с. Леляковка 
Одеської округи пл ша коло 104 Гектар..

Одеська

10 Зеленівськс родовище бі я села велене ЗІ КІЛОМ, від ст. 
ЗіновТвсьае, площа коло 170 г ктарів.

11 Родовище Нова Прага, в районі с. Нова Прага Зіновів- 
ської округи 12.5 кілом. «ід ст. Панта вка, -лоща коло22 гектар.

12 Но«оп влівське родовище біля хут. Н^вопввлівка Криво
різької округи, площа коло 23 гектарів.

Дніпропетрівська

Харків. 7 вересня 1929 р.

Заст. Голоьи Вищої ради народнього господарства УСРР Свисту*.
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Основание: ст. 15 Горного ко
декса УССР (36. Уз. УССР 1929 г. 

22, ст. 192.
113. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВСНХ УССР

Список местностей УССР, об’являемых условно закрытыми для поисков и

Арт. ИЗ № 24 Ст. ИЗ

разведок на праве первого открывателя.

< 4.

Ш
Г е о г р а ф и ч е с к о е  м е с т о н а х о ж д е н и е Горный округ

•' 1 

1
С л ю д а ,  п о л е в о й  ш п а т  и  к р и с т а л и ч е с к и й  к в а р ц  

Площадь прямоугольника 3X8 километра запад-ая и Сталинский

2

восточней стороны которого расположены на запад и восток 
на 1,5 килом, от ст. Е/іизаветовки Мариупольского округа. 
Северной границей служит параллель южной оконечности 
с Елисеевки Мариупольского округа, а южной границей — 
параллель, отстоящая от се-ериой границы на расстоянии
3 километров.

С л ю д а
На правом берегу реки Буртычья, б километров на восток

3

от ст. Андреевка; 43 километра на север от г. Бердянска; 
27 километров от ст. Елизавет» вка Мариупольского округа.

Площадь прямоугольника IX2 кв. километра, ориенти
ровочного длиной стороной по меридиану.

Центр рямоугольника определяется такими координатами: 
00 2Г 20" восточной долготы и 47° 3'45" северной широты.

Долготы указаны ..т Пулкова.
Н е ф е л и н

3,2 километра на восток от ст. Хлебодаровка и 6,4 кило
метра на юго-восток от ст. гіолновзха в районе сел: Дмитри- 
евское, Сретенское и Архангельское, вдоль балки Красной 
(Маїурово) Октябрьскою района, Мариупольского округа.

Ф о с ф о р и т
Бантышееское месторождение. Площадь, ограниченная

Славянский

4

5

с севера параллелью 49°; с юга—параллелью 48° 5<У, с востока— 
меридианом 70° 2<У; с запала меридианом с® 40х.

К р а с к о в а я  ( о х р о в а я )  г л и н а  
При с. Сухой-Каменке Изюмского "круга, площадь, распо Харьковский

б

ложенная вдоль северной стор»ны балки .Сухая-Каменка* 
п.отяжением 2 километра, в ширину 1.5 километра, между 
селами Сухая-Каменка и Ивановка.

О г н е у п о р н а я  г л и н а
1 километр от с. Камышеваха Артемовского округа вдоль Лисичанский

к

Донецк, жел. дор. между ст ст. Нырково и Шипилово площадь 
шириной 0,5 километра и протяжением 1,2 километра. 

Б у р ы й  у г о л ь
Выш городское месторождение в районе г. Вышгорода, Киевский

8

Киевского округа: 1 километр от р. Днепра; площадь около 
165 гектаров.

Месторождение Лысянские Будищи 33 километра от ст.

9
Звенигорода, Уманского округа; площадь около 14 гектаров. 

Екатериновское месторождение 4,5 километра от ст. Ле- Одесский

10
ляковка Одесского округа; площадь около 104 гектаров.

Зеленовскос меторо*дение возле с. Зеленое 31 километр 9

11
от ст. Зиновьевен; площадь около 170 гектаров.

Месторождение Новая Прага в районе с. Новая Пр-та, 9

12

Зиновьевского округа, 12,5 километра от ст. Пантаевка; пло
щадь около 22 гектаров.

Новопавловское месторождение возле хутора Новопавловка Днепропетровский
Криворожского округа; площадь около 23 гектаров.

Харьков. 7 сентября 1Ь29 г.
Зам. Председателя Высшего совета народного хозяйства УССР Свистун.
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Арт. 114 № 24 Ст. 114

ПОСТАНОВА НАРКОМТОРГУ, НАРКОМ-
ЮСТУ ТА НАРКОМЗЕМСПРАВ УСРР.

114. Список речей, на які не можна звер
тати стягання штрафів, що їх присудив 
кримінальний суд за відмову здати хліб або 
за опір переведенню хлібозаготівельного 

пляну.
На лідстаагі арт. 271* Цивільного проце

суального кодексу УСРР в редакції поста
нови ВУЦВК і РНК УСРР з 28 вересня 
1929 р. («Вісті ВУЦВК» з 29 вересня 
1929 р. № 226), (ч. 2 арт. 322 ЦПК УСРР 
в редакції 1929 р. 36. Зак. УСРР 1929 р. 
Лі 25, арт. 201), ІІаркомторг, Наркомюст та 
Наркомзем оправ УСРР затвердили ішжчена- 
ведевий список речей, па які не можна 
звертати стягання штрафів, що їх прису
див кримінальний суд за відмову здати хліб 
або за опір переведенню хлібозаготівельно
го пляну:

1) одяг та взуття, потрібні для оштрафо
ваних і членів їхньої родини або їхніх утри
манців, а саме: по одному предмету верх
ньої одежі і щоденного посильного одягу, по 
парі чобіт чи черевиків або валянків та по 
шапці чи кашкетові і хустці або шалі па 
кожну з перелічених тут осіб з тнм, що 
влітку справляння можпа звертати на пред

мети, уживані взимку, і навпаки;
2) потрібна для всіх вищезазначених осіб 

білизна в кількості найбільше но дві зміни 
на кожну з них;

3) ліжка, постілі (матрац, подушка) та 
ковдри, потрібні для дітей, віком не більше 
14 років та хворих членів родини згаданих 
осіб, на кожного з них по одному з наве
дених предметів;

4) потрібні всім згаданим особам харчі— 
найбільшо па один місяць та палива для 
опалу житла—найбільше па два місяці; 5

5) потрібний посуд у кількості: один чай
ник або чавун на окріп та одно відро на всю 
родину, а також по одній тарілці, видел
ці, ножеві, ложці, шклянці або чашці та 
мисці на кожного з членів родини.
Харчів. ІЗ жовтня 1929 р.

Народній комісар торгівлі УСРР Вейцер.
Заст. Народнього комісара юстиції УСРР 

і генерального прокурора республіки
Михайлин.

Наркомзем УСРР Шліхтер. 
Оголош. у „Вістях ВУЦВК- 19-ХІ 1929 р. № 267.

720

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОИТОРГА, НАРКОМ- 
ЮСТА И НАРКОМЗЕМА УССР.

114. Список вещей, на которые не допуска
ется обращать взыскание штрафов, присуж
денных уголовным судом за отказ в сдаче 
хлеба или за сопротивление проведению хле- 

• бозаготовительного плана.
Еа основании ст. 271* Гражданского Про

цессуального Кодекса УССР в редакции по
становления ВУЦИК и СНК У СОР от 28 сен
тября 1929 г. («Вісті ВУЦВК» от 28 сен
тября 1929 г., № 226), (ч. 2 ст. 322 ГНК 
УССР в редакции 1929 г., 36. Зак. УСРР 
1929 р., Лі 25, ст. 201), Наркомторг, Нар
комюст и Наркомзем УССР утвердили .ниже
приведенный описок вещей, яа которые но 
допускается обращать взыскание штрафов, 
присужденных уголовным судом за отказ в 
сдаче хлеба или за сопротивление проведе
нию хлебозаготовительного плана:

1) платье и обувь, необходимые для ош
трафованных и членов их семьи или их 
иждивенцев, а именно: по одному предмету 
верхнего платья п ежедневного носильного 
платья, по паре сапог или ботинок или вале
нок н по шапке или фуражке и платку нлп 
шали на каждое из перечисленных здесь лиц * 
тем, что летом взыскание можно обращать на 
предметы, употребляемые зимой, и наоборот, 
• 2) необходимое для всех вышеуказанных 

лиц белье в количестве не более как по две 
смены на каждое из них;

3) кровати, постели (матрац, подушка) н 
одеяла, необходимые для детей, возрастом 
не более 14 лет и больных членов семьи 
указанных лиц, на каждое из них по одному 
из перечисленных предметов;

4) необходимое всем упомянутым лицам 
продовольствие—не более как на один ме
сяц и топливо для отопления жилища—не 
более как на два месяца;

5) необходимая посуда в количестве: один 
чайник или чугун для кипятка и одно ведро 
па всю семью, а также по одной тарелке, 
вилке, ножу, ложке, стакану или чашке и 
миске на каждого из члепов семьи.
Харьков, 23 О'кября 1929 г.
Народный комиссар торговли УССР Вейцер.

Зам. Народного комиссара юстиции УССР 
и генерального прокурора респубшки

МиїяВпии
Наркомзем УССР Шлихтер.

Олублик. В „Вістях ВУЦВК* 19-ХІ 1929 г. № 267.



Арт. 115 № 24 Ст. 115

ПОСТАНОВИ НАРНОМЮСТУ УСРР.

115. Чи мають право на соціальне забезпе
чення родини військслужбовців—курсантів 

ВІЙСЬКОВИХ шкіл.

На запитання місць про те, чи слід ви
давати запомогу порядком соціального за
безпечення родинам курсаиггів військових 
шкіл із червоноармійців, що перейшли або 
відряджені до них ? військових частин, 
установ і закладів РСЧА, Народній коміса
ріят юстиції на підставі п. 5 арт. 9 «Устави 
про Народній комісаріят юстиції УСРР» (36. 
Зак. УСРР 1929 р., 24, арт. 192) поста
новив пояснити:

За увагою 2 до арт. 10 закону «Про 
обов’язкову військову службу» (3. 3. СРСР 
1928 р., № 51, арт. 449), проходження на
вчання в військових шкодах вважається за 
безперервну військову службу в кадрах
РСЧА.

За другою частиною п. < « в »  арт. 35 
цього самого закопу, реченці непреривної 
службі в кадрах для курсантів військових 
шкіл відповідатиме реченцям навчання в цих 
школах.

Отже, поскільки проходження курсанта
ми навчання в військових школах вва
жається за проходження речонцевої пепре- 
ривної служби в кадрах РСЧА, слід 
визнати, що перехід червоноармійцьв кур
сантами військових шкіл підчас проход
ження речепцевої безперервної служби або 
по її закшченні, за першого випадку не пре- 
ривав н, а за другого—продовжує її про
ходження.

На підставі зазначеного Народній комі
саріят юстиції УСРР пояснює:

Родини курсантів військових шкіл із чер- 
воноармійців, що перейшли або відряджені 
з військових частин, установ і закладів 
РСЧА підчас проходження або закінчення ре
ченця безперервної військової служби, які 
мали при призові пільги 2 або 3 розряду за 
родинно-майновим станом, мають право на 
гоціяльне забезпечення порядком постанови 
ЦВК і РНК СРСР з 4 вересня 1929 р. «Лро 
тбеапечешія родин військових службовців,

ПОСТАНОВЛЕНИЯ НАРКОМЮСТА УССР.

115. Имеют ли право на социальное обеспе
чение семьи военнослужащих — курсантов 

военных школ.

На запросы с мест о том, следует ли вы
давать пособив в порядке социального обес
печения семьям курсантов военных школ из 
красноармейцев, перешедших или команди
рованных в них из войсковых частей, уч
реждений н заведений РККА, Народный ко
миссариат юстиции на основании п. 5 сг. 9 
«Положения о Народном комиссариате юсти
ции УССР» (36. Зак. УСРР 1929 г., Л* 24, 
сг. 192) постановил раз’яспить:

Согласно примечанию 2 к ст. 10 закона 
«Об обязательной военной службе» (С. 3. 
СССР 1928 г. Лз 51, ст. 449), прохожде
ние обучения в военных школах считается 
нвпрорывпой военной службой в кадрах 
РККА.

Согласно части второй п. «в» ст. 35 то
го же закона, сроки непрерывной службы в 
кадрах для курсантов военных школ соответ
ствуют срокам обучения в этих школах.

Следовательно, иоскольтсо прохождояие 
курсантами обучения в военных школах 
считается прохождением срочной непрерыв
ной службы в кадрах РККА, надле 
жит признать, что переход красноармейцев 
курсантами военных школ во время прохож
дения срочной непрерывной службы Н.1И 
после ее окончания, в первом случае не пре
рывает ее, во втором—продолжает ее про
хождение.

На основании изложенного Народный ко
миссариат юстиции УССР раз’ясняет:

Семьи курсантов воеппых школ из крас
ноармейцев, перешедших или командирован
ных из воинских частей, учреждений и за
ведений РККА во время прохождения или 
окончания срока непрерывной военной 
службы и имевших при призыве льготы 2 
или 3 разряда по семейно- имуществен ному 
положению, имеют право на социальное 
обеспечение в порядке постановления ЦИК и 
С НК СССР от 4 сентября 1929 г. «Об обеспе-
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нриэвашгх до кадрів РСЧА і до перемінного 
складу територіялышх частин РСЧА* (3.3. 
СРСР 1929 р., АЬ 56, арт. 530).

Харків, ЗО жовтня 1929 р.

За Народнього комісара юстиції УСРР 
та Генерального прокурора

Республіки Михайлин.
Т. в. об. завідателя відділу законодавчих 

проектів та кодифікації
законів М. Петренко.

116. Як справляти задовженість за пози
ками, що їх видає Американська об'єднана

агрономічна корпорация «Агроджойнт».

На підставі договору з Урядом Союзу 
РСР, Американська об’єднана агрономічна 
корпорація «Агроджойнт» видає селянам та 
особам, що переходять до хліборобства, а 
так само об’єднанням цих осіб і промисло
во-кредитним кооперативним товариствам 
позики для зміцнення сільського господар
ства зазначених осіб та розвитку кустарних 
промислів серед сільської та міської люд
ности.

Вважаючи иа виниклі на практиці труд
нощі в справі, як само справляти позики, 
що їх видає корпорація «Агроджойнт», 
НК10 що Відділу законодавчих проектів та 
кодифікації законів, відповідно до договору 
корпорації «Агроджойнт» з Урядом Союзу 
законів РСР, постановив пояснити: 1

1. Оскільки діяльність корпорації «Агро- 
джойпт» у справі кредитування осіб, що зай
маються сільським господарством і кустар
ними промислами, по суті аналогічна 
діяльності сільсько-господарських і промис
лових кредитних кооперативних товариств, 
то позики, видані від корпорації «Агро
джойнт» та несплачені довжниками в рече
нець, справляється з них, а так само з їх 
поручників, неопірним порядком, відповідно 
до п. 11 арт. 103 Адміністративного ко
дексу УСРР, додержуючи правил постанови 
ВУДВК і РНК УСРР з 13 липня 1927 р. 
«Про падання права неспірного стягання 
адміністративним порядком кредитово-ко
оперативним організаціям» (36. Уз. УСРР 
1927 р., № 35, арт. 164).

ченин семой военнослужащих, призванных 
в кадры РККА и в переменный состав тер
риториальных частей РККА» (С. 3. ССОР 
1929 г., № 56, ст. 530).
Харьков. 30 октября 1929 г.

За Народного комиссара юстиции УССР 
н Генерального прокурора

Республики Михайлин.
Вр. поп. об. заведующего отделом 

законодательных предположений 
и кодификации законов М. Петренко.

116. О порядке взыскания задолженности т 
ссудам, выдаваемым Американской об’еди- 
ненной агрономической корпорацией «Агро

джойнт».

На основании договора с Правительством 
Союза ССР, Американская об'единееная аг
рономическая корпорация «Агроджойнт» вы
дает селянам и лицам, переходящим к за
нятию земледельческим трудом, а также об'е- 
дипениям этих лиц и промыслово-вредитым 
кооперативным товариществам ссуды для 
укрепления сельского хозяйства указанных 
лиц и развития кустарных промыслов среди 
сельского и городского населения.

«В виду возникших па практике затрудне
ний по вопросу о порядке взыскания выда
ваемых корпорацией «Агроджойнт» ссуд, 
IIКЮ по Отделу законодательных предполо
жений и кодификации законов, в соответ
ствии с договором корпорации «Агроджойвт» 
с Правительством Союза СОР, постановил 
раз’яснить:

1. Поскольку деятельность корпорации 
«Агроджойнт» по кредитованию лиц, зани
мающихся сельским хозяйством и кустар
ными промыслами, но существу аналогична 
деятельности сельско-хозяйственных и про
мысловых кредитных кооперативных -това
риществ, ссуды, выданные корпорацией 
«Агрохжойнт» и пеуплаченные в срок ее 
должниками, взыскивается с них, а равно с 
поручителей за этих должников в'бесспор
ном порядке, в соответствии с п. 11 ст. 103 
Административного кодекса УССР с соблю
дением правил постановления ВУЦПК и СНК 
УСОР от 13 июля 1927 г. «О предоставле
нии права бесспорного взыскания в админи
стративном порядке креднтно-кооператнв- 
ныи. организациям (36. Уз. УССР 1927 г., 
й 35, ст. 164).
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2. За справляння від корпорації «Агро- 
джойнт* позик, несплачених їй познчальон- 
киги, ‘ш веспірннм порядком, як і за ви
конавчими листами чи за вчиненими від но
таріальних контор виконавчими написами, 
допускається, відповідно цо засад поста
нови НКЮ УСРР від 10 серпня 1927 р. (36. 
Уз. УСРР 1927 р., від II, № ЗО, арт. 148), 
звертати оправляння й на те майно Довж
енка, що його перелічено <в п.я. 7, 11 і 13 
арт. 110 Адміністративного кодексу УСРР і 
в чіл. З, 4 і 6 арт. 320 Цив. проц. кодексу 
УСРР, за умовою, що зазначене майно за
ставлено в корпорації «Агроджойнт» яа за
безпечення виданої позиви.

3. За розподілу між кредиторами майна 
довжника за арт. арт. 310 і 311 Цнв.-проц. 
кодексу УСРР претеосії корпорації «Агро
джойнт* задовольняється в одну чергу з пре- 
тонсіями кооперативних організацій (п. «в» 
арт. 310 і п. «д» арт. 311).

Харків, 6 листопада 1929 р.

Народній комісар юстиції УСРР та Гене
ральний прокурор Республіки В. Порайко.

Т. в. об. Зав. Відділу законодавчих проектів 
і кодифікації законів М. Петренко.

2. При взыскании корпорацией «Агро
джойнт» неуплаченных ей заемщиками ссуд, 
как в бесспорном порядке, так и п^исполни- 
тельиым листам или по учиненпым нотари
альными конторами исполнительным нахпв- 
сям, допускается, в соответствии с основ
ными принципами постановления НКЮ УССР 
от 10 автуста 1927 г. (36. Уз. УСРР 1927 г. 
отд. II, 30, ст. 148), обращать взыскание 
и на имущество должпнка, перечисленное п
о. л. 7, 11 и 13 ст. 110 Административного 
кодекса УССР п в п. п. 3, 4 и 6 ст. 320 
Гражд, проц. код. УССР, при условии, -что 
указанное имущество заложено в корпора
ции «Агроджойнт» в обеспечение выданной 
ссуды.

3. При распределения между кредиторами 
имущества должника в порядке ст. ст. 310 
н 311 Гражд, проц. код. УССР претензии 
корпорации «Агроджойнт» удовлетворяются 
в одпу очередь с претензиями кооператив
ных организаций (п. «в» ст. 310 и п. «д» 
сг. 311).
Харьков, 6 ноября 1929 г.

Народный комиссар юстиции 
и Генеральный прокурор

Республики В. Порайко.
Врид. Зав. Отделом законодательных 

предположений и кодификации
законов М. Петренко.

Затвердила президія ВРНГ 
УСРР 9 травня 1929 р.

117. Статут Всеукраїнського акційного То
вариства для випробування та реалізації 

винаходів.

1. Мета заснування Товариства, права та обо
в’язки його. 1

1. Щоб сприяти Народньому господарству 
в справі виявлення, розробки, випробування, 
досвідного виробництва та реалізації вина
ходів на території УСРР, а також і закор
доном, засновується Українське акційне То
вариство для випробування та реалізації ви
находів, «під скороченою назвою «Вуаятор- 
внн».

У в а г а .  Фундаторами Товариства в: 
Вища рада народнього господарства УСРР, 
Уповнаркозпліяхів на Україні, Всеукраїн
ська рада (професійних спілок, Українська

Утверждено президиумом ВСНХ 
• УССР 9 мая 1929 г.

117. Устав Всеукраинского акционерного 
Общества по испытанию и реализации изо

бретений.

1. Цель учреждения Общества, права и обязан
ности его.

1. Для содействия народному хозяйству в 
деле выявления, разработки, испытания, 
опытного производства и реализации изобре
тений па территории УССР, а также и загра
ницей, учреждается Украинское акционерное 
Общество по испытанию и реализации изо
бретений, иод кратким названием «Вуактор- 
вин».

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Обще
ства являются: Высший совет народного 
хозяйства УССР, Уполиаркомпути на Ук
раине, Все украинский совет профессио- 723
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асоціяція винахідників «УАВНН» та Все-
укрпромкраднтеїгша.
2. Щоб здійсшггн зазначену в арт. 1 же- 

ту, Товариство має право:
а) приймати винаходи для розробки, випро

бування, конструювання, експертизи та по
станови досвідного виробництва;

б) складати з промисловими підприємства
ми та торговельними організаціями договори 
на виробництво та збут винаходів;

в) набувати у винахідників винаходи; про
давати Державины та кооперативним устано
вам, підприємствам і організаціям у СРОР, а 
також закордонним фірмам винаходи;

г) патентувати так у СРСР, як і закор
доном набувані винаходи;

д) порозуміватися з науковими експеримен
тальними та досвідними установами про про
вожений експертизи, досліджування вппа- 
ходів тощо;

е) організувати досвідпе виробництво, 
орендувати лябораторії, експериментальні 
майстерні і т. іп.;

ж) видавати бюлетені, каталоги та техніч
ну літературу, щоб популяризувати вина
ходи та наслідки їх пристосування у вироб
ництві, а також щоб підвищити технічну 
кваліфікацію винахідників;

з) сприяти розвиткові винахідництва, ор
ганізуючи конкурси для визначення винахо
дів. консультуючи винахідників, а також суб
сидуючи організації винахідників, якщо це 
відповідає меті Товариства.

У в а г а .  Операції закордоном Товари
ство може провадити лише додержуючи 
чинних щодо цього законів. 3

3. Товариство з дня його реєстрації вста
новленим порядком визнається за юридичну 
особу й має право в межах зазначеної в ста
туті мети набувати та персвласпЕОвати всіма
законними способами різного роду майпо ие 
вилучене з майновоправного обороту, вчи
няти всякі правочипи й акти, ускладатн дого
вори, видавати доручення й уповноваження, 
видавати зобов'язання, видавати й одержу
вати вокселі, дисконтувати одержані векселі 
в різних кредитових установах; кредитувати
ся як у Держбанку, так і в інших союзних та 
республіканських кредитових установах; по
зивати й відповідати на суді від свого імени.

пальних союзов, Украинская ассоциация 
изобретателей іУАВИН» и Всбукрнромкре- 
дитсоюз. •
2. Для осуществления указанных в ст. 1 

целей Обществу предоставляется право:
а) принимать изобретения па разработку,, 

испытание, конструирование, экспертизу,, 
постановку оиытиого производства;

б) заключать с промышленными предприя
тиями и торговыми организациями договора 
на производство и сбыт изобретений:

в) приобретать у изобретателей изобрете
ния; продавать государствен и ыы и коопера
тивным учреждениям, предприятиям и орга
низациям в СССР, а также заграничным; 
фирмам изобретения;

г) патентовать как в СССР, так и загра
ницей приобретаемые изобретения;

д) вступать в соглашение с научными 
экспериментальными и исследовательскими 
учреждениями о производстве экспертизы, 
исследования изобретений и проч.;

е) организовывать опытное производство, 
арендовать лаборатории, экспериментальные 
мастерские и т. п.;

ж) издавать бюллетени, каталоги и тех
ническую литературу с целью популяриза
ции изобретений и результатов применеппя 
их в производстве, а такий) повышения тех- 
пяческой квалификации изобретателей;

з) содействовать развитию изобретатель
ства путем организации конкурсов па опре
деление изобретений, консультации изобре
тателям, а также субсидирования органи
заций изобретателей па соответствующие 
задачам Общества цели.

П р и м е ч а н и е .  Операции заграни
цей могут производиться Обществом лишь 
с соблюдением действующих на сей пред
мет законов.
3. Общество считается^со дпя его реги

страции установленным порядком юридиче
ским лицом и имеет право в пределах ука
занной в уставе цели его, приобретать и от
чуждать всеми законными способам всякого 
;юда имущество, не из'ятое из гражданского 
с>5орота; совершать всякие сделки и акты, 
заключать договора, выдавать доверенности 
и полномочия, выдавать обязательства, вы
давать и получать векселя, учитывать полу
ченные векселя в различных кредитных уч
реждениях; кредитоваться как в госбанке, 
так и в других союзных и республиканских 
кредитных учреждениях; пред’являть иски 
и отвечать на суде от своего имени.
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4- Оголошення Товариства в усіх передба
чиш законами випадках провадиться в офі
ційних органах преси, зазначених в цих за
конах; що ж до випадків, передбачених цим 
статутом—у газеті «Вісті ВУЦВК'у».

5. Управа Товариства міститься: в м. Хар
кові, де відбуваються й загальні збори акціо
нерів. '

6. Товариство має печатку з зазначенням 
овоєї назви «Українське акційне Товариство 
для випробування та реалізації винаходів 
«Вуакторвпп».

II. Кошти Товариства; паї та обов'язки їх воло
дільців; відповідальність фундаторів.

7. Основний капітал Товариства визна
чається в 200.000 карбованців, поділених 
на дві тисячі акцій по сто карбованців 
кожна.

З усієї кількосте акцій не менш як 60% 
акцій є державними акціями і їх не можна 
перевласнювати під загрозою недійспостп 
перевласнення нікому, крім державних уста 
нов та державних підприємств.

У в а г а .  Збільшувати або зменшувати
статутний капітал можна, додержуючи

умов та порядку, встановлених чинними
законами про акційні товариства.

8. Після того, як про затвердження цьо
го статуту встановленим порядком буде 
оголошено, акції мають бути розподілені між 
фундаторами та запрошеними через них до 
участи в Товаристві особами-з тим, що особи 
ці можуть бути запрошені як приватною, 
так і публічною передплатою.

Передплачуючи акції, передплатник дав на 
підписному листі листовне зобов’язання 
сплатити акції й зазначає рочопці, що не 
можуть перевищувати пнжчевстановлених 
реченців для збору основного капіталу.

Передплатникові видасться імспна розпис
ка з зазначенням кількості й порядкових но
мерів акцій, записаних за ним.

Імеппа розписка видасться за підписами: 
до реєстрації Товариства—фундаторів, а пі
сля реєстрації Товариства—голови управи 
(або його заступника), бухгальтера й ка
сира, з печаткою Товариства.

4. Публикация Общества во всех преду
смотренных законами случаях производите» 
в официальных органах . печати, указан
ных в этих законах, а в случаях, предусмо
тренных в этом уставе,—в газете «Вісті 
ВУЦВК'у».

5. Местопребыванием правления Общества 
является город Харьков, где происходят об
щие собрания акционеров.

6. Общество имеет печать с обозначением 
своего наименования: «Українське акційні- 
Товариство для випробування та реаліза
ції винаходів «Вуакторвпп».

II. Средства Общества; паи и обязанности их
владельцев: ответственность учредителей.

7. Основной капитал Общества определя
ется в 200.000 рублей, разделенных па две 
тысячи акций но суо рублей каждая.

Ї всего количества акций не мепыпе 
акций являются государственными ак

циями и нх нельзя отчуждать, под страхом 
недействительности отчуждения, никому, 
кроме государственных учреждений и госу
дарственных предприятий

П р и м е ч а н и е .  Увеличение или 
уменьшение уставного капитала может 
быть произведено с соблюдением условий 
и порядка, установленных действующими 
законами об акционерных обществах.
8. После об'явлений об утверждении уста

новленным порядком настоящего устава, ак
ции надлежит распределить между учредите
лями и приглашенными ими к участию в 
Обществе лицами, при чем приглашение по
следних может быть произведено как через 
частную, так и открытую подписку.

. При подписке на акции, подписчик даег 
па подписном листе письменное обязатель
ство оплатить акции п указывает сроки уп
латы. которые но могут превышать ниже- 
установленных сроков для сбора основного 
капитала.

Подписчику выдается именная расписка с 
обозначением количества и порядковых но
меров акций, записанных за ним.

Имепяая расписка выдается за подписями : 
до регистрации Общества—учредителей, а 
после регистрации Общества—председате
ля правления (иле заместителя его), бухгал
тера и кассира, с приложением печати Об
щества.
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9. Після оголошення про затвердження 
статуту, треба не пізніше як за три місяці 
зібрати одну чв&рть основного капіталу, а 
кожний фундатор передплатник на акції має 
внести на протязі зазначеного реченця не 
менш як одну чверть суми, що належить 
з нього на оплату акцій і не пізніш як за 
12 місяців—належну з нього суму повні
стю.

Не виконавши реченця, встановленого на 
покриття першої чворти основного капіта
лу, Товариство вважається за нездійснене; не 
виконавши ж речення, встановленого на пов
не покриття основного капіталу, Товарист
во ліквідується протягом 3-х місяців, хіба що 
з дозволу Уряду рсчепопь сплачення акцій 
був би продовжений або розмір основного ка
піталу Товариства був би відповідно змен
шений.

Фундатори Товариства зобов'язані всі 
разом залишити за собою не менш як 20% 
акцій, що їх випускається, й обов’язані збері 
гати їх за собою, а також пе мають права їх 
неревласнювати до затвердження звіту за 
другий операційний рік. Так само вони не 
мають права протягом того ж реченця пе- 
ревласнюватн акції, що за них заплачено 
не грішми й державними цінними паперами, 
а іншим майном.

10. Акції оплачуються за їх номінального 
піною грішми, державними цінними иапера- 
ми або іншим майном, що містить у собі 
такі матеріальні цінності, що їх використан
ня потрібне для організації Товариства або 
входить до об’єкту його діяльпостя, і дві 
п’яті основного капіталу Товариства мають 
бути оплачені обов’язково грішми. 11

11. Попередню оцінку матеріяльннх цін
ностей, що їх вноситься для оплати акцій, 
івизпачає умовно передплатник, що винить 
ці цінності: з фундаторами, коли оплата про
вадиться до реєстрації, Товариства, й з упра
вою,—коли оплата провадиться після реє
страції Товариства.

Кінцеву оцінку зазначеного майна вста
новлюється за погодженням особи, що вно
сить майно, з установчими зборами або за
гальними зборами акціонерів. Проте оцінка 
цього майна, що вноситься, не має переви
щувати пересічних біржових або ринкових 
цін па те майно, що е того дня в місці пе
редачі майна. Якщо майно вносять до виз
нання Товариства за здійснене, то за день

9. После об’явлення об утверждении уста- 
ра необходимо собрать пе позднее чем через 
6 месяца одну четверть основного напитала, 
при чем каждый учредитель и подписчик на 
акции обязан внести в течение указанного 
срока но менее одной четвертой суммы, ко
торая причитается от него в оплату за ак
ции, и пе позже чем через 12 месяцев—всю 
причитающуюся от него сумму полностью.

При несоблюдении срока, установленного 
для покрытия первой четверти основного ка
питала, Общество признается песостоявшим- 
ся; при несоблюдении же срока, установлен
ного для покрытия полностью основного ка
питала, Общество ликвидируется в течение 
3 месяцев* разве бы с разрешения прави
тельства срок оплаты акций был продолжен 
или размер основного капитала Общества 
был соответственно уменьшен.

Учредители Общества обязаны все сообща 
оставить за собою не менее 20% выпускае
мых акций и обязаны задержать их за собой 
и не вправе отчуждать их до утверждения 
отчета за второй операционный год. Точно 
также они не вправе в течение этого же сро
ка отчуждать акции, оплаченные не день
гами и государственными ценными бумага
ми, а другим имуществом.

10. Акции оплачиваются по их нарица
тельной цепе деньгами, государственными 
ценными бумагами или другим имуществом, 
заключающимся в таких материальных цен
ностях, использование которых необходимо 
для организации Общества или входит в пред
мет его деятельности, при чем две пятых ча
сти основного капитала Общества должны 
был. оплачены обязательно деньгами.

11. Первоначальная оценка материальных 
ценностей, вносимых для оплаты акций, 
определяется условно подписчиком, внося
щим эти ценности: с^чреднтелямн-^-если 
оплата производится до регистрации обще
ства и с правлением—если оплата произ
водится после регистрации Общества.

Окончательная оценка указанного имуще
ства определяется соглашением лица, внося
щего имущество, с учредительным собранием 
или общим собранием акционеров. Однако, 
оценка эта не может быть выше средних на 
вносимое имущество рыночных или бирже
вых цен, существующих в месте сдачи иму
щества в день его сдачи. При внесении иму
щества до признания Общества состоявшим-
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передачі «вважається день визнання Това
риша за здійснене, коли погодженням сто
рін не встановлено іншого дня.’ Якщо не 
кожна встановити біржових або ринкових 
пересічних цін, то оцінку провадиться за 
участю експертів.

12. Грошеві вкладки на оплату акцій до 
реєстрації Товариства передплатники вно
сять на ім’я фундаторів до державного бан
ку СРСР і їх видають Товарнству лише тоді, 
як (його запишуть до торгове.!ьного реєстру. 
Якщо Товариство визнають за нездійсне
не, то вкладки повертають передплатникам, 
кому належить, з «відсотками, що на них на
росли.

Вкладки, внесені до реєстрації Товариства 
на оплату акцій майном, що містить у собі 
матеріальні цінності, передають фундато
рам. , І

Фундатори повинні вживати всіх заходів, 
щоб зберегти цінність цього майна-

У в а г а .  Фундатори відповідають солі
дарно за цінність зібраного майна.

13. Записи яро гроші та майно, що надхо
дять від акціонерів на оплату акцій, зано
сяться у шнурові книге, на іменних розпис
ках (арт. 8) занотовується термін та об’єкт 
кожного внеску, а також зазначається його 
оцінку відповідно до арт. 11 цього статуту.

14. Щоб акціонери своєчасно оплачували 
передплату (арт. 8), а також щоб зібрати ос
новний капітал, фундатори Товариства, з 
після реєстрації Товариства—його управа, 
мають право стягати з передплатників про
строчені вклади па оплату акцій, або анулю
вавши передплату, пустити акцію, що за 
неї прострочено внесок, у продаж. В цьому 
разі попередньому передплатникові поверта
ються з уторгованої суми внески, що він їх 
зробив, з відрахуванням видатків, зв'язаних 
з анулюй алиям колишньої передплати й про
дажем акцій.

Якщо Товариство визнають за нездійсне
не, передплатники звільняються ви перед
плати.

15. Акції можуть бути тільки іменними.
«Випускна ціна акцій не мас бути менша

від пом і пальної. Акції позначаються поряд
ковими номерами і видаються за підписом 
голови та одного з членів управи Товариства 
й головного бухгальтера з печаткою Това
риства.

ся—днем передачи считается день призна
нии Общества состоявшимся, если соглаше
нием сторон не был установлен какой-либо 
другой депь. При невозможности установить 
средине рыночные или биржевые цены, оцен
ке производится при участии экспертов.

12. Денежные взносы на оплату акций до 
регистрации Общества подписчики вносят на 
имя учредителей в государственный баш; 
СССР и таковые выдаются Обществу лишь 
после записи его в торговый реестр. Если 
Общество признают несостояшимся, то 
взносы возвращаются подписчикам, по при
надлежности, с наросшими на них процен
тами.

Взносы, которые вносятся до регистрации 
Общества на оплату акций имуществом, за
ключающимся в материальных ценностях, 
передаются учредителям.

Учредители обязаны принять все меры к 
сохранению ценности этого имущества.

П р и м е ч а н и е .  Учредители отвечают
солидарно за ценность собранного имуще
ства.
13. Запнсн о деньгах н имущество, посту

пающем от акционеров для оплаты акций, 
вносятся в шпуровые книги, при чем на 
именных расписках <ст. 8) делается отметка 
о сроке о об'єкте каждого взноса с указа
нием оценки его в соответствии со ст. И 
настоящего устава.

14. Для обоспечопия своевременной опла
ты акционерам и подписки (ст. 8) и сбора ос
новного капитала, учредители Общества, а 
после регистрации последнего—правление 
его имеют право удерживать у подписчиков 
просроченные вклады па оплату акций, или 
аннулировав подписку, обратить акцию, по 
которой просрочен взнос, в продажу. В по
следнем случае первоначальному' подписчику 
из вырученной суммы возвращаются сделан
ные им взносы, с удержанном расходов, свя
занных с аннулированием бывшей подписки 
и продаже акций.

Если Общество будет признано несостояв- 
ншмея, подписчики освобождаются от под
писки.

15. Акции могут быть только именными.
Выпускная цена акций пе может быть

меньше номинальной. Акции обозначаются 
порядковыми номерами и выдаются за под
писью председателя и одного из членов пра
вления Общества и главного бухгалтера, с 
приложением печати Общества.
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16. Кожна акція дає акціонерові з того 
часу, як вій передплатив акцію, право па 
участь розв’язувати справи Товариства, обій
мати виборні в ньому посади, одержувати 
дивіденди із зиску від операцій Товариства, 
а також відповідної частини майна Товари
ства при ліквідації його.

17- Товариство зобов’язане вести книгу 
акцій за формою й правилами, що їх вста
новлює Народній комісаріят зовнішньої та 
внутрішньої торгівлі СРСР.

18. Акції роздробляти не можна. Коли ак
ція належить кільком особам, то права, що
до Товариства, належать тільки одній особі, 
що її уповноважують т це- едівволодільці 
акцій.

Особові права акціонерів на паї, належні 
юридичним особам, належать також уповно
важеним на це їхнім представникам.

Зазначене уповноваження видається в 
формі заяви па ім’я управи Товариства.

У в а г а .  Якщо представник втратив
уповноваження від юридичної особи, що

його уповноважила, то він виходить зі
складу відповідного органу Товариства.

у

19. До кожної акції прикладається аркуш 
купонів на одержання на нього дивіденду 
протягом 5 років. На цих купонах зазна 
чається числа акцій, що до них їх прикла
дається, а також у послідовному порядку 
роки, що протягом їх виплачуватиметься ди
віденд. Коли купони аркуша будуть вико
ристані, замість нього власникові акцій ви
дається другий купонний аркуш на дальший 
п'ятирічний реченець.

20. Акції може передавати одна особа од
ній або коли акціонер робить на акції на
пис, або иа його заяву управа Товариства. 
Про передачу акції управа робить помітку 
в книзі акцій. Момент помітки про перехід 
акції у книзі акцій, вважається за момент 
переходу.

Перехід акцій па підставах інших, ніж 
передача, оформлюється поміткою в книзі 
акцій на підставі документів, що стверджу
ють такий перехід. За момент переходу вва
жається момент, згаданий у зазначених до
кументах. У зазначених випадках управа ро
бить відповідний надпис на акції.

21. Щоб визнати Товариство за здійснене, 
треба скликати двоє зборів фундаторів та

16. Каждая акция дает акционеру с мо
мента подписки па акцию, право па участие 
в разрешении дел Общества, на заиятно вы
борных в нем должностей, на получение ди- 
видепта от чистого дохода по операциям Об
щества, а также на соответствующую часть 
имущества Общества при ликвидации его.

17. Общество обязано вести книгу акций 
с соблюдением формы и правил, устанавли
ваемых Народным комиссариатом внешней ш 
внутренней торговли СССР.

18. Раздроблять акцию нельзя. Если ак
ция принадлежит нескольким лицам, то пра
ва но отношению к Обществу принадлежат 
только одному лицу, которое уполномочено 
на то совладельцами акций. ,

Личные права акционеров на паи, принад
лежащие юридическим лицам, также принад
лежат уполномоченным на то их представи- 
телям.

Указапноо уполномочие выдается в фор
ме -заявлепия на имя правления Общества.

П р и м е ч а н и е .  Если представитель 
утратил уполномочие от юридического ли
ца, которое его уполномочило, то он вы
ходит из состава соответствующего вы
борного оргаиа Общества.
19. К каждой акции прилагается лист 

купонов на получение по ним дивиденда а 
течение 5-ти лет. На этих купонах обозна
чаются номера акций, к которым они при
лагаются и в последовательном порядке го
ды, -в течение которых будет выплачиваться 
дивиденд. По использовании листа купопоз, 
вместо него владельцу акций выдается дру
гой лист купонов на следующий пятилетний 
срок.

20. Акции передаются одппм лицом дру
гому посредством надписи па акции, сделан
ной акционером, пли, по его заявлению, пра
влением Общества. О передаче акции, пра
вление делает пометку в кпиго акций. Мо
ментом перехода считается момент пометки 
про переход акции в книге акций.

Переход акций на других оецрвапнях, 
оформляется -посредством пометки в книге 
акций на основании документов, свидетель 
ствующпх о таком переходе. Моментом пе
редачи считается момент, указанный в озпа- 
ченных документах. В указанных случаях 
правление делает соответствующую падпись 
на акции.

21. Для признания Общества состоявшим
ся необходимо созвать два собрания учреди-

728



Арт. 117 № 24 Ст. 117

передплатників акцій: попередні та уста
новчі.

Після того, як усі акції розміщено й по
крито одну чверть статутного капіталу, не 
пізніше, як за місяць після зазначеного по
криття, фундатори скликають попередні збо
ри фундаторі в та передплатників акцій; на 
цих зборах фундатори подають писану допо
відь про розміщення акцій Товариства, про 
грошеві суми та інше майно, що поступило 
на оплату акцій. Так само про видатки та за
ходи, що їх вжили фундатори для організа
ції Товариства, про правочини, що вони 
вчинили і що їх пропонується Товариству 
взяти на себе, і взагалі про всі обставини, 
потрібні на те, щоб судити про етап справ 
засновуваного Товариства, а також подають 
інвентарний опис його майна і проект його 
вступного балансу.

Щоб перевірити доповідь фундаторів, ін
вентарний опис і проект вступного балянсу, 
збори обіграють з поміж себе перевірочну ко
місію. Фундатори Товариства по можуть 
увіходити до складу перевірочної комісії.

Не раніше як за 3 дні і не пізніше як за 
місяць після попередніх зборів фундаторів 
і передплатників акцій, фундатори склика
ють установчі збори, що вислухують допо
відь перевірочної комісії і розв’язують пи
тання про визнання Товариства за здій
снене, схвалюють правочини, що їх вчи
нили фундатори, цінують майно, що над
ходить для оплати акцій, затверджують 
інвентарний опис і вступний баланс Това
риства, обирають членів управи і інших 
виборних у Товаристві осіб, а також розв'я
зують інші питання з доповіді фундаторів 
.або поточній справ Товариства.

'Пгаївраіні та установчі збори вважаються 
за законно відбулі, кола ® них беруть участь 
-особи, що репрезентують принаймні полови
ну загального числа акцій. Постанову про 
лизнапня Товариства за здійснене повинна
ухвалити більшість трьох чвертей загальної КІЛЬКОСТІ! голосів учасників зборів. Всі 
інші питання на цих зборах розв’язується 
звичайною більшістю голосів.

У в а г а .  Фундатори Товариства повин
ні повідомити Шїїорг УСРР за 7 день на
перед про те, що мають відбутися збори 
попередні та устаповчі.

телей и подписчиков на акции: предвари
тельное и учредительное.

После размещения всех акций и покрытия 
одной четверти уставного капитала, не поз
же как через один месяц после означенного 
покрытия, учредители созывают предвари
тельное собрание учредителей и подписчи
ков на акции. На этом собрапип у ч р е д и і ы  
представляют письменный доклад о одзме- 
щении акций Общества, о денежных сум
мах и прочем имуществе, поступившем в 
оплату акций, о расходах и мерах, приня
тых учредителями для организации Обще
ства. о сделках, учиненных ими и предлагае
мых Обществу к принятию на себя, и вообще 
о всех обстоятельствах, необходимых для 
суждения о состоянии дел организуемого Об
щества, а также представляют инвентарную 
опись его имущества п проект его вступи
тельного баланса.

Для проверки доклада учредителей, инвен
тарной описи и проекта вступительного ба
ланса, собрание выбирает от собя провероч
ную комиссию. Учредители Общества не мо
гут входить в состав проверочной комиссии.

Пе ранее как через 3 дня н не позже ме
сяца после предварительного собрания учре
дителей и подписчиков на акции, учредите
ли созывают учредительное собрание, кото
рое выслушивает доклад проверочной ком ис- 
сип и разрешает вопросы о признании Обще
ства состоявшимся, одобряет сделки, про из
веденные учредителями, оцепнвает имуще
ство. поступившее в оплату за акции, ут
верждает инвентарную оппсь и вступитель
ный баланс Общества, избирает членов пра
вления и других выборных в Общество лиц. 
а также разрешает прочие вопросы по док; 
ладу учредителей или текущим делам Обще
ства.

Предварительное и учредительное собра
ния считаются законно состоявшимися, если 
в них участвуют лица, представляющие по 
крайней мере половину общего числа акций. 
Постаповленпе о признания Общества со
стоявшимся должно утвердить большинство 
трех четвертей общего количества голосов 
участников собрапия. Все прочие вопросы 
разрешаются па этих собраниях простым 
большинством голосов.

П р и м е ч а н и е .  Учредители Обще
ства обязапы уведомить НКТорг УССР о 
предстоящих предварительном п учреди
тельном собраниях за 7 дней вперед.
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22. Визнавши збори за здійснені, загалый 
установчі збори обирають управу, Раду й 
Ревізійну комісію.

'Управа Товариства, обрала на установчих 
зборах, має негайно подати заяву до Народ
нього комісаріяту торгівлі УСРР про реє
страцію Товариства.

Управа починає ліпне тоді виконувати 
функції й операції від імени Товариства, ко
ли Товариство записане в торговельному ре
єстрі.

Про відбулу реєстрацію Товариства публі
кується встановленим порядком.

До реєстрації Товариства фундатори То
вариства мають право виконувати всі по
трібні праіючини, укладати договори від 
свойого імени й за своєю солідарною відпо
відальністю.

Права й обов’язки в цих операціях пере
ходять до Товариства лише тоді, коли їх 
ухвалять установчі збори або найближчі по 
них загальні збори акціонерів.

Фундатори акційного Товариства солідар
но відповідають протягом року від дня ре
єстрації Товариства гак перед Товариством, 
як і перед поодинокими акціонерами за за
подіяні через їх недогляд і неправильні дії, 
зв’язані з організацією Товариства, втрати. 
Зокрема, така відповідальність буває, коли 
втрати заподіяно через подання неправ
дивих відомостей в підписних листах, ого
лошеннях про передплату, або поданих за
гальним зборам розрахунках, про розмір пла
ти їм за працю й витрати на заснування 
Товариства, або про-оцінку майна, переда
ного Товариству від фундаторів.

III. Органи управління та контролі Товариства.

23. Органи управління Товариства є:

а) загальні збори акціонерів,
б) управа,
в) рада.
Орган контролі є ревізійна комісія.

24. Особи, що є у виборних органах То
вариства, зобов’язані вживати всіх заходів, 
щоб здійснити зазначену в статуті мету То
вариства, і виявляти потрібну дбайливість 
та обачність.

22. По признании Общества состоявшимся 
общее учредительное собрание избирает пра
вление, совет и ревизионную комиссию.

Правление Общества, избранное учре
дительным собранием, обязано немедленно 
подать заявление в Народный комиссариат 
торговли УССР о регистрации Общества.

Правление приступает к выполнению 
функций и операций от имени Общества, 
лишь по записи последнего в торговом ре
естре.

О состоявшейся регистрации Общества 
публикуется в установленном порядке.

До регистрации Общества, учредители его 
имеют право совершать все необходимые 
сделки, заключать договоры от своего 
имени и за своей сол идарней ответственно
стью.

Права и обязанности по этим операциям 
переходят к Обществу лишь в том случае, 
если эти действия будут утверждепы учре
дительным собранном или ближайшим после 
него общим собранием акционеров.

Учредители акционерного Общества соли
дарно отвечают в течение года со дня реги
страции Общества как перед Обществом, 
так и перед отдельными акционерами за ока
завшиеся, благодаря их недосмотру и непра
вильным действиям, связанным с организа
цией Общества, убытки. В частности, они 
отвечают в тех случаях, если убытки прои
зошли вследствие сообщения неправильных 
сведений в подписных листа*, об’явленнях о 
подписке или лред'явленных общему собра
нию рас-чотах о размере им вознаграждения 
за труд п расходов по организации Обще
ства или по оценке имущества, переданного 
Обществу от учредителей.

III. Органы управления и контроля Общества.

23. Органами управления Общества явля
ются:

а) общее собрание акционеров, ,
б) правление,
в) совет.
Органом контроля является ревнзяонная 

ьомнссия.
24. Лица, состоящие в выборных органах 

Общества, обязаны принимать все меры к 
осуществлению указанных в уставе целей 
Общества, проявляя необходимую заботли
вость и осторожность.
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За втрати, спричинені недбайливістю та 
неправильними діями виборних осіб Товари
ства в зв’язку з виконанням покладених на 
них обов’язків, вони відповідають перед То
вариством і окремими акціонерами, а в разі 
неплатоздатяости Товариства—й перед його 
кредиторами, а за втрати, що їх заподіяли 
зазначені виборні особи спільно, вони відпові
дають солідарно.

26. Винагороду для членів виборних орга
нів Товариства визначають зборв акціоне
рів, за чинними законами.

А, З а г а л ь н і  з б о р и ,  ї х  п р а в а  т а  
о б о в ’ я з к и .

26. Вищий оргап Товариства становлять 
загальні збори акціонерів.

27. Загальні .збори бувають звичайні й 
надзвичайні.

Звичайні загальні збори управа скликає не 
менше як один раз на рік:

а) не пізніше, »к за 3 місяіц до початку 
нового операнїйного року для затвердження 
фінапсово-операційиого пляну на наступний 
рік;

б) не пізніше як за 4 місяці по закінчен
ні операційного року для розгляду й затвер
дження бал я не у, розподілу зиску та встано
влення способів покриття 'втрат.

На цих зборах обговорюють та'розв’йзують 
інші питання, що їх поставить управа на 
розгляд загальних зборів.

Надзвичайні загальні збори скликав упра
ва Товариства па свій розсуд, або па пропо
зицію ревізійної комісії, або на заяву акціо
нерів, що репрезентують разом не менше, як 
одну двадцяту частину основного капіталу, 
щоб розв'язати негайні питання, що вини
кають з ходу справ Товариства.

Якщо управа не виконує вимоги ревізій
ної комісії про скликання надзвичайних за
гальних зборів протягом двох тижнів від ча
су, як вона її йому поставила, то зазначені 
збори ревізійна комісія може безпосередньо 
скликати сама.

Якщо управа но виконає вимоги одної 
двадцятої частини акціонерів протягом та
кого самого реченця, то доавіл скликати над- 
звнчайаі збори може дати ВКТорг УСРР. В 
такому разі надзвичайні загальні збори скли
кають ті акціонери, що одержали дозвіл.

За убытки, причиненные благодаря песта- 
рательяым и неправильным действиям вы
борных лиц Общества в связи с исполнением 
возложенных на них обязанностей, они отве
чают перед Обществом и отдельными акцио
нерами, а в случае неплатежеспособности 
Общества — и порсд его кредиторами, при 
чем за убытки, причиненные указанными 
выоорными лицами сообща, они отвечают со
лидарно.

25. Вознаграждение членам выборных ор
ганов Общества определяется собранием ак
ционеров, согласно существующим законам.

А. О б щ и е  с о б р а н и я ,  и х  н р а в а  
и о б я з а н н о с т н .

26. Высшим органом Общества являются 
оощие собрания акционеров.

27. Общие собрания акционеров бывают 
обыкновенные и чрезвычайные.

Обыкновенные собрания созываются прав
лением не менее одного раза в год:

а) но позднее 3-х месяцев -до начала но
вого операционного года для утверждения 
финансово-операционного плана на следую
щий год;

б) не позднее 4-х месяцев по окончании 
операционного года для рассмотрения и ут
верждения баланса, распределения прибылей 
и установления способов покрытия убытков.

На этих собраниях обсуждаются и реша
ются и другие вопросы, которые правление 
впесет на рассмотрение общего собрания.

Чрезвычайные общие собрания созывают
ся правлением Общества по своему усмотре
нию или по предложению ревизионной ко
миссии либо по заявлению акционеров, пред
ставляющих вместе не менее одной двадца
той части основного капитала для разреше
ния срочных вопросов, возникающих по 
ходу дел Общества.

В случае невыполнения правлением требо
вания ревизионной комиссии о созыве чрез
вычайного общего собрания в течение двух 
педель со дня его пред’явленая, резизноеаая 
комиссия может созвать означенное собраиие 
непосредственно от себя.

В случае невыполнения правлением требо
вания одной двадцатой части акционеров в 
течение того же самого срока, разрешение 
на созыв чреовычайного общего собрания мо
жет дать НКТорг УООР. В этом случае чрез
вычайное общее собрание созывается теми 
акционерами, которые получили разрешение.
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28. Загальні збори розв'язують за цим ста
тутом усі щнташгя дотичні справ Товариства, 
але неодмінному віданню загальних зборів 
належить:

а) обирати та затверджувати членів упра
ви, ради, ревізійної та ліквідаційної комісії 
та визначати їм винагороду, а також пору
шувати питання про притягнення їх до су-
ду;

б) затверджувати інструкції управі, раді, 
ревізійній та ліквідаційній комісіям;

в) затверджувати річний звіт, балянс, 
кошторис видатків й фінансово-операційний 
плян на наступний рік, рсеноділнги зиск, ви
значати способи для покриття втрат; за
тверджувати кошторис ліквідаційної комісії;

г) розв'язувати питання про припинення 
діялмюсти Товариства;

д) розв'язувати инталия про зміну розмі
ру основного капіталу й зміну статуту;

о) розв'язувати питання про витрачення 
резервового капіталу;

ж) встановлювати для управи межі кре
дитування.

29. Загальні збори окликаються оповіст
ками, що їх надсилається акціонерам що
найменше за два тижні до загальних зборів.

В оповістці зазначається час, місце й 
порядок денний загальних зборів. Якщо 
надзвичайні збори акціонерів скликають ак
ціонери з дозволу НКТоргу УСРР, то 
обов’язково треба зазначиш про цей дозвіл в 
оповістці про скликання зборів.

В оповістці про скликання загальних збо
рів повинні бути передбачені вторинні збо
ри в разі, тещо акціонери, що прибудуть 
на збори, не будуть репрезентувати тої ча
стини основного капіталу, що її вимагає 
закон. В такому разі вторинні загальні збо
ри можуть відбутися не раніш, як за 24 
години після перших зборів, що не відбу
лися.

Вторинні збори можуть розв’язувати лише 
ті питання, що були па повістці перших 
зборів, що не відбулися.

30. Доповіді управи з приводу призначе
них до обміркування справ треба подавати 
в службовий час на вимоги акціонерів на їх 
розгляд принаймні за 7 день до загальних 
зборів.

28. Общие собрания разрешают, согласно- 
настоящему уставу, все вопросы, относящие
ся к делам Олцества, но непременному ве
дению общих собраний подлежит:

а) избрание и утверждение членов пра
вления, совета, ревизионной и ликвидацион
ной комиссии, ощюдоленше гм вознагражде
ния, а также возбуждение вопроса о преда
нии их суду;

б) утверждение инструкций правленню., 
совету, ревизионной и ликвидационной ко
миссиям;

в) утверждение годового отчета, баланса,, 
сметы расходов и финансово-операционного- 
плана на следующий год, распределение при
былой, определение способов для покрытия 
убытков, утверждение сметы ликвидацион
ной комиссии;

г) разрешение вопросов.о прекращении 
деятельности Общества;

д) разрешение вопросов об изменении раз
мера основного капитала и изменении уста
ва;

е) разрешение вопросов о расходование 
резервного капитала;

ж) установление для правления предела- 
кредитования.

29. Общие собрания созываются повестка
ми, рассылаемыми акционерам не менее как. 
за две недели до общих собраний.

В нозестке обозначается время, место в 
предмет занятий общих собраний. В случае 
созыва акционерами чрезвычайного собра- 
гня акционеров с разрешения ЯКТорга УССР, 
обязательно надлежит указать о таком раз
решении в повестке о созыве собрания.

В повестке о созыве общего собрания дол
жно быть предусмотрено вторичное общее 
собрание на тог случай, если акционеры, 
явившиеся на собрание, не будут предста
влять той части основного капитала, кото
рая требуется законом. В таком случае, вто
ричное общее собрание может состояться не 
ранее как чероз 24 часа после первого не- 
состоявшегооя ссюрания.

Вторичное собрание может разрешать 
лишь те вопросы, которые были на повестке 
первого собрания, не состоявшегося.

30. Доклады правления по назначенным к 
обсуждению вопросам должны быть предста
влень! в служебное время на рассмотрение 
акционеров по их требованию по крайней 
уере за 7 дней до общего собрания.
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31. Справи, що їх треба розглядати па 
загальних зборах, поступають не інакше, 
як черед управи. Акціонери, що бажають 
ввести якусь пропозицію зага.тыгим зборам, 
повинні листовно звернутися з пею до упра
ви не пізніше як за 10 день перед загаль
ними зборами.

Якщо пропозицію внесли акціонери, що 
разом мають найменше одну двадцяту ча
стину основного капіталу, то управа у вся
кому разі має подати таку пропозицію най
ближчим загальних зборам із своїм ви
сновком.

32. На загальних зборах не можна ви
рішувати справ, що не були зазначені в 
оповістці про скликання зборів, якщо вони 
но стосуються до поточних справ. Відноси
ти будь-які питання до числа поточних 
справ мають право загальні збори, проте до 
числа їх пе можна відносити питань, пере
лічених у арт. 28.

33. Кожний акціонер має право бути па 
загальних зборах і брати участь в обгово
рюванні пропонованих зборам питань. Пра
во голосу можна передавати листовною за
явою па ім'я управи або голови загальних 
зюрю ішпому 'акціонерові. Довірений може 
бути тільки акціонер і одна особа може мати 
не більше, як дві довіреності.

У постановах загальних зборів беруть 
участь тільки акціонери в особі своїх пред
ставників.

34. Право голосу мають акціонери, що 
володіють не менше, як десятьма акціями.

Акціонери, що володіють меншим числом 
акцій, можуть з'єднувати свої акції в за
гальній довіреності, щоб одержати право 
на один або більше голосів.

35. Володільці -акцій мають право брати 
участь у загальних зборах лише тоді, коли 
їх-занесено в книги управи принаймні за 7 
день перед загальними зборами.

36. Акціонери, що є члени управи, ради 
або ревізійної комісії, не мають права голо
су ні особово, аді па довіреність від інших 
акціонера в тоді, коли розв'язується справи 
про притягнення їх до відповідальности або 
звільнення від неї, про усунення їх з по
сади, призначення.їм плати і затвердження 
звітів, що воли їх підписали.

Якщо ухвалено, що Товариство укладає 
договора з особою, що є акціонером, то ця

31. Дела, подлежащие рассмотрению об
щего собрания, поступают пе иначе, как че
рез посредство правления. Акционеры, же
лающие сделать какое-либо предложение об
щему' собранию, должны письменно обра
титься с ним к правлению пе позже как за 
10 дпей до общего собрания.

Вели предложение сделано акционерами, 
представляющими в совокупности не менее 
о той двадцатой части основного капитала, 
правление обязало во всяком случае пред
ставить такое предложение ближайшему 
общему собранию со своим заключением.

32. Общие собрания не могут выносить 
решений но вопросам, но обозначенным в 
повестке о созыве собрания, если они пе от
носятся к текущим делам. Отнесение какого- 
лпбо вопроса к текущим делам, производится 
общим собранием, при чем к числу их нельзя 
относить вопросов, перечисленных В ст. 28.

33. Каждый акционер имеет право присут
ствовать на общем собрании и участвовать 
в обсуждении предлагаемых собраппю вопро
сов. Право голоса может быть передано пись
менным заявлением на имя правления или 
председателя общего собрания другому ак
ционеру. Доверенным может быть только 
акционер н одно лицо может иметь не боль
ше двух доверенностей.

В постановлениях общих собраний участ
вуют только акционеры в лице свопх пред
ставителей.

34. Право голоса имеют акционеры, вла
деющие не менее, чем десятью акциями.

Акционеры, владеющие меньшим числом 
акций, могут об едпнять свои акции в обшей 
доверенности для получения права на одни 
или больше голосов.

35. Владельцы акций имеют право участ
вовать в общих собраниях лишь тогда, когда 
они внесены в книги правлення по крайней 
мере за 7 дней до общего собрания.

36. Акционеры, являющиеся членами пра
вления, совета или ревизионной комиссии, 
не имеют права голоса пи лично, пи по до
веренности других акционеров при разреше
нии вопросов, касающихся привлечения вх 
к отпетствеиаости или освобождения от та
ковой, устранения от должности, назначения 
им вознаграждения и утверждения подпи
санных ими отчетов.

В случае постановления о заключении 
правлением договора с лицом, являющимся
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особа не має орава голосу яа зборах ааі 
особово, ані на довіреність від інші акціо
нерів у цьому питанні.

37. Список акціонерів, що мають право 
брати участь па зборах, вивішується в при- 
чіщеияі управи за чотири дні перед загаль
ними зборами. Цього списка івиготовлює 
управа і. в ньому зазначається нумерн ак
цій чалсжиі акціонерам. Копію зазначеного 
списку видається кожному акціонерові па 
його вимогу.

38. Перед тим, як відкривати загальні 
збори, ревізійна комісія перевіряє опясок 
акціонерів, що його склала управа. В разі 
вимоги акціонерів, що явилися аа зборн і 
репрезентують ле менш ЯК */*0 частину ОС
НОВНОГО каиіталу, перевірку зазначеного 
списку треба зробити па самих зборах, об
равши для цього від акціонерів не менше 
як три особи. Із них принаймні одну особу 
має обрати група акціонерів, тцо зажадала 
перевірити описка з тпм, що ця група не 
бере участи в обранві інших.

39. Збори відкриває голова управи або ж 
особа, що його заступає. Коли збори від
крито, акціонери, що мають право голосу, 
обирають з-поміж себе голову.

Голова загальних зборів яе має права 
па свій розсуд відкладати обговореиня та 
розв'язання справ, внесених па загальні 
збори.

40. Порядок голосування справ установ
люють самі загальпі збори.

41. Щоб загальні збори мали силу, тре
ба, щоб при розв'язуванні кожного обгово
рюваного па зборах питання були присут
ні акціонери, що разом репрезентують пе 
менш як одну половипу статутного капіта
лу. За ухвалені па загальних зборах вважа
ються ті постанови, що за них висловилась 
звичайна більшість поданих голосів.

Вторинні загальпі зборн вважаються за 
відбулі, незалежно від розміру репрезенто
ваної па них частини основного капіталу 
Товариства. Ухвали па них виноситься 
■звичайною більшістю голосів, крім справ 
про зміну статуту та про припишешія діяль
носте Товариства, що для їх розв’язання не
одмінно лотрібпа більшість двох третин по
даних голосів.

акционером, то это лицо не имеет права го
лоса на собрании ни лично, ни но доверенно
сти других акционеров по данному вопросу.

37. Изготовленный правлением список ак
ционеров, имеющих право участвовать в 
собрании, с обозяачеаиом номеров принадле
жащих им акций, вывешивается в помеще
нии правления за 4 дня до общего собрании. 
Копня означенного списка выдается каждо
му акционеру по его требованию.

38. До открытия общего собрания, репн- 
зионная комиссия проверяет составленный 
правлепием список акционеров я в случая 
требования акционеров, явившихся еа соб
рание, представляющих не менее ‘/а* чр™ 
основпого капитала, проверку означенного 
списка надлежит произвести на самом соб
рании, избрав для этого от акционеров 
не менее трех лиц. 1Гз них по крайней мере 
одно лицо должна избрать группа акционе
ров. потребовавшая -проверить список, при 
чем эта группа пе принимает участия в из
брании других.

39. Собрания открываются председате
лем правления или лицом его заменяю
щим. Но открытии собрания акционеры, 
имеющие право голоса, избирают из своей 
среды председателя.

Председатель общего собрания ве имеет 
права по своему усмотрению откладывать 
обсуждение и разрешение вопросов, вне
сенных па общее собрание.

40. Порядок голосования вопросов опре 
деляется общим собрал нем.

41. Для действительпости общих собра 
пий требуется, чтобы при разрешении каж 
дого вопроса, обсуждаемого иа собрании, 
присутствовали акционеры, представляю
щие не менее одной половины уставного 
капитала. Одобренными па общих собра
ниях считаются те постановления, за ко
торые высказалось простое большинство 
податных голосов. ~

Вторичные общие собрапия признаются
состоявшимися, (независимо от размера 
нредставлеппой на пих части основного ка
питала Общества. Решения па них выно
сятся простым большинством поданных го
лосов, кроме вопросов об изменения устава 
и о прекращении деятельности Общества, 
для решения которых в каждом случае не
обходимо больше двух третей поданных го
лосов.
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42. Постанови, ухвалені на загальних 
вборах, е обов'язкові для всіх акціонерів 
так присутніх, як і відсутніх.

43. Акціонери, що не погодилися з біль
шістю, мають право подати окрему думку. 
Про це заноситься до протоколу загальних 
зборів. Той, хто подав («рему думку, може 
протягом 7 депь від дня зборів подати до
кладний виклад своєї думки, щоб додати до 
протоколу.

44. Про справи, що їх мають обговорю
вати та розв’язувати загальні збори, ве
деться докладний протокол. _

Викладаючи постанови зборів, зазнача
ється, яка більшість голосів ухвалила по
станови, а також йотується заявлені до 
цього окремі думки.

Протоколи веде особа, запрошена від го
лови зборів з акціонерів або з сторонніх 
осіб, а голова зборів відповідає за погодже
ність протоколу з міркуваннями й речеігця- 
ми, що були па зборах.

Правдивість' протоколу посвідчують свої
ми підписами голова зборів, а також і інші 
акціонери на їх бажання, числом иаймен- 
ше три. Копії протоколу загальних зборів, 
окремих думок і взагалі всіх до нього до
датків, що їх засвідчила управа, даються 
кожному акціонерові на його вимогу.

45. Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що ламають їх-, 
ні црава. протягом одного місяця від дня, 
коли їх ухвалено, вчинивши на Товариство 
позов, щоб воно скасувало зазначені поста
нови.

Б. У п р а в а  Т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а в а  
й  о б о в ' я з к и .

46. Управа Товариства складається з 
п'ятьох членів, що їх, у тому числі й голову, 
обирають із числа акціонерів або сторонніх 
осіб на три роки загальні збори акціонерів.

Заступати членів управи, що вибули пе
ред уплнвом реченця, що їх обрано, або 
тимчасово позбавлені змоги виконувати 
свої обов'язки, загальні збори обирають із 
чпсла акціонерів або сторонніх осіб двох 
кандидатів на той самий реченець, що й 
членів управи.

42. Решения, принятые общим собрани
ем, обязательны для веет акционеров, как 
присутствующих, так и отсутствующих.

43. Акционеры, по согласившиеся с боль
шинством, имеют право заявить особое 
мнение, о чем заносится в протокол обще
го собрания. Подавший особое мнение мо
жет в течение 7 дней со для собрапня по
дать для включения в протокол обстоя
тельное изложение своего мнения.

44. По делам, подлежащим обсуждению 
и решению общего собрания, ведется под
робный протокол.

При изложении постановлений собрания 
указывается, каким большинством голосов 
постановление принято, а равно отмечаются 
заявленные при этом особые мнения.

Протокол ведет лицо, приглашенное пред
седателем собрания из числа акционеров 
или посторонних лиц, при чем председатель 
собрания отвечает за согласованность про
токола с бывшими па собрании суждения
ми и сроками.

Правильность протокола удостоверяют 
своими подписями председатель собрания, 
а также и другие акционеры по их жела
нию, в числе не менее трех. Засвидетель
ствованные правлением копии протокола 
общего собрания, особых мнений и вообще 
всех к нему приложений, должны выда
ваться каждому акционеру по его требова
нию.

45. Акционеры могут обжаловать те по
становления общих собраний, которые на
рушают их права, в течение одного месяца 
со для вынесения решения, пред’явив «с 
Обществу иск об айн улировалши означен
ных постановлений.

Б. П р а в л е н и е  О б щ е с т в а ,  е г о  
п р а в а  и  о б я з а п п о с т и .

46. Правление Общества состоит из пяти 
членов, которые, в том числе председа
тель, избираются из числа акционеров или 
посторонних лиц на т^и года общим собра
нием акционеров.

Для замещения членов правлешня, вы
бывших перед окончатпем срока, па кото
рый они были избраны, или времопло лн- 
шеппых возможности исполнять свои обя
занности, общее собрание избирает из 
числа акционеров или посторонних лиц 
двух кандидатов па тот же срок, что и 
членов правления.
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Кандидатці стають до (виконання обов’яз
ків чдодав управи за поршшячш обрання, 
а за однакового першепства—за більшістю 
одержляих підчас обрання голосів, коля 
їх обрано однаковим числом голосів, — за 
жеребом.

Кандидати, виконуючи обов’язки членів 
управи, мають усі права, привласнені чле
нам управи.

47. Члени упріти можуть, крім визна
ченого від загальних зборів утримання, одер
жувати й відсоткову з чистого зиску ВІІПЗ- 
городу, розміром, що його встановлюють 
загальні збори.

48. Управа завідує всіма справами й май
ном Товариства, провадячи від його і меня всі 
операції, належні до його видання, і взага
лі е представником Товариства -на суді, як 
і в зносинах з усіма іншими установами.

Зокрема до ЇЇ обов'язків входить:

а) приймати гроші за акції Товариства 
як ті, що поступили, так і ті, то посту
пають;

б) вести бухгальтерію, касу й діловодст
во, а також складати звіт, балянс, кошто
рис і пляяг діяльпости, подаючи їх па за
твердження загальних зборів;

в) наймати потрібних для служби в То
варистві осіб, визначаючи їм роботу й пла
ту, а також звільпюватп їх;

г) купувати й продавати майно так за 
готівку, як і в кредит;

д) паймати склепи, кватири й іпгаі при
міщення;

е) кредитуватися, так у Держбанку, як і 
у інших кредитових установах, а також і 
у приватних осіб, в межах, установлених 
на загальних зборах;

ж) страхувати майно Товариства;
з) видавати й приймати до виплати век

селі й ітгпіі термінові зобов’язання;
и) дисконтувати векселі, що надійшли 

на ім’я Товариства;
к) укладати від імепи Товариства дого

вори й правочнпн тав з державшими уста
новами й підприємствами, як і з приват
ними особами;

і) видавати довіреності;

Кандидаты приступают к исполнению 
своих обязанностей члодов правления по 
первенству избрания, в случае одинакового 
порвенства—по большинству полученных 
во время избрания голосов, а в случае из
брания одинаковым числом голосов—по 
жребию.

Кандидаты во время исполнения обязан
ностей членов правлешня, имеют все пра
ва, членам правления присвоенные.

47. Члены правления (могут получать, 
кроме определенного общим собранием со
держания. я процентное вознаграждение с 
чистой прибыли в размере, установленном 
общим собрапием.

48. Правление заведует всеми делами в
имуществом ‘ Общества, распоряжаясь от 
его имени и производя все относящиеся к 
нему операции и вообще является предста
вителем Общества как па суде, так и в 
оиошеннях со всеми другими учреждениями.

Кроме того к его обязанностям отно
сится:

а) прием поступивших и поступающих 
за акции Общества денег;

б) ведение бухгалтерии, кассы и дело- 
водства, а также составление отчетов, ба
лансов, смет и плана деятельности и пред
ставление их на утверждение общему соб
ранию;

в) наем необходимых для службы в Об
ществе лиц и определение им по специаль
ности работы и вознаграждения, а также 
увольнение их;

г) покупка п продажа нм у шести как за 
наличные деньги, так и в кредит;

д) наем складов, квартир и Других поме
щений;

е) кредитование как в госбанке, так и в
других кредитных учреждениях, а также 
у частных лиц, в пределах, установленных 
общим собранием; ,

ж) страховка имущества Общества;
з) выдача я прием к оплате векселей и 

других срочных обязательств;
и) учет векселей, поступивших на имя 

Общества;
к) заключение от имени Общества дого

воров и сделок, как с государственными 
учреждениями и предприятиями, так і с 
частными лицами;

л) выдача доверенностей;
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м) складати законні акти на набуття, 
перевласнешія, оренду й заставу будівель 
і нрава забудови;

н) скликати загальні збори акціонерів;
о) розподіляти обов'язки між членами 

управи.
Найближчий порядок чинности управи, 

межі її прав й обов'язків визначає інст
рукція, що її складає управа, а затверджу
ють і змітоють загальні збори.

49. Управа робить видатки за коштори
сами, що їх щорічно затверджують загаль
ні збори.

Нагальним зборам надасться право ви- 
зпачати суми, що їх за л «відкладних ви
падків може витрачати управа понад ко
шторисне призначення, з тим що за потребу 
й наслідки цієї витрати відповідає управа пе
ред загальними зборами.

Про кожний такий випадок треба пода
вати на розсуд пайближчим загальним збо
рам.

50. Усе листування в справах Товарист
ва ведеться від імепчі управи за підписом 
хоч-би одного з членів управи.

Векселі, довіреності, договори й інші ак
ти, а також вимоги на зворотне одержання 
сум Товариства з кредитових установ ма
ють підписувати не моиш як два члени 
управи.

Чеки поточних рахунків підписує одип 
із членів управи, уповноважений па те по
становою управи.

Щоб одержати з почти всякі почтові по
силки. грошеві суми і документи, досить 
підпису одного з членів управи з печаткою 
Товариства.

51. За потрібних в справах Товариства 
випадках управі надається право вдаватися 
до урядових установ і урядовців, без особли
вої на те довірвностн; так само дозволя
ється управі уповноважувати на це одного 
з членів управи або стороною особу; у 
справах, що ведуться в судових установах, 
треба додержувати відповідних правил.

52. Управа збирається па запрошення 
голови управи в міру потреби, але не мен
ше ж одна раз на два тижні.

и) совершение законных актов на лри- 
обретение, отчуждение, аренду и залог 
строений и права застройки;

я) созыв общих собраний акционеров;
о) распределен не обязанностей между 

членами правления.
Ближайший порядок действий правления, 

иределы прав и обязанностей его определя
ется инструкцией, составляемой правлени
ем и утверждаемой н изменяемой общим 
собранием.

49. Правлеиием производятся расходы по 
сметам, утверждаемым ежегодно общим 
собранием.

Общему собранию предоставляется право 
определять суммы, которые правление мо
жет расходовать сверх ометы в неотлож
ных случаях, при чей правление отвечает 
перед общим собранием за необходимость 
и результаты этого расхода.

О каждом таком случае надлежит пода
вать на рассмотрение ближайшему общему 
собраиию.

50. Вся переписка по делам Общества 
проводится от имени правления за подписью 
хотя бы одного из члешов правления.

Векселя, доверенности, договоры и про
чие акты, а также требования та обратное 
получение сумм Общества из кредитных 
учреждений должны подписываться яе ме- 
«ее, чем двумя членами правления.

Чеки по текущим счетам подписываются 
одпнм из членов правления, уполномочен
ным иа то постановлені нем правлении.

Для получения с почты всяких почтовых 
посылок, денежных сумм и документов до
статочно подписи одного члена правления, 
с приложепием печати Общества.

51. В необходимых по делам Существа 
случаях правлению предоставляется право 
обращаться к правительственным учрежде
ниям и должностным лицам без особой на 
то доверенности; точно также разрешается 
правлению улолпомачивать па это одітого 
из членов правления или постройнее лицо: 
по делам, проводимым в судебных учреж
дениях, требуется соблюдение соответствую
щих правил.

52. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по меро необ
ходимости, во не реже одного раза в 2 не
дели.
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Шоб постанова управи була -дійсна, по- 
трібва присутність білипостш членів її, 
включаючи голову.

Постанови управи ухвалюється звичай
ною більшістю голосів присутніх членів. 
Якщо голоси поділяються нарівно, то го
лос того, хто головує, дає перевагу.'

Засідання управи протоколюється й про
токоли засідання підписує голова управи 
й усі присутні члени управи.

53. Виконуючи свої обов'язки, .члени 
управи мають виявляти потрібну дбайли
вість і передбачливість.

За втрати, заподіяні зламавши покла
дених па них обов'язків, вони відповідають 
як солідарні довжпнкп перед Товариством, 
а в разі невнплатностн Товариства^неред 
кредиторами Товариства й перед поодино
кими акціонерами.

В. Р а д а  Т о в а р и с т в а .
54. Рада Товариства складається з 15-ох 

членів та п'ятьох кандидатів, що їх, у тім 
мислі голову ради та його заступника, оби
рають з числа акціонерів або сторонніх 
осіб на три роки загальні збори акціонерів, 
одночасно з обранням управи.

Заступати членів ради, що вибули перед 
упливем реченця, що їх на нього обрано, 
загальні збори обирають з числа акціонерів, 
або сторонніх осіб 5 кандидатів па той са
мий речопець» що й члелів ради. Членів 
ради й кандидатів до них можна замінити 
й до закінченая реченця, на який їх обрано, 
ухвалою загальних зборів акціонерів.

Кандидати стають до виконання обов'яз
ків членів ради за більшістю одержаних 
підчас обранпя голосів, а коли їх обрано 
однаковим числом гол осли—за жеребом.

Члени ради та кандидати до них пе мо
жуть бути одночасно пі членами управи, 
ні па інших виборних посадах у Товаристві.

55. Члени ради можуть одержувати за
плату, що п визначають загальні збори 
акціонерів.

56. Обов'язки та права ради визначає 
Інструкція, що її затверджують загальні 
збори акціонерів.

57. Рада збирається еа запрошення го
лови ради в міру потреби або на заяву уп-

Для действительности постановлений 
правления яеобюдао присутствие боль
шинства членов ого, 'включая председателя.

Решения правлелия одобряются про
стым большинством голосов присутствую
щих членов. При равенстве голосов, голос, 
председательствующего дает перевес.

На заседаниях правления ведется прото
кол и протоколы заседаний подписывает 
его председатель и все присутствующие 
члены правления.

53. Исполняя свои обязашности, члены 
правления должны проявлять (необходимую 
заботливость и предусмотрительность.

За убытки, причипеппые нарушением 
возложенных на них обязанностей, они от
вечают, как солидарные должники перед 
Обществом, а в случае несостоятельности 
последнего—перед кредиторами Общества 
и отдельными акционерами.

В. С о в е т  О б щ е с т в а .
54. Совет Общества составляется из 15 

членов и 5 кандидатов, которые, в том числе 
председатель совета и его заместитель, 
избираются из числа акционеров или по
сторонних лиц общим собранием на три 
года, одновременно с избранием правления.

Для замещения членов совета, выбыв
ших перед окончанием срока,,.на который 
они избраны, общее собрание выбирает из 
числа акционеров или посторонних лнц, 5 
капдщатов па тот же срок, что и членов 
совета. Члены совета и кандидаты к ним 
могут быть заменяемы по постановлению 
общего собрания акционеров н до акоячашия 
срока, на который они избраны.

Кандидаты приступают к исполнению 
обязанностей члепов совета по большинству 
полученных во время избрал ия голосов, а 
в случае равенства голосов—по жребию.

Члены совета л кандидаты к ним не мо
гут быть одновременно ни членами правле
ния Общества, т на других выборных 
должностях в Обществе.

55. Члены совета могут получать возна
граждение, определяемое общим собранием 
акционеров.

56. Обязанности и права совета опреде
ляются в инструкции, утверждаемой общим 
собранием акционеров.

57. Совет собирается по приглашению 
председателя совета по мере иеобходимо-
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рави, але ніяк не менше, як один раз па три 
місяці.

Щоб постанови ради були дШоиі, потріб
но, щоб була не менш, як половина членів її.

Постанови ради ухвалюється звичайною 
більшістю голосів. Якщо голоси поділ гають
ся нарівно, то голос того, хто головує, дав 
перевагу.

Г. Р е в і з і  й  н а  к о м і с і  я.
58. Перевіряти діловодство, рахівництво, 

звітність Товариства—загальні збори оби
рають ревізійну комісію в складі трьох чле
нів та двох кандидатів до пид так з акціо
нерів, як і з приватних осіб реченцем на 
три роки.

На членів ревізійної комісії та кандида
тів до пих не можна обирати тих осіб, що 
е членами управи, а також осіб, що були 
членами управи та ревізійної комісії про
тягом трьох років з дня, як вони вибули зі 
складу управи 'або ревізійної комісії Това
риства.

Меншість акціонерів, що репрезентують 
одну двадцяту частину основного капіталу, 
має право з свого складу обрати одного чле
на ревізійної комісії з тим, що ті члени 
ьже не беруть участи в обранні інших чле
нів ревізійної комісії.'

Ревізійній комісії надається право при
тягати до своєї роботи з дозволу загальних 
зборів експертів.

Ревізійна комісія повинна но пізніше як 
за місяць до дня загальних зборів розпоча
ти перевірку каси і капіталів, звітпостп, 
балансу, книг, рахунків і взагалі діловод
ства Товариства.

Перевіривши звіт і баланс, ревізійна ко
місія дає на пих овій висновок управі.

Ревізійна комісія може розглядати й пе
ревіряти все майно Товариства на місцях, 
перевіряти викопані за рік роботи, а також 
зроблені видатки.

Щоб не виконати, управа повввпа дати 
комісії всі потрібні кошти. На попередній 
розгляд комісії дається так само кошторис 
і пляп діяльности на насталий операцій -

стн или по заявлению лравлешня, но во 
всяком случае не реже одного раза в три 
месяца.

Для действительтіосги постановлений со
вета необходимо присутствие пе менее по
ловины членов его.

Постановления совета принимаются про
стым большинством голосов. При равенстве 
голосов, голос председательствующего дает 
поревес.

Г. Р е в и з и о н н а я  к о м и с с и я .
58. Для проверки деловодства, счетовод

ства и отчетности Общества, общее собра
нно изоирает ревизионную комиссию в со
ставе трех членов и Двух кандидатов к 
ним как из акционеров, так и из частных 
лиц сроком па три года.

Членами ревизионной комиссии и канди
датами к ним те могут быть избраны лица, 
являющиеся членами правления, а также 
лица бывшие членами правления и реви
зионной комиссии в течение трех лет со 
дня выбытия из состава правления или ре
визионной комиссии Общества.

Меньшинство акционеров, представляю
щее одну двадцатую часть основного капи
тала. имеет право избрать из своей среды 
одного члена ревизионной комиссии с тем. 
что эти акционеры уже и о принимают уча
стия в избрании других членов ревизионной 
комиссии.

Ревизионной комиссии предоставляется 
право с разрешения общего собрания при
влечь в своей работе экспертов.

Ревизионная комиссия обязана не позже 
как за месяц до дня общего собрания при
ступить к ревизии кассы и капиталов, отчл 
та, баланса, книг, счетов, документов и 
вообще делопроизводства Общества.

По проверко отчета л баланса ревизион
ная комиссия представляет свое заключе
ние по ним правлению.

Ревизионная комиссия может произво
дить осмотр и ревизию всего имущества Об
щества на местах и проверку сделалиых в 
течение года работ, а также произведен
ных расходов.

Для исполнения этого правление обязано 
предоставить комиссии все необходимые 
средства. На предварительное рассмотрение 
комиссия представляется также смета и план
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ній рік, шо їх вносить управа з висновком
комісії па загальні збори акціонерів.

Незалежно від цього ревізійна комісія 
має право, якщо визнає за потрібне, вима
гати від управи скликати надзвичайні за
гальні збори акціонерів.

Ревізійна комісія повинна вести докладай 
протоколи про всі відбулі збори комісії, 
про міркування й заявлені окремі думки 
поодиноких членів комісії.

Зазначені протоколи, а також усі допо
віді іі висновки ревізійної комісії управа 
повинна з її поясненнями «тости на 
розгляд найближчим загальним зборам ак
ціонерів.

Винагороду членам ревізійної комісії 
встановлюють загальні збори акціонерів.

Члени ревізійної комісії відповідають як 
солідарні доводки за втрати, що вони їх 
заподіяли зламавням покладеній на них 
обов'язків перед Товариством, а в разі пе- 
виплатпости Товариства—перед його кре
диторами.
IV. Звітність пчо справи Товариства, розподіл 
зиску, капітали товариства і видача дивіденду.

59. За операційний рік Товариства вва
жається час від 1 жовтня до ЗО вересня 
включно, і перший операційний період по
чинається з дня, коли засновано Товари
ство, до ЗО вереспя 1929 року.

За кожний минулий рік управа складає 
не пізніше як за три місяці, як закінчиться 
операційний рік, докладний звіт про опе
рації Товариства й баланс його обігу й ра
зом з висновком ревізійної комісії подає 
його на розгляд і затвердження річним за
гальним зборам.

Примірники звіту й балянсу роздає упра
ва Товариства за два тижні перед річними 
загальними зборами всім акціонерам та їх 
бажання і з того ж часу акціонерам нада
сться право в години праці управи розгля
дати книги управи з усіма рахунками й до
кументами, належними до звіту Я балянсу.

действий яа наступивший операционный 
год, которые вносятся правлением с заклю
чением комиссии да общее собрание акцио
неров.

Независимо от этого, ревизионная комис
сия имеет право требовать от правления, 
если признает это необходимым, созывз 
чрезвычайного общего собрания акционе
ров.

Ревизионная комиссия обязана вести по
дробные протоколы по всем бывшим засе
даниям комиссии, соображениям и заявлен
ным особым мнениям отдельных членов ко
миссии.

Озпачениые протоколы, а также все до
клады п заключения ревизионной комиссии 
правление обязано внести со своим поясне
нием па рассмотрен по ближайшему обще
му собранию акционеров.

Вознаграждение членам ревизионной ко
миссии определяется общим собранием ак
ционеров.

Члены ревизионной комиссии отвечают, 
как солидарные должники за убытки, со
вершенные нарушением возложенных па 
них обязанностей перед Обществом, а в 
случае лосостоятелыгости Общества—перед 
его кредиторами.

IV. Отчетность по делам Общества, распределе
ние при :ыли, капиталы Общества и выдача 

дивиденда.

59. Операционный год Общества счита
ется с 1-го октября по 30-е сентября вклю
чительно, при чем первый операцноипый 
период начинается со дня основания Обще
ства по 30-е септибря 1929 года.

За каждый минувший год и пе позднее 
3-х месяцев по окончаяип операционного 
года правлением составляется подробный 
отчет об операциях Общества и баланс обо
рота и вместе с заключением ревизионной 
комиссии представляется на рассмотрение 
и утверждение годичному общему собра
нию.

Экземпляры отчета и баланса правдепие 
Общества роздает за две недели до годич
ного общего собраиия всем акционерам по 
их желанию, и с этого же времени акцио
нерам предоставляются для осмотра в часы 
присутствия правления книги правления со 
всеми счетами и документами, относящи
мися к отчету и балансу.
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60 . Стверджують звіт тн • ропводілаюгь 
зиск загальні збори асігкшерш встановле
нім законом порядком, при цьому із загаль
ної срн чистого зиску вііраховувгнся «най
перше суми, що належать до прибуткового 
податку. Лишки врибучку обов'язково від
раховується:

а) —20® до реоервовоїх) капіталу;
б) —10% до фонду .поліпшення побуту 

робітників та службовців;
■в)—в розмірі, що його встановлюють за

гальні збори акціонерів, до бігших сшвці- 
яльннх капіталів, що її встаїновлять ці 
збори.

Лишки чистого зиску переходять в диві
денд акціонерів, що розвдляютьюя поряд
ком спеціяльного закону.

0і. Амортизаційний капітал утворюєть
ся для амортизації ірійяа. що складається 
-з будівель, устаткування, інструментів 
тощо.

Амортизаційний капітал утворюється че
рез певне щорічне відсоткове відрахування 
під вартосте зазначеного майна (за оцін
кою ла момент «включення в інвентар), що 
його провадять- загальні збори акціонерів, 
додержуючи правил встановлених чинними 
законами.'

62. Резервовнй капітал призначається, 
щоб покрити втрати при операціях Товари
ства, що виявилися в його балансі за рік.

Нарахування до резорвового капіталу про
вадяться аж доки він не становитиме поло
вшу шовного капіталу.

Резервомий капітал зберігається уста
новленим спеціяльним законом порядком. 
Коли -після того, як резервовніі капітал на
буде розміру, що становить половину основ
ного капіталу й його сповна або частково 
витратять на покриття втрат, то до нього 
•шову починають робити відрахування, аж 
поки він набуде. свого повного розміру.

■Витрачається ркіервовий капітал.не інак
ше, як за ухвалою загальних, зборів акціо
нерів.

63. Фонд поліпшення побуту робітників 
та службовців витрачає управа Товарист
ва порядком, встановленим чиннішії зако
нами.

64. Про час та місце видачі дивіденду 
«трава сповіщає акціонерів. Дивіденди, що

60. Утверждение отчета и распределение 
прибылей производился общим собранием 
акционеров и установленном законом по
рядке, причем из общей суммы чистой при
были отчисляются в первую очередь сум
мы, относящиеся к подоходному (Н&югу. 
Излишке дохода обязательно отчисляется:

а) —20% в резервный капитал;
б) -—10% в фонд улучшения быта рабо

чих и служащих;
в) —-в размере, установленаюм общим 

собранием акционеров, в другие специаль
ные, капиталы. устаначынваемых этим со
бранием.

Излишки чистой прибыли обращаются в 
дивкдепд акционеров, распределяемые в по
рядке особого закона.

61. Аммортнлацнонный капитал создает
ся для аммортизацип имущества, составля
емого из строений, оборудования, инстру
ментов, сооружений и т. п.

Аммортизационньгй ’канштал создается пу
тем ежегодного опреаеленяого .процентного 
отчисления от стоимости означенного иму
щества (по оценке і; моменту включения в 
инвентарь), производимого общим собрани
ем акционеров, с соблюдением правил, уста
новленных действующими заколами.

62. Резервный (капитал предназначается 
для покрытия убытков по операциям Обще
ства, выяснившихся но его годовому ба
лансу.

Отчисления в резервный капитал произ
водятся до тех лор, пока он не составит 
половины основного капитала.

Резервный капитал сохраняется в поряд
ке, установленном особым законом. После 
того,' как резервный капитал достигнет раз
мера, составляющего половину основного 
капитала, и о# полностью или частично бу
дет израсходован на покрытие убытков, то 
в пего опять начинают делать отчисления 
до тех пор, пока оп но достигнет своего 
полного размера.

Расходуется резервный капитал только 
по постановлению общего собрания акцио
неров. * .

63. Фонд улучшения быта рабочих и 
служащих тратится правлением в порядке, 
установленном действующими засолами.

64. О времени и месте «выдачи дивиденда 
правление извещает акционеров. Диви-
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к акціомерн не «вимагатюіуть протапом деиды, не затребоваиные аащио норами в 
установленого чинним законодавством ре-: течение установленного действующим за- 
чеящн заДіТтіешія, є власність Товариства, шюдательством срока давности, составля

ют собственность Общества,
V. Розгляд спорів у справах Товариства, відпо
відальність Товариства, припинення його діяль

носте

65. Всі спори в справах Товариства по
між акціонерами та управою розв'язують, 
загальні збори акціонерів, коли ша це сто
рони погодиться, або ж—судові установи за
гальним порядком.

66. Реченця зонування Товариства не ви
значається. _

Діяльність Товариства припиняється за 
випадків, передбаченда в «випита законах 
іфо акційні товариства.

Дкнзодно оправ та майна Товариства 
провадиться порядком, встановленим чин
ними законами.

V. Рассмотрение споров по делам Обществе 
ответственность Общества, прекращение его дея

тельности. ' -

65. -Все споры по делам Общества между 
акционерами и правд евшем разрешаются 
общим собранием акционеров, при согласии 
на это сторон, или судебными установлени
ями в‘общем порядке. ^

.66. Орок существования Общества яо 
назначается.

Деятельность Общества прекращается к 
случаях, преаусмотрепяых действующим* 
законами об акционерных обществах.
- Ликвидация дел и имущества Обществ* 
производится в порядке, установленном 
действующими законами.

а

;

%

• *
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І Пролетарі всіх країн, єднайтесяівИГ

ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ та  РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О  Ф І  Ц І Й  Н  В  В И Д А Н Н Я  

НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ 
В І Д Д І Л  Д Р У Г И Й  І  2 4  ГРУДНЯ.№25 1929 р .

МІСТ

Постанови та інструкції: УЕН, Нар-
комосвіти, Наркомздоров’я, Нарком- 

праці й Наркомюсту УСРР
(26-го вересня-22 лист опада 1929 р.)
118. Про порядок розподілу та використання 

десяти «іде-*ткового відрахування від сум, 
реалізованих з 3 державної • нут ішньот 
позики ІндустріялізацІГ народнього госпо
дарства Союзу РСР.

119. Про тимчасове скасування заборони вжи
вати ганкову снасть для ловів хр-щової 
риби.

120. Про мінімальні ставки авторського гоно 
рару за літературні твори та про норми 
тиражу.

121. Як призначати відпустки за карантином 
при епідемічних захворуваннях.

122. Про право осіб, від тавлених із скл-ду 
колегії оборонців, бути за представників 
сторін на суді. .

Статут:
123. Державного Промислового тресту під на

звою .Державний трес»-комбінат дрібних 
виробництв" скорочено „Держкомлрів".

СОДЕРЖАНИЕ

Постановления и инструкции: УЭС,
Наркомпроса, Наркомздрава, Нарком- 

труда и Наркомюста УССР
(26-го сент ября— 22-го ноября 1929 г.)

118. О порядке распределения и использования 
десятипроцентных отчислений от сумм, ре
ализованных по 3 государственному внут
реннему займу индустриализации народ
ного хозяйства Союза ССР.

119. О временной О’мене запрещения приме
нения крючковой снасти для лова красной 
рыбы.

120. О минимальных станках авторского гоно
рара за литературные произведения и о 
нормах тиража.

121. О порядке назначения отпусков по каран
тину при эпидемических заболеваниях.

122. О праве лиц. отведенных из состава кол
легии защитников, быть представителями 
сторон на суде.

Усгав:
123. Государственного промышленного тресте 

под наименованием .Государственный 
трест-комбинат мелких производств" со
кращенно „Держкомдрів".

ПОСТАНОВИ

УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ НАРАДИ.
118. Про порядок розподілу та використання 
десяти відсоткових відрахувань від сум, реа
лізованих з 3-ої державної внутрішньої ло
зини індустріялізації народнього господар

ства Союзу РСР.
Щоб забезпечити 'Найдоцільніше викори

стання в місцевому господарстві та куль
турному будівництві десятивідссггеовнх від-

ПОСТАНОЗЛЕНИЯ 
УКРАИНСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

СОВЕЩАНИЯ.
118. О порядке распределения и использова
ния десятипроцентных отчислений от сумм, 
реализованных по 3-му государственному * 
внутреннему займу индустриализации народ

ного хозяйства Союза ССР.
В целях обеспечения ваиболее целесооб

разного использования в местном хозяйство 
и культурном строительстве десятиароцепг-
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Арт. 118 № 25 Ст. 118

рахувань від реалізованих сум з 3 державної 
рвутрішпьш позики індустріалізації народ
нього господарства Союзу РСР, Українська 
оконом'гчна нарада п о с т а н о в и л а :

І.
1. Витрачання надходжень досятивідсот- 

ковнх відрахувань від реалізованих сум з З 
державної внутрішньої лозини індустріалі
зації народнього господарства Союзу РСР 
провадиться виплигаю на:

1) шкільне та лікарняне будівництво;
2) комунальне будівництво;
3) капітальні вкладення до місцевої лро- 

.чнсловости і сільського господарства;
4) капітальні вкладення до місцевого 

транспорту та шляхового будівництва.
2. Ділове призначення зазначених в арт. 

1 відрахувань встановлюють, воловідно до 
вимог того самого артикулу, пленуми місь
ких, селищних та сільських рад, а щодо 
сум, що надходять до районового бюд
жету,—районові виконавчі комітети.

3. Зазначені в арт. 1 відрахування надхо
дять до бюджетів місцевих рад та виконав
чих комітетів 1929-1930 року відповідно 
до сум 3 позики індустріалізації, реалізо
ваних на території даної бюджетової одини
ці, крім сум, реалізованих у частинах та 
установах Червоної армії, і сум, реалізова
них за передплатою серед робітників заліз- 
ничого транспорту на території УСРР.

У в а г а  1. Відрахування від сум по
зики, реалізованих на території сільських 
рад, не виділених у сам остійні бюджето
ві одиниці, надходять до бюджету відпо
відного районового виконавчого комітету 
і їх він витрачає на потреби сел, на те: 
риторії яких позику реалізовано за спе
ціальними кошторисами, що їх склада
ють сільські ради й ясі додається до бюд
жету.

У в а г а  2. Коли сум відрахувань, що 
їх наложить включити до бюджетів окре
мих сільських рад, педосить для викори
стання їх па передбачені арт. 1 заходи, 
то, за постановою пленуму районового ви
конавчого комітету, затвердженою від

ных отчислений от сумм, реадиэаваины < 
по 3-му государственному внутреннему заЯ 
му индустриализации народвссо хозяйства 
Союза СОР, Украинское экономическое со
вещание п о с т а н о в и л о :

1.
1. Расходование поступлений десятипро

центных отчислений от сумм, реализован 
пых по З^му государственному внутреннему 
займу индустриализации народного хозяй
ства Союза СОР, производится исключи
тельно иа:

1) школьное и больничное строительство;
2) коммунальное строительство;
3) капитальные вложения в местную про

мышленность и сельское хозяйство;
4) капитальные вложения в местный 

транспорт и дорожпоо строительство.
2. Целевое назначение указанных в ст. 1 

отчислений устанавливается, в соответ
ствии с требованиями той же статьи, пле
нумами городских, роселковых и сельских 
советов, а в отношении сумм, поступающих 
в районный бюджет,—райониыми исполни!- 
тельными комитетами.

3. Указанные в ст. 1 отчисления поступа
ют в бюджет местных советов и исполни
тельных комитетов 1929-30 года соответ
ственно суммам 3-го займа индустриализа
ции, реализованным на территория дан
ной бюджетной единицы, за исключением 
сумм, реализованных в частях и учрежде
ниях Красной армии, и сумм, реализован
ных по подписке среди работников желез
нодорожного транспорта иа территории

П р и м е ч а н и е  1. Отчисления от 
сумм займа, реализованных на террито
рии сельских советов, не выделенных в 
самостоятельные бюджетные единицы, 
поступают в бюджет соответствующей! 
районного исполнительного комитета и 
расходуются последним на яужцы сел, 
на территории которых заем был реали 
эовал, по специальным сметам, состав
ляемым сельским советом и прилагае
мым в бюджету.

П р и м е ч а н и е  2. Бели суммы опи- 
слеоий, подлежащие включению в бюд
жеты отдельных сельских советов, недо
статочны для использования их иа 
предусмотренные ст. 1 мероприятия, то, 
по постановлению пленума районного к-



охругового виконаного комітету, ці сум».,.;
«алітуються до бюджету відповідного
-районового виконавчого комітету.

N
4. Відрахування вгд сум позики, реалізо

ваних в частинах та установах Червоної 
армії, передасться в розпорядження Народ
нього комісаріяту військових і морських 
справ на потреби місцевого культурного і 
житлового будівництва Червоної армії; заз
начений Народній комісаріят зараховує їх 
до особливого фонду і їх витрачається вста
новленим порядком за кошторисом спеці
альних коштів військового урядпнцтва.

Розподіл між окремими тернторіяльшгмп 
одиницями відрахувань від реалізованої су
ми позики за передплатою серед робітників 
валшичого транспорту покладається па 
Народній комісаріят фінансів УСРР, ири- 
тягши до цього управи окремих залізниць, 
що є па території УСРР.

і . -•
5. Витрачання відрахувань від реалізова

ної суми позики здійснюють безпосередньо 
Сільські, селищні та міські ради, а так само 
районові виконавчі комітети, за їх бюдже
тами, з спеціяльним цілсвим призначен
ням, відповідно до арт. 1 цієї постанови, 
для цього зазначені ради та виконавчі комі
тети повніші складати опеціяльнї коштори
си, що їх затверджують виші виконавчі ко
мітети.

Арт. 118 Мй

6. Щоб згбеапечити неухильне виконання 
правил, передбачених в арт. 1 цієї постано
ви, відрахування від реалізованої суми по
вніш, після їх зарахування па прибуток від
повідного місцевого бюджету, зараховуєть
ся на спеціяльно поточні рахунки відповід
них рад та виконавчих комітетів. 7

7. Паглядлти виконання цєї постанови, а 
так само видавати інструкції та потрібні 
роз’яснення про порядок витрачання, облі
ку та розподілу відрахувань від реалізова
них сум 3 державної впутрішпі.ої позики 
індустріалізації народнього господарства 
Соки у РГР гок мається на Народній коміса
ріят фінансів УСРР.

шшительного комитета, . утвержденному 
окружпыи ноподіїишьньїм комитетом, 
эти суммы засчитываются в бюджет со* 
ответсгвующего районного • иополди- 

, телыюго комитета.

4. Отчисления от сумм займа,- реализо
ванных в частях и учреждениях Красной 
армии, поре даются в распоряжение Народ
ного комиссариата по военным и морским 
долам на нужды местного культурного м 
жилищного строительства Красной армии, 
зачисляются указанным Народным компс- 
оариагом в особый фонд израсходуются в 
установленном порядке по смете специаль
ных средств военного ведомства.

.Распределение между отдельными • тер
риториальными единицами отчислений от 
реализованной суммы займа по подписко 
среди работников железнодорожного транс
порта возлагается па Народный комисса
риат фипапсов УССР с привлечением к эго-' 
му управлений отдельных железных дорог, 
находящахся на территории УССР.

5. Расходование .отчислений от реализо
ванной суммы займа осуществляется пе-* 
пссредственно сельскими, поселковыми а. 
городскими советами, а также райоипыми 
исполнительными комитетами, но их бюд
жетам, со специальным целевым назначе
нием в соответствии со ст. 1 настоящего по
становления, для чего указанные советы 
и исполнительные комитеты обязаны соста
влять специальные сметы, утверждаемые 
вышестоящими исполнительными комите
тами. > .‘а

6. В целях обеспечения неуклонного вы
полнения правил, предусмотренных ст. 1 
настоящего постановления, отчисления от 
реализованной суммы займа, после их за
писи на приход соответствующего мест
ного бюджета, зачисляются па особые те
кущие счета соответствующих советов и 
исполнительных комитетов.

7. Надзор за выполнением-пастоящего по
становления, а также излапие инструкций 
и необходимых разделений о порядке рас
ходования,- учета и распределения отчи
слений от сумм, реализованных по 3-му го
сударственному виутрспаему займу иаду- 
стриалнзацип народного хозяйства Союза 
ССР, возлагается на Народный комиссариат 
фила псов УССР. 4

Ст. 418
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Арт. 118-119 Ст. 118-11$Як, 25 

П.
8- Цю постанову видасться відповідно до 

інструкції, що її затвердила Рада праці 8 
оборони па підставі арт. 4 постанови ЦВК і 
РИК Союзу РСР з 24 липла 1929 року «Про 
випуск 3 державної внутрішньої позики іп- 
дустріяліоації Народнього господарства Со
юзу РСР» (36. Зак. СРСР 1929 р. № 49, 
арт. 442).

Харків, 22 листопада 1929 р.

Заст. Голови Української
економічної паради Сврбиченно.

Заст. ксрівпичого справ Української 
економічної паради Яворський.

Оголошено у ,В'ст«х ВУЦВК* 28 листопада 
1929 р., № 276.

її.

8. Настоящее постановление издается в 
соответствии с инструкцией, утвержденной 
Советом труда и обороны на основании ст. 4 
постановления ЦЙК и СНК Союза ССР от 24 
вюла 1929 г. «О выпуске 3-го государствен
ного внутреннего займа индустриализации 
народного хозяйства Союза ССР»' (С. 3. 
СССР 1929 г. & 49, ст. 442).

Харьков, 22 ноября 1929 г.

Зам. Председателя Украинского 
экономического совещания Сербичежо.

Зам. управляющего делами Украин
ского экономического совещания Яворский.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК" 28 ноября
1929 г.„ № 276.

119. Про тимчасове скасування заборони 
вживати гачкову снасть для ловів хрящово? 

риби.

Щоб створити сприятливі умовили для 
повнішого використання запасів хрящової 
риби в Чорному морі, Українська економічна 
нарада п о с т а н о в и л а :

Тимчасово, аж до спеціяльно! постанови 
Української економічної наради, зупинити 
чинність арт. 7 постанови Української еко
номічної паради з 17 липня 1923 р. «Про 
правила рибальства у водах загальнодер
жавного значіння Чорноморського водозбо
ру у межах УСРР (морських, лиманових, 
переігнрлових, річних, озерних тощо)». (Зо. 
Уз. УСРР 1923 р. ВІД. її, М 11/13, арт. 
65^ про заборопу вживати гачкому опасть 
ріжпого роду і пазов для ловів хрящової ри
би, основаної па ковтанні рибою гачка (з 
наживою чи без пап.пг.:!).

Харків, 25 листопада 1929 р.

Заст. голови Української
економічної паради Сєрбиченко.

Заст. керівпичого справ Української 
економічної наради Яворський.

119.  О временной отмене запрещения при
менения крючковой снасти для лова красной 

рыбы.

В целях создания благоприятных условий 
для более полного использования запасов 
красной рыбы в Черном море, Украинское 
экономическое совещание п о с т а н о в и л о :  

Временно, впредь до специального по
становления Украинского экономического 
совещаиия, приостановить действие ст. 7 
постановления Украинского экономическо
го совещания от 17 июля 1923 г. «О пра
вилах рыбной ловли в водах общегосудар
ственного значения Черноморского бассейна 
в грапицах УССР (морских, лиманных, 
•пред устных, речных, озерных и проч.)» 
(С. У. УССР 1923 г. Оті. II № 11/13, ст. 
П5) о запрещении применении крючковой 
снасти всякого рода и наименования для л<»- 
ва красной рыбы, основанного на загла
тывании рыбой крючка (наживного пли без 
ьаживки).

Харьков. 25 ноября 1029 г.

Зам. председателя Украинского 
экономического совещаиия Сєрбиченко.

Зам. управляющего деламп Украин
ского экономического со'ющаияя Яворский.

і
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Арт. 120 № 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРКОМПРОСА УССР.

Ст. 120

ПОСТАНОВА
НАРНОМОСВПИ УСРР.

120. Про мінімальні ставки авторського го
норару м Апаратурні твори та про норму 

тиражу.
П і д е  т а в  а :  п .  п .  1 ,  3  і б  арт. 29 

постанови ВУЦВК'у й РНК з 6 лю
того 1929 р. „Про авторське право" 
(36. Зак. УСРР 1929 р. № 7 арт. 
55). Погоджено з Наркомпраці УСРР 
і ВУРПС.

1. Установити такі мінімальні ставки 
авторського гонорару для окремих видів лі
тературних творів:

1) оригінальна прозаїчно-художня літе
ратура—100 карб, за друкований аркуш,

2) оригінальні критичні, публіцистичні та 
бібліографічні твори в справах літератури, 
театру, кіно й інших галузей мистецтва— 
90 крб. за друкований аркуш,

3) переклади творів художніх,наукових та 
технічних, що не потребують редагування— 
60 крб. за друкований аркуш,

4) переклади інших, крім зазпаченпх в 
а. З цього артикула творів, що не потре
бують редагування,—40 крб. за друковаппй 
аркутп,

Ь) переклади, що погребують редагуван
ня,—30 крб. за друкований аркуш;

0) вірші оригінальні Й перекладпі, що їх 
друкується в періодичній пресі,—60 коп. за 
рядок,

7) вірші, друкована в інших виданнях, 
крім періодичних.—30 коп. за рядок-,

8) підрізииіги для шкіл 1-го концентру,— 
80 крб. за друкований аркуш,

9) підручники для ’профшкіл і вишів,— 
100 крб. за друковапий аркуш,

10) підручники для шкіл II концентру,— 
90 крб. за друкований аркуш,

11) читанки,—60 крб. за друкований 
аркуш.

2. Якщо твір мас менш ніж о дім друкова- 
ияй аркуш, то авторський гонорар, зазна
чений в арт. 1, відповідно зменшується. 3

3. Установити тав иормн тиражу для 
одного вишня:

1) прозаїчпо-гудожня література—5.000 
пркиірлніав,

120. О минимальных ставках авторского 
гонорара за литературные произведения и в 

нормах тиража.
О с н о в а н и е :  п.п. 1, 3 и 5 ст. 29 

постановлении В УПИН'а и СНК УССР 
от 6-го феврали 1929 г. „Об автор
ском праве" (36. Зак. УССР 1929 г. 
№ 7, ст. 55). Согласовано с Нарком- 
труда УССР и ВУСПС.

1. Установить следующие минимальные 
ставки авторокого гонорара для отдельных 
видов литературных произведений:

1) оригинальная лрозанческо-художест- 
венная литература—100 р. за печати, лист;

2) орнгвпаЛьяые критические, публици
стические и библиографические произведе
ния по вопросам литературы, театра, кино 
и других областей искусства—90 р. за пе
чати. лист,

3) переводы произведений художествен
ных, иаучиых и технических, не требующие 
редактирования—50 р. за печати, лист,

4) переводы иных, кроме указанных в п. 
3 настоящей статьи произведений, не тре
бующие редактирования—40 р. за печати, 
лист,

5) переводы, требующие редактирова
ния—30 р. за печати, лист,

6) стихотворения оригинальные н пере
водные, помещаемые в периодической прес
се—60 коп. за строчку,

7) стихотворения, помещаемые в иных, 
кроме периодических, изданиях—30 коп. за 
строчку,

8) учебники для школ 1-го концентра— 
80 р. за печати, лист,

9) учебники для профшкол и ВУЗ'ов— 
100 р. за печати, лист.

10) учебники для школ П-го концентра - 
90 р. за печати, лист,

11) учебные книги для чтения—60 р. за 
печати, лист,

2. Если произведение имеет мепсе одного 
печатного листа, то авторский гонорар, упо
мянутый в ст. 1, соответственно уменьша
ется.

3. Установить такие нормы тиража для 
одного издалия:

1) прозаическо-художествениая литера
тура—5.000 экземпляров,
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Арт. 120 № 26

2) 'масова художня література—20.000
примірників, ' #

3) драматичні твори—3,000 примірників,

4) твори критичні,бібліографічні й пу- 
бліцистичш в отравах літератури, театру- 
кіно і інших галузей мистецтва—3.000 при-'

6) ’ дитяча література —10.000 при мір- 
ннків, V-.

6) віршові твори, крім тих, що друкують
ся в періодичній пресі—3.000 примірників,

.. 7) підручпики для шкіл 4-го ко п центр у—
100.000 примірників,

8) підручники для шкіл 11-го концентру—
30.000 примірників,

9) підручники для профшкіл і ВИШ’і в— 
■'7.000 примирників,
■' 10) методичаі ппеобнцкп Я теоретичні 
роботи в соц. економ; питаннях—10.000 
примірників,

11) методичні підсобники й теорстпчпі ро
боти в ,ітиих питаниях, крім соціяльпо- 
економгчних—'5.000 примірників,

12) оригінальні популярій твори *в соці- 
яльїіо-екоиомічних і періодичних пауках—
10.000 примірників,

13) популярна література для масового 
читача (розміром до 3 друк.’аркуш.)—20.000 
примірників,

14) підручники для шкіл ліквідації пе- 
письмонцости дорослих—250.000 примірни
ків,

15) підручники для шкіл ліквідації не- 
шісьменпости дітей—75.000 примірників.

4. Зазначені в арт. 1 і 2; цієї постанови 
ставки авторського гонорару, якщо в дого
ворі пб передбачепо вищйх ставок, випла
чується при тиражі, що не перевищує норм, 
установленні в арт. З цієї постанови.

5. Усякий випуск творів з тиражем попад 
норми, зазначені в арт. З цієї постанови, 
але в межах тиражу, встановленого дого- 

Чвр]кчі, аважаєіьея за повторне видання.

Повторяє видав ця твору з т{гм самим ти
ражем, як і основне, оплачується розміром 
60% гонорару за оопошіе видання. Якщо 
тираж повторного видання, порівнюючи з 
основнійм, зменшується, то відповідно змен
шується і сума гонорару.

2) массовая ’ художественная . литера
тура— 20.000 ршмляров, „г;

3) драматические лрояотёдення—3.000 
экземпляров, --

4) произведения критические, библнограт 
фичесдие и Публицистические по вопросам 
литературы, театра, кнпо и других облаете! 
искусства—3.000 эйвмвляров,

5) детская; литературат-Ю-ООО экзомн- . 
ляров,

6) стихотворпые произведения, кроме ПЄг ,
чатаемых в периодической прессе—3-000 . 
экземпляров, 4'/- -1;-'

7) учебиики для школы 1.-го копцедтеа -
100.000 экземпляров,

8) учебники для школы П-го копцшра—
30.000 экземпляров. ^ ;; '

9) учебники для профшкол И ВУ^ОП^гЬ
7.000 экземпляров, ". .. . ■ •

10) методические пособия и теоретиче
ские работы ‘ по социальпо-эксоюмнчеоким 
вопросам—10.000 экземпляров, . '

11) методические пособия и теоретиче
ские работы по другим вопросам, кроме со
циально-экономических — 5.000 .екземпля
ром- .

12) оригинальные популярные произведе
ния по социально-экономическим и естест
венным наукам—10.000 экземпляров,

13) популярная литература для массово
го читателя (размером, до 3-і печатных ли
стов)—20.000 экземпляров, • V >;

14) учебники для школ ликвидации ПР-' 
грамотности взрослых — 250.000 экземпляр 
ров,

15) учебники для пткол ликвидации 
грамотности детей—75 000 экземпляров.

4. Указанные в ст.ст 1 и 2 настоящего 
постановления ставай авторского гонорара,— 
если в договоре не предусмотрено более ВЫСОКИХ ставок,—оплачиваются при тираже, 
не превышающем норм, установленных в 
ст. 3 этого постановления.

5. Всякий выпуск произведений с тира
жем свыше норм, указанных в ст. 5 настоя
щего постановления, но в пределах тиража; 
установленного договором, рассматривается 
как повторпое издапие.

Повторное издание произведения с таким 
же тиражем, как и основное оплачивается 
в размере 60% гонорара за основное нШ- 
пие. Если тираж Повторного издания ЦП - 
сравпепиюх оеповпым уменьшается, то се- 
ответствешю уменьшается и сумма гоно
рара. 42 ,

Ст. 120
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6. Якщо в наукових, лолшпво-оовгайх:; 
і шкільних збі-рпиках та наукових творах, 
уміщепо без згодн автора уривки, або нов- 
-еі твори, запозичені в розмірі, що переви
щує інорми запозичення, встановлені п. 3-м 
арг. 9 постанови ВУЦВК'у й НРК УСРР з
6 лютого 1929 в. <Про ангорське право», 
С*,'3ак. УСРР 1929 р. Х« 7, арт. 55) то ав
тор твору має право одержати гонорар з 
розрахунку 50°/о ставки упорядчика збір
ника, відповідно до розміру запозичення.

Виплату цього гонорару покладається на 
видавпицтво.

7. Авторам тих творів, що перероблені 
без згодо автора, але з дозволу Народнього 
комісаріяту освіти УСРР, з повістевої па 
драматичну форму або па кіпо-сцеиарій і 
ішііаки, або з драматичного твору па кіно
сценарій і навпаки, виплачується гопорар 
в розмірі 50*/* гонорар)', одержуваного поре- 
роблювачем цього твору. Зазначений гоно
рар виплачує видавництво.

Харків, 26 вересня 1929 р.

Заст. Народнього комісара
освіти УСРР 0. Полоцький.

Огоаотт у .Вістяк ВУЦВК* ЗО лйстопада 
1029 р.. № 278.

ІНСТРУКЦІЯ
НАРКОМЗДОРОВ'Я І НАРКОМПРАЦІ УСРР.121. Як призначати відпусті» за карантином при епідемічних захворюваннях.
, Підстава:  п .  8  арт. 8 Устави 
про Народній комісаріят охорони здо
ров'я УСРР (36. Зак. УСРР 1929 р. 
М 11, арт. 85).

1. Відпустки за карааггином по містах ви
дають міські санітарні лікарі, яо округах— 
районові санітарні лікарі, а де їх немає — 
-районові інспектори охорони здоров’я або го
ловлікарі поліклінік.

Відпустки за карантином, не • санкціоно
вані зазначеним порядком, страхкаса не виз
нає й не оплачує. •

2. Відпустки за каралтипо* зазначений 
порядком надають лише оа таки випадків: 1

1) щоб ізоіюватн осіб, які 'мають безно
сою стосунки з заразливими створим*,

•?. 6. Если в научных, полатігко-аросвети- 
' тельных и школьных сборпит н научшм 
проялредеинах помещены без согласия авто
ра отрывки или целые произведения, поза
имствованные в размере, превышающем нор
мы заимствования, устьаовлеиныо в я. 3 
ст. 9 постановления ВУЦНК'а и СНК.УССЇ* 
от 6. февраля 29 г. <06 авторском нраве» 
(36. Зак. УССР 1929 г. & 7, ст. 55), то ав
тор произведения имеет право получить го
норар из расчета 50% ставки составителя 
Оборинка,—соответственио размеру заимст
вован?;:. Выплата этого гонорара возлага
ется на издательство.

7. Авторам произведений, переработай 
пых 141 согласия автора, Я) с разрешением 
Варкого Комиссариата Просветспия У’ХР 
- о ьоветствовательпой а драматическую 
форму или киносценарий к пз оборот,'из и с 
драматической формы его произведения на 
киносценарий я наоборот, выплачивается 
гонорар в размере 50°/<* гонорара, по.туч'а- 
ьм'ї.о г-Ареработавшим данпоо пноиззедэние 
Этот гонорар вьталачивазтся издательством.
Харьков, 20 сентября 1929 г.

Зам. Народного комиссара ; *
просвещения УССР 0. Полоцкий.

Распубликовано в .Вістях ВУЦВК* 30 но
ября 1929 г., № 278.ИНСТРУКЦИЯНАРКОМЗДРАВА И НАРКОМТРУДА УССР.

121 . О порядке назначения отпусков по карантину при эпидемических заболеваниях.
Основание:  п .  8ст.  8Положения 

о Народном комиссариате здравоохра
нения УССР (36. Зак. УСРР 1929 г., 
М II, ст. 85).

1. Предоставление отпусков но клі'іацтану 
возлагается в городах на городских сани
тарных врачей и в округах па райсанвра- 
чей, а где ях вет, ва рай инспекторов здра
воохранения или на главврачей поликлиник.

Огпусїй по карантину, не санкциониро
ванные указанным порядком, страякассой не 
признаются и оплате не подлежат.

2. Предоставление отпусков по каранти
ну указанным порядком производится лишь 
в следующих, случаях:

1) для Изоляции лиц, непосредственно 
соприкасающихся с заразными больными' в
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для знищення джерела подальшого Поши
рення зарази;

2) щоб зробити дослідження на бацило- 
носіння, або за наивности бацилоносіння у 
ианого робітника або службовця, що вста
новлено спеціяльним дослідом в одній із 
іябораторій окрздорову;

3) щоб зробити яезннфекцію 8 житлі, ко
ли застрахований має бути ігри ягроваджоїнгі 
дозішфекції, або брати в ній участь, а так
сам для санобробітку самого застраіоиа- 
яого в разі зарай.ішия'о захоруванігя; за цьо
го останнього випадку відпустку можна 
дати найбільш на 3 дні. За виняткових ви
падків в районі відпустку можна продовжи
ти, проте, найбільше на 5 днів:

4) при гостро-ззразлнвих захворуваніш, 
воли за висновком санітарного нагляду хво
рого треба пшнталізуватн, застрахованим 
можна давати відпустку на час, погрібний 
для присггаатония хворого до пкарігі.

У в а г а  1. Якщо застрахований від
мовиться шпнталізувати свого члена 
сім‘ї, дарма що йому дається таку змо
гу, то відпустку за карантином не даєть
ся, про що санітарний нагляд повинен 
його попередити. Застрахованим, що меш
кають в житлі хворого, але не входять 
до числа членів його додай, відпустку 
.«а овідоміологічнії ми даними можна да
вали тю угоді із страхкасою.

У в а г а  2. Якщо санітарно-побутові 
обставини припускають провадити ізоля
цію вдома, то застрахованому відпустку 
ва карантином не дасться.

У в а г а  3. Якщо ясла закривають 
через карантин, а також в разі відстав
лений дитнин від ясел для карантину — 
відпустки за карантином не даються. 3

3. За випадків яе досить внявлеїшх зах- 
ворувапь, що потребують на дужу санлі- 
ка|>я ізоляції тих, що мають стосунки з хво
рими, відпустки можна давати до вияснення 
характеру захворувавня, одужавши довідку 
від лікаря, що лікує, на час: коли запідоз
рюють на шкарлягнну — найбільше на 7 
день; на дифтерію —6 д-пь; на висипний 
тиф — 6 день.

целях устранения источнмксп дальнейшего 
распространения зарази;

2) для производства исследования иа бз- 
циллоношение вій при наличии бациїлоно- 
шення у данного рабочего или служащего, ко
торое 'установлено специальным исследо
ванием в одной из лабораторий окрздрава;

3) для производства дезинфекции в жили
ще, когда присутствие иди участие застра
хованного в производство дезинфекции яз 
лился необходимым, а также для санитар
ной обработан самого застрахованного по 
случаю заразного заболевания; в этом по
следнем случае отпуск может быть дан 
па с род не свыше 3-х дней. В исключите ь- 
ных случаях в районе отпуск может быть 
продлен, но не свыше 5 дней;

4) ори острозаразных заболеваниях, том 
которых согласно заключения сан надзора 
больной подлежит госпитализации, застра
хованным может предоставляться отпуск на 
срок, необходимый для транспортирова
ния больного в больницу.

П р и м е ч а н и е  1. В случае отказа 
застрахованного госпитализировать сво
его члена семьи, несмотря на дредосіа 
ваяемую ему возможность, отпуск по ка
рантину не дается, о чем он доджей 
быть предварительно поставлен в извест
ность санитарным надзором. Застрахо
ванным, живущим в квартиро больиого, 
но не входящим в число членов семьи его. 
отпуск по эпидемиологическим показали 
ям может быть предоставлен по согласо
ванию со страхкассой.

П р и м е ч а н и е  2. Если сааятарн® 
быговзя обставозка допускает изоляцию 
проводить в домашней обстановке, за- 
страхованэому отпуск по карантину ее 
выдается.

П р и м е ч а н и е  3. .При закрытия 
ясоль по случаю карантина, равно как 
и л случав удаления ребенка из ясел для 
карантина отпуск по карантину не вы 
дается.
3. В случаях не вполне выясненных забо 

левавнй, требующих по мнению санитарною 
врача изоляции лиц, соприкасающихся с 
больными, отнуска могут предоставляться 
до выяснения характера заболевания по 
получении справки от лечащего враче на 
срок не свыше: при подозрении на скарла
тину—7 дней, на дифтерію —6 дней, 
на сыпной тиф — 6 дней.

750



Арт. 121 № 25 Ст. 121

4. Розв’язуючи питання про відпустку за
іарантипон, треба керуватися ось чим:1) при шкарлятині: а) по місцях, де роб
ить обов'язкову або фактичну пшиталіза- 
цію шкарлятапозних хворих, дорослим ро
бітникам і службовцям, що мешкають в то
му самому житлі й що мали тісні стосунки 
п хворими, відправлепкмн до лікарні, да
сться відпустку на час, потрібний для ло- 
роблеппя дезінфекції в житлі хворого та», 
для переведення персонального санітарного 
обробітку;

б) особам, що працюють по дитячих уста- 
яовах відкритого й закритого типу, коли лі
кар вважає дорослого за небезпечного в то
му розумінні, що віп може ширити шкарля- 
тину, можпа дати відпустку за карантином

час інкубації, найбільше ла 14 день 
пі^їя дезінфекції;

в) коли нема обов'язкової постанови про 
ишиталізацій шкарлятанозннх хворих, та 
коли не можпа фактично шпиталізувати цих 
хворих, то відпустку па весь час обов'язко
вого карантину (42 дні) дасться лише за
страхованим, що працюють в дитячих уста
новах, якщо вони мешкають в одному жит
лі з хворими; всіх інших застрахованих за 
таких «вал» допускають до робота в уста
новах і підприємствах навіть тоді, коли 
хворий залишасться в їхньому житлі;

г) особам, чцо за висновком санітарного 
нагляду, можуть загрожувати поширенням 
зарази по місцях праці, крім перелічених в 
п. п- «а», «б», <в>, можна давати відпу
стку за карантином за кожного окремого 
випадку по згоді страхкаси з санітарним 
наглядом.

2) При обкладі: відпустку дасться для 
фактичного пороб.гошія яозяюфеяції й дсюліду 
ш бащмопосшпя по вилученні джерела ін
фекції, особам, шо «мали стосунки із хвори
ми па обклад і працюють в породільних 1 
поршілаих відділках лікарень, в дитячих 
©хоронкад, консультаціях, в будинках не
мовлят, дитячих будинках, днтячнх садках, 
дитячих лікарнях і дитячих поділках ліка
рень, в шкодах і інших дитячих установах, 
а таж само в харчових виробництвах.

4. При решении вопроса -об отпуске по 
карантину должно {руководствоваться сле
дующим:1) При скарлатине:

а) в местах, где проводится обязательная 
или фактическая госпитализация скаїрла 
тнлозных больных, взрослым рабочим и слу
жащим, живущим в той же квартире а 
бывшим в тесном соприкосновении с боль
ными, отправленными в больницу, дает
ся отпуск на срок, необходимый для произ
водства дезинфекции в квартире больного 
п для производства личной санитаржй обра
ботки.

б) лицам, работающим в детских учреж
дениях открытого и закрытого типа, в слу
чаях, когда врач иаходит взрослого опасным 
в смысле возможности распространен!ня 
скарлатины, может быть предоставлен от
пуск по карантину на срок инкубации, не 
свыше 14 дней после производства дезин
фекции;

в) при отсутствии обязательного поста
новления о госпитализации скарлатиноз
ных больных и при фактической (невозмож
ности госпитализировать этих больиых, от
пуск па все время обязательного карантина 
(42 дня) предоставляется исключительно 
застрахованным, работающим в детских 
учреждениях, при проживании их в одной 
квартире с больными; все прочие застрахо
ванные в указанных случаях допускаются 
на работу в учреждения и предприятия п 
тогда, когда больной остается в занимаемой 
ими квартире;

г) лица, кои по заключению саинадзора 
могут угрожать распространением заразы * 
местах работы, кроме перечисленных в л.п. 
«а», <б>, «в», могут получить отпуск по ка
рантину по согласованию между страхкас
сой и савнаязором в каждом отдельном 
случае. *

2) При дифтерии: отпуск дается для 
фактического . производства дезинфекции 
и исследования на бациллопошение после 
из’ятня источника инфекции лицам, рабо-' 
тающим в родильных домах и родильных 
отделениях больниц, в яслях, консульта
циях, в домах младенца, детских домах, 
детских садах, детских больницах и аетсжнх 
отделениях больниц, в школах и других 
детучреждепиях, а также в пищевых про
изводствах, имевшим соприкосновение с 
дифтеритным больным.
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Для досліду на бацилонос’ягня втдаїусіжу
надається «а час найбільше 5 день.

Якщо такий дослід ію можна зробити » 
районах округи, то відпустку надасться <на 
час найбільше 7 депь.

Виявивши бацилоносіїв серед осіб, пере
шивних вище, їх відставляють від роботи, 
аж доки чіе буде тричі негативний нас
лідок- аналізи на обклад (з перервою в 48 
годин), проте не більше ЗО депь.

Відпустка кінчаються як міпю цой ре
ченець:

3) При черевному тифі: а) відпустку да
ється для фактичного цороблепня дезипфек- 
ції, коли вона потрібна і за тих випадків, 
коли присутність застрахованого потрібна 
для пророблення дешнфекції й участи в ній;

б) відпустку для ізоляції бацилоносіїв 
дається лише особам, оцо працюють по 
устаповах центрального водопостачання й 
особам, що (працюють'в харчовій промисло
вості та мають безпосередні стосунки з ви
готовленням і розподілом харчів;

в) бациловнді.іьппків зазначених вище 
орофесій, що, виписуючись з лікувальних 
установ, дістали відпустку за карантином, 
лікарі лікувальних установ повинні направ
ляти до санітарного лікаря за 5 днів до за
кінчення їхньої відпустки на повторну ана
лізу па бацнловпділення;

г) в разі позитивного наслідку досліду 
відпустку продовжується для повторних ана
ліз кожного ралу найбільш па 5 день доки 
ю було двічі негативних паслі-дгав авалей.

Кінцевий речвиеір* відпустки з причин 
бацвловиділеппя встановлюється найбільше 
З місяці з дня, відколи впала температура, 
після чого відпустку припиняють, але ба
цилоносія до роботи ве допускають, а 
ставлять питання про перевід його па іншу 
роботу.

4) При паратифах усіх видів: при парати
фах усіх видів застосовують ті самі прави
ла, що й при черевному тифі, проте лише 
за тих випадків, коли діагнозу паратифу 
встановлено серологічним 1 бактеріологічній 
дослідом.

5) При дисентерії: відпустку можна да-, 
вати для фактичного пороблеиня дезинфек- ' 
ції всім категоріям застрахованих за тих 
випадків, коли застрахований повнпен бути 
при двзипфекщії й брати в пій участь.

Для исследования ад бациллоношен не,
отпуск предоставляется на срок чіе свыше

дней.
При невозможности производства такого 

исследования в условиях районов округа, 
отпуск предоставляется -на срок же свыше 
7 дней.'

В случае обнаружения бациллоносителе! 
среди лнц, перечисленных выше, таковые 
отстраняются от работы до получен на трое
кратного отрицательного результата на 

♦дифтерит (с промежутками в 48 час.), но «о 
свыше 30 дней. Поело истечения этого сро
ка, отпуск прекращается.

3) При брюшном тифе: а) отнусл 
дается для фактического проведення дззіга- 
февцнн, когда она необходима и в тех слу
чаях, когда присутствие застрахован ноге 
требуется для производства абзігнфекцни і 
участия в ней;

б) отпуск для изоляции бациллоносите
лей представляется только лицам, работаю
щим на установках центрального водоснаб
жения и лицам работающим в пищевой про
мышленности и непосредственно соприка
сающимся с изготовлением и распределе
нием пищевых продуктов;

в) бацилловыделители упомянутых выше 
профессий, получившие при выписке из ле
чебных учреждений отпуск по караитииу, . 
должны быть направлены врачами лечебных 
учреждений к санитарному врачу за 5 дне! 
до окончания своего отпуска для повторного 
анализа на бацнлловыделеиие.

В случае положительного результата ис
следовании, отпуск продолжается для по
вторных исследований каждый раз не свы
ше 5 дией до получения двукратного отри
цательного результата исследования.

Предельный срок отпуска по бацтшовм- 
делению устанавливается ив свыше 3-х ме
сяцев со -дня падения температуры, после 
чего отпуск прекращается, но бациллоноси
тель па работу пе допускается, а ставится 
вопрос о перовсае его на другую работу. *

4) При паратифах всех видов: при пара-, 
тифах всех видов применяются те же нра- ■ 
вила, что и при бркщйюм тифе, но толы:»
в тех случаях,. когда диагноз паратифа 
устаповлеп путем серологического и бак
териологического исследования-

5) При дизентерии: отпуск может быть 
дан для фактического проведения де
зинфекции всем категориям застрахован
ных в тех случаях, когда присутствие за
страховавшего требуется при производстве 
дезинфекция и участия в пей.
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для.пороблешя запобіжних щеплень, проте 
найбільше па 3 дні. Коли треба дати від- 
луотау за епідеміологічішш покажчиками 
іга весь час іішубації (14 ідепь) або ізоля- 
і$, відпустку дається за. згодою страхкаси 
а кожному окремому випадкові.8) При кіру, кашлюку, паратифі, вітряній віспі, краснусі відпустку за каранти
ном, як правило не дасться..9) При телїї й носатизні: при телії й 
іюсатнзні відпустку дається для фактичного 
переведеная дезннфекції (див. п. 2).

10) При епідімічному цс ребро-спинальному менінгіті — відпустки дається осо
бам, іщо працюють в дитячах 'установам 
раннього дошкільного віку, в родинах, де 
було захіюруванвя на менінгіт, для досліду 
на бацилопосїЕіня їх допускають до роботи 
.ївше після одпоразового негативного нас
лідку досліду. .

Яшцо бацвлоноеінпя доведено, то відпу
стку продовжують кожпого разу на 3 дні 
для повторпої аналізи, доки не одержать 
дворазового -негативного наслідку. Якщо 
Дослід зробити не можна, то застрахованих 
допускають до роботи лише після Знх тиж
нів від дня, коли виявлено залворуваявя. 11

11) При холері: при холері відпустку да
сться після ізоляції хворого до лі карт і пай- 
фіьпі па 5 доль для фактичного пороблеігая 
дезивфекції й досліду па бацилоноелгая. В 
разі позитивного наслідку досліду, бацило
носія ізолюють до лікарні. .

Хшркі», 5 листопада 1029 р.
Заст. Народнього комісара охорони

здоров'я УСРР Нагорний.
За Народнього «омісара

■ /•'* праці УСРР Фреймам.

а
также для проведения предохранительных 
прививок, по не свыше 3-х дней. В случа
ях необходимости предоставления отпуска 
по эпидемиологическим пбвазанпям па весь 
срок инкубации ,<14 дней), или изоляции, 
отпуск предоставляется по согласованию со 
Страхкассой в 'каждом отдельном случае.

8) При кори, коклюше, паратифе, ветряной оспе, краснухе отпуск по карантину, 
как правило, ее предоставляется.

9) При сибирской язве и сапе: при сибир
ской язве.- и сале отпуск дается для фак
тического проведення дезинфекций'' (см. 
л. 2).

10) При эпидемическом цереброспинальном менингите—отпуска даются лицам, ра
ботающим в детских учреждениях раннего 
и дошкольного возраста, в семьях которых 
было заболовапие меиингитом, для иссле
дования па баппдлонощепие- Они допуска
ются на работу лишь после однократного 
отрицательного результата исследования,

'При установлении бацпллоношепня отпуск 
продолжается каждый раз по 3 дня для по
вторного апалпза, впредь до получения 
двукратного отрицательного результата. При 
невозможности произвести исследование за
страхованные допускаются на работу лишь 
поле 3-х педель со дня обнаружения забо
левания. : . * . • . .11) При холере: при холере, отпуск дается 
после изоляции больного в больницу пе свы
ше 5 дней для фактического проведения 
дезинфекции и исследования на бациллоно
сительство. В случае положительного ре
зультата исследования бациллоноситель изо
лируется в большшу.
Харьков, 5 ноября 11*29 г.

Зам. Народного комиссара здраво-
/ охранения; У СОР Кагерный.

•* За пародвого комиссара труда
... . • УСІ! Фрекман.

^53

6) При висипному та поворотному ттй^в) При сыпнем и возвратном тифах: яри
фах: щ>и виевппому та поворотному тифах ' сыпиох н возвратном. тифах отпуск прецп- 
Підиустау дається для фактичного вороб- стевлаотся для фактического проведения 
лсагая дезянфекції й санітарпого обробітку дез»Піфе.щнн п санитарной обработки после 
після ізоляції хворого до лікарпі. Коля тре- изоляция больного в болышцо. В случай 
ба дати відпустку за ейдеміолотними по- . необходимости предоставления отпуска а.о 
каЖчикамн ,-на весь чае шкубації (14 день) эпидемиологическим показаниям ва весь
або ізоляції, то потр-бпа згода страхкаси срок- инкубации (14 дпей) или изоляции
в кожвому окртмаму випадкові. ;'.необходимо согласование со Страхкассой а

каждом.-, отдельном случае.
7) При натуральній віспі: лріг ттураль- 7) При натуральной оспе: прп натураль

ний віспі відпустеу дається для дезігифекції ной осле і-; отпуск- дается для дезинфекции 
після ізоляції хворого до лікарю, а також после изоляции больного в больницу,
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ЛОСТАНОВА 
НАРКОМЮСТУ УСРР.122. Про право осіб, відставлених зі складу колегії оборонців, бути за представників сторін на суді.

З огляду на виникле в практиці питан
ня, ШСІО по відділу законодавчих проектів 
і кодифікації законів постановив пояснити: 

Заборона бути за представників сторін на 
суді, передбачена в арт- 20 ЦПК УСРР 
(арт. 23 ЦПК УСРР 1929 р.), не шириться 
па осіб, відставлено зі складу колегії обо
ронців па підставі арт. 129 Положення про 
судоустрій УСРР (арт. 189 Уставе про су
доустрій УСРР 1929 р., 36. Зак. УСРР 29 р. 
Ш 26, арт. 203), якщо в постанові про від- 
.ставлення зазначених осіб не застережено 
іншого.

Харків, 16 листопада 1929 р.

За Народнього комісара Юстиції 
та генерального прокурора

Республіки Михайлин.
Член Колегії НІШ) — Зав. відділу 

законодавчих проектів
і кодифікації законів Мазуренко.

Затвердила президія Харків
ського ©кругового виконавчого

комітету 21 травня 1923 року 
(прот. № 110).123. Статут Державного промислового тресту під назвою «Державний Трест—иомбінат дрібних виробництв», скорочено «Держном- дрів».

І. Засади.
1. Державний промисловий Трест місце

вого зпачепня під назвою: «Державний 
Трест—комбінат дрібних виробництв», скоро
чено «Держкомдрів» має па меті вироб
ляти взуття, готовий одні' та спецодяг, 
панчохи, мебльові, лимарні та бляшані ви
роби та шкіри. Трест ісігуе па підставах,
що їх зазначено в цьому статуті й постапові 
ВУЦВК та РНК УСРР 4 литая 1928 р. «Ус
тава про державні 'промислові трести 
УСРР» (36. Уз. УСРР 1928 р., Я 18, арт. 
165).

2. У оклад тресту ввіходять такі вироб
ничі підприємства:1) Кравецька фабрика — Луганська наб., 
.V* 4. в м. Харкова;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
НАРКОМЮСТА УССР.

122 . О праве лиц, отведенных из состава коллегии защитников, быть представителями сторон на суде.
В виду возникшего на практике вопроса 

НКЮ цо отделу закоподателвных предполо
жений и кодификации законов постановил 
раз’ясннть:

Запрещение быть представителями 
сторон на суде, предусмотренное ст. 20 ГПК 
УССР (ст. 23 ГПК УССР 1929 г.), не рас
пространяется па лиц, отведенных из соста
ва Коллегии защитников на основании 
ст. 129 Полож. о Судоустройстве УССР 
(ст. 189 Нолож. о Судоустройстве 'УССР 
1929 г.-Зб. Зак. УССР 1929 г. й 26 
ст. 203), если в поста но влей ни об отводе 
указанных лиц не оговорено ияого- 

Харьков, 16 ноября 1920 г.
За Народного комиссара юстиции 

я генерального прокурора
Республики Михайлин.

Член Коллегии НКЮ —Зав. отделов
законодательных предположений я 

кодификации законов Мазуренко.
Утверждено президиумом 

Харьковского ОКРУЖНОГО ис
полнительного комитеїа 21 мая 
1928 года (прот. № ПО).123. Устав государственного промышленного треста под наименованием «Государственный трест—комбинат мелких производств», сокращенно «Держкомдрів».

I. Общее положение.
1. Государственный лромышлойный Трест 

местного зпачеігия под 'наименованием «Го
сударственный Трест—комбинат мелких про
изводств», сокращенно «Держкомдрів» име
ет целью производство обуви, готово! оде
жды и спецодежды, чулок, мебельных, шор
ных, жестжгаых изделий я кожи. Треог 
существует на основаниях, указанных в 
этом уставе н пост. ВУЦИК и ОНК УССР 
4 июля 1928 г. «Положение о государствен
ных промышленных трестах УССР» (36 
Уз. УСРР 1928 г. У2 18, ст. 165).

2, В состав Треста входят следующие 
производственные предприятия:

1) Швейная фабрика — Лопанская наб. 
Ха 4 в г. Харькове;
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2) Взуттєва фабрика ім. Лрофі-втерну — 
Катврнігнйська вул., У* 6 в м. Харкові;

3) Бляхарая— вул. Котлова, Хї 98 в 
м. Харкові;

4) Ііаіпопгая — вул. Шевченка, Хе 1, в 
я. Харкові;

5) Мебльово-шпалерна фабрика — Жу- 
равлівка, № 8, в м. Харкові;

6) Лимарня— Клещівсь«;ий пров., № "З, 
« а. Харкові:

7) Перша чинбарня — хутір Залютнно. 
Крім того, трестові надано перелічені в

особливім опн-сі земельні дільниці, родови
ща копалин, лісн та водн.

3. Трест стаповнть самостійну господар
чу одиницю й діє «а засадах комерційного 
розрахунку, відповідно до планових завдань, 
що їх затверджує Харківський «круговий 
відділ місцевої промисловостп.

Зі дня реєстрації, Трест мас права юрн- 
цггаої особи.

4. За всі свої зобов'язання Трест відпові- 
*ав лише тим, належним йому майном, на 
яке, за чинним оакопозаветвом. можна звер
нути правіж.

Загально-державна скарбниця, місцева 
рада та окрвиконком за довги Тресту не від
повідають; Трест з свого боку, теж не від
повідає за довги цих установ.

Так само па майно Тресту но можна звер
тати якихось правіжів за державні довги 
та зобов'язання, у тому числі й за довги та 
зобов'язання місцевої ради та окрвнкон- 
кому.

5. Тоест може робити на -всій території 
Союзу РСР всі операції, в тому числі й тор
говельні, потрібні для здійснення завдань, 
що зазначені в арт. 1 цього статуту.

' У в а г а  1. У зовнішній торгівлі 
Трест бере участь порядком, що йото вста
новлюють відповідні закони.

У в а г а  2. Трест не можо придбати 
та брувати підприємства лоза Харківсь
кою округою без дозволу ВРНГ УОРР. 8

8. Трест володіє, користується й поряд
кує наданим йому майном і оподатковуєть
ся загально-державними та місцевимн по
датками та оплатами, ва підставі загальних 
закон», за винятками, що їх зазначено в 
Уставі «про державні промислові трести 
УСРР з 4 лиши 1928 р. та в інших спеці- 
ялілпгт законах.

2) Обувная фабрика ям. Орофшмрва— 
Екатерининская Ха 6 в г. Харькове;

3) Жест явная фабрика—улица Вотлюва 
X* 98 в г. Харькове;

4> Чулочная фабрика —■ улица Шевчен
ко Ха 1—-в г. Харькове;

5) Мебелыю-обойная—Журавленка Лі 8 
в г. Харькове;

6) Шорная фабрика — Клещевсхий пер. 
№ 3 в г. Харькове;

2 Первый кожзапод — хут. Залютнно. 
юно тої», Тресту предоставлены перечи

сленные в особой описи земельные участки 
месторождения ископаемых, леса п воды.

3. Трест образует самостоятельную хо
зяйственную единицу н действует на нача
лах 'Коммерческого расчета в соответствии 
с плановыми заданиями, утвержденными. 
Харьковским окружным отделом местной про
мышленности.

Со дня регистрация Тресту присваивают
ся трена юридического липа.

4. Но всем своим обязательствам Трест 
отвечает лишь том принадлежащим ему 
имуществом, иа которое, согласно действу 
ющему законодательству может быть обра 
щено взыскание.

Общегосударственная казна, местный 
совет и окрислолком за долги Треста не от
вечают; Трест со своей стороны также не 
отвечает за долги этих учреждений.

Также на имущество Треста нельзя обра
щать какие-либо взысками за государ
ственные долга и обязательства, в том чи
сле за долги и обязательства местного со
вета и «фисполкома.

5. Трест может производить на всей тер
ритории Союза ССР все операции, в том 
числе н торговые, необходимые для осуще
ствления целей, указанных в ст. 1 настоя
щего устава.

П р и м е ч а н и е  1. Во внешней тор
говле Трест участвует в порядке, устано
вленном соответствующими законами.

П р и м е ч а н и е  2. Трест пе имеет 
права приобретать и строить предприя
тия за пределами Харьковского округа 
бед разрешения ВСНХ УССР.
6. Трест владеет, пользуется н распоря

жается предоставленным ему имуществом 
и облагается общегосударственными и мест
ными налогами н сборами иа основании 
общих законов, за из’ятнями, указанными 
в Положении о государственных промыш
ленных трестах УССР огг 4 июля 1928 г 
и в другах специальных законах.
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-/•;/*7. Безплатно вилучатя в треста будь- 
""яко його майно можна літо додержуючи 

правил, що їжазапі в арт. 6 Устави про 
державні промислові трести УСРР з 4 лшшя 
1928 р. .. ... .

8: товари, що ціпи па них не пормоваио, 
перевласиюе і набуває Трест по цгная, що 
їх установлює Трест, порозумівшись з по
купцем або продавцем.

У в а г а .  Обов'язкові для Тресту від
пускні ціни встановлює Харківський ок- 
руговий відділ місцевої промисловосте,

’ додержуючи- чпігпих законів. Коли вини- 
V- кас потреба регулювати ціпи в інтересах 

УСРР, обов'язкові • для Тресту ціни вста
новлює ВРНГ УССР.

9. Укладаючи правочшш, Трест повинен 
еа інших однакових умов, давати перевагу 
державним установам та підприємствам і 
кооперативним організаціям, що виступили 
яв коїггр-аГептп.

10. Злштряжувати продукцію цьоіх> Тре
сту можна «па користь державних органів за 
арт. 38 Устави про державні промислові 
трести УСРР о 4 липня 1928 р. 11 III.

11. За всіх випадків, непередбачених у 
цьому статуті, Трест діє на підставі Устави 
про держави”! промислові трести УСРР з 4 
липня 1928 р. та на підставі інших чин
них закопгв.

12. Трест має печатку зі своєю назвою.

II. Статутов»!) капітал тресту.

13. Статутовий капітал Тресту встанов
люється, за' балансом Тресту па 1 жовтня 
1927 року, в сумі 139.320 крб. 82 коп.

У в а г а .  Земельних дільниць, родовнзп. 
копалин, лісів та вод, наданих Тре
стові па підставі арт. 2 цього статуту, до 
статутового капіталу Тресту не вклю
чено.

III. Управління Тресту, його права та обов'язки.

14. Для керування Трестом Харківський 
округови8 відділ місцевої промисловосте 
призначає управителя і його заступника 
реченцем па один рік..

У в а г а .  Харківський скруговий відділ 
місцевої промисловості! може звільнити

7. Безвозмездное из’ятие у . Треста како 
го-либо его имущества допускается лишь е 
соблюдением правил, указанных в ст. $ 
Положения о государственных промышлен
ных трестах УССР от 4 июля 1928;?.. •

8. товары, пены на которые не норми
рованы, отчуждаются и . приобретаются 
Тестом по ценам, устанавливаемым Трестом 
по соглашению с покупателем яла аррдав 
цом. •• *>

П р и м е ч а н и е .  Обязательные дл 
Треста отпускные цены устанавливают
ся Харьковским окружпым отделом ме
стной промышленности- с. соблюдением 
действующих за::оиов. В случае необходи
мости регулирования цен в интереса! 
УССР обязательные для Треста цены усга- • 
яавляваются ВСНХ УССР. .
9. При заключении сделок, Трест, обязав

ори прочих равпых условиях оказывать пре
имущество государственным учреждениям 
и предприятиям и кооперативным организа
циям, выступившим ъ качестве коитр-агеп- 
ТОВ. - . . .. ,

10. Занаряжнваине продукция наетшш*- 
го Треста допускается в пользу государ
ственных органов в порядке ст. -38 Положе
ния о государственных промышленных 
трестах УССР от 4 пголя 1928 года.'

11. (Во всех случаи, не в нредусмотреп- 
яых настоящим уставом, Трест действует 
па основании Положення о государствепных 
промышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 года, а также на основании других 
действующих законов. ' V

.12. Трест имеет печать с обозначение* 
своего наименования.

II. Уставный капитал Треста.

13. .Уставный капитал треста определяет 
си согласно балансу Треста па 1 октября 
1927 года, суммо 139.320 руб. 82 коп

П р и м е ч а н и е ^  Земельные участей, 
местонахождение ископаемых, леса и 
воды, предоставленные Тресту^ согласно 
сг. 2 настоящего устава, я уставный ка
питал по включены. - •

Ш. Управление Треста, его права иобяаанности.

14. Для управления Трестом Харьковски* 
окружной отдел местной промышленности 
назначает уставляющего и его заместителя 
сроком на одйн год.

. П р и м  е ч а и и в. Харьковский окруж
ной отдел местной прамышлевносте к»
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управителя та його вастушпоа-гінтие то- 
, ДІ, КОЛИ ОТШТЦЯ ЇХНЯ ШІІДШВІД- 

ВІСТЬ ДО ТИХ обва'яЗКІВі то па ПИХ пок- 
ладепо.
15. Управління Тресту мае осідок у м.

Харкові. •**'**
16. Управитель, па підставі цього стату

ту В в м.сжах чипнпх законів, під загаль
ним наглядом Харківського округового від
ділу місцевої промисловосте самостійпо про
вадить всю оператавігу та адмлйстративіїу 
роботу Тресту, порядкуючи його справами 
та майпом, що є в його розпорядженні, ук
ладаючи всі правочіріш та проводячи опера
ції, що ввіходять до обсягу віданая Тресту.

17. До компетенції управителя, зокрема,
. належить:
• 1) організувати виробництво 1 керувати 
ціяльпостю всіх підприємств, що увіходять 
іо складу Тресту;

2) затверджувати уставу про управління 
виробничими підприємствами, що увіходять 
*о складу Тресту, па підставі типової ус
тави, затвердженої ВРНГ УОРР;

3) складати та подавати до Харківського 
округового відділу місцевої промисловостя 
на 'затвердження ‘виробничо-фінансові пла
ни й пляші капітального ремонту, а також 
пляни будівництва повпх виробничих під
приємств та доустаткували й переустат
кування іопуючпх, а за випадків, передба
чених закопом, складати й подавати до 
Харківського округового відділу місцевої 
промисловости технічні проекти пового бу- 
цівниіітва, а також доустаткування й ие- 
реустаткуваппя.

У в а г а  1. Якщо Харківський окру- 
говий відділ місцевої промисловости не 
затвердить виробничо-фіиапсового плану 
Тресту до початку операційного року, то 
управитель аж до затверджеппя пляїгу, одійг.пюс свою виробничу діяльність на 
підставі складеного ним пляпу.

У в а г а  2. Якщо внроб'ппо-Ф>нап- 
совнй пляп зпачпо розбігається з коп- 

ольшгмн цифрами, що їх встановила 
МІГ УСРР, то виробничо-фінансовий 

плин подається па затверджеіпія місце
вого ок|жиконкому за увагою зо арт. 
14 Устави про державні промислові тре
сти УСРР з 4 липня 1928 р.
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жет уволить управляющего и его замести
теля .тишь по обнаружении их несоответ-* 
ствия возложенным на них обязанпостям.

15. -Место пребывания рравлеппя Тре
ста в г. Харькове. >

16: Управляющий, па .основании настоя
щего устава и в пределах действующих за
конов под общим наблюдением Харьковско-Ч 
го окружного отдела местной промышленно
сти, самостоятельно ведет всю оператшшую и 
административную работу Треста, управляя 
его делами и имуществом, находящимся 
в его распоряжении, и совершая все. сдел
ки и операции, входящие в круг ведепия 
Треста. •• . '•

17. К компетенции управляющего, в част
ности, относится: • ...V

1) организация производстве и управле
ние деятельностью всех предприятий, вхо
дящих в состав Треста;

2) утверждение положения об управлении 
производственными предприятиями, входя- . 
щимп в состав Треста, на основании гицоч 
вого положения, утвержденного - ВОНХ
УССР;

3) составление и представление па утор*
. ждоиие Харьковского окружного отдела мест
ной промышленности . ароизводствспнефи
нансовых планов и планов -капитального ре- . 
монта, а равно планов на сооружение но-' 
пых п|юлзводсгвенных предприятий, дообору
дования и переоборудования существующих,
а в случаях, предусмотренных законом, со
ставление и представление в Харьковский 
окружной отдел местной промышленности 
технических проектов пового строительства, 
а равпо дооборудования я переоборудования

П р и м е ч а н и е  1. В случае, если 
Харьковский окружной отдел местной про
мышленности пе утвердит пропэводствеа- 
по-фшшсовыН план Треста до начала 
операционного года, управляющий впредь 
до утверждения плана осуществляет свою 
производственную деятельность на ОСВОЕНИИ и составленного им плапа. ‘ 

П р и м е ч а н и е  2. В случае, еели 
пронзвоктвешкьфипапсовый план зна
чительно расходится с -контрольными пи--. 
Фра ми, установленными ВСНХ У ССРЧ‘ .
то производственно-финансовый плап во-' 
дается иа утверждение местного окрио- 
полкома. в порядке .‘. примечания 2 к 

• ст. 14 Положения о государственых про
мышленных трестах . УЩ> от 4 июля 

;• 1928 года.
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4) подавати па затвердження Харківсько
го оптового відхід у місцевої промислово- 
стн проекти посутніх змін затверджених 
олнніів (п. 3); довгореяеяцеві позики можна 
робити лише з дозволу ХОВМІГу:

5) складати й подавати до Хзсвгрського 
«чатового відділу місцевої промисловосте 
ва затвердження періодичні звіти та балян- 
си, проекти розподілу зиску Й покриття 
втрат;

6) улаштувати касу, провадити звіти'гль 
ва встановленою системою та діловодство;

7) приймати та збільпяти службовців та 
робітників, складати колективні договори та 
окремі трудові угоди й подаватч до Харків
ського округового Відділу місцевої нромис- 
ловостн про призначення або звільнення го
ловного бухгальтера Тресту;

8) інаймати, здавати в оренду й набувати 
споруди, а так само набувагп пряна забу
дови;

9) відкривати по всій території СРСР 
відділки, контори, представництва, агентства 
Тресту тощо;

10) нерезлагнюватя й заставляти спору
ди, будівлі й устаткування, що стали ста
рими та нелі>идагнимн, перевласшоватн й 
заставляти, з дозволу Харківського округо- 
вого відділу шсцівої промисловосте, спору
ди, будівлі й устатеуваїгия за всіх інших 
випадків, а так само заставляти та лере- 
власнювати, з дозволу Харківського окруїо- 
«опо аідавгу місцевої промисловосте, праза 
забудови;

11) брати й здавати в оренду устатку
вання й допомічні підприємства на реченець 
до 6 років, браги й эдаяатл в «грепду л доз
волу Харківського округового відділу міс
цевої промисловосте устаткування допоміч- 
пвх підприємств на реченець до 6 років, а 
також виробничих підприємств, незалежно 
вод реченця;

12) страхувати майпо, що належить Тре
стові;

13) видавати й приймати до оліатя век
селі й інші зобов’язання, ді .«оптувати век
селі, вчиняти кредитові оперли. ї в Д“ржлв- 
■рїїх, кооперативних й приватних кредато- 
впх установах та у приватних осіб;

14) вчиняти донгоречеігц.п.і кредитові 
операції за кордопом і випускати довгоро- 
чвпцеаі облігаційні позика з оооїливого, па

ДНІ. Ш
4) представление на утверждение Харь

ковского окружного отдела местной щниш- 
шлеииосги проектов существенных измене
ний, утвержденных плаиов (н. 3); долго
срочные займы можно'совершать только с 
разрешения ХООШГа;

5) составление и представление на утвер
ждение Харьковского окружного отдела мест
ной промышленности периодических отче
тов и балансов, проектов распределения 
прибылей и погашення убытков;

6) организация кассы, ведение отчет
ности по установленной системе и делопро
изводства;

7) принятие н увольнение служащих и 
рабочих, заключение коллективных догово
ров и отдельных трудовых соглашений и 
представление в Харьковский окружной от
дел местной промышленности о назначе
нии либо увольнении главного бухгалтера
Треста;

8) наем, сдача в аренду и приобретение 
сооружений, а равно приобретение права 
застройки;

9) открытие па всей территории СССР 
отделений, контор, представительств, 
агентств Треста и т. п.;

10) отчуждение н залог сооружений, 
строений и оборудований, старых и при
шедших в негодность, отчуждение и залог 
с разрешения Харьковского окружного отде
ла местной Промышленности, оборудование 
строешій и сооружений во всех прочих слу
чаях, а грвно залог и отчуждение с разра
щения Харьковского окружного отдела мест
ной промышленности права застройки;

11) наем и сдача в аренду оборудования 
п подсобных предприятий сроком до шести 
лет, наем и сдача в аренду, с разрешения 
Харьковского окружного отдела местной про
мышленности оборудования подсобных пред
приятий на срок до 6 лет, а также произ
водственных предприятий, независимо ог 
срока;

12) страхование принадлежащего Тре
сту имущества;

13) выдача и принятие к платежу вексе
лей и других обязательств, учет векселей, 
совершение кредитных операций в государ
ственных, кооперативных и частных кре
дитных учреждениях и у частных лиц;

14) совершение долгосрочных кредитных 
операций за границей и выпуск долгосроч
ного облигационного займа с особого, до
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подання ВРНГ УОРР, дозволу Української 
монолітної наради.

У в а г а .  Дозволяючи запускати облі
гаційну позику, окремою п-становою 
РНК СРСР може бути встановлено гаран
тію скарбниці, як за вацлату відсотків, 
так за сплату самої позики; *
15) укладати всілякі нрлвоччнн, акти та 

«оговори, у тому час лі договора про ряда 
та постави, що погрібні для здійснення ме
ти Тресту; видавати довіреності;

16) браги участь, з дозволу Харківського 
округового віділу місцевої промисловості!, 
в заснуванні синдикатів, акційних товариств 
(пайових товариств) та інших торговельно- 
промислових об'єднань, пабуватн їхні акції 
та паї, а також брати участь у синдикат
ських конвенціях та товариствах, що не 
мають та меті одержания зиоку, якщо їхні 
завдаїгая відповідаю!ь меті, еаоначешй в 
арт. 1 цього статуту;

17) позивати й відповідати на суді, а та
кож бути за представника в усіх адміні
стративних установах особисто або через 
заступника управителя, не видаючи йому 
на те окремої довіреності!, або через вір
ників, уповноважених на те спеціальними 
довіреностями.

18. Порядок підпису паперів, що виходять 
з Тресту, встановлює управитель. Всілякі 
правочиїги, угоди, зобов'язання, векселі, че
ки й довіреності підписує управитель або 
його заступник.

Документи грошеві стверджує головний 
бухгалтер Тресту. Річні звіти й баланси 
підписує управитель або його заступник і 
головинй бухгальтер Тресту.

19. Управитель Тресту і його заступник 
повніші вживати всіх заходів, щоб здійсни
ти мсту, зазначену в цьому статуті, виявля
ючи потрібну дбайливість та -передбачли
вість, і вони несуть дисциплінарну, кримі
нальну та цивільну відповідальність так за 
цілість Прикрученого їм майна, як за 
гооподарігс ведення оправ за чинними зако- 
памя.
IV. Управління аиробмичиши підприємствами, 

ідо належать до складу Тресту
20. Безпосереднє керування окремими ви

робничими підприємствами, що належать до 
складу Тресту (арт. 2), здійснює директор,

представлению ВОНХ УСРР, .разрешения 
Украинского экономического совещания.

П р и м е ч а н и е .  При разрешении вы
пуска облигационного займа особым по
становлением СНК Ш)Р может быть уста
новлена гарантия казны, как в упла
те процентов, так и в погашении самого 
займа;
15) совершенно всяких сделок, актов и 

договоров, в том числе и договоров о подря
дах и поставках, 'необходимых для осущест
вления целей Треста; выдача доверенностей;

16) участие, с разрешения Харьковского 
окружного отдела местной промышленности 
в учреждении синдикатов, акционерных 
обществ (паевых товариществ) и других 
торгово-промышленных об’едшютгй, при
обретение их акций н паев, а равно уча
стие в сннднкатских конвенциях и в обще
ствах, пе преследующих целей извлечения 
прибылей, посколько нх задачи соответ
ствуют целям, указанным в ст. 1 настоящего 
устава;

17) право искать н отвечать на суде, а 
равно представительствовать во всех адми
нистративных учреждениях персонально пли 
в лице заместителя—управляющего, бед 
выдачи ему особой доверенности, или че
рез поверенных, уполномоченных на то осо
быми доверенностями.

18. Порядок подписывания исходящих бу
маг Треста устанавливается управляющим. 
Всякого рода сделки, соглашения, .обяза
тельства, векселя, чеки и доверенности 
подписываются управляющим или его заме
стителем.

Документы денежного характера скрепля
ются главным бухгалтером Треста. Годо
вые отчеты и балансы подписываются ул- 
управляющнм или его заместителем и глав
ным бухгалтером Треста.

19. Управляющий Треста и его замести
тель обязапы принимать все меры к осу
ществлению указаппых в настоящем уста
ве целей, проявляя необходимую заботли
вость и предусмотрительность, и опп несут 
дисциплинарную, уголовную п гражданскую 
ответственность как за целость ввеоеппого 
им имущества, так п за хозяйственное ве
дение дела, согласно действующим закопан.

IV. Управление входящими в состав Треста 
производственными предприятиями.

20. Пепосредствеппое управление отдель
ными производственными предприятиями, 
входящими в состав Г-ресга (ст. 2), осу-
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що його паетаоовлюе й звільняв управитель 
тресту, й від діє на одноособових засадах, 
на лідсгаві онеціяльлої уставе про управ
ління цим підприємством, що н затверджує 
управитель Тресту, й довіреності!, що П ви
дає управитель Тресту. ■ •

V. Спеціальні капітали Тресту й зиск.

21. Крім статутового капіталу (арт. 13) 
утворюється:

1) амортизаційний капітал;
2) резервний капітал;
3) капітал па розширення підприємства;
4) фощ д.тя ікхлішшчгая побуту робітни

ків та службовців.
Складати інші спеціялмгі капітали при

пускається лише з дозволу Харківського ов- 
ругового виконавчого комітету.

22. Амортизацію майна Тресту провадя
ться додержуючи правил арт. арт. 43 та 44 
Устави про державні промислозі трести 
УОРР з 4 липня 1928 року.

23. Визиачешія розміру зиску та втрат, 
розподіл зиску та визиачешія відрахувать 
по спеціальних капіталів Й па прибуток 
скарбниці, покриття втрат, а також витра
чання спеціальних капіталів, провадиться, 
додержуючи правил арт. арт. 45-48 Ус
тави про державні промислові трести УСРР 
• 4 линия 1928 року.

VI. Звітність Тресту, ревізія його діяльности.

24. Щороку управління Тресту подає, 
не пізніш, як за три місяці після скіпчеипя 
операційного року, встановлюваного з 1 
жовтня до ЗО вересня, до Харківського ок- 
ругового відділу місцевої промисловосте па 
розгляд і затвердження звіт, баланс та ра
хунок зиску й втрат, що складені з додер
жанням затверджених від Ради праці та 
оборони правил, а також проекти покриття 
втрат і розподілу зиску, за Уставок» про 
державці промислові трести УСРР з 4 литая' 
1928 року.

Відкладати подання звіту та баляпсу доз
воляється порядком, передбачепим правила
ми публічної звітносте, і

25. Затверджені баляпсн й рахунок зи
ску та втрат публікує управителі, іиряіхмм. 
іцо його встановлюють правила цублічпої8ВІТПОСТЯ. 7!>-' *■  -,-Г •'

щ ш

щеегвляется дираторбм, назначаемым і 
увольняемым управляющим Трестом и дей
ствующий иа началах единолична, на ос
нове особого положения об управления зга» 
предприятием, утвержденного управляю
щим Трестом, я доверенности, выданной уп
равляющим Трестом.

V. Специальные капиталы Траста и прибыль.

21. Кроме уставного капитала (ст. 13)
образуются:

1) ам<>1>тизациоеный капитал; .
2) резервный капитал;
3) капитал расширения предприятия;
4) фоид улучшения быта рабочих я слу

жащих. »
(йразоваїгае других специатьшд капита

лов допускается лишь с разрешения Харь
ковского окружного исполни тельного коми
тета.

22. Амортизация лчущоства Треста иро- 
кзводится с соблюденном правил статей 43 
и 44 Положонпя о государственных промы
шленных трестах УССР от 4 июля 1928 г.

23. Определение размера прибылей п 
убытков, распределение прибылей и опре
деление отчпелений в спец и ал і/іпЛе капита
лы и в доход казны, погашение убытков, а 
равно расходование специальных капита
лов производится с соблюдением правил сг. 
45-48 Положения о госуда}>сгвеплых про
мышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 гада.

VI. Отчетность Треста ревизия его деятельности.

24. Ежегодно управление представляог 
по позднее трех месяцев по окопчаиии опе
рационного года, устанавливаемого с 1 ок
тября по 30 сентября, в Харьковский окруж- 
пой отдел местной промышленности для 
рассмотрения и утверждения отчет, баланс 
и. счет прибылей и убытков, составленный
с соблюдением утвержденных Советом тру - 
.та п обороны правил, а равпо проекты по
гашения убытков я распределение прибылей • 
согласно ’ Положению о государственных 
промышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 гота.

Оторочка предстаяления отчета н 'балам- 
са допускается в порядке, предусмотрен
ном правилами публячпой отчетности.

25. Утвержденные балансы я счет при
былой и убытков публикуются управляющий 
в порядке, установленном правилами еуб- 
днчоой отчетности.
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26. Ревізує діяльність Тресту Харківський 
(жруговяй відділ місцевої ч промнсловости. 
Управитель повинен давати належним орга
нам ХОВМП’у для огляду всі книги й до
кументи, оправи й листування, усяко до
помагаючи їм підчас ревізії та обсяду ді
яльносте Тресту.

27. Поза випадками, що її точно зазна
чено в чинник законах, інші органи влади, 
крім Харківського окрутового відділу місце
вої промнсловости, мають право в меская 
своєї компетенції давати управителеві Тре
сту вказівки Й вимагати від нього подати 
звіти та відомості ие інакше, яче черев 
Харківський округовий відділ місцевої про
мисловосте

VII. Зміна статут» Тресту.
28. Збільшувати або зменшувати розмір 

статутового капіталу або робити інші змі
ни в цім статуті можна, додержуючи арт. 
арт. 10 та 13 Устави про державні промис
лові трести УСРР з 4 липня 1928 року.

26. Ревизия деятельности Треста произ
водится Харьковским окружным' отделом 
местной промышленности. Управляющий 
обязан представить соответствующим орга
нам ХООЛП'а для обзора все книги и доку
менты, дела и переписки, всячески содей
ствуя нм при ревизии и обследовании дея
тельности Треста.

27. Вно случаев, точно предусмотренных 
существующими законами, другие органы 
власти, кроме Харьковского окружного от
дела местной промышленности, вправе в пре
делах своей компетенции давать управля
ющему Трестом указания и требовать от не
го представления отчетов и ведомостей не 
иначе, как через Харьковский окружной 
отдел местной дромьшиенностй.

VI. Изменение устава Треста.
2В. Увеличение и уменьшение размена 

уставного напитала или другие изменения 
настоящего устава производятся в пораіке 
ст. ст. 10 и 13 Положения о государствен
ных промышленных трестах УССР от 
4 июля 1928 года.

VIII. Закриття дальности Тресту.

29. Трест закриває свою діяльність че
рез ліквідацію, приєднання, з’єднання або 
поділ за правилами арт. арт. 54 — 64 Ус
тави про державні промислові трести УСРР л 4 липня 1928 року.

VIII. Превращение деятельности Треста.

29. Трест прекращает свою деятельность 
путем ликвидации, присоединения, слия
ния или разделения в порядке правил ст. 
ст. 54—64 Положения о государственных 
промышленных трестах УССР от 4 июля 
1928 года.Поправки до 36. заи. УСРР за 1928 р., від. II.
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І

ІІІІІ1 аддиі
В И Щ І  П О З А О Ч Н І  
Ю Р И Д И Ч Н І  К У Р С И

при НКЮ УСРР
(Уставу затвердив Держнаукметодком

УСРР 9-ХІ 1928 р.).

в. п. ю. к.

в. п. ю. к.

мають ыа меті: 1) підвищити кваліфікацію ро
бітників юстиції, ДПУ, міліції й розшуку; 
2) розповсюдити юридичну освіту серед ро
бітників адміністративного апарату; 3) підгото
вити висуванців робтників та селян до само
стійної праці в органах юстиції та в адміні
стративному апараті.
розраховані, на 24 місяці- Протягом цього часу 
через .видання друкованих лекцій та мето
дологічних порадників буде пройдено курс 
дисциплін відповідно до програми правничого 
факультету інституту народнього господарства.

Слухачами • передплатниками В. П. Ю. К. можуть бути робіт
ники юстиції, ДПУ, міліції та розшуку, робітники адміністративного 
апарату та інші особи.

До складу авторів-внкладачів запрошені кращі наукові сили.

Особи, що бажають етап слухачами-передплат- 
никамн В. П. Ю. К., повинні попереду надіолати 
до Юридичного Видавництва НКК> УСРР (Харків, 
вул. Артема, 31) ааяву з своею адресою. Потім їм 
надішлють безплатно проспекта з вказівками 
про курс навчання, умови прийняття та передплату.
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ЗБІРНИК
ЗАКОНІВ ТА РОЗПОРЯДЖЕНЬ

РОБІТНИЧО - СЕЛЯНСЬКОГО УРЯДУ УКРАЇНИ
О Ф І Ц І Й Н В  В И Д А Н Н Я

€\п НАРОДНЬОГО КОМІСАРІЯТУ ЮСТИЦІЇ ІПОО р
III— ЫХ1  ВІДДІЛ Д Р У Г И Й  І 24 ГРУДНЯ ***£*%.

З М І С Т
Постанова Наркомпраці та Наркомсоц- 

забезу УСРР• л •
(12 листопада 1929 р.)

124. Про умови ,праці осіб, що їх допущено 
до роботи порядком д*ння ім трудової до
помоги в підпоиемствах 1 установах мі
ських товариств взаємодопомоги І това
риств допомоги.

С т а т у т :
125. Дніпропетровського будівничого пайового 

товариства .Дніпропетровський пайбуд".

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Постановление Наркомтруда и Нар- 
комсообеса УССР

(12 ноября 1929 г.)
124. Об условиях труда лиц допущенных х 

работе в порядке оказания им трудовой 
помощи в предприятие х и учреждениях 
городских обществ взаимопомощи и об
ществ помощи.

У с т а в :
125. Днепропетровского паевого строительного 

товарищества .Дніпропетровський пайбуд".

ПОСТАНОВАНАРКОМПРАЦІ УОТ ТА НАРКОМ СОЦЗАБЕЗУ УСРР.124. Про умови праці осіб, що їх допущено до роботи лорадком дання їм трудової допомоги в підприємствах і установах міських товариств взаємодопомоги й товариств допомоги.
Народній комісаріят праці УСРР та Народ

ній комісаріят соціального забезпечення УСРР постановил її:
1. До осіб, що працюють порядком наймів 

(за трудовим договором в підприємствах і 
установах міських товариств взаємодопомоги 
та товариств допомоги, які діють на підставі 
Положеній про цих з 29 вересня 1926 о. 
(36. Уз. УСРР 1926 р. № 56, арт. 377) 
вповні застосовується чинне законодавство 
«гро працю

ПОСТАНОВЛЕНИЕНАРКОМТРУДА УССР И НАРКОМСООБЕСА УССР.124. Об условия* труда лиц, допущенных к работе в порядке оказания им трудовой помощи в предприятиях и учреждениях городских обществ взаимопомощи и обществ помощи.
Народный комиссариат труда УССР и 

Народный комиссариат социального обеспе
чений УССР пес т а н о в  и д и :

1. В отношении лиц, ра»к>гающих в ло- 
рядко пайка (по трудовому договору) в пред
приятиях п учреждениях городских обществ 
взаимопомощи л обществ помощи, действую
щих на основании положения о них, от 29 
сентября 1926 г (36. уз. УООР 1926 г., 
>8 56, ст. 377), действующее законодатель
ство о труде применяется полностью.
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2.11а осіб, що їх долущено до роботи в за
значених в арт. 1 ццвря&мсгш та устано
вах порядком дания їм трудової допомоги 
або залучення їх до громатсько-корнсної пра
ці, поширюється таї;і арт. арт. Кодексу за
конів про працю: 41—-43, п.п. «г»—«е> 
арт. 47, 65—69, 80—85, 94—100, 110— 
113, 129—Ш, 134, 138—150 та видані 
на (юзвиток їх постанови й лояонення, а так 
само правила артикула в 3—16 діє! ПОСта- їїОЗИ.

У вага. За осіб, зазначених у цьому 
артнкулі вважається тих осіб» що їм дано 
роботу в підприємствах та установах місь
ких товариств взаємодопомоги або това
риств допомоги за постановою соціальних 
комісій цих товариств, ш; особам, що по
требують допомоги від зазначених това
риств.

3. Можпа приймати зазначених в арт. 2 
осіб на роботу в підприємствах та установах 
міських товариств взаємодопомоги та това
риств допомоги і без бірж праці.

4. До-роботи в зазначених підприємствах 
та установах допускається підлітків ле мо
лодших від 14-ти років.

5. Розмір заплати зазначеним в арт. 2 осо
бам визначає управа зазначених товариств 
залежно від фінансового стану підприємства 
або установи, де працюють ці особи.

6. У де і революційних -свят, встановлені 
законодавством про працю, зазначених в арт. 
і осіб увільнююгь від роботи в підприємствах 
і установа х міських товариств взаємодопо
моги та товариств допомоги.

У в а г а .  Вихідний день визначає упра
ва цих товариств.
7. Працювати в дні революційних свят та 

в дні відпочинку допускається тільки в разі 
щ «треби негайно викопати якісь роботи.

За нього випадку особам, що працювали 
з зазначені дні, дають інший вільний від ро
боти день або сплачують додаткову заплату 
в лівторачному розмірі їхнього пересічнюю 
заробітку.

8. Тим із зазначених у арт. 2 осіб, що без- 
лерервно працювали в підприємствах або 
установах міських товариств взаємодопомоги 
чи товариств допомоги 11*4 місяців, на
дасться відпустку 12 робочих днів з випла
тою пересічного заробітку.

, •*N
764 -X

2. На лиц, допущенных к работе в ука- 
•занньгх в ст. 1 предприятиях и учреждениях 
в порядке оказания им трудовой помощи или 
приобщения их к общественно-полезном у 
труду, распространяются следующие ст.сг. 
Кодекса законов о труде: 41—43, п.п. «г*— 
«е> ст. 47, 65—69, 80-85, 94—100, 
110—113, 129—131, 134, 138—150 и 
изданные в развитие их постановления и 
раз ясне ння, а также правила статей 3— 
16 настоящего постановдеиия.

И р и м о ч а н и е. Липами, указанными 
в настоящей статье, считаются те .ища, 
которым предоставлена работа в пред
приятиях и учреждениях городских сю- 
ществ взаимопомощи и.тн обществ ПОМО
ЩИ по постановлению социальных йомис- 
сий этих обществ, как лицам, нуждаю
щимся в помощи со стороны указанных 
ОбЩвСТВ.
3. Допускается ирном указанных в ст. 2 

лиц на работу в предприятия .и учрежде
ния городских общес тв взаимопомощи и 
обществ помощи помимо бирж труда.

4. К работе в указанных предприятиях и 
учреждениях допускаются малолетние не 
моложе 14-ти лет.

5. Размер вознаграждения, указанных в 
ст. 2 лиц, определяет правление указан
ных обществ в зависимости от финансового 
состояния предприятия или учреждения, 8 
котором эти лица работают.

6. В дпи революционных праздников, 
установленные законодательством о груде, 
указанные в ст. 2 лица освобождаются ог 
работы в предприятиях и учреждениях го
родских обществ взаимопомощи и обществ 
помощи.

Пр и м о ч а и и е. Выходной день опре
деляет правление «казанных обществ.
7. Работа в дни революционных праздни

ков и дни отдыха'допускается только в слу
чае необходимости срочного выполнения ка
кой либо работы.

В этом случае лицам, .работавшим в ука 
заояые дни, дается мой свободный от ра
боты день пли уплачивается дополнительнее, 
вознаграждение в полуторном размере их 
среднего заработка.

8. Тем из указанных в ст. 2 лиц, которые 
непрерывно «работали в предприятиях или 
учреждениях городских обществ взаимопо
мощи или обществ помощи ИУг месяцев, 
предоставляется отпуск в 12 рабочих дней 
с уплатой среднего зароботка.
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ЯедмЬвЫ, що безперервно працювала в 
«аэпачених підприємствах або установах 11 
місяців, надається місячну відпустку в ви
платою пересічного заробітку.

9. Спецодяг та запобіжні приладдя для 
праці вщаються за нормами, що їх встано
влює управа зазначених товариств, за поро
зумінням з інспекцією праці.

10. Зазначені в арт. 2 особи, >в разі там-- 
часової втрата працездатносте, зборі гають 
за собою місце в підприємстві або установі, 
де вони працюють, на час найменше один 
місяць, коли захворіють, та 3 місяці прп ва
гітності й ролгві (цівтсфа місяці до родова 
та півтора—після роднва). На протязі цього
І «ченця зазначені особи збігають свій пе- 
реСІШЙ заробіток у половинному розмірі

• В разі безплатного вміщення до лікарсько
го закладу заробіток за час хвороби або ро
дина зовсім но виплачується.

У в а г а. За випадків, передбачених т 
цьому артикулі, зазначених в тому осіб 
міські товариства взаємодопомоги й това
риства допомоги забезпечують на загаль
них підставах подання допомоги від цих 
товариств нужденній людності.

И. Трудові взаємний між зазначеними в 
арт. 2 особами та міськими товариствами 
взаємодопомоги й товариствами допомога 
припиняється за ушивом реченця, встанов
леного зазначеними товариствами для пере
бування них осіб в підприємстві або уста
нові.

При авільнвтгі від праці порядком цього 
артикула міські товариства взаємодопомоги 
та товариства допомоги не повинні видавати 
вихідної доломоги.

12. Зазначені в арт. 2 особи вправі зали
шити роботу в підприємстві або установі 
міських товариств взаємодопомоги та това
риств допомога повсякчас, але. вони зобов’я
зані попередити про це адміністрацію під
приємства або установи за 5 день до зали
шення роботи. _

13. Дорсчщгяеве зпятгя з роботи зазпаче- 
них в ерг. 2 осіб може переводитися за по
глядом та розпорядженням міських товариств 
взаємодопомога 8 товариств допомоги, при
чому осіб, що їх знімається з роботи, повин
но попередити «ро це, якщо волі пророоил 
більш одного місяця. ва 5 днів, а колі не бу-

Несовершвпиадепгам, непрерывно «прора
ботавшем в указанных предприятиях ши 
учреждениях 11 месяцев, предоставляется 
месячный отпуск с уплатой среднего зара
ботка.

9. Спецодеада и предохранительные при
способления *зя работы выдаются до нор
мам, устанавливаемым правлением указан
ных обществ, по соглашению с инспекцией) 
труда.

. 10. Указанные в ст. 2 липа, в случае 
ленной утраты ірудостіособности, сох раз н юг 
за собою место в предприятии или учрежде
нии, в котором опи работают, на срок наи
меньше одпп месяц при заболевал пи и 3-х 
месяцев при беременности и родах (полтора 
^месяца до родов и полтора месяца после ро
дов). В течение этого срока указанные лица 
сохраняют свой средний заработок в поло
винном размере.

В случае бесплатного помещеппя в лечеб
ное заведение, заработок за время болезпи 
иля родов вовсе по выплачивается.

П р и м е ч а н и е .  В случаях, преду
смотрены х в настоящей статье, указан
ные в ней лица обеспечиваются со сто- 
ропы городских обществ взаимопомощи н 
обществ помощи на общих основаниях 
оказания помощи со стороны этих об
ществ нуждающемуся населенню.
11. Трудовые взаимоотношения между 

указанными в ст. 2 лицами и городскими 
обществами взаимопомощи п обществами по
мощи прекращаются за истечение срока, 
установленного указанными Обществами для 
пребывания этих лиц в предприятии или 
учреждения.

При увольнешгн с работы в порядке на
стоящей статьи городские общества взаимо
помощи и общества помощи ее обязаиы вы
давать выходного пособия.

12. Указанные в ст. 2 ляпа вправе оста
вить работу в предприятии или учреждении 
городских обществ взаимопомощи и обществ 
помощи во всякое время, по опи обязаны 
предупредить об этом администрацию пред
приятия или учреждения за 5 дней до остав
ления работы.

13. Досрочное снятие с работы указан
ных в ст. 2 лиц может производиться во 
усмотрению и распоряжению городских об
ществ взаимопомощи и обществ помощи, 
при чем лица, снимаемые с работы, должны 
быть предупреждены об этом за 5 дней, если 
они проработали более одного месяца.

765
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до попередженім, то знятому сплачується 
пересічній заробіток за 5 день.

У в а г а .  Правило, викладене в арт. 13. 
но поширюється па випадки зняття з ро
боти зазначенії в ньому осіб з причіп, пе
редбачених п.п. *г>—«о» арт. 47 Кодек
су законів про працю.
14. Правила внутрішнього розпорядку в 

підприсмствах та установах, де працюють 
•азпачеиі в арт. 2 особи, встановлюють від
повідно до цієї постанови міські товариства 
взаємодопомоги та товариства допомоги, по- 
розумівшнея з інспекцією праці.

15. Па осі», зазначених в арт. 2 цієї по
станови, соціальне страхування не поши
рюється.

16. Конфлікти поміж міськими товарн- 
ггвамн взаємодопомоги або товариствами до
помоги та особами, зазначеними в арт. 2 
цієї постанови, що виникають на грунті ро
боти цпх осіб в підприємствах і установах 
зазначенні товариств, розв’язують за зго
дою адміністрації цпх підприємств або уста
вов з представником (уповноваженим) від 
осіб, що працюють в даному підприємстві 
або установі, порядком трудової допомоги.

У разі псцосягання згоди—справу можна 
перепости на розгляд інспектора праці, і рі- 
аіопець його є остаточний.

17. Нагляд за викопаппям цієї постапозм 
еокладаегься на інспекцію праці.

18. За злзмашія правил, зазпаченях у пій 
метанові, керівники підприємств і установ 
міських товариств взаємодопомоги й това
риств допомоги відповідають гримі пал ьпим 
с<»рядком на підставі арт. 121 Кримінально
го кодексу УСУР або адміністративним по
рядком па підставі постанови ИаркомпрацІ 
УСРР з 24 травня 1929 р. «Як провадити 
адміністративні стягпппя за зламаппя правил 
і розпоряджень про працю» (Вісті ПКІІраці 
УСРР 1929 р., X* 8).

Харків. 12 листопада 1929 р.

За Пзродиього комісара прці^

Загт. Народнього комісара 
соціяльпого забезпечення УСРР Медвіць.

Оголошено у .Вістях ВУЦВК* 12 грудня 
1920 р. № 288.

При отсутствии предупреждения саятому 
выплачивается средний заработок за 5 диеі 

П р и м е ч а н и е .  Правило, сложен 
еое в ст. 13, не распространяется на слу

чая снятия с работы указаипых в ве! 
лнц по причинам предусмотренным л.о.

• «г>—«е» ст. 47 Кодекса законов о труде
14. Правила внутреннего распорядка « 

предприятиях и учреждениях, в которых ра
ботают указанные в ст. 2 липа, устанавли
ваются в соответствии с настоящим по
становлением, городскими обшостиами взаи
мопомощи о обществами помощи, по согла
шению с ннсискциею труда.

25. Па лиц, указанных в сг. 2 настоящего 
постановления, социальное страхование на 
распространяется.

16. Конфликты между городскими обще
ствами взаимопомощи или обществами по 
мощи и лицами, указанными в сг. 2 настоя
щего поста позлен ия. воз «тикающие на почве 
работы этих лнц в предприятиях в учрежде
н и я х  указанных обществ, разрешаются по 
соглашению администрации этих предприя
тий илп учреждоннй с представителем 
(уполномоченным) от лиц, работающих • 
данном предприятии или учрелцешш в по
ряд ко трудовой помощи.

В случае недостижения соглашения—во
прос может быть псренесои на рассмотрение 
і'ііспсктора труда, решение которого авлаог 
ся окончательным.

17. Надзор за выпо.пгепием настоящего 
постановления возлагается на инспекцию 
ТРУД* л18. За паргшегтае правил, указаппых я 
настоящем постановлении, руководители 
предприятий и учреждений городских об
ществ взаимопомощи и обществ помощи не
сут ответе твои нос ть в уголовном Порядке 
ил основании ст. 121 Уголовного кодекса 
УССР или в административном порядно на 
основании постановления Нпркомтруда УССР 
от 24 мая 1929 г. «О пбрядко н|юпедсппя 
административных взысканий за нарушение

Йдпил и распоряжопнй о трудо». (Вісті 
'.Праці УСРР 1929 р., Хх 8).

Хврьк -в. 12 ноября 1929 Г.

За Народного комиссара труда
УССР П кенарем.

Зам. Народного комиссара социального 
обеспечения УССР Медиць. _

Распубликовано в . Вісти* ВУЦВК" 12 дсиабр»
1929 г. № 286.
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Затвердила УЕН 28 червня 1026 р.
Зміни затвердив НКВС 13/Х 28 р.125- Статут Дніпропетровського будівельного пайового товариства «Дніпропетровський пайбуд».

1. Мета аасноваиня Товариства, права та обо
в'язки його.

1. Для ремонту, відбудови та будування 
будинків і різних будівель, а таксамо для про
вадження всіляких, зв'язаних з цим буді
вельних робіт; засновується Дніпропетров
ське пайове будівельне Товариство під паз- 
вою «Дніпропетровський пайбуд», з осідком 
в м. Дніпропетровському.

Район діяльності! Товариства: Дніпропет
ровська, Запорізька, Криворізька, Меліто- 
нільська, Павлоградська округи та Бердяи- 
сышй район.

У в а г а .  Фундаторами Товариства в: 
Дніпропетровський окрвнконком, Дніпро
петровський міськвідкомгосп, Дніпропет
ровський коиупбапк, Дніпропетровський 
тТ>ест «Мсталоооєднаїшя».
2. Для здійснення зазпачепої арт. 1 мети 

Товариство має право:
а) будувати виселки й окремі жилі і про

мислові будівлі, а також добудовувати, пе
ребудовувати й ремонтувати жилі й про
мислові будівлі;

б) експлуатувати збудованії, перебудовані 
та відремонтовані будинки як безпосередньо, 
так і здаючп їх в оренду державним, про
фесійним і громадським установам, підпри
ємствам, організаціям та окремим особам;

в) укладати договори про право оренди Й 
забудови, набувати право забудови від ішиих 
осіб і переваленюватн їх;

г) розробляти проекти й пляпп, робити 
•сякі дослідження, для лоліпшеїшя методів 
будівництва, пропагувати ідею поліпшеи- 
пя житлового будівництва;

д) викопувати ряди, одержувані від дер
жавних, професійних, кооперативних і гро
мадських підприємств, установ, організацій 
та окремих осіб на виконання усяких буді
вельних робіт;

е) відкривати й вести підприємства для 
виготовлення будівельних матеріалів, допо- 
мічкі майсгероі, заводи;.

Утвержден УЭС 28 ионя 1926 г.
Изменения утвержд. НК-ВД 13/Х ?8 г.125. Устав Днепропетровского паевого строительного товарищества «Дніпропетровський пайбуд».

1. Цель учрежд ния Товарищества, права и
обЯЗчИНОСГИ ЄГО \

1. Для ремонта, восстановления и соору
жения домов н разных строений, а также 
производства всякого рода строительных ра
бот, связанных с этим, учреждается Днепро
петровское паевое строительное товарище
ство под названием «Дніпропетровський пай
буд*, с местом нахождения в гор. Днепро
петровске.

Район деятельности Товарищества: Дне
пропетровский, Запорожский, Криворож
ский, Мелитопольский, Иавлогрздокий окру
га и Бердянскнй райов.

П р и м е ч а н и е .  Учредителями Това
рищества являются: Днепропетровский 

1 окрисполком, Днепропетровский горогкож-
хоз, Дпопропет|>опский коммулбанк и Дне
пропетровский трест «.Металоб'едиання».
2. Для осуществления указанпых в ст. 1 

целей, Товариществу предоставляется право:
а) возводить поселки и отдельные жилые 

и промышленные строения, а также достраи
вать, перестраивать и ремопгировать жилые 
и промышленные строения;

б) эксплоатнровать возведенные, пере
строенные и отремонтированные домовладе
ния как непосредственно,' гак п путем сдачп 
их в арепду государственным, профессио
нальным п общественным учреждениям, 
предприятиям, организациям и отдельным 
лицам;

в) заключать договоры о праве аренды и 
застройки, приобретать право застройки ог 
других лиц н отчуждать их;

г) разрабатывать проекты и плапы, про
изводить всякого рода ис вы танин в целях 
улучшения методов строительства, пропа
гандировать идею улучшения жвдищиого 
строительства;

д) выполнять подряды, приппмаеиьго от 
государственных, профессиональных, коопе
ративных и общественных предприятий, 
учреждений, организаций и отдельных лвц 
на производство всякого рода строительных 
работ;

е) открывать и вести предприятия по из
готовлению строительных материалов и под
собные мастерские, заводы;
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ж) відкрігвт й тримати смета, контори 
й крамниці Для продажу брвельяих мате
ріалів, вироблюваних «Йайбудоді*, а також 
виконувати інші операції, що відповідають 
меті Товари стаа,

3. Після реєстрації встановленим поряд
ком Товариство набував усі права юридич
ної особи Й зокрема: право, в межах зазна
ченої в цьому статуті мети, набувати, пере- 
власшвати та заставляти всіляке невилу- 
чоае з обороту майно, не виключаючи права 
забудови; укладати всілякі договори та угоди 
в державними установами та підприєм
ствами, громадськими та кооперативними 
організаціями й приватними особами, вида
вати та одержувати векселі; дисконтувати 
одержані векселі в різних кредитових уста
новах, усіляких організаціях та у приват
них осіб; позивати й відповідати на суді.

4. Товариство (повинно додержувати усіх 
законів, декретів і постанов, що стосуються 
об’єкту його діяльпостп.

5. Товариство мав печатку із своєю 
назвою.

6. Управа Товариства мав осідок в 
м. Дніпропетровському.

И. Кошти Тоїарметва. паї, права і обов'язки 
володільників.

7. Оспояшй капітал Товариства визнача
ється в шістсот тисяч карбованців, поділе
них на шість тисяч паїв, кожний вартістю 
по сто карбованців.

Кошти Товариства склала,оться з основ
ного, запасного, амортизаційного капіталів і 
капіталів спеціяльного призначення.
. 8. Після оголошення встановленим по
рядком про затвердження цього статуту, паї 
належить розподілити між фундаторами і за
прошеними до участи в Товаристві особа
ми, з тим, проте, щоб було найменші 51 % 
усіх паїв розподілено поміж держустановами 
та держпідприемегвами. Запрошувати про 
вступ до Товариства можпа Й через пуб
лічне оголошення.

Зазначені акції називаються держаній 
акції, інші акції розміщується через запис.

Паї можуть бути тільки іменними.
9. Паї оплачується грішми, крамом або 

майвом за порозумінням пайовика з фупта- 
торамн, 8 тим, що первісну оцінку майну,

АР». ПСЬ

ж) открывать я содержат, склады, «онто- 
ры я магазины во продаже строительных 
материалов, изготовляемых «Пайбудом», а 
также производить прочие операции, находя
щиеся в соответствии с целями Товари
щества.

3. После регистрации установленным по
рядком, Товарищество приобретает все пра
ва юридического лица и в частности: право, 
в пределах цели, означенной в настоящем 
уставе, приобретать, отчуждать и заклады
вать всякого рода имущество, не лз’ятое из 
оборота, не исключая права застройки; за
ключать различные договоры и соглашения 
с государственными учреждениями и пред
приятиями, общественными и кооперативны
ми организациями и частными лицами, вы
давать и получать векселя; учитывать по
лученные векселя во всякого рода кредитных 
учреждениях, различных организациях и у 
частных лиц; искать н отвечать на суде.

4. Товарищество подчиняется всем зако
нам, декретам и постановлениям, относя
щимся к предмету ого деятельности.

5. Товарищество имеет печать с обозна
чением своего наименования.

6. Правление Товарищества имеет место
пребывание в г. Днепропетровске.

II. Средства Товариществе, ваш, права в оба- 
аавкоста владельцев.

7. Основной капитал Товарищества опре
деляется в шестьсот тысяч рублей, разде
ленных на шесть тысяч паев, стоимостью 
по сто рублей каждый.

Средства Т-ва составляются из основпого. 
запасного, аммортнзациоппого капиталов и 
капиталов специального назначения.

8. По опубликовании в установленном по
рядке об утверждении настоящего устава, 
паи должны быть распределены между учре
дителями и приглашенными к участию в То
варищество лицами, с тем, однако, чтобы не 
меньше 51% всех паев было распределено 
между госучреждениями и госпредприятиями. 
Приглашение о вступлении в Товариществе 
может быть сделано и посредством публич
ного об'явлення.

Озиачеппьге акция именуются государ
ственными акциями, остальные акции разме
щаются по подписке.

Паи могут быть только именные.
9. Оплата паев производится деньгами, 

товаром или же имуществом по соглашению 
пайщика с учредителем, при чем первона-
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зношуваному за паї, визначаються за поро- 
іргівшп пайовиків, що (вносять майно, 8 
фундаторами. Остаточну оцінку зазначеного 
майна встановлюється порозумінням фунда
торських загальних зборів пайовиків з тими 
пайовиками, що внесли майно, з тим, про
то, щоб ця оцінка не була шцою від пере
січних риночних цін на вношуване майно, 
що існують у місці здачі майна в день його 
вдачі. Гроші на сплачення паїв Вноситься 
до Державного банку на відкритий фунда
торами поточней рахунок, звідки їх можна 
зажадати тільки по відкритті чинностей То
вариства або коли його визнають за невід-

Йнесаш майном на оплату паїв передають 
фувдатори.

Майно, що мост фундатори або пайо
вім, мав бути в таких матеріальних цін
ностях, що операції з ними входять до зав
дань Товариства, або ж в таких, що їх 
може Товариство використати для організа
ції або підчас дальшої діяльности Товари
ства. Фундатори зобов’язана берегти надійшлі 
на сплату наїв гроші та майно до часу пе
реданая їх управі й відповідають за цілість 
їх солідарно.

10. Йицо протягом трьох місяців від дна 
оюлошевня про затвердження статуту не 
буде вібрато чвертн основного капіталу То
вариства, то його визнається за невідкрите. 
А ямцо протягом наступних .трьох місяців 
не буде 8ібран© другої чверті основного ка
піталу, а протягом року від часу відкриття 
Товариства не буде зібрано решти основ
ного капіталу, то Товариство ліквідується 
о[ютягом трьох місяців, хіба що з дозволу 
уряду речешіь сплаті паїв було б продов
жено або розмір основного капіталу було б 
відповідно амевшено. 11

11. За постановою загальних зборів, за
твердженою таким самим порядком, як і 
та тут Товариства, можна змінити або до
повнити статут, а так само збільшити чи 
вкотити основний капітал. Капітал можна 
обільшувати, випускаючи лові паї такої са
мої номінальної вартосте, як і паї першого 
виїуешу.

чаїьаая оценка вносимото за ют имущества 
определяется по соглашению пайщиков, вно
сящих имущество, с учредителями. Оконча
тельная оценка указанного имущества уста
навливается соглашением учредительского 
общего собрания пайщиков с внесшими иму
щество пайщиками, по с тем, однако, чтобы 
ета оценка не была выше средних рыноч
ных цен яа вносимое имущество, сущестую- 
щпх в месте сдачи имущества в день его 
сдачи. Денежные взносы на оплату паев вно
сятся в Государственный банк та открывае
мый учредителями текущий счет, откуда мо
гут быть потребованы обратно лишь по от
крытии действий Товарищества ши до при
знании его яесосгоявдшмся.

Ваносы имуществом па оплату паев пе
редаются учредителями.

Имущество, вносимое учредителями ели 
пайщиками, должно быть в таких матери
альных ценностях, операции о которыми 
входят в задачи Товарищества или в таких, 
.которые Товарищество может использовать 
для организации или во время будущей дея
тельности. Учредители обязаны хранить по
ступивший яа оплату паев деньги л имуще
ство, до передачи их правлению п отвечают 
за сохранность их солидарно.

10. Если в точение трех месяцев со дні 
опубликования об утверждении устава не бу
дет собрана четверть основного капитала 
Товарищества, то таковое признается не со
стоявшимся. Если же в течение следующих 
трех месяцев не будет собрана следующая 
четверть основного капитала, а в течение 
одного года со времени открытия Товарище
ства не будет собрана остальная часть ос
новного капитала, то Товарищество ликви
дируется в течение трех месяцев, разве бы 
с разрешения Правительства срок оплаты 
паев был-бы продлен или размер основного 
капитала был соответственно уменьшен.

11. По постановлению общего собранна, 
утвержденному в том же порядке, как в 
устав Товарищества, может последовать из
менение пли дополнение устава, а равио 
увеличение или уменьшение основного ка
питала. Капитал может быть увеличен пу
тем ■выоусжа новых паев, по талой же нари
цательной стоимости, хам и паи первых 
выпускав.
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Збільшувати основний капітал дозволя
ться лініє після повного шачеппя паїв 
•опередпього випуску.

У в а г а .  11а кожний з паїв, що їх 
знову випускається, набувач повинен 
внести, попад установлену номінальну 
ціпу, ще премію, рівну, Принаймні, части
ні запасного капіталу Товариства за 
етапнім балансах, що припадає па кожний 
із паїв попередніх випусків, повернувши 
зібрані в такий спосіб премії па збільшен- 
ня того самого запасного капіталу.

12. Запасний капітал призначається Еа 
п'криля втрат Товариства у його опера
ціях і складається через (Відрахування від 
чистого зиску Товариства. Капітал цей збе
рігається на поточпому рахунку в Кому
нальному байку або Державному банку та ще 
можна його вміщувати в державні позики 
та інші гарантовані івід уряду відсоткові па
пери, які передається на схов до Держав
ного байку.

У в а г а .  Обов’язкове відрахування 
зиску до запасного капіталу робиться 
доти, доки він пе рівнятиметься поло
вині основного капіталу Товариства.

Обов’язкове відрахування наловлюєть
ся, якщо дапаспий капітал за постановою 
загальних зборів буде витрачено цілком 
чи частково.
13. Крім основного, запасного та аморти

заційного капіталу Т-ва, можна утворювати, 
зз постановою загальних зборів, капітали 
спеціяльинх призначень.

Капітали пі складаються через відраху
вання із зиску Тіва, за постановою • загаль
них зборів, або спеціальних додаткових за 
паями впесків, що їх встановлюють загаль
ні збори. Порядок утворювання амортизацій
ного капіталу встановлюють загальні збори.

14. По затвердженні статуту Товариства 
треба скликати двоє загальних’ зборів пайо
виків: попередні й установчі.

Попередні загальні збори скликається, як 
надійде паймепш одна чверть осповпого ка
піталу. Ці збори заслухують доповідь фун
даторів про хід заснованій Й обирають ко
місію для перевірки звіту фундаторів.

Увеличение основного капитала допуска
ется лишь яосле полной оплаты паев нреі- 
шествующсго выпуска.

II р п ы е ч а п и е. По каждому из вновь 
выпущенных паев должна быть вносима 
приобретателями их, сверх нарицатель
ной цепы, еще премия, равная, по край
ней мере, причитающейся на каждый пай 
предыдущих выпусков части запасного 
капитала Товарищества по последнему ба 
лансу, с обращением собранных таким пу 
том премий на увеличение топ>-жв запас 
аого напитала.
12. Запасный капитал предназначается на 

покрытие убытков Товарищества по его <«е- 
рациям н образуется путем отчислений из 
чистой прибыли Товарищества. Капитал 
этот хранится на текущем счету в Комму
нальном банке или Государственном банке и 
может быть помещаем, кроме того, в госу
дарственные займы и другие гарантирован
ные Правительством процентные бумаги, ко
торые сдаются на храпение в Государствен
ный банк.

П р и м е ч а н и е .  Обязательное отчис
ление прибылей в запасный капитал про
изводится до тех пор, пока он не будет 
равняться половине «шовного капитала 
Товарищества.

Обязательное бттленне возобновляет
ся, если запасный капитал по постанов
лению общего собрания будет полностью 
или частично израсходован.
13. Помимо основного, запасной и аммор 

тпзационного капитала Т-ва, по постанов
лению общего собрания, могут быть образо
ваны капиталы специальных назначений/

Капиталы эти образуются путем отчисле
ний по постановлению общего собрания от 
прибылей Товарищества или пз специально 
установленных общим собранием дополни
тельных по паям взносов.

Порядок образования аммортизацпошюто 
капитала устанавливается общим собранием.

14. По утверждении устава Товарищества 
должны быть созваны два общих собрания 
пайщиков: предварительное и учредитель
ское.

Предварительное общее собрание созы
вается после поступлення не мепее одной 
четвертой части основного капитала. Собра
ние это заслушивает доклад учредителей о 
пае учреждения и выбирает комиссию ид 
проверки отчета учредителей.
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ІІайтпгяіш ’ як через ні сядь і найравіш 
через еіи день лісля попередніх зборів пайо
виків окликається установчі збори. На них 
заслухується доповідь комісії, обраної для 
иеревіркя фундаторів, ухвалюється поста
нову про визнання Товариства за відкоите 
або не відкрите, обирається членів управи, 
ревізійної комісії й розв’язується інші 
аіграви.

У в а г а .  Фундатори . зобов’язані пові
домити Народній комісаріят торговлі УСРР

за сім день наперед про попередні та
установчі збори, що мають відбутися.

Постанову про визнання Товариства за 
відкрите ухвалюється більшістю % голосів 
присутніх пайовиків, коли на цих зборах 
репрезентовано принаймні половину основ
ного капіталу, внесеного до часу установ
чих зборів.

Про засновашш Товариства або про те, 
що його пе відкрито—за першого випадку— 
управа, а за -останнього—фундатори оголо
шують до загального відому.

Управа Товариства, обрапа ка установ
чих зборах, зобов’язана негайно подати за
лі:)' до Народнього комісаріяту торгівлі УСРР 
про реєстрацію Товариства. Усі гроші, що 
вібрали фундатори, й майно надходять до 
розпорядження управи.

15. Про відбулу реєстрацію Товариства 
робиться оголошеная встановленим законом 
порядком.

16. До публікації про реєстрацію Това
риства фундатори Товариства мають право 
укладати всі потрібпі правочипи та договори 
від імени Товариства. Щодо правочепів фун
датори повніш особово солідарно відповів 
кати перед коптр-аґентами, якщо цих пра- 
кочнвів пе затвердять або не ухвалять за
гальні збори, склпкапі для засповапня То
вариства, або одні з наступних зборів про
тягом 6-ти місяців від дня реєстрації То
вариства.

17. Підчас первісного, часткового спла
чення паїв видається пайовиках за підпи
сані фундаторів тимчасові іменні розписки, 
■<а яких позначається наступні внески.

18. Після повного сплачення паїв тим
часові свідоцтва замінюється паями.

Не позднее одного месяца н яв ранее сема 
дней, после предварительного собрания Бай- 
шнков созывается учредительское собрание. 
На пем заслушивается доклад комиссии, 
избранной для проверке отчетов учредите
лей, выносится постановление о признании 
Товарищества состоявшимся плп пе состояв
шимся, цыбераются члены правления, реви
зионной комисси, н разрешаются остальные 
дела.

П р и м е ч а н и е .  Учредители обязаны 
уведомить Народный комиссариат торгов
ли УССР за семь дней вперед об имеющих 
состояться предварительном и учредитель
ском собраниях.
Постановление о признании Товарищества 

состоявшимся выноептя большинством % 
голосов присутствующих пайщиков, если при 
том на собрании предоставлена по крайней 
мере половина основного капитала, внесен
ного ко времени учредительского собрапня.

05 учреждении Товарищества или же о 
том, что оно ае состоялось, в первом слу
чав—правление, а в последнем учредители, 
публикуют во всеобщее сведение.

Правление Товарищества, избранное учре
дительским собранием, обязано немедленно 
подать заявление в Народный комиссариат 
торговли УССР о регистрации Товарищества. 
Все собранные учредителями деньги и иму
щество, поступают в распоряжение правле
ния.

15. О состоявшейся регистрации Товари
щества производится публикация в порядке, 
установленном законом.

16. До публикации о регистрации Товари
щества учредители Товарищества имеют 
право совершать все необходимые сделки я 
договоры от имени Товарищества. По сдел
кам учредители подлежат лнчно солидарной 
ответственности перед контрагентами, если 
эти сделки не будут утверждопы или одобре
ны общим собранием, созвапным для учреж
дения Товарищества, или одним из последую
щих собраний в точение 6-ти месяцев со дня 
регистрации Товарищества.

17. При первоначальной, частичной опла
те паев выдаются пайщикам за подписями 
учредителей временные именные расписки,.' 
на которых обозначаются последующее взно
сы.

18. После пол пой оплаты наев временны* 
свидетельства заменяются паями.
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19. Щоб забезпечити вчасне сплачення 
всього основного капіталу, загальні збори 
пайовиків мають право анулювати паї, що 
по них не оплачено в реченець установле
ного внеску, й замінити їх новими, пустив
ши нові паї па продаж, з тим, проте, що 
нові паї мають бути .розміщені й сповна 
оплачені до скінчення зазначеного в арг. 
10-му реченця для сплачення всього основ
ного капіталу Товариства. Із вторгованої 
від продажу паїв суми державцеві аиульо- 
ваного паю вертається зроблені внески, ви
вернувши витрати, зв’язані з заміною паїв 
і продажем нового паю.

20. Передавати тимчасові свідоцтва та 
паї можна яе інакше, як з писаного дозволу 
фундаторів—-до відкриття Товариства або 
управи Товариства—після відкриття його 
чинностей.

21. Передається тимчасові свідоцтва або 
паї передавальним написом на свідоцтвах 
або паях, що їх за відповідною заявою 
треба подати до управи Товариства для но
татки в її книгах.

22. Тимчасове свідоцтво, що на ньому не 
буде зазначено одержання управою внеску, 
реченець якого сплив, не можна передавати 
або поступатися ним іншій особі й будь- 
який правочик за цим свідоцтвом визнаєть
ся за недійсний. Той, хто загубив тимчасове 
свідоцтво або іменні паї, має листовно за
явити про це управі, зазначивши ХУ6 за
гублених свідоцтв чи паїв. Управа робить 
9Б його рахунок публікацію і якщо після 
спливу шости місяців від дня публікації не 
буде подано жодних відомостей про загублені 
свідоцтва і паї, то видасться нові свідоц
тва або паї за попередніми АУ& й з напи
сом, що їх видано замість загублених.

їй. Управління справами Таваріства.
23. Органами управління Товариства е: 

загальні збори, управа та ревізійна комісія.

24. Загальні збори пайовиків бувають 
ялчайві та надзвичайні.

Звичайні загальні збори скликає управа 
не менш одного разу на рік, не пізніш квіт
ня місяця для розгляду та затвердження 
звіту та балансу аа минулий операційний 
період, розподілу виску * визначення спо

19. Для обеспечения своевременной опла
ты всего основного капитала общее собра
ние пайщиков вправе аннулировать паи, по 
которым во уплачен в срок установленный 
взнос, и заменять их новыми, пустив новые 
паи в продажу, с том, однако, что новые паи 
должны быть размещены и полностью опла
чены до истечения указанного в ст. 10 сро 
ка оплаты всего основного капитала Товари
щества. Из вырученной от продажи паев 
суммы держателю анаудированного пая воз 
вещаются сделанные им взносы, с удержа
нием расходов, связанных с заменой паев и 
продажей нового пая.

20. Передача временных свидетельств в 
наев допускается не иначе как с письмен
ного разрешения учредителей до открытия 
Товарищества или Правления Товарищества 
после открытия его действий.

21. Передача временных свидетельств или 
паев делается путем передаточных надпи
сей иа свидетельствах и паях, которые при 
соответственном заявлении должны біт 
представляемы правлению Товарищества 
для отметки в его книгах.

22. Врсмонноо. свидетельство, на котором 
не будет означено получение правлением 
взноса, срок которого истек, не может быть 
передаваемо или уступаемо другому лицу и 
всякая сделка по такому свидетельству при
знается недействительной. Утративший вре
менное свидетельство яли именные паи, дол
жен письменно заявить о том правлению 
с обозначением УаЛ* утраченных свидетель
ства или паев. Правление производит за его 
счет публикацию и если по прошествии ше
сти месяцев со дпя публикации ие будет до
ставлено никаких сведений об утраченных 
свидетельствах я паях, то выдаются «новые 
свидетельства или паи за прежними и 
с надписью, что они выданы взамен утерям- вых.III. Уярмлені* делами Товариществе.

23. Органами управления Товадепцесш 
являются: общее собрание, правление і ре
визионная комиссия.

24. 0>щие собрания пайщик*» бывают 
обыкновенные и чрезвычайные.

Обыкновенные общие собрания созывают
ся правлением не реже одного раза в год, не 
позже апреля месяца для рассмотрения и 
утверждения отчета п баланса за ястешшй 
операционный период, росітредетоння прием
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Мбу покриття втрат, а така» да (країна 
в шежокх випадках ортів управління 
та ревізії Т-ва.

Звичайні загальні збори можуть розгля
дати також й інші питання, віднесені до 
Його компотеїщїі законах або статутам.

Щорічно до початку операційного року 
треба шикати загальні збори для затвер
дження фіЕансового та операційного плану 
й кошторису витрат иа майбутній рік.

Надзвичайні збори скликає управа або 8 
масного розсуду, або на вимогу пайовиків, 
ще їхні над складають у цілому найменш 
одну двадцяту основного' капіталу Товари
ства, або ка вимогу ревізійної комісії. Йо- 
іаючи вимога про скликання зборів, повинно 
точно зазначити питання, що їх належить 
зборам обміркувати. Вимогу про скликати 
мгаднні зборів слід виконати протягом 
мох тижнів із дна заяви такої вимоги.

25. Загальні збори розв’язують усі ви
тяги, що за цим статутом, стосуються 
•бЧкту дальности Товариства.

До неодмінного відання загальних* зборів 
належить:

1) постановляти про розширення підпри
ємств Товариства й порядок покриття ви- 
трат иа це;

2) обирати та усувати голову, членів 
управі, директора-роапорядника й ревізійну 
комісію;

•3) розгадати й затверджувати кошториси 
витрат і пляїн діяльносте иа наступний рік: 
зніт і валяно за минулий рік;

4) розподіляти зиск за минулий рів і ви
шукувати кошти для поповнення втрат;

6) роав’язуватн питання про зміну основ
ного капіталу, зміну статуту й ліквідацію 
справ Товариства;

6) розглядати та затверджувати інструк
ції управі та ревізійній комісії.

26. Про скликання загальних зборів пуб
лікується в органі пресі, зазначеному в 
законі, завчасно й, у всякому разі, найігіз- 
еіш за даа тижні до призначеного дня збо
рів. У публікації точно зазначається:
з) день і годину скликання загальних збо
рів; б) суміщення, де вони відбувати-

лей и определения способов покрытая убыт
ков, а также дія производства в надлежа
щих случаях выбора органов управления и 
ревизия Товарищества.

Обыкновенным общим собранием могут 
рассматриваться также и другие вопросы, 
отнесенные в его компетенции законом или 
уставом.

Ежегодно но начала операционного года 
должно быть созываемо общее собрание дли 
утверждения финансово-операционного пла
на и сметы расходов «а предстоящей год.

Чрезвычайные собрания созываются прав
лением или по собственному его усмотрению, 
или по требованию пайщиков, представляю
щих в совокупности но менее одной двадца
той части основного капитала Товарищества, 
или по требованию ревизионной комиссии. 
При пред’явлений требования о созыве со
брания, должны быть точно указаны пред
меты, подлежащие обсуждению собрания. 
Требование о созыве собрания подлежит ис
полнению в течение двух педель со для за
явления такового требования.

25. Общее собрание разрешает все во
просы, относящиеся, согласно настоящему 
уставу, к предмету деятельности Товари
щества.

Непременному ведению общего собрания 
подлежат:

1) постановления о расширении предприя
тий Товарищества и порядке погашения за
трат на таковые;

2) избрание и смещение председателя ■ 
членов правления, директора - распорядите
ля и ревизионной кохвссип;

3) рассмотрение и утверждение сметы 
расходов и плана действий на наступивший 
год; отчета и баланса за истекший год;

4) распределение прибыли за истекший 
год и изыскание средств дія пополнения 
убытков;

6) разрешение вопросов об изменении ос
новного капитала, изменение устава і лик
видация дел Товарищества;

6) рассмотрение и утверждение инструк
ций правленню и ревизионной комиссии.

26. О созыве общих собраний делаются 
публикации в органе печати, указанном в 
законе, заблаговременно и, во всяком случае, 
ее позже, как за две подели до назначенного 
дня собрания. В публикации означаются в 
точности: а) день н час, па которое созы
вается общее собрание; 6) помещение, в ко-
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мучься; <в) докладний перелік питань, що
їх мають обговорити та вирішити збори.

Володільників імспних паїв запрошується 
на збори, незалежно від публікації, оповіст
ками, що їх надсилається ца зазначену в 
книгах управи домівку пайовиків.

Коли загальні збори акціонерів не відбу
дуться, то скликаються загальні збори удру
ге, в оголошеині про скликання перших за
гальних зборів можуть бути передбачені 
цругоразові загальні збори.

В цьому випадкові вториппі загальні збо
рі, мажуть відбутися по раиіш як через 
24 години піш того, як перші збори пе 
відбулися.

Коли такої вказівки в огодошеппі не 
було, то вторинні загальні збори скликають
ся, додержуючи правил та реченців, вказа
них в першій частині цього артикулу.

27. Справи, що їх належить розглянути 
на загальних зборах, подається не інакше, 
як через управу. Пайовики, що бажають 
ввести будь-яку пропозицію загальним збо
рам, повиппі листовно зверпутися з тим до 
управи паВпізвіш за два тижні до загаль
них зборів. Коли пропозицію вносять пайо
вики, що їхпі паї складають у цілому пай- 
мепш одну двадцяту основного капіталу, то 
управа зобов’язана у всякому разі подати 
ту пропозицію зі своїм висновком до най
ближчих загальних зборів.

28. Кожппй пайовик має право брати 
участь в обговоренні всіх питань, що їх 
розглядається Еа зборах, сам або через упов
новажених, з тим, що за останнього ви
падку управу треба про це повідомити ли
стовно. Уповноваженим може бути тільки 
иайовпк, і одпа особа не може матн більш 
двох довіреностей. У постановах загальних 
зборів беруть участь тількй пайовики та 
їхні уповноважені, що мають право голосу.

Державні, громадські й приватпі уста
нови, товариства й інші юридичні особи, що 
в пайовиками Товариства, мають право го
лосу на загальних зборах в особі своїх 
представників.

29. Кожний пай дає право па один голос. 
Один пайовик пе може мате по своїх паях 
більшої кількости голосів, ніж їх дає йому

тором оно имеет происходить и в) подробное 
ідол нюшив вопросов, подлежащих обсуж
дению и решению.

Владельцы именных паев приглашаются 
на собраиие, независимо от публикации, по
вестками, посылаемыми по указанному в 
книгах правления местожительству пайщи
ков.

Если общее собрание акционеров по со
стоится, то созывается вторичное общее со
брание,- в об'явлений о созыве первого обще 
го собраіпія может бьггь предусмотрено ВТО 
ричное общее собраиие.

П этом случае вторпчпое общее собранно 
может состояться не ранее чем черед Н чй- 
са после несостоявшегося первого собрания.

Если такого указания в об'явлений пе бы
ло то вторичное общее собрание созывает
ся с соблюдением правил и сроков указаш- 
пых в 1-й части настоящей статья.

27. Дела, подлежащие рассмотрению в 
общем собрании, поступают в пего не ииале, 
как через посредство правления. Пайщики, 
желающие сделать каїк» л ибо оредложепяе 
общему собранию, должны письмеппо обра
тит |.сц с ним в правление не позже, как за 
две педели до общего собрания. Если пред
ложение сделано пайщиками, имеющими в 
совокупности но меное одной двадцатой ча
сти основного капитала, то правление обя
зано во всяком случае представить такое 
предложение ближайшему общему собранию 
со своим заключением.

28. Каждый пайщик имеет право участпо 
ват», в обсуждения предлагаемых собрании 
вопросов лично или через доверенных, при 
чем в последнем случае правление должно 
быть письменно о том уведомлено. Доверен
ны)! может быть только пайщик и едпо лицо 
не может иметь больше двух доверенностей. 
Л постановлениях общего собрания участву
ют только пайщики или их доверенные, пол 
зующисся правом голоса.

Государственные, общественные и част
ные учреждения, общества и прочие юриди
ческие лица, состоящие пайщиками Товари
щества, пользуются в общих собраниях пра
вом голоса в лице своих представителей.

29. Каждый пай предоставляет право на 
один голос. Одни пайщик не может иметь и# 
своям паям более того числа голосов, па ко-
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право володіння одною истиною всього ос- 
повного капіталу Товариства.

30. Володільники паїв мають право го
лосу Еа загальних зборах лише в тому разі, 
коли їх записано в книгах управи, при
наймні, за сім день до загальних зборів з 
тим, що для участи в загальних зборах 
іменних паїв подавати не треба.

31. Пайовики, що в члени управи або ре
візійної комісії, не мають права голосу еп 
загальних' зборах апі особово, ані за дові
реністю інших пайовиків, ко,їй розв’язуєть
ся питання про притягнення їх до відпові
дальності! або звільнення від неї, усупевпя 
іх з посади, призначення Гм платя, затвер
дження підписаних від них звітів. При ухва
ленні постанови про вчинспея Товариством 
договорів з особою, що в пайовиком, ця 
особа не має права голосу па зборах ані 
особово, ані за довіреністю інших пайови
ків.

32. Виготовлений від управи список пайо
виків, що мають право брати участь на 
зборах із зазначенням ЛаУ* належних їм 
наїв, вивішується в приміщенні управи за 
три дпі до загальних зборів. Копію зазначе
ного списку видасться кожному пайовикові 
яа руки на його вимогу.

33. Л° відкриття загальних зборів реві
зійна комісія перевіряє складений від упра
ви список пайовиків, з тин, що воли ви
магатимуть присутні га' зборах пайовики, 
що складають найменш одну двадцяту ос
новного капіталу, то зазначений список на
лежить перевірити на самих зборах через 
«браних для цього з-иоміж пайовиків най
менш трьох осіб, з яких, принаймні, одну 
особу треба обрати з тої груш пайовиків, 
піп «шагала перевіряти список.

34. Загальні збори відкриває голова 
управи або особа, що заступає його; попе
редні й устаговчі вбори відкриває один з 
фундаторів. Після відкриття зборів пайо
вики обирають з-поміж себе голову. Голова 
загальних зборів не має права на свій роз
суд відкладати обговоренпя та розв’язання 
••прав, поданих на загальні збори.

• 35. Загальні збори визнається за відбулі, 
яше иа них прибули пайовики, що вою-

торое даст право владения одной пятой 
частью всего основного капитала Товари
щества.

30. .Владельцы паев пользуются правом го
лоса в общем собрании лишь в том случае, 
если они внесены в книги правлепия не 
крайней мере за семь дней до общего собра
ния, при чом для упстия в общем собрании 
пред’явлення имеппых паев яе требуется.

31. Пайщики, состоящие членами прав
ления или члепа-ти ревизионной комиссии, 
по пользуются правом голоса ни лично, ни 
по доверенности других пайщиков при раз
решении вопросов, касающихся привлечении 
их к ответственности или освобождения от 
таковой, устрапеїпія их от должности, наз
начения им вознаграждения, утверждения 
подписанных ими отчетов. При постановле
нии решений о заключении Товарищество!» 
договоров с лицом, состоящим в числе пай
щиков. лицо это по пользуется правом голо
са иа собрании ей лично, пя по доверенно
сти других пайщиков.

32. Изготовленный правлением список 
пайщиков, имеющих право участвовать в 
собрании, с обозначением №№ принадлежа
щих им наев, выставляется в помещения 
правлепия за три дня до общего собрания. 
Копия означенного списка выдается паяно
му пайщику на руки по его требованию.

33. До открытия общего собранна реви 
знойная комиссия проверяет составленный 
правлением список пайщиков, при чем, в 
случае требования явившихся па собраппв 
пайщиков, представляющих не менее одной 
двадцатой части осповпого капитала,, про
верка означенного списка должна быть про- 
гзведена па самом собраппп через избран-, 
кых для этого самими пайщиками из своей 
среды лиц, в числе не мепее трех, из кото
рых, по крайней море, одно лицо должно 
быть избрало группой пайщиков, потребо
вавшей проверки списка.

34. Собрание открывается председателем 
Правления или же лицом, заступающим его 
место; предварительное и учредительское 
общее собрание открывается одним из учре
дителей. ІЇО открытии собрания пайщики из
бирают ігз своей среды председателя. Пред
седатель общего собратшя не имеет права но 
своему усмотрению откладывать обсужде
ние я разрешение дел. внесенных на общее 
собрание.

35. Общее собрание признается состояв
шимся, воли явятся пайщики, представляю
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діють у цілому найменш одною третиною 
основного капіталу Товариства. Постанови 
загальних зборів ухвалюється звичайною 
більшістю голосів, поданих від пайовиків.

36. Питання про зміну статуту, про 
збільшення або зменшення основного капі
талу, про закриття або ліквідацію справ 
Товариства, про випуск облігаційної позики, 
мро з’єднання Товариства з іншими пайо
вими товариствами, можна розв’язати лише 
більшістю двох третин поданих голосів, як
що на загальні збори прибули пайовики, що 
мають найменш половицу основного капі
талу. Постанову про зміну статуту, коли 
«гаю змінюється саму мету Товариства, мож
на ухвалити більшістю чотирьох п’ятих по
даних голосів, якщо са зборах присутні 
пайовики, що репрезентують три чверти 
основного капіталу.

37. Коли пайовики, що прибудуть на за
гальні збори, не матимуть відповідної ча
стячи основного капіталу, то найпізніш че
рез сім дєеь скликається другі загальні 
зборі, що їх визнається за відбулі, неза
лежно від розміру репрезентованого капі
талу. У справах, перелічених в арт. 36, 
навіть па других зборах, постанови ухвалю
ються лише за наявністю кворуму в розмірі 
найменш одга третина основного капіталу

38. Пайовики, що пе погоджуються з 
більшістю, можуть подати окрему думку, 
яку заводиться до протоколу загальних збо
рів; той, що заявив окрему думку, може 
протягом тижня від дня зборів подати для 
прилучення до протоколу докладне викла
дення своєї думки.

39. Постанови, ухвалені від загальних 
зборів, є обов’язкові для всіх пайовиків як 
тих, що були, як і тих, що не були на збо
рах.

40. Оправам, що їх мають обговорити Й 
розв’язати загальні збори, ведеться доклад
ного протокола, що його складає секретар, 
обраний від загальних зборів. Викладаючи 
постанови зборів, зазначається, якою біль
шістю голосів ухвалено постанови, а так- 
само нотується заявлені до цього окремі 
думки. Голова зборів відповідає за ідентич
ність протоколу з міркуваннями та поста
новами, що були на зборах. Правильність 
протоколу свідчать своїми підписами голова

щие в совокупности не менее одной третей 
части основного капитала Товарищества 
Решение в общем собрании постановляете! 
но простому большинству щщяных пайщи
ками голосов.

36. Вопросы об изменении устава, об уве
личении н уменьшении основного капитала, 
о прекращении и ликвидации дел Товари
щества, о выпуске облигационного займа, 
о слиянии Товарищества с другими паевыми 
товариществами могут быть разрешаемы 
только большинством двух третей поданных 
голосов, если при этом на общее собрание 
явились пайщики, представляющие не ме
нее половины основного капитала. Постанов
ление об пзмонешш устава, если им, изме
няется самая цель Товарищества, могут 
быть приняты большинством четырех 'ПЯ
ТЫХ поданных голосов, если при том на со
брании представлено не мопее трех четвер
тей основного капитала.

37. Если явившиеся в собрание пайщякі 
пе представляют требуемой настоящим уста
вом части основного капитала, то не позже, 
«гак через семь дней назначается созыв вто
ричного общего собрания, которое признает
ся состоявшимся, независимо от размера 
представленного капитала. По вопросам, пе
речисленным в ст. 36, даже во вторичных 
собраниях, решения могут приниматьсв 
только при наличии кворума в размере не 
менее одной трети ооповного капитала.

38. Пайщики, ие согласившиеся с боль
шинством, вправе подать особое мнение, 
о чом запооится в протокол общего собрания-, 
заявивший особое мнение может в семи
дневный срок со .дня собрания представить 
для приобщения к протоколу подробное изло
жение своего мнения.

39. Постановления, принятые общим со
бранием, обязательны для всех пайщиков 
как присутствовавших, так и отсутствовав 
игах.

40. По делам, подлежащим обсуждению н 
решению общего собрания, ведется подроб
ный протокол, доставляемый скрегарем. 
избираемым общим собранием. Прн наложс 
пил решений собраний указывается, каким 
большинством голосов решения прнпяты, а 
равно отмечаются заявленные при этом осе 
бые мнения. Председатель собрания ответ
ственен за точность протокола с бывшими 
па собрании суждениями и решениями. Пра- 
вклыюсть протокола удостоверяет своими 
подписями председатель и секретарь собра
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та секретар зборю, а так само і інші пайо
вики иа їхнє бажаппя, числом саВмейШ три. 
Засвідчені від управи копії протоколу за
гальних Зборів, окремі думки і взагалі Всі 
до нього додатки належить давати кожному 
пайовикові на його вимогу.
4У. Устава Товариства, її права й вбов'яаки.

41. Управа Товариства складається най
менше з трьох і найбільше з п'ятьох чле
нів, обраних иа загальних зборах пайовиків 
реченцем найбільш иа три роки.

42. Щоб заступати членів управи, що 
вибувають до спливу реченця, на який їх 
обраио, або тимчасово позбавленні змоги ви
конувати свої обов’язки, обирають загадьці 
збори двох кандидатів на той самий рече- 
пепь, як і членів управи. Кандидати всту
пають до впкопапня обов’язків членів упра
ви за старшинством обрання, за однаково
го ж старшинства обрання, за більшістю 
одержаних при обранні голосів, а в разі 
обрання їх однаковою кількістю голосів— 
за жеребком. Кандидат, що заступав вибу
лого члена управи, викопує його обов’язки 
до закінчення реченця, на який було обрано 
вибулого члена управи, але еє більш ре
ченця, на який обрано самого кандидата. 
На час викопаппя обов’язків членів управи, 
кандидати мають усі права, що яалежать 
членам управи. Члспи управи одержують 
плату в розмірі, призЕачепому від загаль
них зборів пайовиків.

43. Управа зарязжуе всіма справами та 
капіталами Товариства. До її обов’язків 
належить:

1) одержувати за паї Товариства гроші, 
що надходять або мають надійти та вида
вати іменпі тимчасові свідоцтва, а по пов
ні Й їх оплаті—і самі паї;

2) організувати бухгальтеріл, касу.й 
діловодства, а так само складати звіти, ба
ланси, кошториси й плин діяльпости;

3) ігриймати потрібних для служби в То
варистві осіб, призначати їм певну роботу 
та утримання, а так само звільняти їх; 4 * 6

4) купувати та продавати так за готівку,
як і в кредит;

6) наймати склепи, кватирі 8 інші при
міщенні; ..

6) кредитуватися так у банках, яя і ін
ших кредитових установах;

ігая, а также и другие найти їси по их жела
нию, в числе не менее трех. Засвидетельство
ванные правлением копил протокола Общего 
собрапня, особых мнений и вообще всех к не
му приложений должны быть выдаваемы 
каждому пайщику по его требованию-IV. Правление Товарищества, права и вбивав 

пости «го.
41. Правление Товарищества состоит не 

менее чем из трех и не более чем из пятя 
членов, избираемых общим собранием пай
щиков на срок не более, чем на три года. .

42. Для замещения членов правлення, вы
бывших до истечения с-рока, иа который они 
избраны, или временно лишенных возможно
сти исполнять свои обязанности, избираются 
общим собранием два кандидата на тот же 
срок, что н члены правлення. Кандидаты 
приступают к исполнению обязанностей чле
нов правления но старшинству избрания, 
при одинаковом же старшинстве избрания, 
по большинству полученных при избрании 
голосов, а в случае избрания одинаковым 
«полом голосов—по жребию. Кандидат, за
меняющий выбывшего члена правления, ис
полняет его обязанности до истечения срока, 
на который был избран выбывший член прав
ления, но но свыше срока, на который был 
избран сам кандидат. Кандидаты во время 
псполнеппя обязанностей членов правления 
пользуются всеми правами, членам правле
ния присвоенными. Ч.гепы правления полу
чают вознаграждение в размере по назначе
нию общего собрания пайщиков.

43. Правление распоряжается всеми де
лами и капиталами Товарищества. К его обя
занностям относятся;

1) прием поступивших и имеющих посту
пить за паи Товарищества денег и выдача 
именных временных свидетельств, а по пол
ной оплате их—и самих паев;

2) организация бухгалтерии, кассы и де
лопроизводства, а также составление отче
тов, балансов, смет и плана деятельности;'

3) определение необходимых для службы 
по Товариществу лиц, с назначением пм 
предмета занятий и содержания, а равно и 
их увольнение;

4) покупка и продажа как за палвчпыо 
деньги, так и в кредпг;

5) паем складов, квартир и других ооме- 
щенпй;

6) кредитоваться в банки * других кре
дитных учреждениях;
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7) страхувати майно Товариства;

8) видавати й приймати до виплату век
селі та інші реченцеві зобов’язання, в ме
жах, встановлених загальними зборами;

9) дисконтувати векселі, що надійшли на 
ім’я Товариства;

10) укладати від імепп Товариства дого
вори й угоди так з державними установами 
та підприємствами, як і з приватпими то
вариствами й з приватними особами;

11) видавати довіреності;
12) їй пити закоипі акти па набуття та 

користування, перевласпення, віддайся в 
оренду та заставу будівель;

13) скликати загальні збори пайовиків і 
взагалі завідувати та розпоряджатв всіма 
«правами Товариства без винятку в межах, 
шо їх встановили загальні збори. Найближ
чий порядок діяльпости управи, обсяг прав 
та обов’язків його визначується інструкцією, 
затверджуваною та змінюваною від загаль
них зборів.

44. Управа робить витрати за коштори
сами, що їх щороку затверджують загальні 
збори. Загальним зборах палежить встано
вити, до якої суми управа має право витра
чати попадкошторнсне призначеная за не
відкладних випадків з відповідальністю за 
потребу й наслідки цієї витрати. Про кож
ний такий випадок палежить подавати на 
розсуд найближчим загальним зборам.

45. Усе листуваппя в справах Товари
ства провадиться від імен» управи за під- 
яисом хоч би одного з членів управи. Век
селі, довіреності, договори й інші акти, а 
так само вимоги на зворотне одержання сум 
Товариства з кредитових установ повніші 
відписувати два члени управи. Чеки біжу- 
чпх рахунків підписує один з членів управи, 
уповноважений па те постановою управи. 
Для одержання з пошти всіляких поштових 
посилок, грошевих сум і документів—досить 
підпису одного з членів управи, приклавши 
печатку Товариства.

46. За потрібних в справах Товариства 
випадків управі надається прано вдаватися 
до державних устапов та урядовців без 
спеціяльно! па де довіреності, так само

7) страхование имущества Товарищ* 
ства;

8) выдача и принятие к платежу вексе
лей и других срочных обязательств в предо 
лах, устаиовлеииых общим собранном;

9) учет векселей, поступивших на имя 
Товарищества;

10) заключение от имена Товарищества 
договоров н соглашений, как с государствен
ными учреждениями н лредпрвягиамн, так 
и с частными товариществами и общества
ми, равно н частиымн лицами;

11) выдача доверенностей;
12) совершенно законных актов на при

обретение н пользование, отчуждение, отда
чу в аренду и залог строений; •

13) созыв общих собраний пайщиков м 
вообще заведывалио и распоряжение всем* 
делами Товарищества без исключения в пре
делах, установленных общим собранием 
Ближайший порядок действий правлення, 
пределы нрав и обязанностей его определя
ются инструкцией, утверждаемой и иэме 
няемой общим собранием.

44. Правление производит расходы по смо 
там, ежегодно утверждаемым общим собрз 
тем. Общему собранию предоставляется 
определить до какой суммы правление мо
жет расходовать сверхсметного назначения 
в случаях, иетерпящих отлагательства, с от
ветственностью за необходимость и послед
ствия сего расхода. О каждом таком расходе 
должно быть представляемо иа усмотреииг 
ближайшего общего собрания.

45. Вся переписка но делам Товарищества 
производится от имени правления за подписью хотя бы одного из членов правления. 
Векселя, доверенности, договоры н другие 
акты, а равно г|»ебовапня на обратное полу
чен по сумм Товарищества из кредитных 
установлений должны быть подписываемы 
двумя членами правлеиия. Чеки по текущим 
счетам подписываются одним из членов 
правлеиия, уполномоченным на то постаиов- 
лсипем правления. Для получения с почты 
всякого рода почтовых отправлений, денеж
ных сумм н документов—достаточно подш
ей одиого нз членов правления, с приложе
нием печати Товарищества.

46. В необходимых по делам Товарище- 
ства случаях, правлению предоставляете* 
•право обращаться к правительственным 
учреждениям я к должностным лицам, б«
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Арт. 126 №26 Ст. 125«похкткя управі уповноважувати га це одного І швів управі або сторонню особу.
47. Управа вбмраетьсі на вапрошепнн голови управі в міру потребі, але в усякому ралі найменш раа па місяць. Підчас •зсідавші управа провадить протоколи, що її підписують усі присутні члевн управи.

%48. Постанові управі ухвалюється більшістю голосів. Якщо буде більш, як дві думки І иі одна в ннх ве збере більшості, то «ірву справу переносіться на розв’язання вагальвіх вборів. Якщо тлен управи не по- годмтьсі і постановою управи й буде ві- «агати занесеипя про свою пезгоду до протоколу, то він не відповідав за ухвалену ио- •тавову.49. Вковуючі свої обов’язки, члепн управі мають виявляти потрібну дбаОлі- •кть. За втрати, заподіяні ламанням по- їлаїених па віх обов'язків, вони відповідать ви солідарні довжники перед Товариством, а в разі невпплатпоети Товариства—перед кредиторами Товариства І перед окремими пайовиками.
60. Членів управи можна замінити за ■ остаяовою загальних зборів пайовікіз ідо •акшчевая реченця обранив їх.

Г РмІаіЙаа маісіа.61. Дл перевірки щорічного квіту уяра- •і, касі ті вайна Товаріства, також по- ■ ередвього розгляду усякого роду кошторисів та пляиїв Ьварістиа, в іш.ил реяиії всього діловодства, рахівництва 1  звітності—загальні зборі вибирають ревізійну комісію, на такій же речевець, як управу.Члені управі й директора-розпорядввва, ю вабутп її з посад, не ножна обирати иа членів ревізійної юмісії піюгягоі року, відкол вот вібулв. Гевіаійаій ко- ■ :пІ іадатсв ораво і дозволу аагальпвх вбори пайовиків запрошувати хія роботі еьтоерпв. Ревізії и» комісії лобовязапа ізіпізшш и місяиь до мгальых зборів ериступвти до перевірки кяп 0  капіталів та до ревізії всіх кнвг, цхувків, длумеп- Пі, що стосуються до ввіту ті балнеу І

особой на то доверенности, равно дозволяет
ся правлению уполіюмачввать па сей пред
мет одиого нз членов правлония или посто
роннее ляцо

47. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по мере надоб
ности, во во всяком случае пе менее одного 
раза в месяц. Заседаниями правления ведут
ся протоколы, которые подписываются все 
ми шшсутствующими членами правления.

48. Решения правления постаиовляюгеа 
большинством голосов. Есле образуется бо
лее двух мнеляй ■ вп одно из них ио собе
рет большинства, то спорный вопрос пере
носятся на разрешение общего собрания. 
Если член правления не согласится с поста
новлениями правления н потребует занесе
ния своего несогласия в протокол, то с нею 
слагается ответственность за состоявшееся 
постановление. ^

49. При псполпепвн своих обязанностей 
члены правления должны проявлять необхо
димую заботливость. За убытки, причиняе
мые нарушением возложенных на них обя 
меншостей, они отвечают, как солидарные 
должпнки перед Товариществом, а в случае 
сесостоятсльпостн последнего, — перед кре
диторами Товарищества и перед отдельными 
пайщиками.

50. Члены правления могут быть сме
няемы по постановлению общего собрании 
пайщиков и до окоичаиня срока их избра
ния. V. Рминоииаі ■ •■ месі*.

51. Для проверки ежегодного отчета прав- 
леппя кассы и имущества Товарищества, а 
также предварительного рассмотрения вся
кого рода смет и планов Товарищества п 
вообще ревпзип всего делопроизводства, сче
товодства и отчетности общее собрание из
бирает ревизионную комиссию и а тот же 
срок, что в правление.

Члоп правления и директор-распоряди
тель, по выбытии их из должностей, пс мо
гут быть избираемы в члеиы ревизионной 
комиссии в течеиие года со дня выбытия. 
Ревизионной комиссии предоставляется пра- 
». с разрешеоия общего собрания пайщиков 
привлекать к споим занятиям экспертов. Ре
визионная комиссия обязала пв позже, как 
за месяц до общего еобрапвя, приступить к 
поверке кассы и капиталов и к ревизии всех, 
относящихся і отчету а балаису книг, ете-
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взагалі діловодства Товариства. Після пере
вірки звіту та балансу ревізійна комісія 
подав свій висновок щодо них до управи, яка 
і вносить його з пояс йен кали на заува
ження ревізійної комісії, на розгляд загаль
них зборів. Ревізійна комісія може оглядати 
й ревізувати все майно Товариства па міс
цях і перевіряти зроблені витрати. На по
передній розгляд ревізійної комісії також 
подається кошторис і плян діяльностн па 
наступний рік, що їх вносить управа з ви
сновком комісії на загальні збори пайови
ків. Незалежпо від цього ревізійна комісія 
має право вимагати від управи, якщо визнає 
це за потрібне, скликати надзвичайні збори 
пайовиків. Ревізійна комісія повинна вести 
докладні протоколи всіх обговорень та окре
мих думок, що їх заявили поодинокі члени 
комісії. Зазначені протоколи, а таксамо і всі доповіді та висповки ревізійної комісії 
повинна внести управа з своїми лонсиен- 
гямн па розгляд найближчих загальних збо
ри. пайовиків. VI.

VI. Звітність у справи Товариства, рсаюдія 
вису, видання дивідендів.

52. Операційний рів Товариства встанов
люються від 1-го січня до 31-го грудня.

За кожний минулий рік управа складає 
для подання на розгляд та затвердження 
звичайним річним загальним зборам доклад
ний звіт про операції Товариства й баляпс 
•Його обороту.

За два тижні перед річппни загальними 
зборами примірппки звіту Й балансу дає 
управа Товариства всім пайовикам, що зая
вили про бажапяя дістати їх і за місяць до 
місцевого органу Народнього комісаріяту 
торгівлі. Від того ж часу відкривається пайо
викам для огляду в години арпсутности упра
ви книги управи з усіма рахунками, докумен
тами та додатками, аалежпнми до звіту Й 
балянсу.

53. Звіт має містити докладпо такі головні 
статті:

а) етап осповпого капіталу, а також за
пас пого й па сплачення вартости майна; б) 
загальвий прибуток і видаток за той самий 
час, що за нього подається звіт; в) рахунок 
витрат на платню службовцям Товариства

той, документов я вообще делотроюводега» 
Товарищества. По проверке отчета я балан
са, ревизионная комиссия представляет свое 
л о яим заключение в правление, которое 
вносит-его с об'ясееяиами, на лослодовас- 
шне со стороны ревизионной комиссии за
мечания, на рассмотрение общего собрания. 
Ревизионная комиссия может производить 
осмотр и ревизию ©сего имущества Товари
щества на местах и поверку всех произве
денных расходов. На предварительное рас
смотрение ревизионной комиссия предоста
вляется также смета и план действий на 
наступивший год, которое вносятся правле
нием, с заключением комиссия, в общее со
брание пайщиков. Независимо от этого,'ре
визионная комиссия вправе требовать от 
правления, в случае признанной ею необхо
димости, созыва чрезвычайного собрании 
пайщиков. Ревизионная комиссия ведет по
дробные протокаш всех имевших место 
суждений и заявленных особых мнений от
дельных членов комиссии. Означенные прото
колы, а равно и все доклады н заключения 
ревизионной комиссии должны быть внесе
ны правлением с его об’яспениямн на рас
смотрение ближайшего общего собрания пай
ЩШОВ.

VI. Отчетн'сть по делам Товарищества, распре
деление прибыли, выдача дивиденда,

52. Операционный год Товарищества 
считается с 1-го января по 31-е декабря.

За каждый минувший год правлением 
представляется па рассмотрение и утвержде
ние обыкновенного годового общего собра
ния подробный отчет об операциях Товари
щества и баланс его оборота.

За две подати до годового общего собра
ния экземпляры отчета и баланса раздаются 
правлением Товарищества пайщикам, зая
вившим о желании получить их, за месяц 
г, местный оргап Народного комиссариата 
торговли. С того же времени открывается 
пайщикам для обозрения в часы -присут
ствия правления книги правления со всеми 
счетами, документами и приложениями, от
носящимися к отчету и балансу.

53. Отчет должен содержать в себе по
дробно следующие главные статьи: а) со
стоя иие капитала основного, а также капи
талов запасного и на погашепие стоимости 
имущества; б) общий приход и расход за то 
время, за которое отчет представляется;
в) счет издержек на жалованье служащих
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та інші видатки на управління; г) рахунок 
кшвого майна Товариства, з ти, що лай- 
яо Товариства, що в в ціааих паперах і у 
псіломку крамі, належить показати не ви
ще тої ціни, за якою цей країн і папери прид
бано; якщо біржова ціна на день складення 
балансу нижча від покупної ціни, то вар
тість паперів і врану належить показати за 
курсом біржі на день складання рахунків;
а) рахунок довгів Товариства на інших осіб 
і цих осіб ва Товариство; Ъ) рахунок зиску 
та втрат; ж) рахунок чистого зиску та при
близний розподіл Його.

Докладний річний звіт складає управа пе 
пізніші як за три місяця до закінчеіші опе
раційного року й подає ревізійаій комісії не 
пізніш, як за місяць до призначення звичай
них загальних зборів.

54. Звіт і баланс, після затвердження на 
загальних зборах, подається де відповідних 
урядових установ, за встановленими на це 
•правилами. Незалежно від цього оголошуєть
ся до загального відому витяг із звіт та 
прикінцевий баланс.

55. 'Шаля затвердження звіту на загаль
них зборах із суми, що залишається за по
криттям усіх витрат і втрат, якщо така су
ма буде, відраховується найменш 10°/о до 
запасного капіталу і сума, що її встановили 
загальні збори, па покриття, початкової 
вартости майна Товариства, аж до цілкови
того її покриття, а так само на плату чле
нам управи і службовцям Товариства, каш 
її буде призначено. Решту чистого зиску по
вертається на дивіденд пайовикам.

56. Обов’язкове відрахування до запасное* 
капіталу провадиться, доки вів не рівняти
меться сумі основного капіталу. Обов'язкове 
відрахування поновляється, якщо запасний 
капітал буде витрачено в цілому або частко
во. Заласний капітал призначається виключ
но на покриття непередбачених видатків. Ви
дати уєгься цей капітал не інакше, як за по
становою запальних зборів. •

57. Про час і місце видання дивіденду 
управа оголошує до загального відому.

58. Дивіденд, незажаданнй протягом трьох 
років, стає власністю Товариства, крім тих 
вклада ів, коли задавтованвя вважається

Товарищества и прочие. расходы по тпре- 
алепию; -р) • счет наличного гаущества Това
рищества, при чем имущество Товарищества, 
заключающееся в ценных бумагах и всякого 
рода товарах, должно быть показываемо не 
свыше той суммы, по которой эти бумаги и 
товары приобретены, если же биржевая цена 
в день составления баланса ниже покупной 
цены, то стоимость бумаг и товаров пока
зывается по биржевому курсу для заключе
ния -счетов; д) счет долов Товарищества на 
других лиц и этих последних на самое То
варищество; е) счет прибылей и убытков,
ж) счет чистой прибыли и примерное ее рас
пределение.

Подробный годовой отчет составляется 
правлением не позднее как эа три месяца 
по окончании операционного года и предста
вляется ревизионной комиссии не позднее 
как за месяц до назначения обыкновенного 
общего собрания.

54. Отчет и баланс, по утверждению 
общим собранием, представляется в соответ
ствующее правительственное учреждение, 
согласно тех правил, которые по этому пред
мету установлены. Независимо от этого, из
влечения из отчетов и заключительный ба
дане публикуются во всеобщее сведение.

55. По утверждению отчета общим собра
нием, из сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов и убытков, если таковая с у м 
ма окажется, отчисляется сумма не менее 
10% в запасный капитал и онредедеанан 
общим собранием сумма на погашение пер
воначальной стоимости имущества • Товари
щества впредь до полного его погашения, а 
также на выдачу вознаграждения членам 
правления и служащим Товарищества, если 
таковое будет назначено.- Остаток чистой 
прибыли обращается в дивиденд найщиков.

56. Обязательное отчисление в запасный 
капитал продолжается, пока он не будет рав
няться сумме осповпого капитала. Обяза
тельное отчисление возобновляется, если за
пасный капитал будет израсходован пол 
костью или частью. Запасный капитал пред
назначается исключительно на покрытие не
предвиденных расходов. Расходование этого 
капитала производится ве иначе, как по по
становлению общего собрания.

57. О времени и месте выдачи дивиденда 
правление публикует во всеобщее сведение.

58. Дивиденд, неистребованный в течение 
трех лет, обращается в собственность Това
рищества. за исключением тех случаев, когда
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н ) валяну ва перерване. За несдержан! 
букво дшадеадш сум, що їх зберігається 
в касі упреет, відсотків не видається.

VII. Рохгляд сяврів у •правах Тваараствв, іід- 
пояіцальність І хакрмття його діяльноети.

59. Усі спори по справах Товариства між 
пайовиками га членами управи й іншая 
обраними від Товариства особами розв'язу
ється або на загальних зборах, коли ва це 
погодяться обидві сторони, що спорять, або 
загальним судовим порядком.

60. 'Віщювідальність Товариства обмежу
ється тільки належним йому майном.

61. Реченця існування Товариства не ви
значається. Діяльність Товариства припи
няється за випадків, що передбачені арт. арт. 
366” і 366м Цивільного кодексу УСгР.

У в а г а .  Про закриття Товариства 
реєструється й оголошується там самим 
порадам, яд і про заснування його.

62. У разі закриття діяльноети Товариства 
за постановою загальних зборів пайовиків, 
загальні збори обирають з поміж себе лікві
даційну комісію в складі наймокше 3 осіб.

Справи Товариства ліквідується порядком, 
передбаченим чинним законодавством.

\

течение давности считается по закону яри- 
остшвдеаяым. Да неполучение своевре
менно дивидендные суммы, хранящиеся в 
кассе правления, проценты до выдаются.

VII. Рацвор свор о в по делам Товарищества, ет- 
■аістяаинясть я прекращение действий а го.

59. Все споры по делам Товарищества 
менаду пайщиками и членами праатеїгая и 
прочими выборными до Товариществу ре
шаются вди да общем собрании, если обе 
сьорящие стороны бутут «а это согласны 
иди разбираются в обще судебном порядке.

60. Ответственность Товарищества огра
ничивается только принадлежащим ему иму
ществом. ' 1

61. Срок существования Товарищества не 
назначается. Действия Товарищества пре
кращаются в случаях, предусмотрен пых 
ст. ст. 366” и 366” Гражданского кодекса 
УССР.

П р и м е ч а н и е .  Прекращение Това
рищества регистрируется и опубликовы
вается тем же порядком, как н учрежде
ние его.

62. В случае прекращения деятельности 
Товарищества на основании постановления 
общего собрания пайщиков, общее собрание 
избирает из своего состава ликвидациоаную 
комиссию в составе не менее трех лиц.

Ликвидация дел Товарищества произво
дится порядком, установленным -действую
щим законодательством.

Виляє:  Народній Комісаріят  Юстиці ї  Р»дяг>ють:  Редакторп-консультьпти НКЮ
Укрго 'овдЬ № 243. Дер*трест .Харполіграф*. Друга друкарка їй. В. Біаинтного. Зам. Н 1406-9000
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З М І С Т

Постанова Наркомфіну УСРР ' 
(26 жовтня 1929 р.)

126. Список товарів, «до за арт. 17 .Правил про 
опис, арешт і продаж з прилюдних торгів 
ыайна неплатіїв державних і місцевих по- 
датків, оплат і мита" в редакції постанови 
ВУЦВК’у й РНК УСРР з 25 вересня 1929 р. 
не підлягають продажу з прилюдних тор
гів, а підлягають передачі кооперативним 
організаціям за вказівками місцевих ор- 
генів торгівлі та за умовами й цінами, 
що будуть цими органами встановлені.

127. Статут Харківського торговельного сміша- 
ного акційного товариства „ХАТОРІ" '

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Постановление Наркомфина УССР 

, (26 октября 1929 г.)
126. Список товаров, которые, согласно ст. 17 

.Правил описи, ареста и продажи с пуб
личных торгов имущества неплательщиков 
государственных и местных налогов, сбо
ров и пошлин" в редакции постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 25 сентября

і  1929 г. не подлежат продаже с публичных 
/ торгов, а подлежат передаче кооператив- 

ч ным организациям по указаниям местных 
органов торговли по устанавливаемым 
ими условиям и ценам. у  .

127. Устав Харьковского торгового смешаного 
акционерного общества .ХАТОРГ*.

— * * * ,
ПОСТАНОВА НАРКОМФІНУ УСРР.

126. Список товарів, що за арт. 17. «Пра
вил про опис, арешт і продаж з цжлодних 
торгів майна неплатіїв державних і місце
вих податків, оплат і мита» в редакції по
станови ВУЦВК'у і РНК УСРР з 23 вересня 
1929 року не підлягають продажу з прилюд
них торгів, а підлягають передачі коопера
тивним організаціям за вказівками місце
вих органів торгівлі та за умовами й цінами, 
що будуть цими органами встановлені.

Підстава', частина 2 ярт. 17 „Пра
вил про опис, арешт і продаж з при
людних торгів майна неплатіїв дер
жавних і місцевих податків, оплат 
і мчтаи в редакцї постанови ВУЦВК 
і РНК УСРР з 25 вересня 1929 року. 
(36. Зак. УСРР 1929 року № 27, 
арт. 205).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРКОМФИНА УССР.
126. Список товаров, которые согласно 

ст. 17 «Правил описи, ареста и продажи с 
публичных торгов имущества неплательщи
ков государственных и местных налогов, сбо
ров и пошлин», в редакции постановления 
ВУЦИК и СНК УССР от 25 сентября 1929 р. 
не подлежат продажи с публичных торгов, 
а подлежат передаче кооперативные орга
низациям по указаниям местных органов 
торговли по устанавливаемым ими условиям 
и ценам.

О с н о в а н и е :  часть 2-ая ст. 17 
„Правил производства описи, ареста 
и продажи с публичных торгов иму
щества неплательщиков по государ
ственным и местным налогам, сборам 
и пошлинам* в редакции постановле
ние ВУЦИК и СНК УССР от 25 сен
т я б р я  1929 г. (36. Зак. УСРР 1929г. ^

*  *  “  ~
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• Погоджено з Наркомторгом УСРР

1. Бавовна. ••. .
2. Бруси металові та швелер*.
3. Білила олов'яні..
4. Взуття.
5. Калоші.
6. Дріт всілякий.
7. Залізо дахове. -
8. Залізо оцинковане •
9. Залізо сортове.
10. Залізно-клямкові товарі.
11. Кава. - ..
12. Какао.
13. Кислоти мінеральні.
14. Кінський волос.
15. Крохмаль картопляний.
16. Крупи всілякі.
17. Кукурудза.
18. Лісові матеріали.
19. Льон.
20. Лянне насіння.
21. Макарови.
22. Масло коров'яче.
,23. Махоркова сировина.
24. Медикаменти всякі. ... .
25. Метали кольорові й виробі в них.
26. Мінеральпе палпйо.
27. Мило господарське.

’ 28. Борошно шиепишне.
29. Борошно житнє.
30. М'ясо всяке. .
31. Насіння анісове.
32. Насіння копопляне.
33. Нитки цівкові виробу дерзяїрому.

34. Питки ляппіі. .
35. Овес. '
36. Оліфа.
37. Олія конопляна.
38. Олія ляппа.
39. Олія соняшникова.
40. Оселедці.
41. Папір газетпий.
42. Папір друкарський.
43. Папір до писання.
44. Патока.
45. Прядиво.
46. Пух-пф‘я (екопортове).
47. Риж.
48. Садовина. .
49. Сіті рибальські.
50. Сир із сироварень (гоїяпдсьий, русь

ко-швайцарський, бакштайп).

Согласовано с Наркомторгом УССР

1. ХлОПОІ. ; ;< "л

2. Балки металлические і* швеллер*.
3. Вмила свинцовые..
‘4. Обувь.
5. Галоши. _
6. Проволока всякая. ...
7. Железо кровельное. . *"•
8. Железо оцинкованное.
9. Железо, сортовое.

' 10. Железо-скоб, товары, 
її. Кофе/, •;
Г2. Какао. ... ’ .. ; • - ; .
•13. Кислоты минеральные.
14. Копскнй волос. • •. ■
15. Крахмал картофельный;
16. Крупа всякая. ’,.
17. Кукуруза.
18. Лооныо (материалы. . •
19. Лен.- ■ >;*
20. Льняное семя.
21. Макароны.

. 22. Масло коровье. - -
23. Махорочное сырье..
24 Медикаменты всякие.
25. Металлы цветные и изделия ив них.
26. Минеральное топливо.

" 27. Мыло хозяйственное.
28. Мука пшеничная. ;
29. Мука ржаная.
30. Мясо всякое.
31. Семя анисовое. :
.32. Семя копопляпое.
33. Нитки катушечные выработан гос-

промышлеипости. *- ’ •
34. Нитки льняные.
35. Овес. •

•36. Олифа.
37. Масло конопляное.
38. Масло льняное."
39. Масло подсолнечное.
40. Сельди.
41. Бумага газетная.
42. Бумага печатная.
43. Бумага писчая. '
44. Патока. :

- 45. Пенька. '. ' . ■ . • •
46. Пух-перья (экспортное).- • *
47. Рис. ". ••• . . -
48. Садовые фрукты.
49. Сети рыболовные. .
50. Сыр заводской выработки (голлаяд- 

«кий, -русскошвейцарсюнй, баштейи).
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51. Село ЩБбКОве.
. 52. Спецодяг.. •* • . • V

53.. Спирт денатурованій.
64. Огріш гумова. ’
55. Тканшіа лярва. .." ‘
56. Тканина сукняно-вовняна.
57. Тканина бавовняна..’• • ’
58. Тютюн листовий. .- .
59. Убрання готове з воввяївд тканин.
60. Убрання готове з бавовняних ткання.
61. Убрання готове з ляннігх ткагаш.
62. Хемічні продукта основної хемічкої 

■ромиоловоога
63. Хірургічні і зуболікарські інструменти

та матеріали. * •.
64. Хутра всілякі. ■ >. . » ..
65. X угрята сировина. 1
66. Цвяхи. * ^ '
67. Цемент. .' ■ '
68. Цукор. . .
69. т ; . ■
70. Вовна всяка. • - - • . •••
71. Шкіра підошовна.
72. Шкіра хромова. . . •
73. Шкіряна сировина. *.
74. Щітииа. . • - • • • '
75. Яйця.
75. Ячмінь.

Харків. 26 жовтня 1929 р.

•Зает. Народнього-Комісара Фінансів
УСРР Сиволап.

. Цей статут затвердив Нар- 
комторг УСРР 28 серпня 1928 р.

Зміни затверджено 22 липня
1929 р/ .

127. Статут Харківського торговельного мі
шаного акційного Товариства «Хаторгв.
1. Мата меауааииіі Товариства. Іого права 

’ • те обов’авки . • /

1. З метою розвитку державної торгівлі, 
& також обедуговуваиня місцевої йромисло- 
аости та Харківського комунального госпо
дарства у царині збуту із продукції та за
купу для неї сировини—засновується Хар
ківсько, торговельне мішане акційне товари
ство «Хаторг*.

Увага. За фундаторів товариства є:

51. Отекло оконное. •
52. Прозодежда. *\ г'. ..
53. Спирт денатурированный.
54. Лепта резиновая. •; • -
55. Ткани льняные.
56. Ткани суконно-шерстяные.
57. Тканн хлопчато-бумажные.

. 58. Табак листовой. •. .
59. Платье готовое из ліерст. тканей.
60. Платье готовое из хлоп. бум. тканей. ;
61. П.татье готовое из льняных тканей.
62. Химические продукты основной хими- •

ческой промышленности. .
63. Хирургические и зубоврачебные янот- 

рументы и материалы.
. 64* пПушшгаа всякая. .

65. Меховое сырье.
• 66. Гвозди. ••

67. Цємєет. •
68. Сахар. ‘ V.
69:.Чай. ; .
70. Шерсть всякая.
71. Кожа подошвенная. . . . '
72. Кожа хромовая. .
73. Кожевенное сырье:
74. Щетина. * ч •* . ';

- 7 5 .  Яйца,' •
76. Ячмень. .. ’

Харьков, 26 октября 1929 г.

-Зам. Пародного Комиссара Финансов 
' УССР': Сиволап.

‘ Настоящий устав утвержден 
. ‘ ’ Наркомторгом УССР 23 августа 

. • 1928 г. ’ .*
Изменения утверждены - 22 * 

. . * июля 1929 г. .
127. Устав Харьковского Торгового смешан

ного акционерного Общества «Хаторг».
1. Цель учреждения Общества, его права • 

и абяаанности
1 -Для развития государственной торгов

ли, а также обслуживания местной промыш
ленности и Харьковского коммунального хо
зяйства в области сбыта ее продукции н за
купки для нея сырья—учреждается Харьков
ское торговое смешанное акционерное обще
ство «Хаторг».

• П р и м е ч а н и е .  Учредителями Обще
ства являются: " _
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1) Харківський окружний відділ місце
вої промисловості;

2) Український трест середнього ма- 
яшнобудівництва;

3) Харківське окружне об'єднання під
приємств хеммної лромисловости;

4) Харківський силікатний трест;
5) Харківське окружне об'єднання ком
бінованої текстильної й кравецької про-' 
мисловости.
2. Для здійснення зазначеної в грт. 1 

мети Товариству (надається право:
а) провадити різні торговельні операції, 

якщо вони відповідають меті Товариства, 
так за свій рахунок, як і на комісійних 
умовах;

6) відкривати в округах: Харківській, 
Сумській, Куп’янській, Огаробільській та 
Ізюмській базисні склади, крамниці, відділ
ки, контори та філії;

в) організовувати підсобні промислові 
підприємства;

г) набувати і перевлаопюватн будівлі.
3. Від дня реєстрації Товариство иає всі 

права юридичної особи.
4. Товариство має печатку зі своєю пов- 

яою назвою-.
5. Управа Товариства має осідок в м'егт 

Харкові.
. 6. Товариство піддягає всім читіпим зако

вам, правилам і розпорядженням Уряду, ото 
стосукггься до об’єкту ЙОГО ДІЯЛЬНОСТЕ.

II. Статутаїкй капітал товариства, акції, права 
й обов'язки їхніх володільців, відповідальність 

фундаторів 7 8

7. Огатутовий капітал Товариства визна
чається в два мільйони (2.000.000) карбо
ванців, поділених па 7.500 акцій першого, 
випуску вартістю по сто (100) карбоагн
ців кожна, 2.500 акцій другого випуску, 
вартістю по сто (100) карбованців кожна,
5.000 акцій третього випуску вартістю по 
сто (100) кар<к>ваігців кожна ї 5.000 акцій 
четвертого випуску вартістю по сто (100) 
карбованців кожна.

У в а г а .  Акції па суму найменш яв 
50% статутового капіталу повинно роз
поділити поміж державними установа
ми та підприємствами.
8. Акціонери яв відповідають за зобов’я- 

ааиня Товариства. Товариство не відпові
дає за зобов'язання акціонерів.

Арт. 147

1) Харьковский окружной ощі мест
ной вроїьшіяшосгі;

2) Украинский трест среднего машнно-
сгроительства;

3) Харьковское окружное об'едшетне 
предприятий химической промышленности;

4) Харьковский силикатный трест;
5) Харьковское окружное об'едипенне 

комбинированной текстильной и швейной 
промышленности.
2. Для осуществления указанных в ст. I 

целей Обществу предоставляется право:
а) производить разные торговые опера

ции, если таковые соответствуют целям Об
щества, как за свой счет, так и па комис
сионных началах; і

б) открывать в округах: Харьковском, 
Сумском, Куаянском, Огаробельском и Лзюм- 
ском базисные склады, магазины, отделе
ния, конторы и отделы;

в) организовывать подсобные щюмышлеп- 
ные предприятия;

г) приобретать и отчуждать строения.
3. Со дня регистрации Общество пользу

ется всеми правами юридического лица.
4. Общество имеет почать с обозначением 

своего полного наименования.
'Ь. Правление Общества имеет местонахо

ждение в гор. Харькове.
6. Общество подчиняется всем действую 

отим законам, правилам и распоряжениям 
Правительства, относящихся к предмету его

деятельности.
I. Уставный капитал вбщвства, акции, права и 
обязанности владельцев их, ответственность 

учредителей

7. Уставный капитал Общества опреде
ляется в два миллиона (2.000.000) рублей, 
разделенных на 7.500 акцпй первого вы
пуска стоимостью по сто (100) рублей каж
дая, 2.500 акций второго выпуска стои
мостью по сто (100) рублей каждая, 5.000 
акций третьего выпуска стоимостью по сто 
(100) рублей каждая я 5.000 акций чет
вертого выпуска стоимостью по сто (100) 
рублей каждая.

П р и м е ч а н и е .  Акции па сумму пе 
менее 50% уставного капитала должны 
быть распределены между государствен
ными учреждениями и предприятиями.
8. Акционеры не отвечают по обязатель

ствам Общества. Общество не отвечает по 
обязательствам акционеров.

786



Арт. 127 № 27 Ст. 127

9. Після оголошення про затвердження 
-статуту фундатори Товариства розпочина
ють розгадувати акції і збирати статутовнй 
капітал.

10. Передплачуючи акції, передплатник 
дає па передплатному листі писане зобов'я
зання сплатити акції і зазначує термін 
плати.

Передплатникові видається іменну роз
писку з зазначенням хількостн та' порядко
вих нумерів акцій, що залічуються за ними.

На зазначеній розписці про внески, то 
надійшли для оплати акцій, фундатори, а 
після реєстрації Товариства, управа, роб
лять нотатку.

11. У передплатних листах на акції і в 
оголошеннях про публічну передплат)', ра
зом з іншими відомостями повинно обов'яз
ково зазначити:

а) дату оголошення про затвергжепня 
статуту й орган, де це 'оголошення було 
вміщено;

б) список фундаторів з зазначенням їх 
•адрес; ,

в) назву фірми Товариства;
г) об'єкт діяльности Товариства;
д) розмір статутового капіталу;
е) (номінальну ціпу акцій, порядок і тер

мит їх оплати;
я;) кількість акцій, що їх фундатори за

лишають за собою;
з) розмір парах у ваш. на акції для по

криття організаційних видатків фундаторів 
на заснуваппя Товариства;

і) оцінку майна, що його вносять фун
датори для оплати акцій. •

12. Пайпшіш за 3 місяці після оголо
шення про затвердження статуту, повинно 
зібрати найменш одну чверть статутового 
капіталу з тим, що кожний фундатор і пе-о 
реяплатшік акцій повинен внести до зазна
ченого терміну найменш одну чверть суми, 
що належить з нього на оплату акцій. 

‘Сповна ж статутовий капітал повинно зібра
ти иайпізніш за 12 місяців, а в тому раз!, 
коли акції фупдатори сповна розмістім» 
поміж себе, найпізніш за 6 місяців після 
оголошення про затвердження статуту То
вариства.

Якщо не додержується рочїіщя, встанов
леного, щоб покрптн першу чверть стату
тового капіталу, то Товариство визнається 
за нездійснене. Коли не додержується ре

ченця, встановленого, щоб покрити сповна

9. По опЯхтиковапии об утверждении 
устава учредители Общества приступают г. 
размещению акций и собиранию усташоги 
капитала. .; .

.10. При подписке на акции, под писчие 
.дзет на подписном листе плаще иное обяза
тельство оплатить акции и указывает орога 
«•платы.

Подписчику выдастся именная расписка 
с указанием количества и порядковых номе
ров акций, зачисляемых за ним.

На указанной росписке о взносах, посту
пивших для оплаты акций, делается отмет
ка учредителями, а после регистрации Обще
ства, правлением.

11. о подписных листах на акции и в 
об'явленнях о публичной подписке в числе 
прочих сведений должны быть обязательна 
установлены:

а) дата публикации об утверждении уста
ва и орган, в котором публикация помещена;

б) список учредителей с указанием их ад
ресов;

в) фирменное наименование Общества;
г) предмет деятельности общества;
Д) размер уставного .капитала;
е) нарицательная цена акций, нередок я 

срок их оплаты;
ж) количество акций, оставляемых учре

дителями за собой1;
. з) размер начислений на акции для по

крытия организационных расходов учреди
телей по учреждению Общества;

и) оценка имущества, (вносимого учреди 
телям н в оплату* акций.

12. Не позднее, чем через 3 месяца поели 
опубликования, об утверждении устава, дол
жно быть собрано не менее одной четверти 
уставного капитала, при этом каждый учре- 
дяте.ль и подписчик на акции должен внести 
к указанному сроку не менее одной четвер 
тп причитающейся с ного в оплату акций суммы. Полностью же уставный капитал 
должен быть собран пе позднее, чем через 
12 месяцев, а в случае, ес.тп акции пол
ностью размещены учредителями между со
бой, но поздвес, чем через 6 месяцев ш 
опубликовании об утверждении устава Общо 
сгва.

Ес.тк стечение установленного ерша не 
будет покрыта первая четверть уставного 
капитала, Общество признается несостояв 
шимся. Если в течение установленного ерк - 
ка пе будет покрыт полиотью уставный ка-
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статутовий ікапітал, то Товариство нале
жить ліквідувати, якщо (Порядком зміни цьо
го статуту «в буде відновило зменшено 
статутовий капітал, або не буде збільшено 
реченця для покриття сиовиїа статутового 
капіталу.

Фундатори Товариства зобов’язані разом 
залишити за собою акцій на суму найменш 
одну п’ятину статутового капіталу і зобов'я
зані залишити за собою акцій на суму, що 
становить найменш одну п'яту статуто
вого капіталу, до затвердження звіту за 
другий операційний рік Товариства.

Протягом того ж речепця фундатори та 
акціонери не можуть перевласпювати ак- 
ц й що за них заплачено не грішми й дер
ж е н и м и  паперами, а іншим майном.

У в а г а .  Реченець внесків на оплату
акцій відповідно до арт. 12 цього стату
ту встанолюють установчі збори, або за
гал ьпі збори акціонерів.

13. Акції оплачуються за їх номінальною 
ціною грішми, державними цінними папера
ми або іншим майном, що міститься в та
ких матеріальних цінностях або правах, ви
користання яких входить до його діяльно
сте або потрібно для організації Товариства.

Паймеїпп 50% статутового капіталу То
вариство повинно в усякому разі покрита 
грішми.

Попередню оцінку матеріальних цінно
стей, що їх вноситься на оплату акцій, ви
значається угодою передплатника, що вно
сять ці цінності, з фундаторами, коли опла
ту провадиться до реєстрації Товариства, і 
з управою, коли оплату провадиться після 
реєстрації Товариства.

Кінцеву оцінку зазначеного майна вста
новлюється за згодою особи, яка вносить 
майно, з установчими зборами (арт. арт. 24 
та 25), або з загальними зборами акціоне
рів, або з радою Товариства.

Оцінка не може перевищувати біржові 
або пересічні ринкові ціни та тс май по, що 
вноситься на місці і в день передачі майпа.

Тим же порядком, що зазначало в цьому 
артикулі, провадиться оцінку прав, що їх 
передається па оплату акцій.

14. Грошеві внески на оплату акцій пе
редплатники вносять до реєстрації Товарв-

тггал, Общество подлежит ликвидации, ес 
ли -в порядке изменения устава уставный 
напитал пе будет соответственно уменьшен 
пли срок на полное покрытие уставного ка
питала удлинен.

Учредители Общества обязаны все внесім 
оставить за собой акции на сумму не мене» 
одной пятой уставного капитала и обязаны 
сохранять за собой акции на сумму, |кшн у іо
не менее одной пятой уставного капитали» 
до утверждения отчета за второй оперли нон 
ный год Общества.

В течение того же орока учредители и ак
ционеры но могут отчуждать акций, опла
ченных иным, кроме денег и гос уда; клеен
ных ценных бумаг, имуществом.

II р и м е ч а и и о. Срою взносов на 
оплату акций в соответствии со сг. 12 
настоящего устава устанавливает учре
дительское собранно или общее собранна 
акционеров.
13. Акции оплачиваются по их порица

тельной цепе деньгами, государственными 
ценными бумагами или иным имуществом, 
заключающимся в такого рода материаль
ных ценностях пли оравах, использование 
которых относится к предмету его деятель
ности или иесобходимо для организации Об
щества.

Не менее как 50% уставного капитала 
Общества должно быть во всяком случае 
покрыто деньгами.

Первоначальная оценка вносимых в опла
ту акций материальных ценностей опреде
ляется соглашением вносящего эти ценно
сти подписчика с учредителями, если онлата- 
производится до регистрации Общества, м 
с правлением, если оплата производите* 
после 'регистрации Общества.

Окончательная оценка указанного имуще- 
тна устанавливается со соглашешпо внес
шего имущество лица с учредительским со
бранием (ст. ст. 24 и 25) или общим со* 
брапнем акционеров, или с советом Обще
ства,

Оценка не может быть выше биржевых 
или средних рыночных пен на вносимое иму
щество в месте и в день передачи имуще
ства.

Том же порядком, который указап в на
стоящей статье, производится оценка прав, 
передаваемых в оплату акций.

14. Долежимо взносы в оплату акций вно
сятся подписчиками до регистрации Обгае-
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•тва на ім’я фун^аторчв до Держбанку і їх 
«дається Товариству дише -після того, « 
Іого запишуть до торговельного реєстру.

Внески, то їх роблять до реєстрації То
вариства, на оплату акцій майном, що мі- 
птться в матеріальних цінностях, пере
дається фундаторам.

Фундатори повиті вживати всіх потріб
них заходів, щоб зберегти ціїші-сть цього 
майиа.

Передачу прав, що їх вноситься для оп
лати акцій (арт. 13), провадиться тільки 
нісля реєстрації! Товариства.

15. Зібрані іроиіі та майно фундатори, а 
після реєстрації Товариства управа запису
ють в шнурові кпиги, видаючи про одержан
ня тимчасові свідоцтва. Про одержувані 
акційні -внески нотується па тимчасових 
свідоцтвах, що тдчас останнього -внеску на
лежить замінити акційними свідоцтвами.

Держцям згаданих тимчасових свідоцтв, 
аж до заміни їх акційними свідоцтвами, при
своюється всі -права і обов'язки акціонерів.

16. Фундатори Товариства, а після реєст
рації Товариства—його управа має право 
стягати з передплатників прострочені внес
ки па оплату акцій, або анулювавши пе
редплату, повернути акцію, що за нею про
строчені внески, па продаж, з тим, що акції 
■ають бути сповпа оплачені до скінченна 
зазпачепого в арт. 12 реченця для спла
чення всього статутового капіталу Товари
ства. За останнього вигадку попередньому 
іередплатшікові з уторгованої суми повер
тається зроблені впеокя з відрахуванням 
«датків, зв’язаних з аяулюванпші коллш- 
■ьої передплати й продажем акцій.

17. Акції Товариства можуть бути тіль
ки іменпі. На акційних свідоцтвах позвачу- 
іться назву держця. Акційні свідоцтва ви
різується з книги, позначується порядковим 
■умером і видасться за підписом голови уп-
ави або його заступника. члена управи і
уігаїьтера за печаткою Товариства.

Товариство повинно вести книгу акцій 
м формою та за правилами, що їх затверд
жує Народній комісаріят зовпііппьої та вну
трішньої торгівлі Союзу РСГ.

18. До кожного акційного свідоцтва до- 
даєтіся лист купонів на одержаная за н и м и  
мвідощу протягом 10 років. По скінченні

сгва па имя учредителей в Госбанк, ■ та
ковые выдаются (Хществу лишь поив вне
сения его в торговый реестр.

Производимые до регистрации ОЗщества 
взносы в оплату акций имуществом, заклю
чающимся в материальных ценностях, пере
даются учредителям.

Учредители обязаны принимать все необ
ходимые меры к сохранению ценности это
го имущества.

Передача прав, вносимых на оплату ак 
цяй, (ст. 13) производится не иначе, как 
после регистрации Общества.

15. Собранные деньги и имущество учре
дители, а после регистрации Общества прав
ление, заносят в шнурованные «ми* с выда
чей в подучении их временных свидетельств. 
О получаемых взносах по акциям отмечается 
«на временных свидетельствах, которые пря 
последнем взносе должны быть заменены ак
ционерными свидетельствами.

Владельцам упомянутых временных сви
детельств, впредь до их замены акционер
ными свидетельствами, присваиваются все 
права п обязанности акционеров.

16. Учредителя Общества, а после реги
страции шцесгва его правление вправе

. взыскивать с подписчиков просроченные 
взносы в оплату акций либо, эмулировав 
подписку, обратить акцию, взнос по которой 
просрочен, в продажу, с тем, что акции 
должны полностью быть оплачены до окон
чания указанного в ст. 12 срока для опла
ты всего уставного капитала Общества. 
В последнем случав первоначальному под
писчику нз выручениой от продажи суммы 
возвращаются сделанные взносы за выче
том расходов, связанных с аннулированием 
прежней подписки и продажею акций.

17. Акции (Хщества могут быть только 
именными. На акционерных свидетельствах 
указывается наименоваїше владельца. Ак
ционерные свидетельства вырезываются та 
книги, обозначаются номером по порядку я 
выдаются за подписью председателя прав
ления или его заместителя, члена правлення 
и бухгалтера с приложением печати Общес
тва.

Общество должно вести книгу акций по 
форме и по правилам утверждеиным Народ
ным комиссариатом внешней м внутренней 
торговли Союза СОР.

18. К каждому акционерному свидетель
ству прилагается лист купонов на получе
ние по ним дивиденда в течение 10-та лег.
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цього реченця володільцям видається Па
той самий речміеЦь тим сажу порядком но
ві листи к уловів.

На куполах пошанується нумера акцій, 
для яких кожний з них належить, та рева* 
послідовним порядком.

У в а г а .  Виготовлення акцій, а також 
і купонних листів до иях для Товариства 
це в обов'язкове.
19. Акційні й тимчасові свідоцтва можпа 

передавати через передавальний напис,'' що 
його робить сам акціонер або на його заяву 
управа Товариства. Про передачу акцій 
управа робить -нотатку в книзі акцій. За 
момент переходу акцій вважається момент 
нотатки про її передачу в книзі акцій.

Перехід акцій на підставах, інакших, ніж 
передача, оформлюється в книзі акцій па 
підставі документів, що свідчать про такий 
перехід. За момент переходу важасться мо
мент, згадапний з заплачених документах. 
За цих випадків управа робить відповідний 
напис па акційному або тимчасовому сві
доцтві.

Тимчасове свідоцтво, до не буде нотатки 
управи Товариства, що вона одержала япе- 
ерк, якому реченець скінчився, не можпа 
передавати іншій особі і всілякий ігравочлн 
з таким свідоцтвом визначається за недій
сний. Цю умову наложить зазначити па 
тимчасових свідоцтвах.

20. Акції неможна дробити. Якщо акції 
належить кільком особам, то права, що сто
суються до Товариства, може здійснювати 
тільки одна особа, що її на то уповноважи
ли співволодільці акцій.

Особові права акціонерів по акціях, то 
належать юридичним особам, здійснюють 
уповноважені на те їх представники. Зазна
чене в цьому артикулі уповноваження мож
па видавати в формі заяви на ім'я управи 
Товариства.

Увага. Якщо представник втрачує 
уповноваження тої юридичної особи, що 
він її репрезентує, то він вибуває зі 
складу відповідного виборного органу То
вариства.
21. Купони до акційних свідоцтв яе мож

на передавати окремо від акційних свідоцтв.

22. Якщо акційне або тимчасове свідо
цтво втрачено, то акціонер, або його закон.

По истечении этого срока владельцам вы
даются па тот самый срок, тем самым по
рядкам новые листы купонов.

На купонах обозначаются номера акций, 
к которым каждый из них принадлежит и 
годы -в последовательном порядке.

П р и м е ч а н и е .  Изготовление акций, 
а также и купонных листов в ним ям 
Общества не обязательно.
19. Акционерные н временные свидетель

ства можно передавать посредством переда
точной надписи, учиняемой самим акционе
ром или по его заявлению правлением Обще
ства. Про передачу акций правление делает 
пометку в книге акций. Моментом лерехоїа 
акции считается момоёгг пометки о ее церг- 
даче в книге акций.

Переход акций но иным, кроме передачи, 
основаниям, оформляется путем пометки в 
книге акций, на основании удостоверяющих 
такой переход документов. Моментом перехо
да считается момент, указанный в означен
ных документах. В этих случаях правление 
делает соответствующую надлись па азцио- 

нли временном свидетельстве, 
еввое свидетельство, на котором не 

будет пометки правления Общества о полу
чении им -вноса, срок, которому истек, не 
может быть передаваемо другому лицу в 
всякая сделка по таловому обязательству 
признается недействительной. Условие эго 
должно быть обозначено на временных сви
детельствах.

20. Акции не могут бьггь дробимы. В слу
чае принадлежности акции нескольким ли
цам, права по отношению к Обществу могут 
быть осуществляемы только одним лицом, 
уполномоченным на то совладельцами ак
ции.

Личные права акционеров но акциям, при
надлежащим юридическим лицам, осущест
вляются уполномоченными па то их пред
ставителями. Указанные в настоящей статье 
уполномочия можно выдавать в форме заяв
ления на имя правления Общества. _

П р и м е ч а н п е .  При утратіпродета• 
вителем полномочия от предоставляемого 
пм юридического ляпа, он выбывает из 
состава соответствующего выборного ор
гана Общества.
21. Купоны к акционерным свидетель

ствам нельзя передавать отдельно от акцио
нерных свидетельств.

22. При утрате акционерного или времен
ного свидетельства акционер или закопяый
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ннй правонаступник мав прано заявити уп
раві Товариства про втрату акційного або 
тимчасового свідоцтва. Управа оголошує 
про втрату акційного або тимчасового сві
доцтва,. і з уплавом шоста місяців з дна 
оголошення, замінює втрачене акційне або 
тимчасово свідоцтво дублікатом за тим са
мим нумером, доли піхто не заперечуватиме 
це судом. •

23. Після розміщення всіх акцій і спла
чення одної чверти статутового капіталу, 
найпізнішо за оцті місяць після зазначено
го сплачення фундатори скликають поперед
ні збори фундаторів та передплатників па 
акції. Па цшх зборах фундатори подають 
писану доповідь про розміщення акцій То
вариства, про грошеві суми та інше майно, 
що надійшло на оплату акцій, про видатки, 
що їх поробили і заходи, що вжили фунда
тори для організації Товариства, про всі 
операції й правовими, що вони вчинили, і 
що їх пропонується Товариству взяти на 
себе, і взагалі про псі ооставиии, потрібні 
для судження про стан Засновуваного То
вариства. а так само подають ічгвентарний 
опис його майиа й проект його вступного 
балансу.

Для перевірки доповіді фундаторів, ішвен-• 
тарного опису та проекту вступного балан
су, збори обирають з поміж себе перевіроч
ну комісію. Фундатори Товариства не мо
жуть увіходити до складу перевірочної ко
місії.

24. Пайрлиїш за три дні й дайпізпіш за 
місяці» після попередніх зборів фундаторів 
і передплатників на акції фундатори окли
кають установчі збори, що вислухують до- 
новідь перевірочної комісії й розв’язують ли- 
тап'щ про визнання Товариства за здій
снене, про схвалення операцій та иравочп- 
иів. що їх вчинили фундатори, про сцгаїку 
майна, що иадходить для оплати акцій, про 
затвердження інвентарного опису й вступ
ного бал яке у Товариства, про обраіьпя чле
нів управи Й інших виборних по Товариству 
осіб, а так само інші питання з доповіді 
фундаторів або з поточних оправ Това
риства.

25. Якщо фундатори сповна розмістило 
акції Товариства поміж себе й покрили най
менш одну чверть статутового капіталу, то 
замість- зборів, заадачениз в арт. арт. 23, 
24, фундатори збираються на установчі збо-

его правоприемник вправо заявить правлі
нню Общества об утра ге акционерного іш 
временного свидетельства. Правление про- 
і-зводаг публикацию об утрато акционерно
го иди времешюго свидетельства и, по исте
чении шестимесячного срока со дня публи
кации, заменяет утраченное акционерное 
свидетельство дубликатом, за тем же номе
ром, если ШІ е чьей стороны ив будет заяв
лено спора в судебном порядке.

23. После размещешія всех акций и по
крытия одной четверти уставного капитала, 
не позднее чем через один месяц после озиа- 
чеиного покрытая, учредителями созывается 
предварительное собранно учредителей и 
подписчиков на акции. На этом собрании 
учредители вносят письменный доклад о 
размещении акций Общества, о' поступив
ших в оплату акций денежных суммах и 
ином имущество, о произведенных учредите
лями расходах и мероприятиях но организа
ции Общества, о всех операциях и сделках, 
совершенных ими и предлагаемых к приня
тию на Общество, и вообще о всех обстоя
тельствах, необходимых для суждения о со
стоянии дел учреждаемого Общества, а рав
но представляют шгоеигарную опись его 
имущества и проект его вступительного ба
ланса.

Для проверки доклада учредителей, и цвет- 
тарной описи и проекта вступительного ба
ланса собрание избирает проверочную ко
миссию из своей среды. Учредители Обще
ства пе могут входить в состав проверочной 
комиссии.

24. Но ранее трех дней н не позднее чем 
через месяц после предварительного собра
ния учредителей и подписчиков па акции 
учредителями созывается учредительское их 
собрание, которое заслушивает доклад про
верочной комиссии и разрешает вопросы о 
признании Общества состоявшимся, об одо- 
брешгин совершенных учредителями' опера
ций и сделок, об оценке имущества, посту
пающего в оплату акций, об утверждения 
инвентарной описи и шгуаителымго балан
са Общества, об избрании членов правления 
и -других выборных но Обществу лиц, а так
же другие вопросы по докладу учредителей 
или по текущим делам Общества..

25. Если акции Общества полностью раз
мещены учредителями между собой и по
крыто не менее одной четверти уставного 
капитала, то вместо собраний, указанных в 
ст. ст. 23, 24 учредители собираются та
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ри, які .розв’язують зазначені в арт. 24 пи
тання.

26. Вважається, одо зазначені в арт. арт. 
23—25 збори законно відбулися, коли в них 
беруть участь особи, що репрезентують пра- 
■айюні половину загального числа акцій.

Постанову про визнання Товариства за 
здійснене повинна ухвалити більшість трьох 
чвертей загальної кількостн голосів учасни
ків зборів.

Всі інші питання розв'язується яа них 
зборах звичайною більшістю голосів.

27. Якщо установчі збори (арт. арт. 24 
та 25) визнали Товариство за здійснене, то 
обрана на зборах управа повинна негайно 
■одатн заяву до Народнього комісаріяту тор
гівлі УСРР ігро реєстрацію Товариства з до
датком матері ял і в за правилами про торго
вельну реєстрацію.

Управа розпочипає лише тоді викопувати' 
операції й укладати правочини від імен* 
акційного Товариства, коли Товариство за
писано до торговельного реєстру.

28. Зазначені в арт. арт. 23—25 збори 
окликаються оповістками, що їх 'надсила
ється на адресу осіб, які передплатили ак
ції. Фундатори товариства новітні повідо
мити Народній комісаріят торгівлі УСРР за 
сім день наперед про попередні та установ
чі збори, шо їх скликається.

29. Після оголошення про затвердження 
статуту й до публікації про реєстрацію То
вариства, фундатори мають право провади
ти від свого імені всі операції і укладати 
правочини, сполучені з організацією Това
риства, за своєю солідарною відповідаль
ністю.

Права й обов'язки в них ігравочанах пере
ходять до Товариства лише в тому разі, ко
ли ці правочини схвалюють установчі збо
ри або найближчі після них загальні збори 
акціонерів.

30. За втрати, що її фундатори заподія
ла через свій недогляд та неправильні чин
ності, що зв’язані з організацією Товарист
ва, фундатори солідарно відповідають перед 
Товариством та окремими акціонерами про
тягом одного року з того часу, як зареєстро
вано Товариство.

Члени управи та ревізійної комісаї, що 
допустили недбалість, перевіряючи чинності 
фундаторів, солідарно відповідають перед

учредительское собрание, которое разреша
ет указанные в ст. 24 вопросы.

26. Указанные в ст. ст. 23—25 собрана а 
считаются законио состоявшимися, если а 
них участвуют лица, представляющие, по 
крайней мере, половину общего числа 
акций.

Постановление о признании Общества со
стоявшимся должно быть принято большин
ством трех четвертей общего числа участни
ков собрания.

Все прочие вопросы решаются на этих со
браниях простым большинством голосов.

27. Если учредительское собранием (ст. 
ст. 24 и 25) признало Общество состояв
шимся, то избранное собранием прагленив 
обязано немедленно печать заявление в Нз- 
родный комиссариат торговли УССР о ре
гистрации Существа с приложением мате
риалов, согласно правила» о торговой реги
страции.

К совершению операций и сделок от име
ни акционерного Общества правление ігрн- 
етупает лишь после внесения Общества в 
торговый реестр.

28. Указанные в ст. ст. 23-2-5 собра
ния созываются посредством повесток, ко
торые посылаются по адресу ллц, подписав
шихся на акции. Учредители Общества обя
заны уведомить Народный комиссариат тор
говли УООР за семь дней вперед о созыва? 
эсых предварительных и учредительских со
браниях.

29. Но опубликовании об утверждена и- 
устава и до публикации о регистрации Обще
ства учредители имеют право совершать от 
своего имени все операции и сделки, свя
занные с организацией Общества, за своей 
солидарной ответственностью.

Права и обязанности но этим сделакам 
переходят к Обществу в том лишь случае, 
если эти сделки одобрены учредительским 
собранием или ближайшим после их совер
шения общим собранием акционеров.

30. За убытки, причиненные упущениями 
и неправильными действиями учредителей, 
связанными с организацией Общества учре
дители неф* солидарную ответственность 
перед Обществом и отдельными акционерами 
в течение одного года со времени регистра
ция Общества.

Члены правлення и ревизионной комис
сии, допустившие небрежность при провер
ке действий учредителей, подлежат солж-
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Товариством,- поодинокими алцкгавраош і 
кредиторами Товариства за заподіяні віз 
шх втрати, оскільїн їх де можна стягати 
^ фундаторів.

III. Органи управління та контролі
31. Органами управління Товариства в:

а) загальні вбори акціонерів;
•б) управа;
в) рада.
Органом ревізії є ревізійна коашя.

32. Особи, що є у виборикх органах То
вариства, зобов'язали вживати всіх заходів 
до здійснення зазначеної в статуті мети То
вариства, виявляючи потрібну дбайливість 
та обачність. '

За втрати, що їх спричинила недбалість 
та ігелравильїгі чинності виборних осіб То
вариства в зв’язку з виконанням покладе
них на них обов’язків, вони ншовідають 

перед Товариством і окремими шсцгюиерачи, 
а в разі иевішатности Товариства, і перед 
Його кредиторами, з тим, що за втрати,’ що 
їх заподіяли зазначені виборні особи разом, 
воші відповідають сатіда[ио.

А. З а г а л ь н і  з б о р и  а к  ції о п ер і в.
33. Найвищий орган товариства ста

новлять загальні збори аедіонердв. Неод
мінному віданню загальних зборі з належите

а) обирати і звільняти членів уітрлви, 
ради й іювізійної комісії;

б) затверджувати інструкції управі ра
ді, ревізійній комісії та ліквідаційній комі
сії;

в) затверджувати річ-кий ззіт, баланс, 
«ошторис видати та флшісово-операцій- 
ипй плян на майбутній рік, розподіляти 
зиск та встановлювати способи покриття 
вт[»аг;

г) постановляти про набування будівель 
і проз забудови для Товаристза, про «орез- 
ласнення й заставу будівель і прав забудо- 
м. належних Товариству, а так само про
розіш^юпітя підприємств Товариства;

а) рхзг.тяда'пи питання про зміну стату- 
тового капіталу та яро зміну й доаіозіюипя 
-сготуту:

о) розв'язувати катання про згинання 
'Товариства з іншими «тдирныюгваащ та ліро 
*а»ритгя діяльности Товариства.

34. Загальні збори бувають звичайні Й 
шоэанчайж. Звичайні загальні вбори упра-

дарной ответственности перед Обществом, 
отдельными акционерами и кредиторами 
Общества за причиненные ими убытка, по
скольку таковые не могут быть взысканы 
с учредителей.

III. Оргэны управления и кочгооля.
31. Органами управления Общества явля

ются:
а) общео собрание акционеров;
б) правление;
в) совет.
Органом ревизия является ревизионная

комиссия;
32. Лица, состоящие в выборных оргапах 

Общества, обязаны принимать все меры к 
осущервленню указанной в уставе цели 
Общества, проявляя необходимую заботли
вость и предусмотрительность.

За убытки причиненные упущениями и 
неправильними действиями выборных лш 
Общества, в связи с выполнением лежащих 
на них обязанностей, они отвечают перед 
Обществом и отдельными акпиопе'>ами, а в 
случае несостоятельности Общества и перед 
его кредиторами, при этом за убытки, при
чиненные указанными выборными лицами 
совместно, они отвечают солидарно.
А О б щ е е  с о б р а н и е  а к ц и о н е р о в .

33. Высшим органом Общества является 
общее собрание акционеров. 'Непременному 
ведению общего собрания подлежит:

а) избрание и смещение членов правіє 
кия, совета и ревизионной комиссии;

б) утверждение инструкций правлению, 
совету, ревизионной комиссии' я ликвида
ционной комиссии;

в) утверждение годового отчета, баланса, 
сметы расходов и финансово-операционного 
плана на предстоящий год, распределение 
прибыли и определение способов покрытия 
убытков;

г) постановление о приобретении строе- 
ш:й и 'Права застройки .для Общества, об от
чуждении и залоге строений и нрав застрой
ки, принадлежащих Обществу, а равно о 
I аошнронии предприятий Общества;

д) рассмотрение вопросов об изменении 
уставного капитала и об изменении и допол
нении устава;

е) разрешение вопросов о слиянии Обще
ства с другими иредприятиями и о прекра
щении деятельности Общества.

34. Общие собрания бывают обыкновен
ные и чрезвычайные. Обыкновенные общие
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ва скликає найменш один раз на рік для 
того, щоб вшга роог.гащин й затвврдалн звіт 
і баланс за мпгулнй операційний період, 
розглянули й затвердили кошторис прибут
ків та ф> иансово-он ораційітй план па нас
тупний рік, розподіли.іи зікк іі ВІГ.МІ.ІЧИ.ІИ 
спосіб, як покрити втрати, а так само, щоб 
ітроп-зста, »в залежних вкладках, обрашря 
оргапіів управління- та ревізії Товариства. 
ЗввчайШ загальні -.{бори можуть .розглядати 
й- ївші питаЛня, що їх закон або стутат 
відносить до «компетенції загальних зборів.

35. Надзвичайні загальи1 .Цорн управа 
скликає на свій розсуд, або па пропозицію 
ради чи ревізійної комісії, або на заяву ак
ціонерів, що репрезентують разом найменш 
одну двадцяту частину статутового капіта
лу, для розв’язування негайнлх питань, що 
ищгшіають з .ходу справ Товариства.

Якщо гарам не виконає вимоги ради або 
ревізійної ко.чіісїї про склгапишя надзая- 
чайішх загальних зборів протягом, двох тиж
нів від часу її. надходження, то зазначені 
збори, рада чи ревізійна комісія може без
посередньо скликати сама.

Явою управа не виконає шмати одної 
двадцятої частіші акціонерів протягом то
го самого реченця, то дозвіл на складання 
надзвичайних загальних зборів може дати 
ШЛоргівлі УОРІ\ В такому разі надзви
чайні загальні збори скликають ті акціоне
ри, що одержувала! дозвіл.

36. Загальні збори скликається оповіст
ками, Оголошуваними до загального відома в 
офіційному органі друку у місці осідку уп
рави, найменше за два тижні до загальних 
зборів.

В оголошенні зазначається час, міс
це й працю загальних зборів. Якщо надзви
чайні загальні збори акціонерів скликають 
акціонери з дозволу згаданійх в арт. 35 ор
ганів, то обов’язково треба вмістити вказа
ну па цей дозвіл в оголошенні про скликан
ня зборів.

Про день загальних зборів (звичайних та 
вадзвичайтх) Товариство повинно сптей- 
стнги Народігі.1 комісаріят торгівлі УСРР.

37. Доповіді управи, з приводу призначе
них до обміркувати! оправ, треба подавзга • 
в службовий час, щоб акціонери розгляну-

собрания созываются оравлешюм не реже* 
05ІІЧХ) раза в год для рассмшшя н утьер- 
жд'чіия отчета и баланса ад ястчший « л е -  
рационный период, рассмотрения и утвер
ждения сметы расходов и фиааноово-оаера- 
цноннхмо шкша на ближайший год, распре
деление прибылей и ой ределения еиос^ооа 
покрытия убытков, а также для аронзвоі- 
сіва в подлежащих случаях выборов орга
нов уаравлеїшя и ревизия Общества. Обык
новенным общим собраиием могут рассмат
риваться п другие вопросы, отиесешшо к 
комнетоицин общего собрания законом или  
уставом.

35. Чреэвычайиые общие собрания созы
ваются ираівлошісм по собственному усмо
трению, либо по предложению совета или 
ревизионной комиссии, либо но заявлению 
акционеров, представляющих в совокупно
сти но менее одной двадцатой части устав
ного капитала, для разрешения срочных во
просов, возникающих по ходу дел Общества.

Если правление не выполнят требование 
совета или )>езиз ионной комиссии о его изо 
чрезвычайного общего собрания в теченио 
двух недель со времени его поступления, 
назвашюо собрание может быть созвано со
нетом иля ревизионной комиссией Общества 
непосредственно.

Если правление не выполшгт требования 
одной двадцатой части акционеров в течение 
чого же срока, то разрешение на созыв чрез
вычайного общего соорания может быть да
но ШіТ’оргом У СОР. Созыв чрезвычайного 
ооіцего еоіраігая производится в этом слу
чае нолучиашимн на то разрешение акцио
нерами.

36. Общие собрания созываются посред
ством об явлений, публикуемых во всеобщее 
сведенио в официальном органе печати, 
по местоиахощеїшю правлення, по крайней, 
мере за две подели до общего собрания.

В об'явленнях указывается время, место 
л предмет занятий общего собрания. Если 
чрезвычайное общее собрапие ааущонеров. 
созьшотся акционерами с рггарешеш уш- 
•мянутых в ст. '35 органов, указание на это- 
раарешеяие обязательно помещается в об'
явлений о созыве собрания

О дне общего собрания (обыкновенного н 
чрезвычайного) Общество долаио тведомн гь 
Ш|Х)дпый комиссариат торговли УССР.

37. Доклады правления но назначенцы* 
к обсуждению вопросам должпы представ
ляться в присутственные часы для расово»
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ли їх, принаймні за сій день до дня загаль
них збор®.-

38. Справи, що ї<х треба разг-вдата на 
загальних, вборах, наводять до ник не інак
ше, ж черео управу. • Акціонери, що ба
жають зробити якусь 'пропозицію загаль
ним зборам, повніші .пгстовно вдатися з нею 
до управи «айтзнод за два тижні перед за- 
талмгаига зборам. Якщо пропозицію зроби
ли акціонери, що мають сукупно найменш 
одну двадцяту частішу сгагутового капіта
лу, то управа зобов'язана подати таку про
позицію найближчим загалыпгм зборам із 
своїм висновком.

39. Кожний акціонер має право бути на 
загальних зборах і брати участь у обмірку - 
ваша пропонованих зборам справ.

40. Право голосу мають акціонери, що 
подіють найменш 25 акціями.

Акціонери, що мають менше тло акцій, 
можуть з'єднувати свої акції за загальною 
довіреністю для одсржашія права па один 
або більше голосів.

41. Володільці акцій мають право брати 
участь та загальних зборах тиші тоді, ко
ли їх записано в кинзі управи, принаймні 
за сни донь перед загальними зборами.

Замість оригіналів акційних свідоцтв 
можна подавати ікювідвя й роашіиш про 
прийманая акційних свідоцтв на охов або 
в заставу, таж державних, як і приватних 
кредитових установ. У посвідках (розпис
ках) назначується нумерп акційних сві
доцтв.

42. Акціонери, що б члени управи, ради 
або ревізійної комісії, не мають права голо
су ні особисто, ні за довіреністю інших ак
ціонерів за ровв’язавю справ щодо притяг
нення їх до відлові да л ыностл, або звіль
нення з під'неї, усунеовя ьх з посади, приз
начення їм платігі. За ухвалешія постапав 
і гро вт/Гпеїгня від Товариства -договору з 
особою, що є т числі Акціонерів, ця особа 
не має права голосу па зборах мі особисто, 
їй за довіреністю ішинх акціонерів.

43. Виготовлений від управи описок ак
ціонерів, що мають право брати участь на 
зборах, де лозначепі игумерп належиш їм ак
цій, вивішується в приміщені учграян за чо- 
тщ* дві перед запальними збормя. Копія

тропия акционерам, по крайней мере, за 
семь дней до дня общего еобра/іш.

38. Дела подлежащие рассмотрению ш 
общем собрании, поступают в него не иначе, 
как через правление. Акционеры, желающие 
сделать какое либо предложение общему со
бранию, должны письменно обратиться с 
г им в правление не позже, как за две неде
ли до общего собрания. Если предложение 
сделано акционерами имеющими в совокуп
ности не меиео одной двадцатой части устав
ного впитала, то' правление обязано пред
ставить такое предложение ближайшему об
щему собранию со своим заключением.

39. Каждый акционер имеет право ори- - 
сутствовать в общем собрании и участво
вать .в обсуждении предлагаемых собрал ню 
ьопросов.

40. Нравом голоса пользуются акционеры, 
владеющие *не менее чем 25 акциями.

Акционеры, владеющие меньшим числом 
акций, могут соединит свои акции по общей 
доверенности для получения .трава па один 
или больше голосов.

41. Владмьцы акций пользуются право* 
участия в общем собрании в том случае, 
если они внесены в книги правления по 
крайней мере за семь дней до общего собра
ния.

Взамеп подлинных акционерных свиде
тельств могут, быть цродстваляемы удосто
верения я росииски и принятии акционер- 
ных свидетельств на хранение или в залог, 
как государственных, так и частных -кредит
ных учреждений. В удостоверениях (распис
ках) обозначаются номера акционерных сви
детельств.

42. Акционеры, состоящие членами прав
ления, совета и.ти ревизионной компссин. 
ис пользуются правом голоса ни лично, ни 
по доверенности других акционеров при раз
решении вопросов, касающихся привлечения, 
их к ответственности или оевообщщшя ОТ 
таковой, устранения их от должности, наз
начения им вознаграждения. При постанов
лении решений о заключении Обществом до
говора с лицом, состоящим в числе акционе
ров, лицо это по пользуется правом голоса 
в собраниях пн лично, ни по донсренлостп 
других акционеров.

43. Изготовленный правлением список 
акционеров, имеющих право участвовать в 
собрании, с обозначением поморов щринаале- 
жалріх нм акций, выставляется в шмеще- 
юги травления за четыре дня до общего оо-
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зазначеного опису видасться кожному ак
ціонерові на його "вимогу.

44. Перед відкриттям загальній зборів 
ревізійна комісія провіряє складений від уп
рави «висок акціонерів і в раяі вимоги ак
ціонерів, що прибули па збори й репрезен
тують найменш */го частицу основного капі
талу, перевірку зазначеного списку треба 
зробити на самих зборах через обраних для 
цього від акціонерів з поміж іпгх осіб, чис
лом найменш три, і з них принаймні одну 
особу повніша обрати група акціонерів, що 
зажадала перевіряти описка з там, що ця 
група не бере участи в обранні інших.

45. Збори відкриває голова управи або 
особа, що його заступає. По відкритті зборів 
акціонери, що мають право голосу, обирають 
в поміж себе голову. Голова загальних зборів 
но має права з свого розсуду відкладати об
міркування й розв’язання справ, внесених 
на загальних зборах.

46. На загальних зборах не можна ухва
лювати постанов в справах, про які не бу
ло зазначено в оголошенні про скликання 
зборів, якщо воші не стосуються до числа 
поточних справ. Віднесення будь-якого пи
тання до числа поточних справ провадять 
загальні збори, з там, що до числа їх ис 
можна відносити питань, перелічених в 
арт. 33.

47. Щоб загальні збори були дійові, тре
ба, щоб за розв'язування кожного питання, 
то його обговорюється на зборах, були при
сутніми акціонери, які разом репрезентують 
найменш одну третину статутов ого капіталу.

48. Питання про зміну статуту і про за
криття діяльності! Товариства можна розв’я
зувати тільки двохтретиігігою більшістю по
даних голосів, якщо при тому на загальні 
збори прибули акціонери, що репрезентують 
найменш половину статутового капіталу.

49. В оголошенні про скликання загаль
них зборів можна передбачити повторні за
гальні збори на той випадок, коли акціоне
ри, що прибули «на збори, не будуть репре
зентувати тої частини статутового капіталу, 
що її вимагається в законі. В такому разі 
повторні загальні збори можуть відбутися 
«айраніш за 24 години після перших зборів, 
що не відбулися. Якщо вказівки на це в

брання. Копия означенного списка выдается 
каждому акционеру по его требованию.

44. До открытия общего собрания реви
зионная комиссия проверяет составлениий 
правлением список акционеров, при этом 
в случае требования явившихся в собрание 
акционеров, представляющих не менее 1/го 
части уставного капитала, проверка озна
ченного списка должна быть произведена в 
самом собрание через избранных для этого 
акционерами из своей среды лиц, в числе не 
менее трех, из которых по крайней мер-! 
одно лицо должно быть изб]>ано группой 
акционеров, потребовавшей проверки спис
ка, с тем, что эта группа не участвует в 
избрании остальных. •

45. Собрание открывается председателем 
правления и.ти же лицом, заступающим его 
'место. По открытии собрания акционеры, 
имеющие право гаюся, избирают из своей 
среды председателя. Председатель общего 
собрания по своему усмотрению не имеет 
«трава откладывать обсуждение и разреше
ние дел, внесенных т общее сгорание.

46. В общем собрания не могут, быть по- 
становляемы решения по вопросам, которые 
не значились в об'явлений о созыве собра
ния, если они не относятся к числу теку
щих дел. Отнесение какого либо вопроса г. 
числу текущих дел производится общим сс- 
брапием, при этом к числу их не «могут быть 
относимы вопросы, перечисленные в ст. 33.

47. Для действительности общего собра
ния требуется, чтобы при разрешении каж
дого осуждаемого в нем вопроса в собра
нии присутствовали акционеры, цредетаз- 
ляющие !В общей совокупности но менее 
одной трети уставного капитала.

48. Вопросы об изменении устава я о 
прекращении деятельности Общества «могут 
быть разрешаемы тадъко большинством двух 
третей поданных голосов, если при том па 
общос собрание явились акционеры, пред 
ставляющио нс менее патовины усуаиюго 
капитала

49. в об'явлення о созыво общего собра
ния может быть предусмотрено вторичное 
общее сгорание на случай, если явившиеся 
в собрание акционеры не представляют тре
буемой законом части уставного капитала. 
В этом случае вторичное общее собрание мо
жет состояться по ранее как через 24 часа 
после нсссютоявшегооя первого собрания. 
Если такого указания в об'явлений не был®.
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«голипені не було, то повторні загальні збо
ре «люасться, задержуюча арт. 36.

Повторні загальні збори вважається за 
відбулі незалежно від розміру тої частив 
етатутового капіталу Товариства, що на них 
реореоеюовано. Постанови на них ухва
люється звичайною більшістю поданих го 
лосів, крім питань, зазначених в арт. 48, 
для ухвали яких треба більшість в дві тре
тини поданих голосів.

Повтори! збори можуть розв’язувати ля
ше ті питания, що були на порядкові ден
ному перших зборів, які не відбулися.

50. Акціонери можуть оскаржити ті по
станови загальних зборів, що ламають їх 
прана, протягом одного місяця віз дня, коли 
їх було ухвалено, подавши на Товариство 
пооов про скасування зазначених постанов.

51. Акціонери, що не погодилися з біль
шістю, мають право подате окрему думку, 
про що записується до протоколу загальних 
вборів. Той, хто подав окрему думку, може 
протягом семи днів від дня зборів подате для 
долученим до Іфотоколу докладний виклад
СВОЄЇ ДУМКИ.

52. ІІорядок голосування сира® установ
люють самі загальні збори. За ухвалені на 
вогалыптх зборах вважається ті постанови, 
що за їх висловилась звичайна більшість 
оодатто голосів.

53. Постанови, ухвалені на загальних 
вборах, обов'язкові для всіх акціонерів, і 
присутніх. 1 відсутніх.

54. Оіравам, що їх мають обмірковувати 
і розв'язувати загальні збори, ведеться док
ладний протокол. Викладаючи постанови 
•борів зазнзчається, якою більшісло голосів 
ухвалено пост двом, а так само нотується 
заявлені до цього окремі думки. Протоколи 
веде особа, що и запросив голова зборів з 
апопіонеріт або сторонніх осіб, з тим, що го
лова зборів відповідав за погодженість про
токолу з булгми на зборах міркуваннями й 
постановами. Правдивість протоколу посвід
чують своїми пцпнсамн голова зборів та 
інші акціонери, на їх бажання, числом 
яа&монш три.

то вторичное общее собрание созывается е 
ссбдюденвем ст. 36.

Вторичное общее собрание признается со
стоявшимся независимо от ралмера предста
вленной чаете уставного капитала Обще
ства. Решения в нем принимаются простым 
большинством поданных голосов, кроме во
просов, указанных в ст. 48, для решепия 
которых требуется большинство в две трете 
поданных голосе®.

Вторичное собрание может разрешать 
лишь те вопросы, которые стоили в повост- 
ко дня первого нссосгоявшогося ссйран н я.

50. Постановления общих собраний, на
рушающих права акционеров, могут быть 
ими оспорены в течение месячного срока ло 
дни принятия постановлений посредством 
пред’явлення века к Обществу об отмене 
названных постановлений.

51. Акционеры не согласившиеся с боль
шинством, вправе подать особое мнение, о 
чем заносится в протокол общего собрания. 
Заявивший особое мнение может в семиднев
ный срок со дня собрания представить для 
приобщения к протоколу подробное изложе
ние своего мнения.

52. Порядок голосоваїгия вопросов уста
навливается самим общим собранием. При
нятыми в общем ^обрати считаются ре
шения, за которые высказалось простое 
большинство ІНШІМыд голосов.

53. Постановленая, принятые обшми со
бранием, обязательны для всех акцнонорез, 
как присутствующих, так п отсутствующих.

54. По двлаім, подлежащим обсуждению и 
решению общего собрания, ведется подроб 
ный протокол. При изложении постановле
ний собраний указывается, каким больший 
ством голосов постановления приняты, а 
равно отмечаются заявленные при атом осо
бые мнения. Протоколы ведет лицо, пригла
шен нов председателем собрания из ацкпопе
рев или посторонних лиц, при этом предсе
датель еобраігоя ответственен за согласо 
вапность протокола с бывшими в собрании 
суждениями и решениями. Правильности 
протокола удостоверяет СВОИМИ ПОДПИСЯМ?! 

председатель осбрамя, а также п другие 
акицоеоры по их желанию, в число не менее

Злсвщнн від управи ютгії протоколу за
гальних зборів, окремих думок і взагалі всіх 
№ нього додатків належить давати кожно
му акціонерові на його вимогу.

Засвидетельствованные правлением копии 
протокола общего собрания, особых мнений 
и вообще всех в нему приложений должны 
быть выдаваемы каждому акционеру ш> ег^ 
требованию.

797



Ст. 127*№ 27

Б. У п р а в а  Т о в а р и с т в а ,  ї ї  п р а в а  
т а  о б о в ' я з к и .

55. Управа Товариства обдасться о 5 
членів, обраних на загальних зборах акціо
нерів реченцем на один рік із числа окціоне- 
рів або сторонні* осіб.

Обов’язки між членами управи розподі
ляються за постановою управи.

На той же реченець, що й членів управи, 
загальні збори обирають тим самим поряд
ком кандидатів від одного до трьох.

50. Загальні збори акціонерів можуть 
знімати членів та кандидатів у члени управи 
й до терміну їх обрання.

57. Члени управи й кандидати до них по 
уп.шві речеїшя їх обрання зберігають свої 
повноваження до найближчих зборів.

58. Члени управи можуть одержувати 
крім визначеного від загальних зборів акціо
нерів утримання й відсоткову з чистого зис
ку плату з призначення загальних зборів 
розміром, від них установленим.

59. Управа завідує всіма справами Това
риства іі заряджує майно Товариства. Окре
ма до її обов'язків належить:

а) яримайти надійшлі й ті, що надходять 
за акції Товариства гроші та видавати імен
ні тимчасові свідоцтва, а по повній їх опла
ті й акційні свідоцтва;

б) заводити бухгальтеріто, касу і діловод
ство, а так само складати звіт, баланс, кош
торис і гсляп дія.іьжюти, подавати звітність 
Товариства загаданим зборам;

в) даймати службовців, призначаючи їм 
плату, і звільнювати їх;

г) купувати й продавати майно за готів
ку Я на кредит;

д) наймати склепи, кватири й інші при
міщення;

е) кредитуватися у Державному банкові і 
в інших кредитових установах, а так само і 
Б приватних осіб;

ж) страхувати майно Товариства;
з) видавати й приймати до виплати век

селі і інші іреч-еігцеві зобов’язання;
і) дисконтувати векселі, що надійшли па 

ім'я Товариства;
к) укладати від імені Товариства догово

ри й угоди з державший установами & лід- 
лржмствами, а так само і з приватними осо
бами;

Арт. 127 .

Б. П р а в л е н и е  О б щ е с т в а ,  е г о
права и обязан'яости.

* •

55. Прошение общества состоит из 5 не
нов, избираемых общим собранием акционе
ров сроком на одни год из числа акционеров- 
или посторонних лиц.

Распределение обязанностей между чле
нами правления производится до постанов- 
леїгию правления.

Па тот же срок, что н членов правление 
общее собрание избирает тем же самым по
рядком кандидатов от одного до трех..

56. Ощое собрание акционеров может 
отстранять членов и кандидатов в члены 
правления и до срока их избрания.

57. Члены пушшяня п кандидаты к шш 
по истечении срока их избрания сохраняют 
свои полномочия до ближайшего общего Зі
брання

58. Члены правления могут получать- 
ьроме определешюго общим собраіиюм ак
ционеров содержания и процентное возна 
гражденне из чистой прибыли по назначе
нию общего собрания в размере, им устано
вленном.

59. Правление заведует всеми делами об
щества и управляет имуществом Обществ». 
В частности к обязанностям его относится:

а) нрпем поступивших и поступающих за 
акция Общества денег и выдача пион пых 
троменпых свидетельств, а по- полной опла
те их и акционерных свидетельств;

б) организация бухгалтерии, кассы и де
лопроизводства, а равно и составление от
чета, баланса, сметы и плана действий, 
представление отчетности Общества общему 
С‘>бранию;

в) прием служащих с назначением им воз
награждения, а также их увольнение;

г) покупка и продажа имущества, как 
за наличные, так и в кредит;

д) паем складов, квартир и других поме
щений;

е) кредитование как в Государственном 
банке, так и в других кредитных уфеждо- 
киях, а также и у частных лиц;

ж) страхование имущества Общества;
з) выдача и принятие к платежу векселей 

н других срочных обязательств;
и) дисконт векселей, . поступивших на 

имя Общества;
к) заключение от имени Общества дого

воров л соглашений, как с гооударственньЕш* 
учреждениями и предприятиями, так і с 

частными лицами;
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л) видавати довіреності;
а) укладати зашиті акти на набуття, пе- 

іротіаснвнвя, заставу будівель і права забу
дем;

н) скликати загальні збори акціонерів;
о) взагалі завідувати й зараджувати всі- 

жа оправами Товариства без винятку, що 
.входять до обсягу операцій Товариства, в 
рамках. установлених від загальних зборів.

Найближчий порядок чинностей управи, 
рамки її прав і обов’язків можуть бути виз
начені інструкцією, вироблюваною від уп
рави або ради і затверджуваною та зміню
ваною від загальних зборів.

60. Управа робить видатки за коштори- 
•сами, які що року затверджують загальні 
збори. Загальним зборам надасться право 
визначити, до якої суми управа може вит
рачати понад кошторисне призначення у 
невідкладних випадках, надкошторисні ви
датки може провадити управа тільки з по
переднього дозволу ради.

61. Усі папери я справах Товариства, век
селі, довіреності, договори та інші акти, ви
моги па зворотне одержання сум Товариства 
з кредитових установ, а так само чеки бі- 
жучих рахунків підписує особа, уповнова
жена па те від управи.

62. За потрібних у справах Товариства 
випадків управі надасться право вдаватися 
до урядовців установ та урядовців без особ
ливої на те довіреносте; так само дозволяєть
ся управі уповноважувати на це одного з 
членів управи або сторонню особу; у спра
вах, проваджуваних у судових установах, 
додержується відповідних правил.

63. Управа збирається на запрошеїшя го
лови управи в міру потреби- Для дійсносте 
постанов управі потрібна присутність біль- 
шости членів управи, включаючи голову уп
рави або його заступника. Засіданням упра
ви ведаться протоколи, що їх підписують 
.голова та всі присутні члени управи.

64. Усі справи на управі розв'язуються 
звичайною більшістю голосів присутніх чле
нів. У разі голоси поділяються нарівно, го
лос голови або того, що заступав його, дав 
перевагу. Якщо буде більш як дві думки й 
жодна з неї не збере більшосте, то спірну

д) выдача доверенностей;
м) совершенно законных актов на при

обретение, отчуждение, залог строений и 
права застройки;

н) созыв общих собраний акционеров;
• о) вообще заводыван не и распоряжение 

всоия делами Общества без исключения, 
входящими в круг операций Общества в пре
делах, установленных общим собрал нем.

Ближайший порядок действий правления, 
пределы прав л обязанностей его определя
ются инструкцией, вырабатываемой правле
нием или советом и утверждаемой и ламе- 
няомой общим собранном.

60. Правление производит расходы по 
сметам, ежегодно утверждаемым общим со
бранием. Общему собранию предоставляется 
право определить, до какой суммы правление 
может расходовать сверхсметного назначе
ния в случаях, не терпящих отлагательства, 
сверхсметные расходы могут производиться 
травлением лиш!» с предварительного раз
решения совета.

61. Все бумаги но делам Общества, век
селя, доверенности, договоры и иные акты, 
требования на обратное получение сумм 
Общества из кредитных учреждений, а так
же чеки по текущим счетам подписывает 
лицо, уполномоченное на то правлением.

62. В необходимых по делам Общества 
случаях правлению предоставляется право 
обращаться к правительственным учрежде
ниям и к должностным лицам, без особой 
на то доверенности; равно разрешается 
правлению унолпомачнвать па это одного 
из членов правления или постороннее лицо; 
в делах, производящихся в судебных уста
новлениях, соблюдаются соответствующие 
правила.

63. Правление собирается по приглаше
нию председателя правления по морс на
добности. Для действительности постанов
лений правления требуется присутствие 
большинства членов правления, включая 
председателя правлония л его заместителя. 
Заседаниям правления ведутся протоколы, 
которые подписываются председателем и 
всеми присутствующими членами правле
ния.

64. Все вопросы в правленій решаются 
простым большинством голосов присут
ствующих членов. В случае разделения го
лосов поровну, голос председателя или за
ступающего его место дает перевес. Если 
образуется более двух ашелий и пи одно из
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справу переносяться на розв'язати загаль
них зборів або ради.

В. Р а д а  Т о в а р и с т в а ,  Ї Д  п р а в а  
т а  о б о в ' я з к и .

65. Для загального керівництва і нагляду 
над ходом сира® Товариства загальні збори 
акціонерів обирають раду Товариства окла
дом найменш 17 членів, тим самим поряд
ком і на той же реченець, як і членів уп
рави.

До членів ради можна обирати і акціонерів 
і сторонніх осіб.

Загальні збори акціонерів можуть знімати 
членів ради до терміну їх обрання.

66. Для дійсносте постанов ради на ній 
повинна брати участь найменша половина 
членів ради. Справа ров’язукться більшістю 
голосів. Засіданням ради ведуться протоко
ли, що їх підписують усі присутні члени 
ради, у разі поділу голосів порівну, голос 
голови або його заступника дас перевагу.

67. Рада збирається в міру потреби па 
запрошення голови, а так само на вимогу 
управи або трьох членів ради або ревізійної 
комісії пайпізніш через два тижні від часу 
надходження такої вимоги.

68. До відання ради належить:
а) наперед розглядати усі справи, що на

дійшли на обміркування загальних зборів і 
давати на них висновки;

б) дозволяти управі провадити чинності, 
не завбачені кошторисами й планами, зат
вердженими від загальних зборів акціоне
рів, подаючи за невідкладних випадків від
повідні постанови на ухвалення найближ
чим загальним зборам;

в) остаточно розв'язувати справи, що в 
них на управі пе буде досягнуто більшости 
голосів, або щодо них буде подано окрему 
думку одного або кількох членів управа;

г) остаточно розв’язувати справи, що в 
тгх управа визнає за потрібне чинити за по
розумінням з радою;

д) скасовувати або зупиняти постанови 
управи за всіх випадків, коли вони супе
речать законові або статутові;

них не соберет большинства, то споряыИ 
вопрос переносится ла разрешение общего 
собрания или совета.

В. С о в е т  О б щ е с т в а ,  е г о  п р а в а  
и  о б я з а н н о с т и .

65. Для общего руководства и наблюде
ния за ходом дел Общества общее собра
ние акционеров выбирает совет Общества 
в составе не меньше 17 членов, в том же 
порядке и па тот ж© срок, как и членов 
правления.

В члены совета могут быть избраны * 
акционеры и посторонние лица.

Общее собрание акционере® имеет пра
во снимать членов совета н до срока 'их 

ия.
Для действительности постановле

ния совета в нем должно участвовать не 
менее половины членов совета. Дела ре
шаются но большинству голосов. Заседа
нием совета ведутся протоколы, которые 
подписываются всеми присутствующими 
членами совета, в случае разделения голо
сов поровну, голос председателя ила засту
пающего его дает перевес.

67. Совет собирается по мерс надоб
ности, по приглашению председателя, а 
равно по требованию правления или трех 
членов совета или ревизионной комиссии 
не позже двухнедельного срока со времени 
поступлення такого требования.

68. Ведению совета подложит:
а) предварительное рассмотрение всех 

дед, поступивших на обсуждение общего 
собрания и составления по ним заключе
ний;

б) 'разрешение правлению производства 
действий, не предусмотренных сметами в 
планами, утвержденными общими собра
ниями акционеров, в нетерпящих отлага
тельства случаях с представлением соот
ветствующих постановлений на одобрение 
ближайшего общего собрания;

в) окончательное решение вопросов, по- 
которым в правлении не будет достигнуто 
большинства голосов или но которым бу
дет заявлено особое мнение одного или 
ноокольких членов правления;

г) окончательное 'решение вопросов, по 
которым правление признает необходим ы» 
действовать с согласил совета;

д) отмена или приостановление поста
новлений правления во всех случаях, когда 
они противоречат закону пли уставу;
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в) розробляти проекти інстукції і подава- 
7і п та затвердження загальний зборам ак
ціонерів;

я) давати загальним зборам звіт про 
свою Діяльність.

Г. Р е в і з і й н а  к о м і с і я .
<9. Для перевірки звіту і балянсу оби

рається на той самий реченець, ііцо й упра
ву, ревізійну комісію, найменш з трьох 
осіб, з числа акціонерів або стороішіх осіб. 
Членами ревізійної комісії можуть бути ли
ше ті, що яе е ані члени управи або рада, 
ані на інших посадах, обсаджуваних з обран
ня загальних зборів або з настановлення уп- 
]ши Товариства. На той жеречежць, що й 
членів ревізійної комісії, загальні збори ак
ціонерів обирають 2-х капдвдатіз.

70. Меншість акціонерів, що заступають 
одну десяту частину статутового капіталу, 
має право обрати з свого складу одного чле- 
па ревізійної комісії, з тям що ці акціонери 
вже .не беруть участи в обранні інших чле
нів реазійисії комісії.

Члени управи по вибутті їх з посади не 
можуть бути обрані в члени ревізійної комі- 
оії протягом двох років від дня вибуття.

Ревізійній комісії надається право з доз
волу загальних зборів притягати , до своєї 
праці експертів.

Ревізійна комісія повинна лайпізшш за 
місяць до дня загальних зборів розпочати пе
ревірку каси й капіталів і ревізію всіх на
ложім* до звіту й балансу книг, рахунків, 
документів і взагалі діловодства Товарист
ва. По перевірці звіту й балянсу ревізійна 
комісія дає свій на лих висновок до ради Й 
загальних зборах:

Ревізійна комісія може провадити огляд і 
ровізію всього майна Товариства иа місцях і 
пер «їжу зроблених протягом року робіт, 
та* само зроблених видатків. Для виконан
ня ц’гото управа повинна да а комісії всі 
потрібні засобі.

71. Ревізійна комісія але право вимагати 
від управи, якщо визнає за потрібне, скли
кал надзвичайш загальні збори акціонерів.

е) разработка* проектов^ инструкции в 
представление их ига. утверждешю общего* 
собрания акционеров;

ж) представление общему собранию от
чета о своей деятельности.

Г. Р е ї в я з и о и і н - а я  к о м и с с и я .
69. Для проверки отчета н баланса из

бирается на тот же срок, что и правление, 
ревизионная комиссия те менее чем из 
трех лиц, из числа акционеров или посто
ронних .тиц. Членами решгзношгой комис
сии могут быть лишь те лица, которые пе 
Состоят ші членами правления или совета 
ни *в других замещаемых по выбору обще
го собрания или по назначению правления 
Общества должностях. На тот же срок, что 
и членов ревизионной «комиссии, общее соб
рание акционеров выбирает 2-х .кандида
тов.

70- Меньшинство акционеров, представ
ляющее одну десятую часть уставного ка
питала, имеет право избрать из своей сре
ды одного члена ревизионной комиссии, с 
тем, что эта акционеры уже не принимают 
участия в выборах прочих членов реви
зионной комиссии.

Члены правления по выбытии их и* 
должностей не могут быть избираемы в 
члены ревизионной комиссии в течение 
двух лет со дня выбытия.

Ревизионной комиссии предоставляется* 
право с разрешения общего собрания прив
лекать к своим занятиям экспертов.

Ревизионная комиссия обязана не позже, 
как за месяц до дня общего собрания, 
приступить к проверке кассы и капиталов 
и к ревизии всех относящихся к отчету и 
балансу книг, счетов, документов и вооб
ще делопроизводства Общества. По про
верке отчета и батанса ревизионная комис
сия представляет свое по ним заключение 
в совет п общему собранию.

Ревизноппая комиссия может произво
дить оомотр и ревизию всего имущества• 
Общества на мостах и проверку сделанных 
в течение года работ, равно и произведен
ных расходов. Для исполнения этого прав
ление обязано предоставить комиссия все 
необходимые средства.

71. Ревизионная комиссия имеет, право- 
требовать от правлення, если признает это 
необходимым, созыва чрезвычайных общих 
собраний акционеров.
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72. Ревізійна комісія повинна вести док- 
ладні протоколи усім засіданням комісії й 
зазначати в цих протоколам міркування і 
заявлені окремі думки поодиноких членів ко
місії. Зазначені протоколи, а таж само і всі 
доповіді та висновки ревізійної комісії упра
ва повинна внести, з її поясненням, на ргсг- 
ляд найближчім заголшпм зборам акціоне
рів.

73. Платню членам ревізійної комісії 
встановлюють загальні збори акціонерів.

IV. Звітність у справах Товариства, розподіл 
зиску й видача дивіденду.

74. Операційний рік товариства лигаться
від 1 жовтня до ЗО вересня включно, за ви
нятком першого звітного періоду, що йото 
призначаться від дня заснування Товарист
ва до ЗО вересня дальшого року, (якщо цей 
період становитиме -менш 6 місяців). За 
кожний минулий рік управа подав на 
розгляд і затвердження звичайним річ
ним . загальним зборам річний звіт про 
операції Товариства і баляягс, що їх 
складається найпізніше через три мі
сяці по скінченні операційного ржу, з 
висновком ревізійної комісії. Примірники 
зніту й балансу роздав управа Товариства за 
два тижні перед річними загальними збора
ми! всім .акціонерам, що заявили про бажан
ня дістати їх; від того ж часу відкривається, 
акціонерам для огляду в службові години уп
рави книги управи 3 усіма рахунками й до
кументами, належними до звіту й балансу.

75. Звіт має містити такі головні статті

а) стан статутового капіталу зі вказів 
кою в пасиві окремо частин капіталу, опла 
чених готівкою й майном, внесеним за акції 
а так само капіталів запасного та амортнза 
ційного, з тим, що капітали Товариства, які 
є у відсоткових паперах і у всілякому крамі,
повинно зазначати не більшою цвною від тої, 
за яку цей крам і напери набуто; якщо бір
жова ціна на день складання балансу нижче 
від купівельної ціпи, то вартість паперів і 
ярангу зазначається за біржовим курсом, що 
був на день закриття рахунків; б)

б) загальний прибуток і видаток за той 
«а мий час, що за нього подасться звіт;
«02

72. Ревжмюшіая комиссия обязана вести 
подробные протоколы всем заседания* ко
миссии и отмечать в утих протоколах со
ображения и особые мнения, заявленные 
отдельными членами комиссии. Ушкишые 
протоколы, а также все доиады и заклю
чения ревизионной комиссии правление 
обяэаоо внести вместе со своїй об’ясне
нцем на рассмотрение ближайшего общего 
собралоя акционеров.

73. Вознаграждение членов ревизионной 
комиссии уста нашивается общим собра
нием асщиоиеров.
IV. Отчетноегь по делам Общества, распре

деление прибыли и выдача дивиденда.
74. Операционный год Общества счи

тается с 1 октября по 30 сентября вклю
чительно, за лсклкиешгам первого отчет
ного периода, который назначается со дня 
основания Общества до 30 сентября сле
дующего года, (если этот период составит 
мепее 6 месяцев). За каждый минувший 
год правление представляет на рассмотре
ние И утверждение обыкновенному Г0ДЛЧ- 
ному общему собранию годовой отчет оо 
операциях Общества и баланс, которые 
составляются не позднее истекших трех 
месяцев по окончании операционного года, 
с заключением ревизионной комиссии- -їк- 
земнляры отчета л баланса правление Об
щества раздает за две йодата до годичного 
общего собрания всем акіщозгерам, из’я- 
ВНВІШГМ жатаппе на получение лх; с того 
же времени открывается акционерам пая 
осмотра, в часы присутствия правления 
книги со всеми счетами и документами, 
относящимися к отчету н балансу.

75. Отчет должен содеіржать в подроб
ности следующие главные статьи:

а) состояние уставного ^гшггала, с ука
занием в пассиве в отдельности частей ка
питала, оплаченных наличными деньгами и 
имуществом, впесепнььм за акции, а такж<- 
шишталол запасного и аммортнзап ионного, 
при этом капиталы Общества, щшючаю-
щиееся в процентных бумагах и всякого 
рода товарах, должны быть показываемы 
не овьгше той цены, по которой эти'това
ры л бумаги приобретены; если же бирже 
вая цена в день составления баланса ниже 
покупной цены, то стоимость браг и това
ров показывается по биржевому курсу в 
день заключпгая счетов;

б) общий приход и расход за то же вре
мя, за которое отчет представляется;
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в) рахунок витрат на платню службов
цям шварнєт та і шш видатки по уирав- 
лвню;

г) рахунок довгів Товариства іншим осо
бам і цих осіб Товариству;

а) рахунок наявного майна Товариства і 
належних йому запасів за набувною або рин
ковою ціною, 'вважаючи на те, яка а них бу
де нижча.

76. Звіт і балянс, по затвердженні від за
гальні.* зборів, порядком правил про публічну 
звітність, подасться до Народнього коміса
ріяту фінансів й оголошується до загального 
відома.

77. По затвердженні звіту від загальних 
зборів із сум, що залишаються за покриттям 
всіх видатків а втрат, якщо такі будуть, 
відраховується найменш ‘/ю чистого зиску 
до запасного капіталу; крім того, за поста
новою загальних зборів відраховується ще 
визначувану від них суму на сплачення пер
вісної вартосте майна Товариства аж до 
повного її сплачення, якщо сплачення вар
тосте майна встановлюється шляхом від
рахувань'від чистом зиску, па видачу додат
кової плата членам управи, робітникам і 
службовцям Товариства, а решту суми по
вертається на дивіденд акціонерам.

78. Обов’язкове івідрахувашня до запасно
го капіталу продовжується, доїси він не бу
де рівний половині статутового капіталу. Це 
відрахування поновлюється, якщо заласний 
капітал буде витрачений повністю або ча
стиною. Запасний капітал призначується 
включно на покриття втрат. Вицятковується 
запасний капітал «е нгакше, як за постано
вою загальних зборів акціонерів.

79. Дивіденд, не зажаданий протягом 
трьох років, стає власністю Товариства, крім 
тих випадків, коли задашпованпя вважаєть
ся за законом зупиненим; за таких випадків 
дивідендними сумами розпоряджують за су
довим про них вироком або з розпорядження 
відповідних урядових установ. На неодержані 
вчзсно дивідендні суми відсотків не ви
дається. Управа не увіходить у розправу, чи 
дійсно купон належить подавцеві його, крім 
тех випасла в, коли за судовою постановою 
надавати дивіденд за кулонами заборонено, 
або коли поданий купай буде одним з тих, що 
про її втрату подало до трави Товариства 
юяву (арт. 22).

в) счет издержек на жалованье служа
щие Общества и на прочие расходы по утл-

г) счет долгов Общества другим лицам в 
последних Обществу;

д) счет наличного имущества Общества 
и принадлежащих ему запасов по приобре
тательной или рыночной цене, смотря по 
тому, какая из них окажется ниже.

76. Отчет і балаїьс, но утверждении 
общим собранием, в порядке правил о пуб
личной отчетности, представляется в -На
родный комиссариат финансов и публи
куются во всеобщее сведение.

77. По утверждения отчета общим соб
ранием шз сумм, остающихся за покрытием 
всех расходов я убытков, если таковые 
окажутся, отчисляется те менее Ч,0 чистой 
прибыли в запасный капитал, кроме того, 
по постановлению общего собрания отчис
ляется оп|>еделяеогая последним сумма яа 
погашение первоначальной стоимости иму
щества Общества, впред до полного ее по
гашения, если погашение стоимости и м у 
щества устанавливается путем отчислений 
из чистой прибыли, та выдач)* дополни
тельного вознаграждения членам правле
ния, рабочим и служащим Общества, а ос
таток суммы обращается в дивиденд ак
ционерам.

78. Обязательное отчисление и запасний 
капитал продолжается, пока он но будет 
равняться половине уставного капитала. 
Это отчисление возобновляется, если запас
ный капитал будет израсходован полностью 
иля частью. Занас-ный капитал предназна
чается исключительно на покрытие убытков. 
Расходование запасного капитала произво
дится не иначе, как по определению обще
го собрания акционеров.

79. Дивиденд, по истребованный в тече
ние трех лег, обращается в собственность 
Общества, за исключением тех случаев, 
когда точение давности считается по закону 
^постановленным; п таких случаях о диви
дендными суммами поступают согласно су
дебному о них решению или распоряже
нию подлежащих правительственных уч
реждений. На неполученные своевремен
но дивидендные суммы проценты не 
выдаются. Правление пе входит ® разбира
тельство, действительно ли купон принад
лежит предявителю его, за исключение*: 
тех случаев, когда по судебному ©пределе- 
іппо выдача дивиденда по купонам восагре-
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V. Закриття діяльностм Товариства.

80. Речеиець -існування Товариства не
встановлюється. .

Діяльність Товариства закривається:
а) за ліквідацією його страв та «айва;
б) без ліквідації. . . ’
81. Діяльність Товариства закривається з 

ліквідацією його справ та майна:
а) коли (втрачено більш за дві п’яті ста- 

тутового капіталу, якщо його ію буде уста
новленим порядком змінено, з то, що заяву 
про таку зміну повинно подавати протягом 
одного місяца від дня затвердження балялеу, 
що ъ ньому викрито зазначену втрату;

б) в .наслідок оголошення Товариства но 
суду иовинлатшм;

в) за постановою Уряду УСРР, через ухи
лення Товариства під мето, зазначеної в 
статуті, або в сторону, що перечить інтере
сам держави, або за вішанням дальшої 
діяльносте Товариства за недоцільну;

г> з’ розсуду загальних збор:в. акціонерів 
Товариства.
. 82. Діяльність Товариства закривається 
без ліквідації його справ та майна в разі:

а) коли воно з’єднується з іншими ак
ційними товариствами в нове товариство, 
або приєднується до іншого товариства;

б) коли його поділіяється на два або 
кілька самостійних товариств;

в) коли актив і пасив переходить • до 
юридичної особи іншого виду. •

83. Закриття Товариства реєструється Й 
оголошується тим самим порядком, як і 
заснування його.

84. Якщо настануть умови, передбачені
в л. «а» арт. 81, то управа найпізніше за
один місяць після того, як виник привід 
до ліквідації, скликає загальні збори, які 
встановлюють порядок і реченець ліквіда
ції справ і майна Товариства.

85. Якщо Товариство визнано ' за ие- 
яміїлатне оо суду (п. *б> арт. 81), то 
ліквідацію його справ та майна провадить
ся порядкам, що його встановлено .спе
ціальними заковами.
804

щена, или когда првд’явленвый купон ока
жется ода и тех, об утрате иоторьп по-

(Хществадано в правление 
(ст. 22).

іества заяві енне

V. Прекращение деятельности Общества.
80. Орок существования Общества не 

устанавливается.-
• Деятельность Общества прекращается:

а) е лииштдащгей его дві и имущества:
б) без ликвидация.
81. Деятельность Общества прекращает

ся с ликвидацией его дел и имущества:
• а) в случае потерн более двух пятых 

уставного капитала, если Последний не бу
дет в установленном порядке изменен при 
этом заявление о таком изменении должно 
быть сделано в месячный срок со дня ут
верждения баланса, по которому обнару
жилась указанная потеря;

б) вследствие об’явлення Общества по 
суду несостоятельпыш:-.

в) по постановлению Правительства 
УССР, вследствие уклонения Общества от 
цели; указанной в уставе, или а» сторону, 
противную интересам государства, а райпо 
в случае признания дальнейшей деятель
ности Общества нецелесообразною;.

г) по усмотрению общего собрания ак
ционеров О-ва.

82. Деятельность Общества лрекращает- 
ся без ликвидации ею дел я имущества в 
случав:

а) соединения его с другими акционер
ными Обществами в новое общество или 
присоединения его к другому обществу;

б) разделения на два или несколько са
мостоятельных обществ;

в) перехода его актива и пассива к юри
дическому лицу другого тшда.

83. Прекращение Общества регистри
руется и опублнковьшется тем же поряд
ком, что и: возникновение его.
. 84. При иаступленж условий, преду
смотренных в п. «а» ст. 81, правление не 
позднее месячного срока после возникнове
ния повода к ликвидации, созывает общее 
собрание, которое устанавливает порядок 
я срок ликвидации пел и имущества Об
щества. •:

85. При признании Общества яесостоя- 
тельпым по суду (и. «б» ст. 81), ликви
дация его дел и имущества производится 
в .порядке, установленном специальными
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.86. йа вилазку, передбаченого в п. «в» 

арт. 81, а так СМЮ, коли за випадків, пе
редбачених в п. «а» того самого артику
лі ®е буде вчасно, вмикано {арт/ 84) за
гальні збори, або загал ий збори не вжи
вуть потрібних заходів до ліквідації, лік
відацію, порядок і реченець її призначає 
Народній комісаріят торгівлі УСРР.

87. За випадку, передбаченого в п.. « г > ,  
арт." 81, загальні збори, ухвалюючи поста
нову про ліквідацію Товариства, установ
люють також порядок і реченець ліквідації..

88. Ліквідацію справ та майна Това-- 
риогва провадить ліквідаційна комісія, що 
її обирають у окладі найменш з трьох осіб 
загальні збори або Пітзначтс Народній ко
місаріят торгівлі УСРР.

89. Реченець, що його встановлюють 
вагальш збори або НКТорг УСРР для 
ліквідації оправ та майна, не може пере
більшувати одного року від дня постанови 
про повернення Товариства на ліквідацію..

90. Ліквідаційна комісія негайно після 
її обрання або призначення, подає заяву до 
Наркомторгу УСРР про повернення Това
риства до ліквідації і, після занесення за
пису до торговельного реєстру, робить ого
лошення з зазначенням складу ліквідацій
ної комісії і місця осідку, а так сомо ре
ченця для заяви претензій. Оголошення 
робиться в газеті «Вісті ВУЦВІЇ».

91. До обов’язків ліквідаційної комісії 
належить: точно установити актив і пасив 
Товариства і скласти в участю управи 
вступний ліквідаційний баланс, розшукати, 
оціниш й реалізувати майно, справити 
борги, Заготовити лляп ліквідації майна й 
задоволення /кредиторів, виконати цей 
пляя, зокрема через мирові угоди, і скласти 
ліквідаційний звіт та остаточний ліквіда
ційний баланс.

92. Ліквідаційна комісія, щоб виконати . 
свої обов’язки, має права управи Това
риства за його статутом і може укладати 
всі право чини, Оскільки вопи потрібні для 
ліквідації, правилі судом і відповідати пе
ред судом та репрезентувати Товариство, 
що ліквідується,'за інших випадків.

93. Ліквідаційну комісію, що її обрало 
та загальних зборах, контролює ревізійна 
комісія. Управа Товариства, що його лік-

86. ' В случае, предусмотренном л. «в» 
от. .81, а также, если в случаях, преду
смотренных п. «а» той же статьи, пе бу
дет созвано в срок (ст. 84) общее собра
ние, иля если общим собранием ле будут 
Приняты необходимые меры к ликвидации, 
ликвидация, порядок я срок ее назначает
ся Народным комиссариатом торговля У СОР.

87. В случае, предусмотренном л. «г> 
ст. 81, общее собранно при принятии по
становления о ликвндащии Общества уста
навливает также порядок и срок ликви
дации.

88: Ликвидация дед н имущества Обще
ства производится ликвидационной комис
сией, избираемой в составе не менее трех 
членов общим собранном или назначаемо! 
Народным комиссариатом торговли. УССР.

89'. Срок, устанавливаемый общим со
бранием яли Наркомторгом УССР для лик
видации дел я имущества, не может пре
вышать одного года со дня постановления 
об обращения общества к ликвидации.

90. Ликвидационная комиссия, немедлен
но по ее избрании иди «назначении, подает 
заявление в Наркомторг УССР об обраще
ния общества к ликвидации и, по внесе
нии записи в торговый реестр, производит 
.публикацию с указанном состава ликвида
ционной ком косин, ее местонахождения, а 
также срока заявления претензий. Публи
кация производится в газете «Вісті 
ВУЦВК*.

91. В обязанности ликвидационной ко
миссии входят: точное установление акти
ва и «пассива общества и составление при 
участки правления вступительного ликви
дационного баланса, розыошше, оценка и 
реализация имущества, взыскание долгов, 
выработка плана ликвидации имущества и 
удовлетворения кредиторов, выполнение 
отого плана, в частности, путем мировых 
соглашений, и составление ликвидационно
го отчета и заключительного лнкендацнои- 
ного баланса.
. 92. .Тиквидацноная комиссия длй ВЫ-, 
нолненля своих обязанностей пользуется 
правами правления Общества, согласно его 
уставу, и может заключать все сделки, 
поскольку таковыо необходимы для ликви
дации, искать и отвечать на суде и пред
ставлять ликвидируемое Общество в про
чих случаях.

93. Ликвидационная комиссия, изораипая 
общим собранием, подлежит контролю реви
зионной комиссия до окончания ликвидации.

, . - - • 805
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кідусться, від моменту обрання ліквідацій-
иої комісії закриває свою діяльність і пере
дав всі справи й майно Товариства лікві
даційній комісії. Щоб іросв’язувата питан
ня про порядок ліквідації, по передбачені 
на завальних зборах, а так само, щоб зат
вердити звіт про зроблену ліквідацйо і кін
цевий ліквідаційний баланс, ліквідаційна 
комісія скликає загальні збори.

94. Ліквідаційна ' комісія, утворена з 
призначення (арт. 86), працює під контролен) 
органу, що її призначив, яксогу належить 
також право остаточно затверджувати лік
відаційний звіт та кінцевий ліквідаційний 
балянс. Від моменту призначення ліквіда
ційної комісії органи вірування, що перед
бачені в статуті ліквідованого Товариства, 
закривають свою діяльність і управа то
варі ства передає всі оправи та майно лік- 

тівца іійігій комісії. Загальні збори членів 
§лвві даційна комісія окликає .тише для по- 
§п$>< інього розгляду ліквідаційного звіту та 
^кВіфізого ліквідаційного баіяігс\\Сі
ї і9

ти
Члени ліквідаційної комісії за втра- 

цо вони заподіяли своїми поправить-
ними чинностями та недбалістю, солцарпо 
відповідають перед акціонерами та креди
торами ліквідованого Товариства.

96. Порядок подання від кредиторів їх 
претензій до ліквідаційної комісії, а тав 
само порядок задоволення претепзій кре
диторів провадиться за чинними законами.

97. Ліквідаційна комісія протягом трьох 
днів но затвердженні звіт)' повідомляє про 
скінчення ліквідації Лародпііі комісарят 
торгівлі УСРР для заведення запису до тор
говельного реєстру.

98. Видатки 'на утримання лнсвідаційної 
комісії робляться з кошті® Товариства, що 
ліквідується, в межах кошторису, що його 
затверджують загальні збори або НіїТор- 
гівлі УСРР.

99. Книги, док ренти і інші матеріали 
по скінченні ліквідації передається Народ- 
пьому комісарїятові торгівлі УСРР, який 
повниш оберігати всі ці матеріали протя
гом тріюх іритів, а по шичепігі цього ре
ченця вчинити з ними за вказівками Цент
ральної архівної управи УСРР.

Правление ликвидируемого Общества с (мо
мента избрания ликвидационной кохносш 
прекращает свою деятельность и предает 
все дела н имущество Общества лагаяда- 
цишшой комиссии. Для разрешения вопро
сов о порядке ликвидации, ие предусмот
ренных общим собранном, а равно для ут- 
іверждения отчета о 'произведенной ликви
дации, и заключительного ликвидационного 
баланса, ликвидационная комиссия созы
вает общее собрание.

94. Ликвидационная комиссия, образо
ванная в порядке назначения (ст. 86), дей
ствует под контролем назначившего ее ор
гана, которому принадлежит также право 
окончательного утверждения ликвидацион
ного отчета я заключительного ликвида
ционного баланса. С момента назначения 
ликвидационной комиссии органы управле
ння, предусмотренные уставом ликвиди
руемого Общества, прекращают свою де
ятельность и правление Общества передает 
все его дела и имущество ликвидационной 
комиссии. Общее собрапие членов созы
вается ликвидационной комиссией лишь 
для предварительного рассмотрения ликви
дационного отчета и заключительного 'лик
видационного баланса.

95- Члены ликвидационной комиссии за 
причиненные их (неправильными действия
ми и упущениями убытки отвечают соли
дарно перед акционерами и кредиторами 
ликвидируемого Общества.

96. Порядок (представления кредиторами 
своих претензий ® ликвидационную комис
сию, а также порядок удовлетворения пре
тензий кредиторов производится, согласно 
действующим законам.

97. Ликвидационная комиссия ® трех- 
дневпый срок по утверждении отчета сооб
щает об окончании лак вида щи ® Народный 
комиссариат торговля УОСР для внесения 
записи в торговый реестр.

98. Расходы на содержание лгоовта- 
ционной КОМИССИИ ПрОНЗВСЙІГТСіІ яз средств 
ликвидируемого Общества в пределах сме
ты, утверждаемой общим собранием или 
НКТоргом УССР.

• 99. Книги, документы и другие мате
риалы по окончании ликвидации передают
ся Народному комиссариату торговли УОСР, 
который обязан сохранять все эти мате
риалы в течение трех лет, а по истечении 
этого срока иоотушіть с ними согласно ука
заниям Центрального архивного управле
ния УССР. •
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